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A Jósa András Múzeum Évkönyvének szerkesztõsége 2004-ben elmulasztott megemlékezni intézményünk váratlanul elhunyt barátjáról Balahuri Eduárdról. Az alábbi írással – ha a hibát nem is lehet meg nem történtté tenni – róla kívánunk emlékezni.

Balahuri Eduárd *
(1931–2004)
Bader Tibor
„Egész életemben mindig a jóra törekedtem, arra, hogy mások hasznára cselekedjek, toleráns legyek az emberekkel, gondolataikkal és véleményeikkel szemben. Bízom embertársaimban, jó
szándékukban és az igazságérzetükben, mert csak így lehet közösség tagjának lenni. Romantikus
alkat vagyok, szeretem a csillagokat, a virágokat, a fákat, egyszóval a természetet, melynek ölén felszabadultnak érzem magam. Szeretem az irodalmat, a komoly zenét, amely határtalan megnyugvással tölt el. Ugyanakkor
munkára is serkent egy Beethoven-, Mozartvagy Vivaldi koncert. Mindemellett a régészetet tartom a legcsodálatosabb tudománynak”
– vallja magáról Balahuri Eduárd a Kárpáti
Igaz Szóban, a kárpátaljai magyar nyelvû lapban 1999. január 21-én megjelent interjúban.
Balahuri Eduárd 1931. szeptember
24-én született Huszton. A történelmi környezet, a huszti vár már korán felébresztette benne a történelem iránti érdeklõdést annak ellenére, hogy a család három év után Ungvárra költözött. Elõbb a jó hírû Drugeth Gimnáziumban tanult Ungváron, majd ennek 1944-ben történt megszüntetése után az 1. számú középiskolában érettségizett 1949-ben. Ezek után az ungvári téglagyárban dolgozott. 1950-ben felvételizett az Ungvári
Állami Egyetem történelem szakára. Tanárának, Fegyir Potusnjaknak köszönhetõen már az elsõ évfolyamon kapcsolatba került a régészettel. Tanulmányait 1955-ben fejezte be sikerrel. Diplomamunkáját a Rákóczi korról írta. Témaválasztását természetesen az a tény határozta meg, hogy
* Mi, magyarul beszélõ barátai és ismerõsei E. Balagurinak ismertük meg õt. Az ukrán nyelvben a ciril -t „h”-nak is átírják,

s a Kárpátalján megjelent magyar nyelvû kiadványokban a „h” honosodott meg – E. Balahuri. A család kérésére e nekrológban is a „Balahuri” és nem a „Balaguri” változat szerepel.
NyJAMÉ XLIX. 2007. 9–23.
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a szabadságharc lényegében a Kárpátaljáról indult. Ugyancsak 1955-ben megnõsült. Felesége elektromérnök.
Az egyetem történelem karának befejeztével kinevezése a bátyui középiskolába szólt, annak katedráján azonban egy pillanatot sem töltött. Ungváron a Kárpátalja Megyei Honismereti Múzeumban kapott állást, ami tulajdonképpen meghatározta egész további pályafutását. Itt került emberközelbe a történelemmel, itt szerezte meg az egyetemen kapott elméleti tudásához a gyakorlati
ismereteket. Az is természetesnek tûnt hogy a Rákoczi korról írott diplomamunka után a nagyságos
fejedelmet bemutató tárlat kialakításával foglalkozott. Szakember híján õ kapta meg feladatul a régészeti leletek számbavételét is. 1958-ban Moszkvában elvégzett egy muzeológusi tanfolyamot.
A régészetet viszont Konstantyin Bernjakovics, a múzeum akkori igazgatóhelyettese, a kiváló szakember, a kárpátaljai bronzkor remek ismerõje szerettette meg vele, olyannyira, hogy jelentkezett
a Lembergi Társadalomtudományi Intézet aspirantúrájára. Itt volt 1958 és 1961 között Markijan Julianovics Szmisko (1900–1981) professzornál, az intézet igazgatójánál, a kiváló szakembernél
aspiráns.
A Közép-Dnyeszter vidékén, az Ivano-Frankivsk megyei Ostrovecen egy a Noua mûvelõdéshez tartozó temetõt és egy bronzkori öntõmûhelyt ásott ki. Ezeknek az ásatásoknak az alapján
írta meg kandidátusi értekezését aránylag rövid három év alatt, s védte meg 1965-ben a Kijevi Régészeti Intézetben: „A Noua kultúra a Közép-Dnyeszter vidékén a késõ bronzkorban” címmel. Lembergben állást kínáltak fel neki, de nem fogadta el. Visszatért szûkebb hazájába, a Kárpátaljára, az
ungvári egyetemre, ahol korábban tanult, s immár mint tanár folytatta munkáját. 1963 és 1985 között docens, 1986-tól professzor, 1993 és 2001 között tanszékvezetõ, 1991 és 1996 között az Ungvári Állami Egyetemen a Történelem kar dékánja. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Minõsítõ Bizottságának elnöke, és a Kijevi Régészeti Intézet Tudományos Minõsítõ Bizottságának
tagja volt.
Kutató munkájára és ásatásai eredményeire támaszkodva megírta nagydoktori disszertációját „A Felsõ-Tisza-vidék a bronzkorban” címmel, s 1983-ban védte meg az Ukrán Archaeologiai Intézet Tudományos Tanácsa elõtt Kijevben. Tanítványai eredeti humoráért és elõadásmódjáért kedvelték. Több mint 3900 történelem szakos diák érezhette óráin, hogy jól döntött, amikor a történelmet választotta tanulmányai tárgyául. A történelem kar jelenlegi tanárainak fiatalabb nemzedéke is
az õ keze alól került ki. Diákjait bevonta a nyári régészeti munkába. Sokan éppen emiatt választották a régészetet hivatásuknak.
70. születésnapjára több méltatás jelent meg a kárpátaljai magyar lapokban is, az egyetemen pedig „Festschrift”-et készítettek munkásságának ismertetésével.
2004. január 15-én még dolgozott. 19-én egészségügyi panaszok miatt beutalták a kórházba, ahonnan soha többé nem tért haza. 26-án, hétfõn hajnalban agyvérzés következtében, életének
73. évében elhunyt. Hátrahagyta feleségét, Magdolnát és lányát, Brigittát, aki a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen doktorált, és ma budapesti polgár. Aki vasárnap este még látta,
nem gondolt rá, hogy utoljára. 2003 szeptemberében a Kárpáti Igaz Szó szerkesztõje gratulált egy
interjúban a közelgõ születésnapja alkalmából, s hogy még sokáig oktassa a diákokat és kutassa a
történelmet. A válasz így hangzott: „Ez nem rajtam múlik. Egy felsõbb hatalom dönt mindannyiunk
sorsáról. De nagy szerepük van az életünkben az öröklött géneknek is. Édesanyám 86 évig élt, a
nagybácsim most volt 90 éves, tehát reménykedhetem, hogy örököltem a hosszú élethez szükséges
adottságokat. De ez nem biztos...” Valóban nem biztos. A remény nem vált valóra.
Fõbb kutatási területe a Felsõ-Tisza és az Erdõs-Kárpátok régiójának õskori, honfoglalás és
kora középkori feltárása és tanulmányozása. Négy monográfiája, 195 tanulmánya és cikke jelent
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meg 15 különbözõ folyóiratban, kiadványban. Az elmúlt években gyümölcsözõ és szerteágazó tevékenységet fejtett ki a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagjaként is.
Szoros kapcsolatot tartott fenn a magyar kollégákkal. Budapesten az Acta Archaeologicaban, Szegeden a Móra Ferenc Múzeum Évkönyvében és a Tanárképzõ Intézet kiadványában, Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmári Szemlében közölt tanulmányokat. Nyitrán a Slovenská Archeológiaban, Szatmáron és Nagybányán a múzeumok kiadványaiban jelentkezett.
Dióhéjban kutatásainak eredményérõl. Még a múzeumi évei alatt magyar nyelvismeretére
való tekintettel Bernjakovics bevonta Lehoczky Tivadar régészeti gyûjteményének feldolgozásába.
Egész sor ásatást végzett. Elsõ ásatásán Ivano-Frankivszk vidékén Osztrovecen tárt fel egy
Noua mûvelõdéshez tartozó temetõt. A munkácsi járásban Selesztovóban egy földvárban ásott, Nevetlen faluban a Kiserdõben a felsõszõcsi mûvelõdéshez tartozó települést tárt fel. Bronzkori kutatásai képezték munkásságának nagy részét. Elemzõ tanulmányokat közölt a felsõszõcsi kultúráról és
a depóleletekrõl (lásd az irodalmat!).
Életének utolsó éveiben intenzíven foglalkozott a honfoglalás korral. Éveken át ásatásokat
végzett Tiszacsomán egy honfoglalás kori temetõben. Errõl így vallott a Kárpáti Igaz Szó szerkesztõjének: „Külön említeném a tiszacsomai honfoglalás kori temetõben végzett feltárásokat. Egyetemünk régészcsoportjának vezetõjeként elmondhatom: ma már nyilvánvaló, hogy ezek a leletek nem
mindennapi jelentõséggel bírnak. Mégpedig azért, mert egészen más megvilágításba helyezik a korabeli magyar–keleti szláv kapcsolatokat. A leletek ugyanis azt látszanak bizonyítani, hogy a X. században a honfoglaló magyarok fõ telephelye – a korábbi feltételezésektõl eltérõen – nem a Dunántúl volt, hanem a Kárpátmedence keleti része. Ennek végleges beigazolódása esetén megdõlne
a szovjet történészeknek az a nézete, hogy az új hazát keresõ magyarok a régiónkban csak <<átutazóban>> voltak az említett században. Ez egyszersmind annyit is jelentene, hogy a bejött magyarok
letelepedtek a Felsõ-Tisza vidékén és egy életközösséget alakítottak ki az itteni szlávokkal a Szent
Istváni állam kebelében. Örömömre és megelégedésemre szolgál, hogy a tiszacsomai honfoglalás
kori temetõ egy részén öt éve emlékparkot alakítottak ki, s ott magasodik Szent István király és Árpád vezér szobra is. Jó dolog ez, hiszen a magyarságnak van egy helye, ahol összegyûlhetnek, emlékezhetnek múltjukra, felidézhetik történelmük fényes napjait.” (2001. szeptember 22.). Az idézet
hosszú, de minden benne van. A téma további kommentálása szükségtelen!
E sorok írója 1966-ban ismerte meg személyesen Balahuri Eduárdot a prágai régészeti
kongresszuson. Azután harminc év szünet következett: a politikai viszonyok nem engedtek meg egy
újabb találkozást, viszont intenzív publikáció csere alakult ki köztünk. A nevetleni ásatását a halmi
református templom tornyából láttam! Végre a változások után elõbb Nagybányán, majd Ungváron
találkoztunk, s megnézhettem ásatasainak anyagát. Együtt látogattuk meg a tiszacsomai honfoglalás
kori temetõt.
Nyugodjál békében kedves barátom!
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Balahuri Eduárd válogatott írásai1
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Kobály József és Németh Péter javításaival és kiegészítéseivel. Segítségüket ezúton is köszönjük! A szerk.
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      "´ & "! !    ' ´. *!
"+  " ##. #  1966. 105—112.
1967
A medvegyivcei (medvegyfalvai) bronzlelet. [;!   %  " " 
I"&  !%   ! ! . % (1964–1966 .)] MFMÉ
1966–1967. (1967) 79—83.
1968
'
135—146.



   .   (-)    .  21. 1968.

@  !%& !+ ! " I"& "!+  !% c. %  $  + B  " k+   #;. ActaArchHung 20. 1968. 149—152.
< "   "!+  !%   !  B  "a   1966—
1967 .  1967: 2. (1968) 105—107.
Kárpát-Ukrajna késõ bronzkori emlékei. [Denkmäler des späten Bronzezeitalters der Karpaten-Ukraine.] Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis/A Szegedi Tanárképzõ Fõiskola Közleményei – Series Historica. 1968. 141–150.
A tudomány és technika a régészet szolgálatában. Kárpáti kalendárium 1969. (1968) 36–37.
Bronzkincsek. Kárpáti kalendárium 1969. (1968) 102.
1969
> &$   B  "    .  1969: 3. 155—156.
)D$-    "" "   I"& "!+  !%  B &
' . [Les monuments de la civilisation le Felschécevtch-Stanovo de l´âge du bronze
tardif en Tisza superieur.]  1969: 2. 147—159.
      @ . In:         #;;. B  "a   .
@ 1969. 231—241. Társszerzõ: ). . H 
'L   & B  "a  (@ ).
  . @ 1969.

        #;;. B  "a -

@   . #   ;  M ". Ukrains´ka Radjans´ka Enciklopedija. @ 1969. 300.
+D "   )D$ +
 #;. MFM 1969: 2. 61–68.
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Régészeti leletek a Tiszántúlon. Kárpáti kalendárium 1970. (1969) 119.
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1970
'     "o! ! "     ' . Actes du
VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Prague, 21–27
aou^ t 1966. Praha 1970. 636–641.
 "´  "    B  "a  !   ; 
. F + N   !  !´E B  "a . #  1970. 55—72.
'e "& "!  !  .  . In:   
- E!$  .  1970. 107—108.

  '    -

1971
> &$   "   B  (B  "   .). 
1968: 3. (1971) 127—130.
> &$   B  "  !
1971: 2. 34—43.
> &$ "´  B  " . @"
!   . #  1971. 44 p.

  ;  .  2.

 i+. # . - . ( .  . @ 

'´  "&  ! B  " . In: > & #   ;;. T. 1.
  , @ 1971. 373—384.
@ 

 

 . In: > & #   ;;. T. 1.     , @ 1971. 385—393.

 "´   B  " .  1971: 4. 151—153.
' @DE   B  " .  1970. (1971) 289—290.
1972
  !    B  "   "  "  !´!   @ "      (( .  .. In: @    "  #  & @ " . #  1972. 91—92.
H     — "´   !!  B  " . In:
       B  " . #  1972. 9—75.
> &$   !&   &  B  "   . In:        B  " . #  1972. 96—105. Társszerzõ: (..  $
  "        # . In:       
B  " . #  1972. 114—133. Társszerzõ: (..  $
 " "! !   .    B  " .   
XIII   ( 
> & > #;;. @ 1972. 138—139.
; "  H    .  1971. (1972) 327.
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H     — "´      +  D   B  " . In:
*! " &   +& "+, " $& !    "& 
     #   1970—1971 .  1972. 199—201.
<    %  I"&  !  H  B  "a  + . In: *!%     & <    & > ;, "=%&   "%& + 1971 .  ,   1972. 88.
   !!   B  " .  1972: 3. 152—153.
Õsi földvár a Tupcsa hegyen. Kárpáti kalendárium 1973. (1972) 30.
1973
@ "   ! C+ $  #  & @ "     (300 %. —  1 %.  . E.) In: @    "  #  & @ " (  
"       ). #  1973. 320—334. Társszerzõ: (..
 $
 "´   B  "   I( — "$
( .  .. In: @    "  #  & @ " (   "       ). #  1973. 159—166.
   D. In: H&   . @ " , #  1973. 5—11.
Recenzi : a  % "  &   ' $  . F". 6. * %  - + +  $+ E c" 1963—1967 . O I.  ,  1970.
In:  6. 1973: 11. 94.
Vallanak emlékeink. Kárpáti kalendárium 1974. (1973) 125.
; % B  "a  + I ".  1972. (1973) 255—256.
1974
'   !  B  " . In:   E  '   "   F.
    , @ 1974. 201—213.
; % B  "a  + I ".  1973. (1974) 242—243. Társszerzõ: F.. @ D 
; "  .   B  " c o  .  1973. (1974) 243—244. Társszerzõ:
.). ' D
  "  " o   "   &$& !   &  
!&      &   1973—1974 . In:  $+ "
    !  &. #  1974. 7—24. Társszerzõ: (..  $
 "  "   "´  "! !  F  
+ B  "    . In:  $+ "     !  &.
#  1974. 25—47.
Õseink nyomában. Kárpáti kalendárium 1975. (1974) 34.
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)D$-    "" "   I"& "!+  !%  Fp& 'c. In: +D  %    &  & ( !%    ).
O I. ;. F.. A.     , @ 1974, 88—89.
; % B  "a  + I ".  1974. (1975) 256—257. Társszerzõ: F.. @ D 
<  &$ x "   B  "  ! %   +  .
[Untersuchung archäologischer Fundstellen in der Karpatoukraine in den Jahren der Sowjetmacht.] SlovArch 23. 1975: 2. 261–282.
A régmúlt. A boldogság felé. In: Kalendárium – Kárpátontúl vázlatos története. Kárpáti,
Ungvár 1975. 5–11.
1976
% %    "!+  !% B  " . [Summary] In: P   !%+  # %.     , @ 1976. 240—256.
Ba  "  — ! ´c . @ " , #  1976. 160 . Társszerzõ: .<.
'
; % Ba  "  +  $+ I ".  1975. (1976) 299., 300. Társszerzõ: F.. @  D 
A régészeti emlékek kutatása Kárpátontúlon. Kalendárium 1977. (1976) 98–99.
1977
; %   . A  .  1976. (1977) 265—266.
Archeológiai ásatások a vinohradovói kerületben. Kalendárium 1978. (1977) 83.
1978
; % I " #       .  1976. (1977) 293—294. Társszerzõk: F.. @  D , @.<. @$, .. ' +
'   I"& +  !%  F & '  ( ""  D-B ). In:
> &$    #   1976–1977 . *!%   QV((
  (   > & > #;. #  1978. 47—48.
<! $  +D+    B  "  ! %   +  . In: > &$    #   1976—1977 . *!%   QV((  
(    & > #;. ; "  , #  1978. 8—12. Társszerzõ: .<.
'
    #  & @ " . [Vechii metalurgiºti din Carpaþii Ucraineni.]
@ " , #  1978. 128 . Társszerzõk: F.<. A!, .<. '
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      . ' D 1978: 3. 53—74. Társszerzõ: (..
 $
; "  . B .  1977. (1978) 292—294.
Régészeti és elsõ írásos emlékek Munkácsevóról. Kalendárium 1979. (1978) 31–32.
Félmillió éves település Korolevón. Kalendárium 1979. (1978) 68.
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;  "  & "   !&  *- a+  +  F $+ M "% " (( %. . I. In: ' % I"&  !% C F $+ M "%.
*!%    .  1979. 10—11.
A vaskorszak kutatása Kárpátontúlon Kalendárium 1980. (1979) 93.
A modern régészet kutatási módszerei. Kalendárium 1980. (1979) 101–102.
1980
; %     .  1979. (1980) 250—251.
P      #  & @ "     . In:   % FC!+  $+   "  $ . Q   1980.
@      F & ' . In: > &$    # 
 1978—1979 . *!%   QV(((   (   > & >
#;. " "  . 1980. 61—63.
'   "= "! !o "     ' . In: B" ' $    I"& " % -  .     , @ 1980.
101—116.
P -      -F $%& @ "   D+ I %. In: Rapports
du IIIe Congrès International d ‘Archéologie Slave. Bratislava, 7–14 septembre 1975. Veda, Bratislava 1980. 35–41.
P  
  

   #  & @ "  -   + I"&. C -C   . @  1980. 205—211.

Területünk õskora a legújabb kutatások tükrében. Kalendárium 1981. (1980) 58.
A Kárpátontúli terület õskora a legújabb kutatások tükrében. SzSzSz XV. 1980: 4. 45–46.
1981
; "  . O   (B  ". .).  1980. (1981) 227.
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@ =. <  $ + $ . In: <      = #  + ;. B  "a    .  ;  #  +   + P " > #;,
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% % ! $C "    ((( — $ (( %c.  . I.  F &
' . In: Thracia Praehistorica. Suppl. a Pulpudeva T. III.-hoz. )"   
 +        , ' 4—19    1978. . Y " *  , . 1982. 209—220.
1983
' !! "  F & ' .  + !   !C
       . '   II. 1983. 29—40.

-

<    F x '    !  . >       +
 . @ 1983. 57 .
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B &  "´   &  B  "  In:     B "´         ;; " #  + ;;.     , @ 1984.
26—27.
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K  %  "  I"&  !% B  "a . K    D-B . F 
%.
'      !   B  "a . @    .
'   "!  !   B  "a . @    .
@   .
In: > & #  + ;.     , @ 1985. *. I: 391—397., 420—
428., 473—481., 482—489.
<       +  %       -F $%& @ " . In: *!%   V.       &-  1985 .
 , @ 1985. 13—14.
)   I -  %&  +       -F $%& @ "  II—I %.  .I. *!%    +  + D %- 
„P -  %  I % " %   I %.  .I. — " + "% I %. .I.  C-!" ;  " %& ” 17—19    1985
. #  1985. 3—10.
 $  ! "  $  !  "          1
   $        $. #  1985.
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> % " %  +         +D& +.        "! . In: „   &  : , " %  " " % ! ”. #  1989.
  ;  D-B   .;   
  ;   "i. @ 1989.
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 F x '    !  . Wiadomości Uniwersyteckie Marii
Curie-Sk³odowskiej. Lublin 1990.
-   !!  IX—X .  F $-@ "   . In:
*!%     +         +
 &.  ,   1990. 3—5.
'  "  ´-   &   &-@ "    
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B      "   #  & @ " & (1 . .  .. — "$  ( . ..) In: #   @ " :  ,   ,  y . #  1993. 27—41.

20

Balahuri Eduárd (1931–2004)
' + 
29—46.

B  "a . In:

     B  "a . I. #  1993.
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( o      "L  e"& ! B  " . Carpatica — 
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1996
'  "     F & '    +D& . In:
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M    "  F & '     !. In: The Thracian World at
the Crossroads of Civilisations. Material de-la Congresul VII de Tracologie. Constanca –
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  %& !&  $&      F x '   I"&  !%.
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" , " " . Bi  , " $+ 70- i$$C  $  (.. #  1997.
Szláv-magyar kapcsolatok a Keleti Kárpátok régiójában a IX–X. században. In: A Magyar
Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos testülete 1997. évi
tudományos ülésének elõadás-összefoglalói. Nyíregyháza 1997. 154–155.
1998
 $   : i !&i   
#  1998. 13—38.

 . In:

  istori M $. I. '  ,

  %& !&  $&      F x '   I"&  !%.
Carpatica —  5.      F x ' c   & .
1998. 70—76.
; "    "  "      +  $!%  . O
A   + B  "a  +  . [Die Ausgrabungen des Graberfeldes im
Dorf Tschoma der Periode des Empfangs der Neuen Heimat.] Carpatica —  5.
     F x ' c   & . 1998. 166—196. Társszerzõ:
Fodor István
Honfoglaláskori ásatások Csomán. [;! "   . O "  !   
E    .] Acta Hungarica 7–8. 1996–1997. (1998) 76–78.
A honfoglaláskori emlékek a Felsõ-Tisza vidékén. In: A Magyar Tudományos Akadémia
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos testülete 1998. évi tudományos ülésének elõadás összefoglalói. Nyíregyháza 1998. 134.
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Tchoma – Sipo Hat, dep. de Beregovo Transcarpatie. Bulletin de Thracologie IV. Mangalia
1998. Társszerzõ: F.. @  D 
Processus ethno-culturels sur la Tisza supérieure pendent l´a^ ge du bronze. In: The Thracian
World at the crossroads of civilisations II. Institutul de Tracologie, Bucureºti 1998.
140–150.
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     F &o ' c "  i+     D: 
"   ". In:  +  # .   (   3. #  1999. 106—
111. Társszerzõ: G. >D $
>" %  -  $  !   F &o '   II %.
 . I. [Aspecte ale dezvoltãrii istorico-culturale a populaþiei Tisei Superioare. Aspects
Concerning Historical-Cultural Development of the Population from Upper Tisa in IInd
Millenium before Christ.] In: Relaþii româno-ucrainiene, istorie ºi contemporaneitate. / ;   -   :      $D . / Romanian-Ukrainian relations
History and Present. Ed. Viorel Ciubotã – Vasile Marina. Editura Muzeului Satmarean, Satu
Mare 1999. 63–76.
A Felsõ-Tiszavidék etnokulturális helyzete a X–XI. században a legfrissebb kutatások tükrében. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos
testülete 8. tudományos ülésének elõadás-összefoglalói. Nyíregyháza 1999. 151. Társszerzõ: Jaroslav Aleskovics
H&   &      i$$   $ # . In:
!  , " $+ 60- $$C B  F.`. #  1999.

 +

G  '   —      +
 & @ " . In:
 ##.   I  i 4. #  1999. 47—49.
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; O&    
$  &$& "´  B  "a 
(20–30-   ) In: B  "a     O&$$. '    
 ! . #  1999. 151—159.
;!  $+ " .'. * . Carpatica —  6. 1999.
210—211.
Honfoglalás kori leletek Csomán (Szubjektív beszámoló egy ásatásról.). [Findings dating
from the Hungarian Conquest in Csoma (A subjective report on an excavation). Descoperiri
la Csoma din epoca descãlecãrii ungurilor (Relatãri subiective despre sãpãturi). Náleziská
z obdobia príchodu Maïarov do vlasti v Èome (Subjectívna správa o’ jednej vykopávke).
B&  "  !C    O ( ’E  " "   &$ ! " ).] In: Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai III. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza 1999. 9–13., 175., 177., 179., 181.
Sãpãturile arheologice de la Solotvino/Slatina (Ucrania Transcarpaticã) – Campania din
1998. [Les fouilles archéologiques de Solotvino (Ukraine Transcarpatique) – Campagne
1998.] Cercetãri arheologice în aria nord-tracã III. Bucureºti 1999. 345–361. Társszerzõk:
Valentin Vasiliev, Aurel Rustoiu, M. P. Makara, Vasile Marina
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Késõ bronzkori emlékek Kárpátalján. In: \+%+ !i   $  70- i$$ ! 
  "   '. !. #  2000. 59—68.
Solotvino, Ucraina. Punct: Cetate. Cronica cercetãrilor arheologice din România. Campania de sãpãturi 1999. cIMeC – Institutul de memoria culturala, Bucureºti 2000. 97–99.
Társszerzõk: Valentin Vasiliev, Aurel Rustoiu, M. P. Makara, Vasile Marina
Végeredmény az aknaszlatinai többrétegû telep ásatásáról. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos testülete 9. tudományos ülésének elõadás-összefoglalói. Nyíregyháza 2000. 179.
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Németh Péter szerepe a magyar-ukrán és orosz-magyar tudományos kapcsolatok kiépítésében. NyJAM? XLIII. 2001. 40–41.
 F x '   I"&  o!%. #  + %+   , #  2001. 391p.
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: M $     # . @ 2000. 280 old. 101 ábra. i 2.
2001. 392.
Cercetãri arheologice de la Belaija Terkovi–Biserica Albã (Ucraina Transcarpaticã) din
anul 2001. [Récherches archéologique de Belaija Terkovi–l’église blanche.] In: Cercetãri
arheologice în aria nord-tracã IV. 2001. Társszerzõk: Valentin Vasiliev, Aurel Rustoiu, Vasile Marina
2002
Solotvino – „Cetate” (Ucraina Transcarpaticã). Aºezãrile din epoca bronzului, a doua vârstã
a fierului ºi din evul mediu timpuriu. [Solotvino – „Cetate” (Transcarpathian Ukraine). The
settlements of the Bronze Age, the second Iron Age and the Early Medieval times.] Bibliotheca Thracologica 33. Cluj-Napoca 2002. Társszerzõk: Valentin Vasiliev, Aurel Rustoiu,
Cãlin Cosma
' !   !%   %   F & ' . In: @ " 
  . Carpatica —  15. 2002. 21—38. Társszerzõ: G. >D $
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Adalékok Koroknay Gyula élettörténetéhez
Mohácsi Endre
Gyula bácsi alapos ember volt. Személyesen nem ismertem õt, csak annyit tudtam róla, hogy évekkel ezelõtt õ is itt dolgozott a Jósa András Múzeumban mûvészettörténészként. Találkoztam néhány munkájával a múzeum évkönyveiben, és hallottam róla
történeteket kollégáimtól. Közelebbi ismeretségünk akkor kezdõdött, amikor a halála után könyvtára, bútorai, személyes tárgyai bekerültek a régiségkereskedelem „vérkeringésébe”. Könyvtárából
nekem is sikerült vennem egy erõsen „dohányillatú” Krúdy-kötetet.
Fotó- és negatívtárát (Gyula bácsi szenvedélyes fotós volt) Páll István, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója elõrelátásának köszönhetõen
sikerült egészben megmenteni, de ingóságai kereskedõk martalékává lettek. Így találtam rá egy poros bõröndben alaposan elraktározott papírkincseire. A bõrönd vaskos tartalmából megismertem
a „Nagy Öreget”. A Kossuth Gimnáziumban tanult, a Nyíregyházi
Kir. Kat. Gimnáziumban kezdett tanítani (NYÍREGYHÁZI). Sokat járt
külföldön. Féléves ösztöndíjat nyert a bolognai egyetemre. Szerette
az olasz édességeket. És szeretett fotózni. Levente is volt, és mint

Koroknay Gyula levente igazolványa
NyJAMÉ XLIX. 2007. 25–29.

Koroknay Gyula uszodabérlete 1936-ból
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Mohácsi Endre
annyi fiatalt, õt is elvitték katonának. Ezeket a dolgokat mindenki tudta vagy tudhatta róla. De azt
talán már nem, hogy meg is sebesült a világháború idején. Döbbenten olvastam az iratköteg alján
talált írógéppel írt levelet, amelyet édesanyjának címzett egy ápolónõ 1946 szeptemberében:
„Kedves Nagyságos Asszony!
Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor e sorokat írom. Egyben elnézését kérem,
hogy csak most, de a közbe jött sok sorscsapás nagyon megnehezítette életünket, meg aztán érdeklõdtem mindenfelé Koroknay Gyula karp. tiz. esetleges életben léte felõl.
Most megpróbálom elmondani mindazt, ami történt 1945. március 23-án délután 3/4 4-órá1
tól /2 5-ig szörnyû bombazápor verte végig két hullámban községünket, a falu tele volt menekülõ civil lakossággal, német és magyar katonákkal. A bombázás után nagyon sok halott maradt a helyszínen. Többek között a mi házunkba is hoztak sebesülteket akiket SS. orvosok kötöztek be. Ott tartózkodott egy német katona páter is, aki az úgynevezett „halálcédulákat” vette el a sebesültektõl. Ekkor hozták be az udvarra Koroknay Gyula karp. tiz. is. Amikor a páter megnézte a cédulát (amit ide
mellékelek) oda hozta hozzám és azt mondta. „Ez egy magyar katona oda adom a cédulát Magának, és ha elmúlik majd minden értesítse a hozzátartozókat az itt történtekrõl.” Ekkor oda mentem
a beteg mellé és megnéztem. Nagyon súlyosan volt sebesülve, azt lehet mondani a fél bordája hiányzott és lehetett látni ahogyan a szív mozog a burokban. Gyorsan bekötözték utánna próbáltam neki
vizet adni, keveset ivott és valamit nagyon akart mondani, de nem tudta. Pár perccel késõbb már
nem beszélt a szemei lecsukódtak, de még élt. Ekkor egy újabb kötelék bombázása következett, ami
kb. negyed óráig tartott. Hozzánk hála Istennek nem esett bomba és így a sebesültjeinket nem érte
újabb baleset. Rövid fél óra múlva az összes sebesülteket a németek teherautóra rakták és elmentek.
Magukkal vitték a tizedes urat is, aki akkor még szintén élt. A következõ teherautóra én is felültem,
mert Édesanyámék Pápán laknak és hozzájuk akartam menni. Elõttem ment a betegszállító autó,
egészen Bakonyjákóig, ott egy újabb géppuska tüzet kaptunk, sajnos a sebesült szállító kocsi súlyosan sérült és a sebesültek egy része meghalt ennek következtében. Itt nem sokat idõzött az én kocsim,
azt láttam hogy a németek több halottat is letettek, és úgy láttam, hogy a tizedes urat is. Végtelenül
sajnáltam õt, de segíteni rajta fájdalom nem tudtam, mert indultunk tovább. Több bakonyjákói ember álldogált ott és az egyiknek lekiabáltam hogy nézze meg mi történt azokkal akiket letettek, de
választ már nem kaptam. Ennyit tudok mondani az akkor történtekrõl mint szemtanú.
Késõbb amikor lecsendesedett a vihar és visszatértem Városlõdre érdeklõdtem Bakonyjákóiaktól de azt az illetõt nem tudtam megtalálni aki akkor ott volt. Nemrégiben elmentem arra
a helyre ahol letették Õt, érdeklõdtem a szomszédoktól, de pontos adatot nem tudtak mondani. Van
néhány ismeretlen katonasír a faluban, de hogy melyik esetleg a Koroknay Gyuláé azt nem tudták
megmondani. Ott ahol Õt letettük néhány méterrel odább van egy magyar katona sírja de annak az
alsónadrágjában T.I. betûk voltak belevarrva. Ez a sír Járiföld-pusztán van a lóistálló és a jégverem
között. Járiföld Bakonyjákóval van összeépülve. Ezen kívül vannak még magyar katona sírok a Malomhegy alatti szántóföldön. Ez sincs messze attól a helytõl ahol letették Õt. Talán tessék érdeklõdni a bakonyjákói plébánia hivatalban, úgy tudom ott anyakönyvezve vannak és talán az is kitudódik,
hogy milyen körülmények között kerültek oda az illetõk, és hogy ki temette el õket. Azok talán tudnak
részletes ismertetést adni. Nekem nem sikerült ezekkel találkoznom bármennyire is szerettem volna.
Életben soha nem találkoztam vagy beszéltem Koroknay Gyulával, mégis végtelenül sajnálom Õt, és hiszem hogy valami Isteni gondviselés következtében életben maradt, és még elõkerül valahonnan. Nagyon fájt, amikor látnom kellett hogy nem tudok segíteni rajta és tovább kell mennem,
mert néhány kilométer választott el bennünket az oroszoktól, és Õneki ott kell maradni betegen
vagy esetleg már halva az út szélén kitéve a biztos pusztulásnak. Egész úton arra kértem az Istent

26

Adalékok Koroknay Gyula élettörténetéhez
rendeljen melléje olyan embereket akik ha még él adjanak neki menedéket, ha pedig már meghalt
legalább temessék el mint emberhez illik.
Kedves Nagyságos Asszony ne haragudjon hogy ilyen soká írtam. Részben azért mert gondoltam ha él Koroknay Gyula ennyi idõ alatt biztosan ad életjelt magáról, és akkor az én levelem
csak egy rossz emléket fog felidézni, de jelentõsége nem lesz. Másrészt azért mert ebben a borzalmas világégésben elvesztettem azokat akik a legdrágábbak voltak nekem a földön, testvért, võlegényt. Tudom milyen nagyon keserves és fájó megállni egy ismeretlen sír elõtt és nem tudni ki van
alatta.
Ha meghalt Koroknay Gyula adjon neki az irgalmas Isten örök nyugodalmat, ha pedig esetleg él valahol segítse haza minél elõbb családja körébe.
Városlõd, 1946. szeptember 4.
Szeretettel köszöntöm:
Héry Erzsébet
okl. tanítónõ”

Koroknay Gyula
és katonatársai
Nyíregyházán
a Kossuth téren

Nyíregyházán
a Kossuth szobornál
Nyíregyházán
a Kossuth téren,
a búcsúztató tömegben
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A fenti történet igazolásául utánanéztem az akkori eseményeknek, amelyek abban az idõben és abban a térségben zajlottak. Így ez a levél nemcsak egy múltbéli homályos titokra derített
fényt. Az akkori önkéntes ápoló- és tanítónõ – mint szemtanú – elbeszélésének közzétételével mintegy megerõsíteni kívántam a Városlõd és környékének történetével foglalkozó kutatók, helytörténészek eddigi munkájának eredményeit.
Gyula bácsi 1943 októberében kapta a SAS behívót és a Magyar Kir. I. Páncélos Hadtest
Híradó Zászlóaljába sorozták be karpaszományos 1 tizedesként.
Mivel a sebesülés napja adott volt, a levéltári források és a szemtanúk beszámolója alapján
összeállított VERESS 2003. II. 1077–1078. alapján könnyen ellenõrizni tudtam a történéseket:
„Március 23-án 15–16 óra között a 244. szovjet bombázó-repülõ hadosztály kötelékei súlyos csapást mértek a német védelem fontos gócpontját jelentõ Városlõdre. A szovjet felderítõ-repülõgépek már a délelõtti órákban többször átrepülték a község légterét. Ugyanis a község északi részén húzódó 8. sz. fõ közlekedési út már a reggeli óráktól zsúfolva volt német csapatokkal. Többek
között a községben vesztegeltek az 1. és 3. német páncéloshadosztályok egészségügyi alakulatai
több száz beteg és sebesült német katonával.
Csak a 3. német páncéloshadosztály egészségügyi gépkocsijain 840 sebesült német katona tartózkodott. Délután 15 óra 30 perckor
déli irányból néhány kétmotoros szovjet bombázó- és vadászrepülõgép jelent meg. Az elsõ
hullám a Grund felõl repült rá a községre és
kisméretû bombák áradatát szórta le a községben összetorlódott német csapatokra. Néhány perccel késõbb, 16 óra elõtt – keleti
irányból – az elõbbinél erõsebb kétmotoros
‘Boston’ bombázókból álló szovjet kötelék jelent meg erõs vadászrepülõ kísérettel. A támadó kötelék kb. 80 db nagyméretû (köztük 3 db
500 kg-os) bombát dobott a községre.”
Koroknay Gyula dögcédulája
Az idézet hûen tükrözi 1945. március
23-a zavaros eseményeit. A nyugat felé özönlõ, összetorlódott német és magyar egységek
katonái között ott volt Gyula bácsi is, és ez
a bombatámadás okozhatta sebesülését.
Szerencsére Koroknay Gyula túlélte
a sebesülést, a háborút, s miután az orosz fogságból 1948-ban visszatért Nyíregyházára, folytathatta addigi életét és munkáját, persze fájó
sebekkel és rossz emlékekkel.

Koroknay Gyula sebesülési jegye
1 Karpaszomány viselésére a érettségivel rendelkezõ bevonult honvédek voltak jogosultak.
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125 éve született Kiss Lajos
2006. december 1-én emlékeztek meg a Jósa András Múzeum dolgozói a néhai
múzeumigazgatóról, Kiss Lajosról születésének 125. évfordulója alkalmából. Az alábbi
tanulmány az ott elhangzott egyik elõadás szerkesztett változata.

Kiss Lajos szerepe a hódmezôvásárhelyi Tornyai János
Múzeum néprajzi gyú´jteményének megalapításában
Nagy Vera
125 évvel ezelõtt, 1881-ben született
Kiss Lajos, Kossuth-díjas néprajztudós Hódmezõvásárhelyen. Itt indult el néprajzkutatói pályája, s bár mindössze nyolc éven keresztül végzett
itt ilyen irányú tevékenységet, mégis maradandó
értéket hagyott az utókorra mind tanulmányaiban, mind pedig tárgyi gyûjtését tekintve.
Méltatói elsõsorban a XX. század elejei
paraszti társadalom tudományos, ugyanakkor
irodalmi igényû bemutatását tartalmazó mûveit
emelték ki munkásságából. Kiss Lajos Vásárhelyi kistükör címû tanulmánygyûjteményének elõszavában Ortutay Gyula azonban megjegyezte,
hogy: „Életének érdemes munkája ez a hódmezõvásárhelyi Néprajzi Múzeum, ha kevesen is
tudják.” (KISS 1964. 7.)
Munkásságának mindeddig legalaposabb elemzõje, Filep Antal így írt errõl: „Külön hely
illetné meg a hazai néprajz történetében a vásárhelyi néprajzi gyûjtemény létrehozásáért önmagában is.” (FILEP 1983. 39.)
Kiss Lajos Emlékezések a hódmezõvásárhelyi múzeum alapításáról címû munkájában részletesen leírja a múzeum alapításának eseményeit és nehézségeit. Az általa vázolt képet érdemes más
források felhasználásával is kiegészíteni. Így pályája indulása pontosabban kirajzolódik, de ezzel
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együtt pontosítható az általam megadott cím is, hiszen a néprajzi gyûjtemény létrehozásával magát
a múzeumot alapította meg.
A Hódmezõvásárhelyen élõ, s a népmûvészet értékei iránt fogékony mûvészek vetették fel
elõször a múzeum alapításának gondolatát a XIX. század végén. Az ötletet Kiss Lajos Tornyai Jánosnak tulajdonítja, aki már 1892-ben megjegyezte a helyi sajtóban, hogy az Ótemplom festett kazettáit nem vitték volna el Budapestre, ha a városnak lett volna saját múzeuma (KISS 1958A. 7.).
1896-ban az Agyagipari Tanmûhely szervezése során újra fölmerült a múzeum szükségessége, de
megvalósítására ekkor még senki nem tett lépéseket (NAGY 1987. 18.).
A múzeumalapítás gyakorlati megvalósítását a városban rendezett 1904-es ipari és mezõgazdasági kiállítás szervezése lendítette elõre, egyben ez az esemény indította el Kiss Lajost is néprajzkutatói pályáján. Ezen a nagyszabású, a város szinte minden társadalmi rétegét megmozgató kiállításon, az ide tervezett „csevegõszobát” Tornyai javaslatára mûvészeti és néprajzi bemutatóvá
alakították. A két hétig álló kiállítás nyomtatott Útmutatójával és Végjelentésével gazdagon dokumentált, így sokat megtudhatunk néprajzi anyagáról is (NAGY 2001.).
A kiállítás mûvészeti és néprajzi csoportjának Finy Béla gyógyszerész volt az elnöke, a bizottság tagjai pedig Tornyai János, Endre Béla, Várady Gyula festõmûvészek és Plohn József fényképész. Tornyai már ekkor azzal a gondolattal kezdett a gyûjtés szervezéséhez, hogy ezzel az anyaggal majd egy városi múzeum alapjait vethetik meg.
A gyûjtés és a szervezés szakértõk bevonása nélkül kezdõdött. Érdekes és tanulságos Kiss
Lajos erre vonatkozó visszaemlékezése. Az egész kiállítás elnöke dr. Szalay József rendõrfõkapitány volt, aki hivatalába összehívta a szervezõket „…elõadást tartott az ethnographiai tudományról, a népi tárgyak gyûjtésérõl olyan merész fellépéssel és annyira tudományos nyelven, hogy nem
igen értettem belõle jóformán semmit sem. Akkor néztem nagyot, mikor azt mondta, hogy Kiss Lajos
színmûvész úr lesz szíves a tárgyakat összegyûjteni. Akinek van valami régi tárgya, jelentse neki.
Késõbb tudtam meg, hogy Tornyai ajánlatára történt ez. Fogalmam sem volt eddig a néprajzi tudományról, soha sem hallottam etnographiáról, szinte kétségbe esve tépelõdtem, miket kell nekem
gyûjteni?” (KISS 1958A. 7.)
Itt kell megjegyeznem, hogy ahogyan Kiss Lajos színészként kezdett el foglalkozni a néprajzi gyûjtéssel, úgy a XIX. század utolsó éveiben kibontakozó néprajztudomány késõbb elismert
hírû nagyságai sem erre a pályára készültek eredetileg. Gondoljunk csak a geográfus Jankó Jánosra vagy a természettudós, preparátor Herman Ottóra.
Kiss Lajos a használható útmutatást Tornyai Jánostól kapta meg, aki ekkorra már jelentõs
néprajzi gyûjteménnyel és gyûjtési gyakorlattal rendelkezett. Két napig járták együtt a várost tárgyakat gyûjtve, s ez Kiss Lajos számára a legjobb iskola volt. Ugyancsak Tornyai intézte el, hogy
két hétre a város fogatot biztosítson neki, mellyel a környezõ tanyavilágot is bejárhatta.
A gyûjtõmunka kellõs közepén a kiállítás elnökének meghívására a városba érkezett Semayer Vilibáld, a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának igazgatója, aki elsõsorban a tárgyak csoportosítására vonatkozóan szolgált jó tanácsokkal. Kiss Lajos szerint az igazgatót az a cél is vezérelte leutazásában, hogy megszerezze az anyagot a Néprajzi Osztály számára. A kiállításrendezés
szakmai tanácsadója Bátky Zsigmond volt, akinek Kiss Lajos és Samu János budapesti fõgimnáziumi tanár segített (KISS 1958A. 9–10.). A kiállítás néprajzi részére összesen 159-en adták be régi tárgyaikat, köztük Tornyai 92, Endre Béla 37 darabos saját gyûjteményével szerepelt.
A kiállítás 1904. augusztus 14-én nyílt meg. A gazdag néprajzi anyagról a rendezésbe is besegítõ Samu János írt beszámolót a Néprajzi Értesítõben. Cikkének egyik jelentõségét az adja, hogy
a kiállítás Útmutatójánál részletesebb leírást ad a néprajzi bemutatóról, tulajdonképpen Kiss Lajos
elsõ gyûjtésérõl. Megjegyezte, hogy a kiállítás a város néprajzáról teljes képet igyekezett nyújtani
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oly módon, hogy: „A város határával térképek, a dülõk neveinek táblázata és tájképek ismertették
meg a nézõket. E képeken ott láthatjuk a város minden nevezetesebb részét, épületeit, utczákat, a kanyargó Tisza partjáról hangulatos tájképi részleteket, a határ minden részérõl tanyákat a rajtuk folyó mezei munkák csaknem mindenikével, szõlõskerteket, sétálóhelyeket stb.”
A cikk írója a kiállított tárgyak sorából kiemeli a bútorokat, ezekbõl 20 tulipános ládát, 18
tékát, 7 faragott tükröt láthattak az érdeklõdõk. Közülük legrégebbi egy 1790-es pad, valamint egy
1782-bõl való karosszék volt. A hímzésekrõl megjegyezte: „Különös figyelmet érdemelnek azok,
a melyek(et) az ottani öreg templompadlás festményeirõl néztek le.” (SAMU 1904. 289–292.) Úgy
látszik, erre a gondolatra Samu János cikke hívta fel Kiss Lajos figyelmét, mert a szõrös párnavégekrõl írott rövid ismertetõjében hasonló gondolatot rögzített (KISS 1958B. 147–148.).
Samu János a XIX. századi népi kerámiák méltatása mellett írt a fazekasság továbbélésérõl
is, melyet a kiállítás ipari részén láthattak az érdeklõdõk. A céhes anyag felsorolásában a céhkancsók mellett a következõket találjuk: „…czéhládák, bennök pecsét, oklevél, egyikben czéhkorbács
is” (SAMU 1904. 294.). A múzeum mai gyûjteményében megtalálható és azonosítható néhány olyan
tárgy, amely ezen a kiállításon szerepelt, sajnos az említett céhkorbács nincs ezek között. (Plohn József fényképész – aki tagja volt a néprajzi kiállítás szervezõbizottságának – készített felvételeket az
itt kiállított tárgyakról. Fotóinak pontos dokumentálása azonban hiányzik, ezért a darabok csak feltételesen azonosíthatók.)
Samu János cikkét korrekt beszámolónak tekinthetjük a kiállításról, figyelme a valóban értékes néprajzi tárgyakra irányult, mellõzve a kuriózumokat, s ez önmagában is szakmai hozzáértését
bizonyítja. Cikke az elsõ írásos utalás arra, hogy Hódmezõvásárhelyt felfedezte a néprajztudomány.
Írása utolsó soraiban éppen ezt fogalmazta meg: „…e kiállítással olyan néprajzi területnek bizonyult Hódmezõvásárhely, a hol még sok és igen érdekes régi, magyaros ízû s speciális helyi származású tárgyat lehetne gyûjteni s kellene is, mert a civilizáció, a haladó idõ mindinkább mutatja e terén pusztító hatását.” (SAMU 1904. 294.)
Kiss Lajos a két hétig nyitva tartó kiállítás anyagának gyûjtésével, rendezésével hatalmas
munkát végzett. Ennek ellenére a kiállítási dokumentumokban egyáltalán nem találkozunk a nevével. A Végjelentésben Tornyai és Finy Béla nevét emelték ki, mint akik a legnagyobb részt vállalták
a munkából. Kiss Lajos személyét feltehetõen csupán segéderõnek tekintették a szervezõk.
A kiállítást követõen az országos szaktekintélyek véleménye és a helyi mûvészek ösztönzésének köszönhetõen a város vezetõi is szorgalmazták a múzeum megalapítását. Ezt a kiállítási
anyag egybentartásával, késõbb pedig a gimnáziumi gyûjtemény hozzácsatolásával szerették volna
elérni. A kiállítás bezárása után azonban a 159 tulajdonosból mindössze heten engedték át tárgyaikat
múzeumi gyûjtemény céljára. Így az 1904-es kiállítás szerepe a múzeum alapításában inkább eszmei, mint valóságos; a múzeumalapítás szükségességérõl meggyõzte a város vezetõit, de a gyûjtemény tényleges megalapítása még Kiss Lajosra várt. Ezt követõen fogott hozzá ahhoz a gyûjtõmunkához, amellyel megalapozta a múzeum anyagát. Ez az anyag ma is kiemelkedõ részét képezi a néprajzi gyûjteménynek.
Kiss Lajos ebben a munkában is maga mögött tudhatta Tornyai támogatását, sõt harcos kiállását, amelyre így emlékezett: „A kiállítás bezárása után hozzáfogtam a néprajzi tárgyak gyûjtéséhez, nemcsak azért, mert engem bízott meg a városi tanács, hanem azért is, mert Tornyai számon
kérte minden találkozáskor mit csináltam, mit gyûjtöttem, mit láttam és mit jegyeztem föl élményeimbõl. Örökösen buzdított, sarkallt, valósággal hajszolt a szorgalmas gyûjtésre. Nem jött velem
gyûjteni, de a bizottsági gyûléseken harcolt a múzeumért.” Az eredmény nem maradt el. Október
közepére 31 adakozótól 76 tárgy gyûlt össze, és mindez ajándékképpen (KISS 1958A. 12.).
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Kiss Lajos szorgos munkája ellenére a város nem sokat törõdött a múzeum ügyével. Csupán a következõ évben, 1905. február 15-én határozott a közgyûlés a múzeum létesítésérõl, melynek
irányítására városi múzeumi bizottságot alakítottak, amely bizottság gyakorlatilag már korábban is
mûködött (KISS 1958A. 13–14.). A múzeumnak azonban véglegesnek szánt helyet nem biztosítottak. Elõször a Serház Tornyai által használt helyiségébe, majd a fõispáni lakás üresen álló szobáiba
került.
A gyûjtemény gyarapítása érdekében az 1906-os évben Kiss Lajos többféle módszert is alkalmazott. Cikkeket írt a Vásárhely és Vidéke címû lapban arról, hogy miért kell ezeket a tárgyakat
összegyûjteni. Hasonló céllal színészi tehetségét is latba vetve humoros elõadásokat tartott olvasókörökben. Az egyik helyi lap így számolt be ezekrõl a mûsoros estekrõl: „Mikor Kiss Lajos volt az
elõadó, a körök zsúfolásig megteltek. Némelyek talán csak azért mentek el, hogy az õ kifogyhatatlan humoros elõadásán, az elõadást követõ komikumtól duzzadó szavalatán és magánjelenetein az
estét kellemesen töltsék el. De ezeket Kiss Lajos csak ürügyül használta a néprajzi múzeum feltraktálására, megismertetésére és megkedveltetésére.” (KISS 1958A. 17.) (Kiss Lajos, úgy látszik, megelõzte korát annak a gondolatnak a felismerésével, hogy ha a közönséget meg akarjuk nyerni a múzeum ügyének, a tárgyak bemutatásán túl valami pluszt is kell nyújtanunk.)
Tevékenységének eredményeképpen 600 tárggyal gyarapodott a néprajzi anyag 1906-ban.
Tanulságos az a tény is, hogy az adományokat minden esetben közzétette a helyi újságban. Ugyanebben az évben a református egyház temetõibõl Szeremlei Sámuel, a város történetíró lelkésze hozzájárulásával 300 darab megsemmisítésre ítélt régi fejfát gyûjtött. További gyarapodást jelentett
Tornyai János 252 darabból álló gyûjteménye, melyet a várostól kért segély fejében ajánlott fel
a múzeumnak (KISS 1958A. 22–23.).
Bár a város részérõl Kiss Lajos nem számíthatott komolyabb anyagi támogatásra, mégis
igyekezett szakmailag képezni magát. 1906-ban felvették a Néprajzi Társaság tagjai közé, s ettõl
kezdve rendszeresen olvasta a neki megküldött Ethnographiát és Néprajzi Értesítõt. Az ezekben
megismert tanulmányok ösztönözték elsõ írásaira (KISS 1958A. 24.).
A következõ évben, 1907 nyarán alkalma nyílt néhány hétig Budapesten a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya gyûjteményét tanulmányozni, és Györffy István mellett ennek rendezésében
is segített. Ez a szakmai gyakorlat muzeológiai ismereteit jelentõsen bõvítette. „Bátky Zsigmond külön is foglalkozott velem mind a tárgyi, mind a folklore irodalom megismertetése céljából.” – írta
visszaemlékezésében. Az itt kapott segítséget Kiss Lajosnak alkalma volt mindjárt viszonozni is:
„…hogy hasznomat is vették az osztályon, erre nézve megemlítem, hogy a múzeum vezetõi teljes
megelégedésére kifogástalanul rendeztem be a Csongrád megyei ház és konyha helyiségeit.” (KISS
1958A. 28.)
Tornyai mellett Györffy István szerepe is kiemelendõ Kiss Lajos kutatóvá válásában.
Györffy céltudatosan kereste azokat, akikre aktív közremûködõként számíthatott a néprajzkutatásban, s ezek egyikének tekintette Kiss Lajost (FILEP 1983. 33.).
1907-ben a város kibérelte a Zrínyi utcai Pokomándy-ház három szobáját a múzeum részére. Itt rendezte meg Kiss Lajos az elsõ néprajzi kiállítást. A város közönsége azonban nem sokáig
örülhetett neki, mert a házat eladták, s így 1908 tavaszától a gyûjtemény sorsa a gyakori költözés lett.
Kiss Lajos 1908-ig ellenszolgáltatás nélkül végezte múzeumszervezõ tevékenységét. Ebben
az évben elõször évi 400 korona fizetést állapított meg számára a város, ami azonban nem állt arányban a végzett munkával és a megélhetésre sem volt elegendõ. Ügybuzgalmát azonban ez nem befolyásolta, ekkortájt kezdte el gyûjteni a vásárhelyi fazekasságra vonatkozó adatokat, melyeket feldolgozva 1914 és 1916 között több részletben publikált, az ország legnagyobb fazekasközpontjának

34

Kiss Lajos szerepe...
máig példamutató leírását adva. 1908-ban jelent meg elsõ publikációja A kenyérsütés Hódmezõvásárhelyen címmel. Ebben az évben a néprajzi gyûjtemény 1372 darabra nõtt (KISS 1958A. 34.).
1912-ig a gyûjtemény ötször költözött új helyre, ami persze a tárgyaknak sem tett jót. Az
érdektelenség és a megbecsülés hiánya a városvezetés részérõl arra késztette Kiss Lajost, hogy
nyolcévi szorgos munkát feladva 1912-ben elfogadja a nyíregyházi múzeum által felajánlott múzeumõri állást.
Vásárhelyi gyûjtõmunkája során az e tevékenységre vonatkozó szemléletváltás is kiolvasható visszaemlékezésébõl. Kezdetben elsõsorban a népmûvészeti szempontból kiemelkedõ szépségû darabokat igyekezett begyûjteni, s ebben nyilván Tornyai útmutatása volt irányadó számára, aki
ezt így fogalmazta meg: „Fõ az, hogy díszítés, cifraság legyen rajta. Dísze többet ér a régiségénél.”
(KISS 1958A. 8.) Ennek jegyében kerültek a gyûjteménybe a festett bútorok, a karcolt vagy írókás
díszítésû cserépedények, a szõrös párnavégek. A késõbbi években gyûjtõmunkája szélesebb körre
terjedt ki, melyre valószínûleg budapesti tanulmányútjának és Bátky Zsigmondnak is hatása lehetett. Így szaporodott a gyûjtemény a gazdálkodás, a halászat, a kismesterségek eszközeivel. A megszerzett tárgyakról igyekezett minél több információt begyûjteni, s ezeket kisebb tanulmányaiban
publikálta is (szõrös párnavégek, csiholóacélok, cigányfogasok, karikásostor stb.). Külön tanulmányt szentelt a tárgyak életének, melyben elsõdleges funkciójukon túli felhasználásukra is kitért.
1912-ig Kiss Lajos a Dél-Alföld legjelentõsebb és legrendszeresebben gyûjtött néprajzi
tárgyegyüttesét hozta létre (FILEP 1983. 39.). Távozása után négy évtizeden át nem folyt rendszeres
gyûjtõmunka a múzeumban, a gyûjteménynek sem volt szakértõ gondozója, a sok költözés pedig
rontott a tárgyak állapotán.
Kiss Lajos Vásárhelytõl soha nem szakadt el teljesen. A múzeummal az 1950-es évek elején került újra kapcsolatba. A néprajzi gyûjtemény korszerû nyilvántartása az 1950-ben nyitott leltárkönyvvel kezdõdött. Ennek tanúsága szerint az 1950 és 1953 között beleltározott tárgyak – tehát
a törzsanyag – többségének gyûjtõje Kiss Lajos volt, mellette kisebb mértékben Tornyai János,
majd 1952-tõl Péczely Attila orvos, népdalgyûjtõ.
A néprajzi anyag 1950-es rendezése Galyasi Miklós, igazgató kezdeményezésére történt,
aki a munka elvégzésére az akkor már Kossuth-díjas néprajztudós Kiss Lajost kérte fel, illetve kérte
ki a Múzeumok és Mûemlékek Országos Központjától arra hivatkozva, hogy az anyag nagy részét
õ gyûjtötte föl és õ ismeri legjobban. Kiss Lajos szeptemberben kezdte meg ezt a munkát szegedi
és budapesti egyetemi hallgatók – Nyilassy Judit, Sergõ Erzsébet és Császtvay István – segítségével. A múzeum néprajzi gyûjteménye ekkor 3000 darabból állt. (Ma a gyûjtemény közel 8800 darabos.)
Filep Antal tanulmányából tudjuk, hogy ezt a munkát nem végezhette saját tempójában, saját elgondolása szerint. A hozzá beosztott egyetemisták segítségével leírókartonokat készített, de
mindezt olyan kampánymunkában volt kénytelen végezni, hogy lehetõsége sem adódott a gyûjtések
során készített feljegyzéseit felhasználni a tárgyak leírásához. Így csak emlékezetbõl örökített meg
néhány, az egyes tárgyakhoz kapcsolódó adatot (FILEP 1983. 53.). Katalóguscédulái sok esetben így
is páratlan értékû és pótolhatatlan információkat tartalmaznak. Tárgyleírásai pontosak és alaposak.
Megfigyelhetõ, hogy a legbõségesebb információkkal a népi kerámia emlékanyagát látta el, ami
a fazekasság kutatása során szerzett tapasztalatain alapult. A Kiss Lajos által gyûjtött anyag egy részét Gáborján Alice leltározta be 1950-ben.
Kiss Lajos nem tudott megbarátkozni az akkori múzeumvezetés koncepciójával sem. 1946ban nevezték ki a munkaszolgálatból hazatért Galyasi Miklóst múzeumigazgatónak. Galyasi jogi
diplomával és széleskörû mûveltséggel rendelkezõ, világot járt ember volt, de muzeológiai képzettség nélkül került a múzeum élére. Jelentõs szerepet töltött be a vásárhelyi mûvészélet szervezésében,
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ezt tartotta legfontosabb feladatának. A néprajzi anyag szakszerû gondozása és tudományos feldolgozása vezetése alatt sem oldódott meg, s valószínûleg ezt nehezményezhette Kiss Lajos. Ennek ellenére továbbra is kapcsolatban maradt a múzeummal Égetõ Jánosnak és Mónus Ferencnek köszönhetõen, akik ugyan nem voltak néprajzosok, de Kiss Lajost segítették kutatásaiban.
Végül, ha röviden összegezni akarjuk Kiss Lajos tárgygyûjtõ tevékenységének jelentõségét, a múzeumi gyûjtemény megalapozásán túl gyûjtésének forrásértékét kell kiemelnünk. Ezzel
a jelenséggel minden aktívan gyûjtõ néprajzkutató szembesül. Ma már néhány év is elegendõ értékes adatok, tárgyak megsemmisüléséhez. Kiss Lajos esetében ez az idõszak az 1910-es évektõl az
1950-es évek közepéig tartott, mikor is döbbenten vette észre, hogy a néhány évtizeddel korábban
gyûjtött anyag, tárgy vagy elnevezés többé-kevésbé kikopott az emlékezetbõl. Ez az, ami pótolhatatlanná teszi gyûjtését, legyen az tárgy vagy írott anyag.
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A Sóstói úti „Vityilló” lakója
Epizódok Jósa András életébôl

Papp D. Tibor
Ez a futóhomokos talaj Westsik Vilmos szerint megtermelte azt a nyíri akácot, amely „hálából” megkötötte õt. Ez a föld termette meg Európa jeles gondolkodóját, aki némi karikás ostorcsapás után nevét hagyományozta városának és megyéjének, két legjelentõsebb intézményének:
a Múzeumnak és a Kórháznak.
Jelen dolgozatban megkísérelünk a jeles ember portréjához néhány vonással hozzájárulni,
mindezt a legnagyobb tisztelet hangján.
Jósa András kedvelte a természetes életmódot, s éppen ezért városi lakása mellett a Sóstói
úton felépítette az ún. Vityillót. Margócsy József könyvébõl az alábbiakat tudhatjuk meg: „...ékességünk: a Sóstói úti villasor. A XIX–XX. századfordulótól az elsõ háború kitöréséig: ezekben a bizonyos szép békeidõkben alakult ki ez a villasor, a nyíregyházi jómódú polgárok nyaralóhelye. …
A legrégibb úttörõk egyike Jósa András, akinek száz évvel ezelõtt épült Vityillója (ahogy
õ nevezte), az út dereka felé dombon épült. A villa az elsõ háború után átépítésére került: az akkori tulajdonos Osgyáni család igényei szerint. Most az óvoda van ott, a telek egy részét levágták
a Garibaldi utca újabb kori kiszélesítésekor, megnyitásakor.” (MARGÓCSY 2002. 130.)
Az író lánya, Jósa Jolán így emlékezik vissza apjáról írott könyvében a Vityillóban eltöltött
idõkre.
„Hanem tavasz táján kezdett már szûk lenni a városi udvar a nagy kerthez szokott gyerekseregnek. Ezen segíteni kell. Meg is találta hamarosan a módját Jósa András. Nem nagyon élt még
akkor Nyíregyháza a tövében ékeskedõ ezerholdas Sóstói erdõvel. Gyalogszerrel is alig esett
messzebb a Jósa-háztól, mint negyedórai járásra. Csak a Kossuth utcán kellett végigsétálni. Egyik
oldalán sûrû tölgyes, másik oldala jódarabon szõllõ. De sehol semmi élet. A borházak láthatatlan
messze a Kemecsei útra tekintve épültek. Errefelé csak a vámház, meg a Virág Kálmánék szõllõvel
körülvett téli-nyári úrilaka az egyetlen hajlék. Nem jutott még akkor eszébe senkinek sem oda nyaralót építeni. Eszébe jutott Jósa Andrásnak. A mai – a köztudatban Jósa-kút néven élõ – erdei forráskúttal szemben vásárolt meg egy jól rosszul ‘polyhossal’ beültetett szõllõsdarabot. Nekiült villát
tervezni. Keménypapírból formálta ki modellnek. Azonnal nekilátott a megvalósításnak. Dombosoldalas volt ez a telek. A bejáratánál szép lejtõsre faragtatta, bevetette fûmaggal, kettéosztotta felvezetõ lépcsõsorral. Terebélyes vén diófa alatt lócák, asztal, kínálkoztak pihenõnek. Mögöttük a szökõkút. Aztán pár lépés után megint egy szép füves, lankás, lépcsõs domboldal, felette széles szabad
tér, amit a villa koronázott be. Nem nevezte volna imígyen semmiért sem. ‘Vityillónak’ keresztelte el.
Így is nevezték végzetéig. Nem hasonlított ez semmiféle stílusra. A földszintjén egyetlen nagy szoba,
elõtte tornác, kétoldalt kijáró, azontúl jobbról, balról lépcsõ vezet az emeletre. Ott ugyancsak széles
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elõtér, terasz, ami oldalra elkeskenyülve halad a ház két oldalán, az emeleti nagy szobát kerítve. Ennek három oldalán ablak. Negyedik oldalán lépcsõ fut fel a padlásszobáig. Innen kezdõdik újból derékszögbe törve a ‘toronyszoba’ felé. Kis karzat képezi az elõterét. Lépcsõk, teraszok jó kátrányos,
viharálló tölgyfából, ékes ácsfaragta rácsos cifraságokkal. A napsugártól is barnult deszkák kátrányos ózonszagot árasztanak. A toronyszoba a Vityilló koronája. Odaintettek a város toronyórái, meg
egyéb helyek tornyai is, alatta a város és erdõ kedves körképe. Négy égtáj felé négy kis ablak. Felette a padláson a szökõkút víztartója. Fejében négy, háromszögbõl összerakott tetõsapka, rajta
a hagyományos zászlórúddal. Deszkázott fala autógrammalbum lett az idõ folyamán. Mind felírta
a nevét. Legtöbbször rögtönzött rigmusokat is költött hozzá.
Sok volt, van és lesz nagyság. Örök kár, hogy e falak késõbb a Vityillóval együtt földnek váltak.
A Vityilló hátoldalához épített konyha és pincelejáró volt az érem másik, humoros oldala.
Nagy kerek betûk fehérlettek szembe, a pince téglaszínû ajtajáról. Persze hogy versezettben:
Állj meg csak kedves tolvaj, pincém az üres, ó jaj,
Ha betörsz, nagy lesz a baj,
Fejeden sincs annyi haj,
Mint amennyi lesz a sóhaj, aj, vaj…
A kedves tolvaj meg is állt, de odébb is állt hamarosan. A késõbbi években mégis megesett,
hogy egyszer szigorú télidõben a család egy rokonbarátja az erdõn át késõ este arrafelé hajtatott.
A Vityilló egyik emeleti ablakából gyanús fény szûrõdött a sötétségen át. Nem tudta mire vélni, megállította a kocsiját, s óvatosan fellopakodott. A szoba deszkapadlójának kellõs közepén vidám tûz
lobog, és két toprongyos alak javában sütögeti a valódi zsiványpecsenyét. Melegében tetten érve,
oltatta el velük a tüzet, és lévén királyi ügyész azon módon saját kezûleg tette õket hûvösre.
Vidáman szüreteltek itt évrõl évre. Ilyenkor aztán az egész környék gyönyörködhetett a Jósa
András csinálta cifra, dupla, meg tripla rakétákban. Akkor még a talyiga volt a legkedvesebb közlekedési eszköz. Húsz krajcárral széltében hosszában be lehetett furikkolni az egész várost vele.
Jósa András is ezen járta városi konzíliumait. A háziorvoskodásra itt sem futotta idejébõl. Akkor
még nem volt Nyíregyházán villamos. Néha egész talyiga sor állta el a Vityilló elõtti utat is. A néhanéha egy-egy délutánon ide kimenekedett, itt is csak felkeresték a vidékrõl jött népek milliói. Jóízûen
beszélte el, hogy egyszer egy kiöltözött, félmûvelt párocska kereste fel orvosi tanácsért. Elõször
a városi házában jártak, onnan a Vityillóba irányították õket. Közben már hazaérkezett, így újra
a rendelõjén kopogtattak be. A vele való konzultálás eseményére kicsinosítva, kellõ hajlongások
után kerültek beljebb. Az ifjú férj a piruló menyecskére mutatva, így szólt: – Kedves nõm mint piheg.
Most jövénk a kéjlakból… Ez a körmönfont finomság szállóige lett a Jósa-házban.
A sok fogvásító polyhos helyébe lassankint finom csemegeszõlõ került. De bor kevés csurrant belõle. Inkább cseppent, mert a jó öreg Pintér bácsi, aki az év nagy részében talált a Jósa-pincében babrálgatni valót, nem egy hordóra valót savanyított ecetízûre. De a háznál kicsinynek, nagynak olyan kedves lett már a hangja, ami maga is úgy hangzott, mint mélypincébõl jövõ hordókongatás. Maga itt öblítgette le étkezéseit, így némely mennyiség már odalent is a garaton folydogált el.
Jut is marad is – volt a mindenkori elv ennél a háznál. Nem szabad semmit se sajnálni attól, akinek
magának nincs.
Az ácscifrás tornácokon hatalmas fehér fürtökben tobzódott a mirtusszal rokon, futókavirág. A falakon meg Jósa András vette munkába ábrázolóképzeletét. A földszinti szoba árnyékos
falára valóságos freskókat festett…

38

A Sóstói úti „Vityilló” lakója
Amikor Jósa András élete utolsó szakaszába érkezett, eladta a Vityillót. Aki megvette, alkudozás nélkül jutott hozzá. Lebontatta a Vityillót, letaroltatta a dombokat is, újszerû villa épült a helyén. Sokaknak él még emlékezetében, akik e sorokat olvassák. A fenyõk, az olajfák még élnek. Ezek
még emlékeztetnek Jósa Andrásékra és a korra, mely után jobb már nem következett.” (JÓSA 1934.
178–180.)
A fenti hosszú idézetbõl kiderül, hogy Jósa András szerette a szõlõt és a bort is, hiszen kertjében – leánya elmondása szerint – még egy Kossuth-tól származó szõlõtõkét is nevelt (JÓSA 1934.
344.). Ám a polihisztor megõrizte egész életén át pajkos kedvét, és az alábbi részletek bizonyítják,
hogy kora ifjúságától érett koráig szerette a szembenállást, a tréfát és a kreativitást.
Krúdy Gyula eposzi hangnemben megírta Jósa életének általa ismert történetét (a vármegyei fõügyész öreg Krúdy feleségének, az író nagyanyjának információ alapján). Kiderül ebbõl,
hogy Jósa ifjú korában betyáros virtussal rendelkezett és megjárta a nagykállói börtön pincéit is,
a „betyárok fogadóját”, s elkötötte Dessewffy gróf remek lovát.1 Az alábbi Krúdy részlet tanúsítja
ezt az idõszakot.
„Andrisban még dolgozott a legényesség, cifra szûr a vállán, bojnyik hajzata a homlokában, akasztófakedv a szívében. Akkor toppant az öreg úr elébe a bokrok közül, amikor egy õszi reggelen kertje hervadó virágait nézegette.
– Én vagyok a Jósa Andris.
– Ejnye no – kiáltott fel az öreg úr. – Azt hittem, hogy maga Rózsa Sándor ugrik elém. Hát
te vagy az öreg Jósa Mátyásnak a fia? Hát mi a kívánságod?
– Hogy még egyszer elbúcsúzhassak a csikótól.
– Megteheted fiam. ….
– Andris, egy szavam volna.
Jósa gyanakodva megállott. Hallott õ már olyasmit, hogy ilyenkor szoktak megérkezni
a komisszáriusok. De az öreg úr nyájasan intett a kezével, mintha az édesapja hívná. Andris elvadult, elbúsult szívében megszólalt valami hang. A léptei önkéntelenül visszavitték az öreg úrhoz, és
ez volt a szerencséje.
Mikor másnap reggel a királytelki gróf visszautazott a fõvárosba, a hintó bakján rendes
öreg huszár helyett fiatal hajdú volt. Némelyek a környéken ismerõsnek vélték a hajdú arcát. Kovács, a pandúr-csendbiztos vizsgaszemmel méregette a legényt a megyei határcsárdánál. De ki merészelte volna megállítani Dessewffy gróf hintaját?
Jósa Andrist aztán nem is látták Szabolcs megyében jó pár esztendeig. Hír jött felõle, hogy
németországi egyetemen az orvostudományt tanulja. …
Hõsünk, Jósa Andris azokkal került egy kalap alá, akik általános amnesztiát kaptak. Mikor
a hetvenes években, mint kitanult orvos megtelepedett Nagykállón, régi barátai rövidesen a vármegye fõorvosává választották. Tán éppen azokban az emeleti szobákban lakott, amely alatt egykor az
„úri betyárok fogadója” volt, ahol Rebesszerrel együtt raboskodott. Országos nevet szerzett magának az orvosi tudományban, különösen az operációi voltak bravúrosak. Európai nevet szerzett magának a régiségtudományban felfedezvén egy pár õsmagyar sírt a szabolcsi homokbuckákban, ahol
ifjú korában betyárkodva nyargalászott; megalapítván a Szabolcs megyei múzeumot, amelynek õsmagyar leletei ismeretesek a tudományos világ elõtt.” (KRÚDY 1980. 46–48.)
Rákos Sándor a „Nyíri kuruc” c. írásában megemlíti Jósa sokoldalúságát, különféle találmányait. „Leonardo da Vinci lelke lakozott benne – írja Jósa Andrásról – egy régi méltatója.
1 Az idézet tárgyi tévedései alapján Krúdy történetét nem tekinthetjük hitelesnek. Viszont jól példázza, milyen szerteágazó le-

gendák övezték Jósa András alakját (a szerkesztõk megjegyzése).
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Sokoldalúságát valóban csupán a legnagyobbakéval lehet összehasonlítani, kiváló orvosi mûszereket szerkeszt, vízszintes kerékkel forgó szélmalmot, mosó, dohánysimító, kendertörõ gépet, kávéfõzõ
masinát. A késõbb feltalált vitorlázógép õsének tekinthetõ rekeszes sárkányt konstruál, hangszereit
(vagy 6–7 félén is játszik) maga készíti. Évekig tartó munkával még orgonát is készít. Magvakat is
nemesít, gombát és gyógynövényeket termeszt. A nyíri vinkóból kitûnõ pezsgõt és konyakot állít elõ
– sajátos egyéni eljárással.”
Rákos Krúdyt forrás értékûnek tartja, és ugyanott idézi is: „’Jósa András bátyámnál kedvesebb, eredetibb, értékesebb kevés jár magyar talajon…regényt kell írni róla, talán meg is írom majd
egyszer.’ Sajnos nem írta meg, pedig õ igazán méltó lett volna arra, hogy ennek a nagy magyarnak
felejthetetlen nagy alakját a szépirodalomban is megörökítse.” (RÁKOS 1955.)
Jósa András jelenség volt a századforduló Nyíregyházáján. Nem csak esze vitte a lomha város fölé, hanem az a szellem, frissesség és pajkosság, amely nélkül taposómalommá válnának
a mindennapok. Kedélye mellett azonban a maga módján egyengette övéi sorsát is, és leánya iskoláztatásának támogatásához az alábbi kérvényt szerkesztette 1894. szeptember 22-i dátummal
(SzSzBM Lt.V.B.186.XIII.958/ 1894) (1. kép 2):
Tisztelt Polgármester Úr!
Andrea leányomat a budapesti angol kisasszonyok nevelõ intézetébe óhajtom alapítványi
helyre felvétetni. Ezen kérelem támogatására egy oly vagyoni bizonyítványra van szükségem, amely
azt igazolja, hogy fõorvosi fizetésemen kívül az ingatlanom – házamon kívül – , melyben csak magam, családommal lakom – egy kis szõlõvel rendelkezem.
Ezen fent említett bizonyítvány kiadása iránt tisztelettel esedezem.
Nyíregyháza 1894. Szeptember 22.
Tekintetes Polgármester úrnak
alázatos szolgája
Dr. Jósa András
Szabolcs vármegye fõorvosa
A kérelemre megszületett az
együtt érzõ város válasza (SzSzBM Lt.
V.B.186.XIII.958/1894) (2. kép):

1. kép

Hatósági bizonyítvány
Mely szerint Nyíregyháza város
hatósága részérõl kiadatott hitelességgel
bizonyíttatik, hogy Dr. Jósa András Szabolcs vármegyei fõorvosnak, városi csupán
saját lakhelyérõl szolgáló házon és egy fél
nyilas jövedelmet nem hozó szõllõn kívül
más egyéb vagyona nincsen, úgy hogy 6 leányból álló családját csak tiszti fizetésébõl

2 Köszönjük Czapárné Helmeczi Alíz, Gottfried Barna, Rostás Zoltán és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár segítsé-

gét az eredeti dokumentumok bemutatásában.
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tartja fenn és így nincsen módjában Andrea nevû tanulni vágyó leányát idegen helyen külön tovább tanítani; amiért is azon
célból, hogy nevezett derék leánya valamely tanintézetbe ingyenes helyre felvétethessék ezen hatósági bizonyítvány hivatalos pecsét alatt legmelegebb ajánlat mellett
adatik ki.
Kelt: Nyíregyháza,
1894 évi Szept 22.
Bencs László polgármester
Májerszky fjzõ
A levélváltásból kiemelnénk a félnyilas szõlõt. 3 A nyíregyházi polgárok
ugyanis a „városi” élet mellett – ha tehették
– szõlõt mûveltek. Bizonyítja ezt az
„ószõllõ”, az „újszõllõ” a „kisteleki új
szõllõ” nevek használata. Távolabb Oroson, Kállóban, Sóstóhegyen is kísértették
az Istent a homokba dugott vesszõkkel, noha 1853-ban hivatalosan megállapíttatott,
hogy itt minõségi bort nem lehet termelni.
Az alábbi dokumentum bizonyítja ezt az
állítást (SzSzBM Lt. V.B.142/B., 9/XIII.
109/1853):
Tekintetes Közigazgatási
Fõszolgabíró Úr!
Kerületi fõispán úr õ méltóságának jelen évi január (ius) hó 24-kérõl
1076-ik szám alatt kibocsátott, s velünk
a 11-ik számú levelében 279/658-ik szám alatt közlött rendeletek alapján a kebelbeli bortermellés
és kereskedés tárgyában hivatalos tisztelettel a következõket adjuk elõ:
Városunk határában a’ szöllõskerteket csupa homokos dombokból álló sovány földek képezvén, – melyeknek termõerejöket leginkább a rendes, ’s szorgalmas munkálásuk kölcsönzik, ’s melyekben részint természetöknél – részint pedig fekvésöknél fogva a nemesb faju hegyi szõllõtõk általában nem tenyészetnek – miért is a kebelbeli bortermellés igen korlátozott határok között áll.
Ezen szõllõskerti földeknek ilyetén jellemzésébõl önként következik, hogy azokban teremni szokott borok a’ hegyi borok kitûnõ sajátságaival éppen nem bírhatnak ’s habár a nyíregyházi
boroknak azon érdemük megvan is, miszerint szelídségöknél fogva a test táplálására igen jótékony befolyást gyakorolnak: mindazonáltal – miután hosszasb tartósságú általában nincs,

2. kép

3 Fél nyilas szõlõ kb. kétszáz–háromszáz négyszögöl.
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’s különben is csak oly mértékben teremnek, mennyi az itteni és szomszéd helységbeli lakosok évi
fogyasztásainak rendesen megkívántatik, – ezen okból azokkal – a’ városi nép között, ’s leginkább
a helbeli kocsmákban történni szokott adásvevéseken kívül – semmi más jelentékenyebb kereskedés nem ûzetik, ’s nem is ûzethetik (kiemelés tõlem P.D.T) – ezekbõl világosan kitûnik: hogy
a’ helybeli bortermellésnek, ’s kereskedésnek gátló körülményei közvetlenül természetszerûek légyenek, ’s hogy jelen állapoton gyökeresen csak úgy lehetne javítani, ha az elõadott természetszerû körülmények átváltoztatása, avagy elhárítása úgy szólván a’ lehetetlenséggel nem állana ugyanazonosságban.
Vagynak azonban okok, melyek a’ bortermellést közvetve is akadályozzák. Ilyen: a szöllõ
munkáltatási aránytalanul drága napszám, mellyel sokszor a termett bornak értéke is alig szokott
felérni, – ilyen továbbá: a’ fogyasztási adó, mely nem a’ borok’ minõsége – de a városok’ népessége
szerint lévén osztályozva, az itteni gyenge kerti borokra csak oly arányban van kivetve, mint a’ legértékesebb hegyaljai borok után; mi a’ bortermesztõkre – az egyenes szöllõ adó viselése mellett,
mindenesetre érzékeny teher gyanánt nehezedik, ’s e’ miatt a’ bortermelési ösztön mindinkább hanyatlásnak induland.
Az ügy ilyetén állásánál fogva tehát azon alázatos vélekedésben vagyunk: miszerint ezen
közvetve gátló okoknak felsõbbségíteges enyhítése a’ bortermellés jelen állapotán egy részben bizonyosan javítani fogna annyival is inkább; minthogy e’ tekintetben a’ bor kilenczednek földes uraságtóli megváltás által itten nem létezése, és a korcsmáltatási földesúri javadalom – a borok’ kelendõsségének emez emeltyûje – már különben is elõnyül szolgálnak.
Végre szükségesnek látjuk, tisztelettel felérinteni miképpen a’ borok ára általában az évi
termések’ milyenségétõl, ’s mennyiségétõl feltételeztetvén alázatos nézetünk szerint elõre alaposan
megnemhatároztathatik; kellõ tájékozásul azonban jelentetik általunk: hogy a’ rendes termésû években egy öreg cseber 4 helybeli kerti bornak középára 4–5 p(en)gö forint szokott lenni.
Melyeknek elõadása után becses indulataiba mély tisztelettel öröklünk, az 1853-ik évi február(ius) hó 11-kén tartott tanácsülésünkben.
T. fõbíró úrnak alázatos hivatalbeli szolgái
Nyíregyháza város tanácsa
Jegyezte: Bodnár István elõadó kert-gyümölcs
Jósa doktor azonban nem vette figyelembe az intést, és rá jellemzõ hozzáértéssel termelte
a nyíri vinkót, amely valóban rendben tartja a mûvelõje vérnyomását, fõképpen ha a hajnali órák hipertóniáját megszelídíti egy kupica törköly. (Nagyapám, aki Hirschlernél volt kereskedõtanonc
a huszadik század elején – abban az üzletben, amelynek helyén ma az „élet” törvénye szerint kínaiak mérik az olcsó zoknit a fõtéren – Jósától hallotta, aki ott vásárolt, „igyál pálinkát, de utána nyelj
egy falatot, ha más nem egy tengelyvégszeget.” A tréfa, a pajkosság a nagy emberek sajátja. Baj csak
akkor van, ha a kicsik próbálkoznak vele. Jósa András borivó volt és bortermelõ.)
A fentiek tanúsítják indirekt módon, hogy Jósa András szõlõt termõ területtel is rendelkezett, amelynek hozadéka után adót kellett fizetnie Nyíregyháza városának, és annak ellenére, hogy
Bencs László polgármester nagylelkûen támogatását adta a „sanyarú sorsú fõorvosnak”, kirótta rá
a félnyilas szõlõ terület hozadékának boradóját.
Jósa András és a Városi Hivatal alább bemutatandó levelezése nem csak a virtus prezentálása, hanem egy tanulságos tréfa is, amely azt példázza: egy pohár bor mellett könnyebben értjük

4 Cseber cca. 42 liter.
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meg egymást, mint az ötven krajcáros illetékbélyegeken, melyeknek kölcsönös befizetése talán többe került mind a városnak, mind az alperesnek, mint a boradó.
De adót fizetni senki sem szeret. Jósa András vette a fáradságot, hogy adója csökkentését
kérje még a boradóhátralék elõtti évben, 1896-ban. Kérelmérõl az alábbi jegyzõkönyv született
(SzSzBMÖLtV.B.186.XIII.1478/1896):
Jegyzõkönyv
Felvétetett Nyíregyházán a 1896-odik év Octóber hó 19-én a városnál dr. Jósa András vármegyei tiszti fõ orvos kérelme tárgyában.
Dr. Jósa András nyíregyházi lakos személyesen megjelenvén elõadja, hogy az õ adóját a nyíregyházi m-kir. Pénzügyigazgatóság területére egyenesadó felszólalási bizottság az 1896–1898-adik
évre 60 frt-ról 80 frt-ra emelte fel, holott a t. orvosi foglalkozásán kívül magán gyakorlata nincs
csakis néha elvétve hívják egyéni házakhoz, consiliumra, kéri e körülményekrõl részére a hatósági
bizonyítványt kiadatni.
K. m. f.
Dr. Jósa András
Városi aljegyzõ
vármegyei fõorvos
Alatta így folytatódik:
folyamodó kérelmének helyt adatván, részére az általa kért hatósági bizonyítvány kiadatni
rendeltetik.
K. m. f.
Polgármester
A hatósági bizonyítványt meg is kapta (SzSzBM Lt.V.B.186.XIII.1478/1896):
Hatósági bizonyítvány
Mely szerint Nyíregyháza város elöljárósága által hivatalosan igazoltatik, – hogy dr. Jósa
András – Szabolcs vármegye tiszti fõ orvosának, – a hivatalos ügyköréhez tartozó orvosi praxisán
kívül magán praxisa nincs, csak is az egyes úri családoknál felmerülõ súlyosabb betegülési esetek
alkalmával szokták – consiliumokra meghívni.
Mirõl ezen hatósági bizonyítvány folyamodó kérelmére kiadatott.
Kelt Nyíregyházán, az 1896-odik év October 19-ikén.
H. fõjegyzõ

Polgármester

Természetesen Jósa András jártában-keltében is gyógyított. Elment a negyvennyolcas honvédek otthonába, megfogta a sokat megélt pulzusokat és kijelentette: „Száz évig fogtok élni”.
Jósa András idõsebb, immár megyei fõorvossá kinevezett és ásatások során túl lévõ korában sem hagyott föl a betyárvirtussal. Mivel naponta elfogyasztott cca. három liter nyíri vinkót, nem
csoda, hogy nehezményezte az 1897. évben termett ezerháromszáz liternyi borának adóját, és serény levelezésbe kezdett.
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Múzeumigazgató utódaihoz hasonlóan megszámolta a kiadott forintokat és a reá jogosan
kimért boradót – az alábbi dokumentumok mutatják – megfellebbezte. Az archaikus stílus megérdemli, hogy közkinccsé tegyük a Megyei Levéltárban õrzött fondszámok szerint a levelezést. Jósa
András felszólíttatott, hogy fizesse be boradóját, s valószínû, hogy büntetéssel is megfenyegették.
Erre született az alábbi levél (SzSzBM Lt. V.B.186.III.71/1898):
Tekintetes Városi Tanács!
Saját termésû kerti boromat N.kállóból ide behozatni és itt magam a hozzám tartozókkal
együtt elfogyasztani óhajtottam. – Ezt azonban csak úgy tehetem, ha a tekintetes városi tanács ezen
boromra a hektoliterenként 3 frs 35 krcnyi fogyasztási adótételt lesz szíves alkalmazni. Teljes tisztelettel kérem tehát a tekintetes városi tanácsot, hogy a saját termésû mint 1300 liternyi kerti boromnak N.kállóból ide Nyíregyházára a saját használatomra leendõ behozatalát hektoliterenként 3 frs
35 krnyi fogyasztási adóval leendõ kirovás mellett méltányló jóindulattal megengedni méltóztassék.
1898. Január hó 27-én.
Teljes tisztelettel: Dr. Jósa András
nyíregyházi lakos
megyei fõorvos
A válasz a következõ (SzSzBM Lt.V.B.186.,III.71/1898):
Határozat
Dr. Jósa András nyíregyházi lakos által Nagykállóból behozott saját termésû 1300 liter bora után az italadó az 1892-es évi XV. tczik értelmében 3fr 35-kal számíttatni határoztatik.
Mirõl Kovács Gyõzõ fõszámvevõ, Markó György esküdt, Dr. Jósa András megyei fõorvos jelen határozattal értesíttetnek.
Kelt: Nyíregyházán, 1898. évi január hó 31.-én...
Aljegyzõ
Jósa András tehát elkerülte a súlyos büntetést. Az idézett törvénycikk ugyanis eképpen rendelkezik (MT 1897. 278.):
1892. XV. t.cz. 2.§. A mesterséges bor adó alá vonása
A mesterséges bor úgy a nyílt, mint a zárt városokban a jelen törvény kiegészítõ részét képezõ árszabás alá esik; és zárt városokban nemcsak az adóvonalon át behozott, hanem az a mesterséges bor is az árszabás szerinti adó alá vonandó, mely a zárt területen készíttetik. Zárt városokban
a mesterséges bor elõállítása megadóztatás czéljából bejelentendõ. Az adóztatási eljárás rendeleti
úton szabályoztatik.
Adó-megrövidítés esetében a megrövidített vagy a megrövidítés veszélyének kitett boritaladó négyszeres összegétõl, annak nyolczszoros összegéig terjedhetõ pénzbüntetésnek van helye,
mely 100 forintnál kisebb nem lehet.
A pénzügyminister által ezen §. alapján kiadott rendeletbe ütközõ minden egyéb kihágás,
a mennyiben a kincstár megrövidítésére irányzott szándék nem forog fenn, 1 forinttól 50 forintig terjedhetõ bírsággal büntetendõ.
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Mindebbõl kitûnik, hogy Jósa doktort büntetés fenyegette, hiszen elmulasztotta 1897-es
boradóját szeptember 15-ig rendezni. De a város nagylelkû volt, és elengedte a büntetést. És alkalmazta a fenti törvénycikk 3. §-át (MT 1897. 278.):
3.§. Kedvezmény a szõlõsgazdák részére.
Nyílt községekben azok a szõlõsgazdák, kik szeszes italok kimérésével, vagy kismértékben
való elárusításával (1888: XXXV. t. cz. 2. §-a) nem foglalkoznak, abban a kedvezményben részesülnek: hogy saját termésû boraiktól a házi szükségletre szánt bormennyiség után italadó fejében ezentúl is csak a jelenleg fennálló fogyasztási adónak megfelelõ részt fizetik; mihez képest a kiméréssel
vagy kismértékben való elárusítással nem
foglalkozó szõlõsgazdáktól bor-italadó fejében hektoliterenként:
… szedendõ be.
A polihisztor ezúttal tehát megmenekült a büntetéstõl és vidáman szürcsölgethette a tetemes mennyiségû vinkót. Valószínûleg ennek tulajdonítható, hogy a következõ szüretkor is elmulasztotta adókötelességét és ismét siránkozni kényszerült
(SzSzBM Lt.V.B.186.III. 1068/1898) (3.
kép).
Tekintetes Tanács!
Nagykállóban saját szõllõmben
termett 600 liter boromra a borital adó
kedvezmény elvethetési jogosultságot nagy
elfoglaltságom miatt rendes idõben bejelenteni elmulasztottam.
Tisztelettel kérem a tekintetes Tanácsot, hogy az általam behozott saját termésû 600 liter borra a kedvezményt, vagyis
hektoliterenként 3f 35kr leendõ befizetést
kegyesen engedélyezni méltóztassék.
Nyíregyháza,
1898 október 21.
Tisztelettel: Jósa András

3. kép

A tekintetes tanácsnak ekkor már sok volt a nagy hírû doktor „feledékenysége”, és határozott lépésre szánta el magát, de Bencs László közbelépett. A híres polgármester akceptálta a fõorvos úr elfoglaltságára való hivatkozását és így született az alábbi határozat (SzSzBM Lt.V.B.186.
III.1068/1898) (4. kép):
K. 10123/1898
Elõterjesztetett Dr. Jósa András, nyíregyházi lakos kérvénye Nagykállói szõllõjébõl beszállított saját fogyasztásra szánt 600 liter bor adótételének mérséklése tárgyában.
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Határozat
A kérelem mely szerint kérvényezõnek Nagykálló község határában lévõ saját szõllõjében termett s saját fogyasztásra
beszállított 600 liter bora után esedékes
bor adó az 1892 év XV. t. czikk értelmében
hektoliterenként 3f 35kr-ral számíttassék,
ezúttal megadatik s kérvényezõnek a kedvezményes adótételre vonatkozó igénye
megállapíttatni határoztatik.
Kivételesen megadandó volt a
kedvezmény utólagosan is, a mennyiben Dr
Jósa András nyíregyházi lakos Ó szõllõ
kertségben lévõ szõllõjének termése megadóztatva lett.
Kimondatni határoztatik azonban,
hogy kérvényezõ ismételt mulasztása méltányossági indokokból a jövõre nem fog elbíráltatni s hogy amennyiben a kedvezményre vonatkozó igény jogosultság az illetõ év September hó 15-éig nem jelentetnék be, hason értelmû kérelmének hely adható nem lesz.
Mirõl Kovách Gyõzõ fõszámvevõ,
alszámvevõ Markó György esküdt, Dr Jósa
András nyíregyházi lakos jelen határozattal értesíttetnek.
Kelt: Nyíregyházán 1898.-ik év
Novb 14.-én tartott tanács ülésbõl. Kiadta
M… aljegyzõ
4. kép
Itt álljunk meg egy kis számításra. Mivel a cseber ûrtartalmát 42 liternek vettük, az 1300 liter osztva 42-vel kerekítve 31 cseber. Egy öreg cseber 1853-ban – mint fentebb láttuk – 4–5 pengõ
forint volt. Tehát ha a 31-et megszorozzuk 5-tel, akkor 155 forint az 1300 liter értéke. Ha mind az
1300 liter után kellett volna adózni, és 100 liter 3 forint 35 krajcár, akkor az adó végösszege 43 forint
55 kr. Ugyanez a számítás vonatkozik az 1898. évben termett 600 liter borra is, és ekkor láthatjuk
a város nagylelkûségét, amellyel elengedte a minimálisan 100 ft. adóbüntetést, hiszen ez az elsõ esetben a teljes bor értékét, második esetben pedig még jóval többet vett volna ki Jósa András zsebébõl.
Tájékozódásul néhány árucikk árát közlöm a Nyírvidék korabeli hirdetései alapján (az adatok hozzávetõlegesek):
A szolyvai víz nagy üveg (1 liter) 13kr. 40 üveg 4ft 20kr. Ez feltétlenül kiegészítõje volt a
nyíri vinkónak.
Surányi István boltjában fél liter egri siller 15kr-ba, 7dl bikavér 85kr-ba került. Az ötputtonyos tokaji aszú ugyanitt fél literjével 2ft 50kr.
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Ha valaki szõlõt akart telepíteni, szerezhetett gyökeres és sima vesszõt a kecskeméti Állami Teleprõl. 1000 db cabernet franc sima vesszõ 10 ft, ugyanennyi cabernet sauvignon gyökeres
15 ft. A sima kadarka vesszõ 6 ft, az ezerjó 8 ft, akárcsak a kövidinka.
Más területrõl hozva a példát 5 kg barnászöld ceylon kávé 7 ft-ba került.
Láthatjuk tehát, hogy Jósa András buzgalma az adómérséklés csatájában szép eredményt
hozott. A város elismerte kiváló fiának érdemeit, és egészségére kívánták a torkán lecsorgatott borokat.
A fenti írás csupán arra szolgál, hogy bemutassa: így is lehet. Lehet játszani, lehet nagyvonalúnak lenni, lehet dolgozni a város és a köz javáért, és lehet bort inni anélkül, hogy csorba esnék
a borivó respektusán. De mint a tények mutatják, mindez a XIX. század végén történt, s e mai vaskalapos korban nem mentesíti a talentumot semmi, ha borszagú a lehelete.
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The Copper Axe from Corni *
Dan Pop
During the archaeological excavations at Oarþa de Sus “Dealul Stremþului”, in the autumn
of 2003 (Oarþa de Jos, Maramureº County), I was informed by Zaharia Doru that a friend of him,
Mihai ªofron, studying at the school of Bicaz, found a metal axe in Corni. I immediately travelled
to the place, to observe the circumstances of the find, and to acquire the piece for the Maramureº
County Museum. From the father of the boy, I learned that the axe had been found by itself, without accompanying materials, at the surface, in the southern part of the terrace called Guruieþ,
following the agricultural activities of 1996
or 1997.1
The Guruieþ Terrace, about 230 m
high, lies in the southern part of Corni (Bicaz, Maramureº), on the left side of Cerna
Valley, in the vicinity of the road to Bicaz,
at about 250 m east from the junction with
the road to Corni. To clarify the context in
which the piece had been found, I carried
out two field surveys,2 but did not find artefacts that would prove ancient settlement at
the mentioned point (Fig. 1).

Fig. 1
Location of the site of the copper
axe at Corni
1. kép
A corni rézbalta lelõhelye
* On the whole, the content of this article is similar to that published in Romanian, in Marmaþia in 2005 (POP 2005.). There

are five more Székely–Nádudvar axes added and information omitted before because it was not available at that time, for
instance Igor Mazura’s article. The eight axes added to the initial list enabled me to correct the word processing errors that
occurred during the editorial work of the first edition, especially in text, appendix and graphs. Special thanks to my colleagues Igor Mazura and Nikolaus Boroffka for the information, literature, and suggestions on the topic discussed here.
1 On this occasion the piece was offered for acquisition to the Maramureº County Museum.
2 The first one on the 27th of October, 2003, with my colleagues Zamfir ªomcutean (preserver) and Dorian Ghiman (restorer), the second one on the 4th of October, 2004, where, along with those mentioned above, Raul Cardoº (archaeologist, Maramureº County Museum), and ªofron Mihai, the owner of the land and his wife took part.
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Description of the object: the axe has a pentagonal form, the shift from the hammer arm to
the blade, near the shaft-hole is rounded. The hammer arm is short and curved. The hammer arm
has a rectangular section, with the upper corners rounded up. The shaft-hole is on the upper part of
the piece, having a sleeve only in its inferior part. It is circular in plan and concave in section. The
axe has a semicircular blade, slightly wider in its inferior part, where it is sharded. The section of
the blade is rectangular, with rounded corners. On one side, near the shaft-hole, there are eight short,
narrow cuts. Six of these are placed vertically and two of these are oblique.
The axe is dark red, copper coloured, on a small spot a dark green oxidation still can be
seen. A part of it had been mechanically removed (by filing and polishing) by the discoverer who
wanted to see the material, the piece had been made of. A small part of the shaft-tube had been filed.
The piece had not been totally finished after casting, which is evidenced by many irregularities noticeable on its surface.
Dimensions: utmost length:
14.4 cm; length of the hammer arm:
3.9 cm; length of blade: 7.6 cm; width
of the butt end: 2.6 cm; thickness of
butt end: 1 cm; width of blade: 1.8 cm;
diameter of the shaft-hole: 2.9 cm;
weight: 410 gr (Fig. 2; Inv. No. 35.251
Maramureº County Museum; drawing
by Gavril Moldovan).3
The axe of Corni belongs to
the category of hammer-axes (Hammeräxte), and is similar to those discovered at Ip (Pl. II: 2, Sãlaj County), Lelei (Pl. II: 1, Satu Mare County), Sãrvãzel (Pl. I: 3, Satu Mare County) and
Varviz (Pl. III: 8, Bihor County) attributed to the Székely–Nádudvar type,4
being also similar to that of “Érd” (Pl.
XVII: 7, Hungary) belonging to the
Fig. 2
Agnita type (VULPE 1975. 28, PATAY
The hammer-axe from Corni (Maramureº County, Romania)
1984. 60–61, MAREª 2002. 104–105).
The Székely–Nádudvar type
2. kép
axes are generally defined and diffeA Corniból (Máramaros megye, Románia) való rézbalta
rentiated on the basis of their shape.
They are pentagonal, with almost trapezoid hammer arm, straight shoulders marking the shift from
the butt arm to the hammer arm, on both sides of the shaft-hole with ring shaped tube or sleeve, with

3 See the illustration in KACSÓ 2004. pl. 15 (photo – the piece on the left side).
4 ROSKA 1942. 15–77, DRIEHAUS 1955. 1–8, SCHUBERT 1965. 278–279, defined as Székely and Nádudvar types; VULPE 1973.

229, VULPE 1975. 26–28, NOVOTNÁ 1970. 23, TODOROVA 1981. 43, PATAY 1984. 47–56, Patay redefines the type Székely–Nádudvar with variants of Székely, Apagy, Dorog and Monostorpályi, where the last one corresponds to variant Nádudvar (SCHUBERT 1965., ŽERAVICA 1993. 6–9, MAREª 2002. 103–104).
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slightly bent body. Some of the dimensions are smaller (Székely) than the others (Nádudvar).5 A
more advanced typology has been done by P. Patay, several sub-variants resulting from the first typology: Székely, Dorog, Apagy, Monostorpályi types, but also unique pieces from Vámospércs,
Nádudvar and Székesfehérvár (PATAY 1984. 47–56).6
About 134 pieces7 discovered in 130 “sites” 8 (we do not know the exact origin of 63
9
pieces ) can be attributed to the Székely–Nádudvar type spread in a wide area, including Bulgaria
(TODOROVA 1981. 43: no. 151–152, pl. 10: 152–153), the former Yugoslavia – Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Hercegovina, Slovenia – (JOVANOVIÆ 1971. 28, pl. 5: 2–3, KUNA 1981. 25, 61 – list
of finds, pl. 18: 4, 19: 4, 6, ŽERAVICA 1993. 6–9: no. 7–11, pl. 1: 711, TERŽAN 1995. 33: no. 4, fig.
1: 4), Austria (MAYER 1977. 10: no. 6, 8–14, pl. 1: 6, 8–11, 2: 12–14), Hungary (PATAY 1984. 47–56:

Fig. 3
The distribution area of the Székely–Nádudvar type hammer-axes
3. kép
A Székely–Nádudvar típusú rézbalták elterjedési térképe
5 SCHUBERT 1965. 278, defines and includes them in the second group, along with the hammer-axes of Crestur, Kežmarok,

6
7
8
9

Szendrõ, Holiè, Handlová and Mezõkeresztes type. This classification was taken over by other researchers too (VULPE 1975.
26–27, MAYER 1977. 10, ŽERAVICA 1993. 6–7). A contribution (MAXIM 1999. 128) to the typology of copper axes shows us
that, taking into account the already existing typologies “Novotna 1970, Jovanoviæ 1971, Vulpe 1975, Èernich 1998. (for
the area and issue in discussion from the quoted note PATAY 1984. is undoubtedly missing – D. P.) adjusted with a series of
finer analyses” of the dimensions and the context in which the pieces were found, result new typological series.
The Monostorpályi variant includes the pieces classified as Nádudvar up to now (to a less extent the piece from this site).
Or 135 pieces, if there are really two pieces in Baia Mare, see note 10!
Or 129 sites, if we take into account the fact that in Apagy we have only one site and two axes from the same settlement.
38 of them are from unknown place, in 15 cases only the country, county or regions were indicated, 6 ones are “probably”
from the indicated place, and 4 pieces were found around cities.
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no. 187–250, 98–99: no. 576–580, pl. 12: 187–190, 13–20, 53: 576–578, 54: 579–580, HAJDÚ 1990.
¡ Í88–89, fig. 3, MAKKAY 1996. 45, fig. 5: 3, 6: 1, 7: 1–2, HAJDÚ 1999. 17, fig. 1), Czech Republic (R
HOVSKÝ 1992. 25–26, 28: no. 8–10, 12, pl. 1: 8, 2: 9–10, 12), Poland (TUNIA–PARCZEWSKI 1977.
151–159, fig. 3, 5, MUZYCZUK–TUNIA 1992. 151–156, fig. 2–4), Slovakia (NOVOTNÁ 1955. 92, pl.
1: 6, NOVOTNÁ 1970. 23: no. 91–94, 96–98, pl. 4: 91–94, 5: 96–98, TOÈIK 1970. 278, pl. 74: 1a–b,
PATAY 1984. 99, pl. 54: 580, SCHALK 1998. 31), Transylvania (VULPE 1975. 26–28, pl. 4: 39–43,
5–6, PATAY 1984. 99, pl. 53: 576–579, LAZÃR 1995. 61, pl. VII: b, IERCOªAN–LAZIN 1996. 17–18,
fig. 3, 5, NÉMETI 1999. 88, MAREª 2002. 103–104, pl. 17: 3–9, 18–19: 1–3, KACSÓ 2003. 37–38,
fig. 1) and the Ukraine (KONOPLYA–KOCHKIN 1999. 5: no. 4, fig.1: 5) (Fig. 3, Appendix 1, Pl.
I–XVI).
The number of pieces varies according to the classification, which often differs depending
of the author. We have several different attributions for the same pieces: the two axes discovered at
“Békés” and Ip were first considered to belong to the Agnita type (PATAY 1984. 60–61: no. 275, VULPE 1975. 28: no. 57), later to the Székely–Nádudvar type, the Apagy variant, in the case of the pieces
from “Békés” or the Monostorpályi variant, taken for that of Ip (DANKÓ–PATAY 2000. 16, PATAY
1984. 99: no. 579), the axe from Nitrianske Pravno was initially attributed to the Székely–Nádudvar type (NOVOTNÁ 1970. 23: no. 95), then to the Handlová type (PATAY 1984. 99: no. 583); according to Z. Žeravica, the axe of Mezõsas belongs to the Székely–Nádudvar type, whereas according
to P. Patay it is Agnita type (ŽERAVICA 1993. 8, PATAY 1984. 61: no. 276, pl. 24: 276). A. Vulpe considers that the axe of Târguºor may belong to the Mezõkeresztes type, whereas according to P. Patay, it is of Székely–Nádudvar type, the Monostorpályi variant (VULPE 1975. 30: no. 70, PATAY 1984.
99: no. 578). The piece of Mohelnice attributed to the Székely–Nádudvar type (SCHALK 1998. 29,
pl. 2: 9) is identical with the one published by Øíhovský from Moravièany, being surely of the Me¡ ÍHOVSKÝ 1992. 28, pl. 2: 11). Also, one of the two axes of unknown site in Austzõkeresztes type (R
ria(?) is considered to belong to the Crestur type, the other one to the Mezõkeresztes type (MAYER
1977. 9: no. 6, pl. 1: 6 – Crestur; 10: no. 14, pl. 2: 14 – Mezõkeresztes). In my opinion, they can be
attributed to the Székely–Nádudvar type. The axe from Lelei also belongs to this type and not to the
Vidra type (IERCOªAN 2002. no. 31 and note 116). In my opinion, the axe of Skomorochy Ma³e belongs to the Székely–Nádudvar type,10 and so is the one from Krzemienna (GEDL 2004. 23: no.13,
pl. 2: 13 – piece included in the Mezõkeresztes type by Gedl).
We also have to consider the possible confusions having occurred from various reasons,
as in the case of the hammer-axe of Baia Mare,11 or the possibility that some of the axes with
10 The information on this find, as well as the opinion that the piece would belong to this type was suggested to me by Igor

Manzura. GEDL 2004, 19–20: no. 4, pl.1: 4 – piece included in the Ploènik type.
11 We have the following information on this discovery: PATAY 1984. 51: no. 225, pl. 18: 225, published with “unknown site”

a Székely–Nádudvar axe, the Apagy variant, which was lost. He presented a drawing made after a photo. The same author
mentions a hammer-axe, also lost, found in the “surroundings of Baia Mare”, purchased by the Hungarian National Museum (PATAY 1984. 100: no. 584). C. Kacsó considers that these two observations are related to a single find made in Baia
Mare. The hypothesis was supported by two facts. One is the existence of an imitation of gypsum made for a hammer-axe,
which is identique with the one mentioned by Patay as “unknown site”. The copy was acquired by the Museum in Baia
Mare, in 1902, from Viktor Molnár, laboratory technician at the Hungarian National Museum. The other fact is that in the
old inventory book of the Baia Mare Museum, it is stated that the axe after which the copy had been made was found in a
mine on Dealul Crucii in Baia Mare (KACSÓ 2003. 37–38, fig. 1).
In my opinion the copy in Baia Mare is the same as the one from “unknown site”: they have about the same dimensions, and the drawing of the copy (KACSÓ 2003. fig. 1) resembles well the drawing made after the photo (PATAY 1984. pl.
18: 225). At the same time the axe discovered in “the vicinity of Baia Mare” has a different length than the one mentioned
above (13 cm long instead of 33 cm, the other dimensions being close) and in description (PATAY 1984) the mine is not
mentioned as the finding spot. In the case, the piece’s length is correctly indicated (13 cm) we have to consider the possibility that in Baia Mare two copper axes may have been discovered (KACSÓ 2005. 154, note 7).

52

The Copper Axe from Corni
cross-arms of the Jászladány type – the undefined variants – actually belong to the Székely–Nádudvar (PATAY 1984. pl. 44: 448, 45: 450–455, 57: 604, VULPE 1975. pl. 28: 211). The hammer-axes
mentioned in literature without typological considerations (fragmentary, new and improperly illustrated) could also belong to this type.12

The area of spread (Fig. 4–5)
The Székely–Nádudvar axes
are mainly concentrated in south-east
and north-west of Hungary (70), Romania (Transylvania) (24), Slovakia
(10) and Austria (9). We can find them
in a smaller number in the neighbouring regions: Croatia (4), Bohemia-Moravia (3), Poland (3), Bulgaria (2), Serbia and Montenegro (2), Bosnia and
Hercegovina (1), Slovenia (1) and Ukraine (1). The most western discovery
comes from the Danube: Linz–St. Peter in Austria. The easternmost findings come from Araci and Petriv, from
the south-eastern part of Transylvania
and eastern part of Ukraine. In the
south–south-west the axes of this type
reach the shores of the Adriatic Sea, at
Spiè and Montenegro, and in the north
up to Skomorochy Ma³e, in Poland.
There are certain discoveries of this
type in the Transcarpathian Ukraine,
perhaps some of those illustrated in the
work of J. M. Jankovich: eight copper
axes of various types, certainly crossarmed axes, and probably hammeraxes (JANKOVICH 1931. cross-armed
axes: pl. 3: 7, 11; perhaps hammeraxes: pl. 3: 4–6, 8).13

The circumstances of discovery
The observations and the possible interpretations regarding the context, the area of spread in general, and

Fig. 4
Distribution of the Székely–Nádudvar hammer-axe type by countries
4. kép
A Székely–Nádudvar típusú rézbalták országok szerinti megoszlása

Fig. 5
Context of finds of the Székely–Nádudvar hammer-axe type
1: unknown provenance, 2: known provenance
5. kép
A Székely–Nádudvar típusú rézbalták megtalálási körülményei
1: ismeretlen lelõhelyû, 2: ismert lelõhelyû

12 For example, the hammer-axes from Galoºpetreu (Bihor county), and Becheni (Satu Mare County) both in private collec-

tions mentioned by NÉMETI 1999. 33: no. 20b, 92: no. 92c.
13 About the Copper Age axe from Ukraine see also KOBÁLY 2006.
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particularly of the various versions or “marks”, the functionality, as well as other observations that
could be made regarding the Székely–Nádudvar type axes, are seriously diminished by the fact that
we have no information on the exact spots of 60 pieces.
Mostly, even for several well-known finds (67 sites with 71 pieces), we know only the names of the sites and very seldom we have data on the spot, condition, and context of the finds.

The context of the finds (Fig. 6)
Settlements
There are three settlements
mentioned in literature from where
four Székely–Nádudvar axes come, if
we consider that the pieces from
Apagy–Nagysziget (Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Hungary) really
originate from the same settlement.
One of the axes appeared during the
excavations in 1926 together with Tiszapolgár pottery, and the other is said
to originate from this place (PATAY
Fig. 6
1984. 50, 54). The axe of Ip was acciContext of discoveries of the Székely–Nádudvar hammer-axe type
dentally discovered on Dealul cu piv1: number of sites, 2: number of pieces
niþe/Pincedomb (Sãlaj County, Romaa: settlements, b: hoards, c: isolated finds, d: mine?,
nia), place from where Tiszapolgár
e: without information, f: unknown provenance
materials are mentioned, that may come from a settlement or cemetery
6. kép
(MAXIM 1999. 164: no. 524).14 AccorA Székely–Nádudvar típusú rézbalták lelõhely-típusai
ding to M. Novotná, the Púchov piece
1: a lelõhelyek száma, 2: a leletek száma
(okr. Považská Bystrica, Slovakia) was
a: települések, b: kincsek, c: szórványok, d: bánya?, e: nincs adat,
discovered together with a stone axe
f: ismeretlen helyrõl
and nothing else in the high settlement
at Skalka (NOVOTNÁ 1970. 23).
Beside these finds, some researchers have linked several axes without exact provenance, to
a series of sites, especially to those of the Tiszapolgár Culture, as in the case of the axe of Carei and
of another one from Bobald (BADER 1973. 705–706, LAZAROVICI 1983. 14: no. 24; NÉMETI 1999.
65: no. 43 IIIb; and for Bobald IIIa; IERCOªAN 2002. 32.) or the two axes from Cluj. These last ones
are linked to the finds from Mãnãºtur Nord (LAZAROVICI 1983. 13–14, no. 32). Z. Maxim thinks that
the copper axes discovered at Sãcuieni could originate from the settlement at Szik (LAZAROVICI
1983. 13, 17, no. 110, MAXIM 1999. 180: no. 850), and the axe of Sãrvãzel from the settlement of
La hurdãu (NÉMETI 1999. 32: no. 16a1)15. The piece of Araci was initially linked to a burial in
a stone box belonging to the Schneckenberg Culture (SZÉKELY 1955. 884, fig. 1/2; 10/1), being
afterwards considered to be an isolated find (VULPE 1973. 229, note 82). The piece from Corni also
14 We cannot exclude the possibility that the piece was an isolated find, as stated by VULPE 1975. 28.
15 The author considers that the cross-armed axe discovered at Pir (BADER 1973. 703–705, fig.1) comes also from this settle-

ment.
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appeared to be isolated in the vicinity of Tiszapolgár settlements, but there is no direct link among
them. This is in the vicinity of the settlements of Oarþa de Sus (Oarþa de Jos, Maramureº County),
in the following places: Mãgura (situated 3.5 km east) (COMªA–KACSÓ 1973. 48, MAXIM 1999. 172:
no. 682, IERCOªAN 2002. 63: no. 35), Oarzã (3 km south-east) (MAXIM 1999. 172: no. 682, IERCOªAN
2002. 63: no. 35, 105: no. 15), Dealul Stremþului (5 km east) (KACSÓ–POP 2003. 219: no. 132).
Even though we cannot rule out the possibility that certain axes discovered by themselves
or in unknown circumstances should actually originate from these settlements, the presence of axes
at a longer or shorter distance, in isolation (36 pieces), can also be explained by their intentional
placement.16 An argument for this fact could be the small number of axes in the Tiszapolgár and
Bodrogkeresztúr graves and researched settlements (BOGNÁR-KUTZIÁN 1972., MAXIM 1999. (with
footnote LUCA 2002. 189–202), IERCOªAN 2002., LUCA 1999. (with footnote OANÞÃ 2001.), OANÞÃ
2000.).
Graves
We do not know authentic finds of axes in burials. It was suggested that the piece from
Dorog belonged to a hoard or could be a grave-good. (PATAY 1984. 54). The axe of Skomorochi Ma³e was found on its own in a Mierzannowice Culture cemetery and has nothing to do with the burials (GEDL 2004. 19).
Deposits/Hoards
The following axes are considered to belong to hoards: the axes of Dorog(?) (Pl. V: 1) with
a chisel and flat axe of Felsõgalla type (PATAY 1984. 48: no. 191, 54, pl. 13: 191 and no. 2, no. 79),
Lelei(?) (Pl. II: 1) with one more axe of Székely–Nádudvar type destroyed with melting by a smith
in the same site (NÉMETI 1999. 88: no. 80c),17 Linz–St.Peter(?) (Pl. XIV: 5) with a flat axe of Szakálhát type (MAYER 1977. 10: no. 9, pl. 1: 9 and no. 111), Nevest(?) (Pl. XVI: 7) with a flat axe of
Szakálhát type and two piercers (ŽERAVICA 1993. 7: no. 9, pl. 1: 9 and no. 157, nos. 604–605), Sic(?)
(Pl. II: 7) with two fragments of axes, one from a hammer-axe (type?) and the other one lost (SZÉKELY 1967. 327: no. 1, fig. 1: 1, VULPE 1975. 27: no. 51, pl. 6: 51 and no. 238); Spiè(?) (Pl.
XVI: 6), a presumed hoard in which our axe would be associated with other 18 pieces (ŽERAVICA
1993. 7: no. 11, pl. 1: 11),18 Stabanj (Pl. XVI: 1, 5), two Székely–Nádudvar type axes with two
cross-armed axes of Jászladány type (JOVANOVIÆ 1971. 28),19 Strážnice(?) (Pl. XIII: 4–5), two Szé¡ ÍHOVSKÝ 1992. 25–26: no. 8–9, pl. 1: 8, 2: 9), Székely (Pl. IV: 1–3), axes
kely–Nádudvar type axes (R
of Székely–Nádudvar type (PATAY 1984. 47: no. 187–189, pl. 12: 187–189).
Judging from the facts listed above, except for the Spiè presumed deposit, with the afferent
reserves, we can state that we have two types of copper object deposits:
1. The first is made up exclusively of axes. It is subdivided into deposits with axes of the
same Székely–Nádudvar type (Lelei(?), Sic(?), Strážnice(?) and Székely) and deposits composed by

16 GEIßLINGER 1984. 320–322 where the hoard represents the discovery which is neither settlement, nor grave, and certain

isolated discoveries may be hoards, even if it refers to isolated brass pieces; for the issue of isolated pieces see VULPE 1973.
233–234, and note 95, KUBACH 1985. 179, BRADLEY 1990. 6, SOROCEANU 1995. 52–58, MOGIELNICKA-URBAN 1997. 31–32.
17 Or related to the Tiszapolgár settlement from the Movilã point (IERCOªAN 2002. 61: no. 31).
18 The 18 pieces reunited in a “deposit” are: axes with transversal shaft-hole (Schaftlochäxte) of Albanian–Dalmatian type
(no. 89–91, 92A–92B, 93A), axes with lifted edges (Randleistenbeile): type Spiè (no. 207–209), type Emmerberg (no.
222); tanged axes (Absatzbeile) (234–240).
19 A Székely–Nádudvar axe associated with three cross-armed axes, one on pl. 5: 4; ŽERAVICA 1993. 7: no. 7–8, pl. 7–8, two
Székely–Nádudvar axes associated with only two cross-armed axes no. 22–23.
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Székely–Nádudvar axes associated with cross-armed axes of the Jászladány type (Stabanj), or with
flat axes of Szakálhát type (Linz–St. Peter(?).
2. The second type is made up of axes and other types of metal objects: chisel (1), piercers
(2) and flat axes of Felsõgalla type (1) and Szakálhát type (1).
Mine
In the old inventory of the Maramureº County Museum in Baia Mare we found an axe that
was said to be discovered in a mine on Dealul Crucii in Baia Mare (KACSÓ 2003. 37). Occurrences
in such contexts are extremely rare, the two copper axes from Ai Bunar (Bulgaria) discovered by I.
Azmanov in 1934, may originate in the no. 1 mine there.20

Fig. 7
Hammer-axes of the Székely–Nádudvar and Agnita types – with and without “mark”
O Székely–Nádudvar type with “mark”, O Agnita type with “mark”, Q Székely–Nádudvar type
without “mark”, Q Agnita type without “mark”
7. kép
Székely–Nádudvar és Agnita típusú balták „jelöléssel” és anélkül.
O „jelölt” Székely–Nádudvar típus, O „jelölt” Agnita típus, Q „jelöletlen” Székely–Nádudvar
típus, Q „jelöletlen” Agnita típus

20 This is a Ploènik type hammer-axe with cross-arms of Târgu Ocna type (ÈERNICH 1998. 145–146, fig. 85, PERNICKA ET AL.

1997. 57–58).
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Marks and ornaments (Fig. 7–9)
A considerable part of the Székely–Nádudvar type axes21 have on both sides or only on one
side, one or several signs or “marks” (circular, semi-circular, circle with central point etc.) placed
differently around the shaft-hole and seldom on the entire body. These signs have been interpreted
in various manners: attempts of piercing, ornaments, producer or workshop marks, ornaments of
a magical, religious character. No agreement has been reached on their functionality. It is also difficult to establish whether these signs were made after casting when cold, or the “marks” were carved in the negatives of patterns and obtained by casting (SCHUBERT 1965. 286–295, pl. 3, VULPE
1973. 233, VULPE 1975. 17–18, PATAY 1984. 14–18, pl. 60: A–B, 61: A).
What could we observe in relation to the “marks” on the Székely– Nádudvar type axes?
Our considerations can be outlined as follows:
1. We were not able to distinguish groups on the basis of mapping
the presence/absence (Fig. 8).22
2. The inner part is preferred.
From 64 marked pieces 43 ones have
marks on the inner part, 11 pieces on
the outer part, 7 pieces on both sides,
and for 3 axes we have no information
(Fig. 9).
3. Even if the number of
placements of “marks” is extremely
varied, we can observe that the more
frequent is (17 cases) when the “mark”
is placed on the both sides of the
object, below and above the hole.23

Fig. 8
Székely–Nádudvar type hammer-axes with “marks” and without
“marks” a: with “marks”, b: without “marks”, c: no information
8. kép
Székely–Nádudvar típusú balták „jelöléssel” és anélkül
a: „jelölt” darabok, b: „jelöletlen” darabok, c: nincs adat

21 There are marks on other hammer-axe

types (Crestur, Szendrõ, Mezõkeresztes and Agnita) and also on cross-armed axe types (Jászladány and Kladari).
22 Here we have to take into account the
fact that a part of the pieces cannot be
mapped, because we do not know their
provenance: from 64 axes with marks
we do not know the provenance of
about 27 ones.
23 Beþa – Pl. I: 1, Budakalász – Pl. VII: 5,
Èachtice – Pl. XV: 7, Celldömölk – Pl.
X: 4, Dorog – Pl. V: 1, Gyõr – Pl. VI:
3, Lelei – Pl. II: 1, Luèenec – Pl. XV: 8,
Mediºa – Pl. II: 3, Nádudvar – Pl. XII:
4, Nagyhalász – Pl. IX: 1, Pocsaj – Pl.
XIII: 1, Sãlacea – Pl. III: 1, Székely –
Pl. IV: 1, Tiszaszentimre – Pl. XII: 3,
Hungary, Vámospércs – Pl. IV: 4.

Fig. 9
“Marks” position on the Székely–Nádudvar hammer-axe type
a: outside, b: both sides, c: without information, d: inside
9. kép
A „jelölések” helye a Székely–Nádudvar típusú rézbaltákon a:
a külsõ oldalon, b: mindkét oldalon, c: nincs adat, d: a belsõ oldalon
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4. From the viewpoint of weight – “marks“ ratio (Fig. 10) we can observe:24
a. small pieces, below 990 g (231–990 g, all together 21 pieces) are usually unmarked:
11 pieces with weight below 685 g (between 231 and 685 g) lack “marks”; from other
10 axes with weight between 720–990 g 6 pieces have “marks” placed on the both
sides of the object, whereas 4 axes do not.
b. From the 40 axes with weight between 1015–1496 g, 21 pieces have “marks” and 19
are without “marks”.
c. From the 29 axes heavier than 1515 g, 9 pieces are without “marks”, whereas 20 have
“marks”.

Fig. 10
The relationship between the weight and the “marks” on the Székely–Nádudvar and Agnita hammer-axes types
x: the number in the appendix, y: weight in gramm a: Székely–Nádudvar type with “marks”,
b: Székely–Nádudvar type without “marks”, c: Agnita type with “marks”, d: Agnita type without “marks”
10. kép
A Székely–Nádudvar és Agnita típusú rézbalták súlya és „jelölése” közötti kapcsolat x: a tárgyak sorszáma
a függelékben, y: a grammban megadott súly a: „jelölt” Székely–Nádudvar típus, b: „jelöletlen”
Székely–Nádudvar típus, c: „jelölt” Agnita típus, d: „jelöletlen” Agnita típus
24 For 41 pieces of 134 axes we have no data regarding the weight: Araci, Baia Mare, Beþa, Budapest, Èachtice, Csibrák,

“Dalmatia”, Gackulja, Jelašnica, Kljuè–Starigrad, Kravany, Luèenec, Mãdãraº, Mediaº, Nevest, Nový Tekov/Tekovská
Nová Ves, Ocna Sibiului, Petriv, Púchov, Rosice, Sârbi, Sãcuieni, Sãlacea, Sãrvãzel, Stabanj, Strážnice (two pieces), Sušice–Traplice, Tiszaszentimre, Hungary, Untermixnitz, Volkovce, Vrádište, unknown provenance Austria (two pieces), unknown provenance Bulgaria (two pieces), unknown provenance Hungary (three pieces), unknown provenance Slovakia.
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5. From the length – “marks” ratio (Fig. 11),25 even though no associations or distinct
groups result, we can distinguish:
a. there are 33 axes with a length between 8.6 and 17.8 cm: 7 pieces have “marks”, and
26 pieces are without “marks”.
b. There are 76 axes with a length between 18 and 24.6 cm; 44 pieces have marks, and
32 pieces are without “marks”.
c. There are 16 axes with length beyond 25 cm (between 25.2 and 37.3 cm), 5 pieces of
these do not have “marks”, while 11 pieces have them.
It is difficult to explain which is/are the reason/s why lighter or shorter axes have no
“marks” and the heaviest are mostly “marked”. Moreover, this observation doesn’t prove to be valid
for all copper axes.26 It is possible to link the presence of the “marks” with manufacturing, with the
moment of casting.
We can’t exclude the possibility that some of the marks could be symbols that showed the
social status of the owner, or they could be magical/religious signs, the significance of which is lost
today. The axe of Stabanj, decorated on its entire surface with vertical facets, can be also interpreted

Fig. 11
The relationship between the length and the “marks” on the Székely–Nádudvar and Agnita hammer-axes types
x: the number in the appendix, y: length in centimeter a: Székely–Nádudvar type with “marks”,
b: Székely–Nádudvar type without “marks”, c: Agnita type with “marks”, d: Agnita type without “marks”
11. kép
A Székely–Nádudvar és Agnita típusú rézbalták hossza és „jelölése” közötti kapcsolat x: a tárgyak sorszáma
a függelékben, y: a centiméterben megadott hosszúság a: „jelölt” Székely–Nádudvar típus, b: „jelöletlen”
Székely–Nádudvar típus, c: „jelölt” Agnita típus, d: „jelöletlen” Agnita típus
25 We don’t know dimensions of six axes: “Budapest”, “Dalmatia”, “Kravany”, Tiszaszentimre, Hungary, Volkovce.
26 For the Jászladány type – PATAY 1984. 67–89, for the Agnita type – ROSKA 1942. 40: no. 99, the piece from Cetatea de Bal-

tã weighs 990 gr.
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in this way. Regarding the cuts on the Corni axe, we can only state that these were made long ago
and they rarely appeared on copper axes, as, for example, a piece with unknown discovery place
(Pl. XII: 11) ( PATAY 1984. 56: no. 251, pl. 20: 251).27

Chronological position
Taking into account the axe/axes of the Apagy settlement, as well as the association of axes
and tools from the “deposits” mentioned above, they show that the Székely–Nádudvar axes can be
mainly attributed to the Bodrogkeresztúr Culture, and to a less extent to the Tiszapolgár Culture.
According to P. Patay, the Apagy version would belong to Tiszapolgár Culture and the other two
versions, Dorog and Monostorpályi, to the Bodrogkeresztúr Culture. We can observe that the area
of Székely–Nádudvar type overlaps that of the cultures mentioned above (NOVOTNÁ 1970. 24,
VULPE 1975. 47, MAYER 1977. 15, TODOROVA 1981. 43, PATAY 1984. 54–55, NOVOTNÁ 1995. 69–76,
R¡ÍHOVSKÝ 1992. 27, 29, ŽERAVICA 1993. 8, LUCA 1999. 33, OANÞÃ 2000., MAREª 2002. 104).
Many of my colleagues, who have studied the problems of the Aeneolithic in Romania, attribute this axe type to the Tiszapolgár Culture, arguing with the higher number of finds belonging
to this culture comparing to those belonging to the Bodrogkeresztúr Culture (LAZAROVICI 1983. 13,
annex 1, IERCOªAN 2002. 156–157,28 NÉMETI 1999. 97–98, annex VI.)
The Agnita type axes are considered (with the exception of that from Agnita!) to be originally axes with cross-arms of Jászladány type, torn and reused as hammer-axes, resembling in shape
the type presented above, especially the Apagy type, but also the Jászladány one, if we take into
account the missing superior arm (Fig. 7, appendix 2, Pl. XVII: 1–10) (VULPE 1975. 28, PATAY 1984.
60–61).
They have a pentagonal form, with both arms curved to the vertical axis; the edge arm is
wide at the end, the shaft-hole – with sleeves on both sides – is either in the middle or in the superior part.29 The hammer arm has an oval, half-moon-like, rectangular section or rectangular section
with rounded edged corners. The edge arm may have rectangular section, rectangular section with
rounded corners, oval or square section.
We find these types of hammer-axes only in Transylvania, and in East Hungary (Fig. 7).
Regarding the context in which the Agnita type axes occur, we have the following situation: two axes come from isolated finds (Agnita and Hódmezõvásárhely), two or three from hoards
(Cetatea de Baltã,30 probably Gheorgheni,31 probably “Érd”32) two or three from funeral context,
out of which only the one from Mezõsas (Bodrogkeresztúr Culture) is sure.33 The other one from

27 Similar cuts are also on cross-armed axes of Jászladány type at: Bogdãneºti – VULPE 1975. 45: no. 202, pl. 28: 202; Plaku-

der – TODOROVA 1981. 47: no. 170, pl. 13: 170; on undefined type axes: Szószberek – PATAY 1984. no. 557.
28 For which the quantity ratio between the discoveries of Tiszapolgár and those of Bodrogkeresztúr would be decisive in the

attributing of the axes in the western part of Romania to the first mentioned culture.
In relation to the place where the hammer arm broke, closer or not to the shaft-hole.
It occurs in case of two axes with cross-arms – the ªincai and Petreºti versions.
Out of 10 mentioned pieces only one has been preserved.
Possibly found together the following pieces: an Agnita axe, a flat axe of Szakálhát type, Sãlacea variant, a knife and an
axe with cross-arms of ªiria type.
33 Associated with a chisel, a flat axe of Szakálhát type, the Sãlacea version, a bracelet and a small clay pot.
29
30
31
32
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Sânnicolau Român34 was found probably in a grave.35 We have no information regarding the context of find of the pieces from ªona, Transylvania and “unknown spot”.
The axes of Cetatea de Baltã and “unknown spot” (Pl. XVII: 2, 8) have “marks” on the inner part: two circles one under the other, above the shaft-hole. This type of “mark” was already
mentioned, as it often used to be on the Székely–Nádudvar type axes. In the case of Agnita axes,
the observation, that the smaller pieces have no marks, doesn’t prove valid.36

Functionality
Several opinions have been expressed on the functionality of copper axes. On the basis of
the usage traces observed on several axes, suggestions were made that these were used as tools for
chopping wood and animal bones, mining, etc. In this case we have to take into account the possibility that some of the discoverers may have used the found pieces as tools, and deformed the initial shape of the axes. Those discovered in graves, especially the cross-armed axes, are considered
to be weapons, signs of power and prestige, ingots or a monetary form (VULPE 1973. 233, and note
95, VULPE 1975. 16–17, with opinion from earlier literature, MAYER 1977. 15, KUNA 1981. 54, PATAY 1984. 18–20 with earlier literature, ŽERAVICA 1993. 8).
Lacking more precise data, mainly regarding the find context, it is difficult to make more
detailed observations.

Conclusions
The Székely–Nádudvar axes, products of the Tiszapolgár, and mainly, of the Bodrogkeresztúr communities, characteristic for the Carpathian Basin probably had commercial and cultural
relations with the shores of the Adriatic in the south, up to the south of Poland in the north, and from
East Austria up to the south-west of Ukraine (MANZURA 2003.).
As we could observe above, the absence of essential data, like the character and context of
finds, as well as the information on the sizes of the artefacts, or on other characteristics, strongly influences the result of the analysis. However, from my point of view, the most important observation
(made by some researchers that searched this issue) refers to the fact that almost all the hammeraxes come from isolated finds (I refer to those we have information on). We could hardly accept this
observation as a result of hazard of discovery and – as other colleagues have underlined it – the artefacts may have been discovered actually in the proximity of settlements of Tiszapolgár or Bodrogkeresztúr Culture. Personally I tend to believe that in many cases these objects were intentionally
placed on the spot, either in the form of hoards of several pieces, or as single pieces. The relatively
reduced presence of the hammer-axes in burials, as from also other contexts, can be an argument
for this case.

34 Recently a “new” copper hammer-axe has been published from Palota, Bihor County (LUCA–ILIEª 2000. 323, fig. 1: 2a–b);

this “seems to be a transition type, in evolution between Székely and Agnita”.
If the authors had been curious enough to actually take a look at the pieces they quoted as analogies (note 6 mentions
VULPE 1975. pl. 7: 54–57), they would have observed that the axe in question had already been published as a one from
Sânnicolau Român (VULPE 1975. 28: no. 55, pl. 7: 55 with earlier literature)!
35 Possibly from a Bodrogkeresztúr cemetery. The object was found together with an Agnita type axe and the following pieces
hail: a Holiè axe, a flat axe of Sãlacea type, a Jászladány cross-armed axe, the Bradu version, a copper chisel, a stone axe,
a shell bracelet and probably also pottery.
36 The axe of Cetatea de Baltã is 990 gr, and the one from “unknown site” in Hungary is 562 gr.
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The signs or “marks” on the copper axes still can be interpreted in several ways. Even if
we cannot eliminate a probable functional role – related to the moment of casting – or ornamental
one, I think that these were profane symbols (?) or sacred symbols.
The hammer-axe of Corni (Fig. 2) belongs to the Székely–Nádudvar type, the Monostorpályi version resembling those discovered at Ip (Pl. II: 2), Lelei (Pl. II: 1), Sãrvãzel (Pl. I: 3), Varviz
(Pl. III: 8), Èachtice (Pl. XV: 7), Linz (Pl. XIV: 5) and probably it was placed in the “Guruieþ” site
by the Tiszapolgár communities in their close proximity.

Appendix 1
Hammer-axes of Székely and Nádudvar type

Stray finds

Unknown provenance

Hoards

Settlements

Other context

Marks

Number of pieces

(A: Austria; BG: Bulgaria; BIH: Bosnia and Herzegovina; H: Hungary; HR: Croatia; PL: Poland; RO:
Romania; SK: Slovakia; SCG: Serbia and Montenegro; SLO: Slovenia; CZ: Czech Republic, UA: Ukraine)

1

Apagy (H) Pl. IX: 4

–

–

–

X

–

–

1

PATAY 1984. 50: no. 217, pl. 17: 217

2

Apagy (H) Pl. VIII: 9

–

–

–

X

–

–

1

PATAY 1984. 50: no. 216, pl. 16: 216

3

Araci (RO) Pl. I: 4

X

–

–

–

–

X

1

VULPE 1975. 27: no. 44, pl. 5: 44

4

Vicinity of Baia Mare (RO)
Pl. III: 4

–

–

–

–

mine ?

?

1?

5

“Békés” (H) Pl. XIII: 3

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 60–61: no. 275, pl. 24: 275
(Agnita type), DANKÓ–PATAY 2000. 16, fig. 9
(Székely–Nádudvar type, Apagy variant)

6

Beþa (RO) Pl. I: 1

X

–

–

–

–

X

1

VULPE 1975. 27: no. 47, pl. 5: 47

7

Biharnagybajom (H) Pl. XIII: 2

X

–

–

–

–

X

1

HAJDÚ 1999. 17, fig. 1

8

Bratislava (vicinity) (SK)
Pl. XV: 10

–

X

–

–

–

X

1

NOVOTNÁ 1970. 23: no. 93, pl. 4: 93,
PATAY 1984. 99: no. 580, pl. 54: 580

9

No.

Site and country

Literature

KACSÓ 2003. 37–38, fig. 1, KACSÓ 2004.
pl. 15, PATAY 1984. 51: no. 225, pl. 18: 225
– “unknown provenance”, 100: no. 584
– “vicinity of Baia Mare”

“Budakalász” (H) Pl.VII: 5

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50: no. 206, pl. 15: 206

10

Budapest–Csepel (H) Pl. VII: 6

X

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 50: no. 207, pl. 15: 207

11

Budapest (H) Pl. X: 7

X

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52.: no. 231, pl. 18: 231

12

Budapest–Csepel (H) Pl. IX: 2

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50: no. 219, pl. 17: 219

13

Budapest–Békásmegyer (H) Pl. XII: 8

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 53: no. 246, pl. 20: 246

14

Budapest (H) Pl. XII: 10

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 54: no. 247, pl. 20: 247

15

Bükkaranyos (H) Pl. XI: 2

–

X

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 52: no. 234, pl. 19: 234

16

Èachtice (SK) Pl. XV: 7

X

–

–

–

–

X

1

NOVOTNÁ 1970. 23: no. 94, pl. 4: 94

17

Carei (RO) Pl. III: 7

X

–

–

–

–

–

1

VULPE 1975. 27: no. 42A, pl. 4: 42A, PATAY
1984. 98, pl. 53: 576

18

Celldömölk (?) (H) Pl. X: 4

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 51: no. 226, pl. 18: 226

19

“Cluj” (RO) Pl. I: 5

–

–

–

–

–

–

1

VULPE 1975. 27: no. 45, pl. 5: 45

20

“Cluj” (RO) Pl. I: 6

–

–

–

–

–

–

1

VULPE 1975. 27: no. 46, pl. 5: 46
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21

Corni (RO) Fig. 2

X

–

–

–

–

–

1

–

22

Csibrák (H) Pl. XII: 9

X

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 54: no. 250, pl. 20: 250

23

“Dalmatia” (HR)

–

–

–

–

–

?

1

KUNA 1981. 61

24

Debrecen (H) Pl. VIII: 4

–

X

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50: no. 211, pl. 16: 211

25

Dormánd (H) Pl. VII: 2

X

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 49: no. 203, pl. 15: 203

26

Dorog (H) Pl. V: 1

–

–

X?

–

X?

X

27

“Drösing” (A) Pl. XIV: 4

–

–

–

–

–

–

1

MAYER 1977. 10: no. 10, pl. 1: 10

28

“Edelény” (H) Pl. XI: 3

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 52: no. 235, note 6, pl. 19: 235

29

Fejér County (H) Pl. X: 5

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52: no. 229, pl. 18: 229

30

Gackulja (HR) Pl. XVI: 3

–

–

–

–

–

–

1

JOVANOVIÆ 1971. map 4: 129, KUNA 1981. 61,
pl. 19: 6

31

Grindeni (RO) Pl. III: 6

X

–

–

–

–

–

1

ROSKA 1942. 36: no. 61, VULPE 1975. 27: no.
41, pl. 4: 41

32

Gyönk (H) Pl. VI: 5

X

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 49: no. 200, pl. 14: 200

33

Gyõr (H) Pl. VI: 3

X

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 48–49: no. 198, pl. 14: 198

34

H³udno (PL) Pl. XV: 3

X

–

–

–

–

–

1

TUNIA–PARCZEWSKY 1977. 151–159, fig. 3

1 (+2) PATAY 1984. 48: no. 191, pl. 13: 191

35

Ip (RO) Pl. II: 2

–

–

–

X?

–

–

1

VULPE 1975. 28: no. 57, pl. 7: 57
(Agnita type), PATAY 1984. 99: no. 579, pl. 54:
579 (Székely–Nádudvar type), IERCOªAN 2002.
60: no. 30b (Mezõkeresztes type)

36

Jelašnica (SCG) Pl. XVI: 2

–

–

–

–

–

–

1

JOVANOVIÆ 1971. map 4: 121, KUNA 1981. 61,
pl. 19: 4

37

Kljuè-Starigrad (BIH) Pl. XVI: 4

X

–

–

–

–

–

1

ŽERAVICA 1993. 7: no. 10, pl. 1: 10

38

Kravany (SK)

X?

–

–

–

–

?

1

TOÈIK 1970. 278, pl. 74: 1a–b

39

Krzemienna (PL) Pl. XV: 1

X

–

–

–

–

–

1

MUZYCZUK–TUNIA 1992. 151–156, fig. 2–4,
Gedl 2004. 23: no. 13, pl. 2:13.

40

Lelei (RO) Pl. II: 1

–

–

X?

–

–

X

IERCOªAN–LAZIN 1996. 16: no. 3, fig. 3,
1 (+1?) NÉMETI 1999. 88: no. 80c, IERCOªAN 2002. 61:
no. 31, note 16 (Vidra type)

41

Linz–St.Peter (A) Pl. XIV: 5

–

–

X?

–

–

–

1 (+1) MAYER 1977. 10: no. 9, pl. 1: 9

42

Luèenec (SK) Pl. XV: 8

–

X

–

–

–

X

1

NOVOTNÁ 1970. 23: no. 98, pl. 5: 98

43

Mãdãraº (RO) Pl. II: 9

–

X

–

–

–

–

1

LAZÃR 1995. 61: no. VIIb, pl. 57: 13

44

Mediaº (RO) Pl. II: 5

–

–

–

–

–

–

1

VULPE 1975. 27: no. 42, pl. 4: 42

45

Mediºa (RO) Pl. II: 3

–

X

–

–

–

X

1

IERCOªAN–LAZIN 1996. 17: no. 5, fig. 5

46

Monostorpályi (H) Pl. XI: 1

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 52: no. 233, pl. 19: 233

47

Nádudvar (H) Pl. XII: 4

–

X

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 53: no. 242, pl. 20: 242

48

Nagyhalász (H) Pl. IX: 1

–

X

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50: no. 218, pl. 17: 218

49

Nevest (HR) Pl. XVI: 7

–

–

X?

–

–

X

50

Nový Tekov/Tekovská
Nová Ves (SK) Pl. XV: 4

X

–

–

–

–

X

1

NOVOTNÁ 1955. 92, pl. 1: 6, NOVOTNÁ 1970.
23: no. 92, pl. 4: 92, 25: no. 117
(Nová Dedina)

51

Ocna Sibiului (RO) Pl. I: 2

X

–

–

–

–

–

1

VULPE 1975. 27: no. 48, pl. 5: 48, METALURGIA
1995. 23: no. 1, fig. 1: 1

52

Petriv (UA) Pl. XVI: 8

X

–

–

–

–

–

1

KONOPLYA–KOCHKIN 1999. 5: no. 4, fig. 1: 5

53

Pocsaj (H) Pl. XIII: 1

X

–

–

–

–

X

1

HAJDÚ 1990. 88–90, fig. 3

54

Púchov (SK) Pl. XV: 9

–

–

–

X

–

X

1

NOVOTNÁ 1970. 23: no. 97, pl. 5: 97

55

Regöly (H) Pl. X: 6

–

–

–

–

–

–

1

56

Rosice (CZ) Pl. XIII: 6

X

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52: no. 230, pl. 18: 230
R¡ÍHOVSKÝ 1992. 26: no. 10, pl. 2: 10

57

Sajópálfalva (H) Pl. X: 1

X

–

–

–

–

–

1

KOÓS 1993. 5: no. 1, pl. 1: 3

58

Sârbi (RO) Pl. II: 4

X

–

–

–

–

–

1

VULPE 1970. 27: no. 40, pl. 4: 40

1 (+?) ŽERAVICA 1993. 7: no. 9, pl. 1: 9

63

Dan Pop

59

Sátoraljaújhely (vicinity) (H)
Pl. VIII: 7

–

X

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50: no. 214, pl. 16: 214

60

Sãcuieni (RO) Pl. II: 8

X

–

–

–

–

X

1

VULPE 1975. 27: no. 39, pl. 4: 39

61

Sãlacea (RO) Pl. III: 1

X–

–

–

–

–

X

1

VULPE 1975. 27: no. 48B, pl. 6:48B

62

Sãrvãzel (RO) Pl. I: 3

X

–

–

–

–

X

1

VULPE 1975. 27: no. 48A, pl. 5: 48A

63

Sic (RO) Pl. II: 7

–

–

X?

–

–

–

1 (+1?)

64

Skomorochy Ma³e (PL) Pl. XV: 2

X

–

–

–

–

–

1

65

Spiè (SCG) Pl. XVI: 6

–

–

X?

–

–

–

1 (+?) ŽERAVICA 1993. 7: no. 11, pl. 1: 11

66

Stabanj (HR) Pl. XVI: 1,5

–

–

X

–

–

–

67

Strážnice (CZ) Pl. XIII: 4–5

–

–

X?

–

–

X

2 (+2) ŽERAVICA 1993. 7: no. 7–8, pl. 7–8
2
R¡ÍHOVSKÝ 1992. 25–26: no. 8–9, pl. 1: 8, 2: 9

68

Sušice–Traplice (CZ) Pl. XIII: 7

–

X

–

–

–

–

1

R¡ÍHOVSKÝ 1992. 28: no. 12, pl. 2: 12

69

Székely (H) Pl. IV: 1–3

–

–

X

–

–

X

3

PATAY 1984. 47: no. 187–189, pl. 12: 187–189

70

“Székesfehérvár” (H) Pl. XII: 5

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 53: no. 243, pl. 20: 243

71

Târguºor (RO) Pl. II: 6

X

–

–

–

–

X

1

VULPE 1975. 30: no. 70 (Mezõkeresztes type),
PATAY 1984. 99: no. 578, pl. 53: 578
(Székely–Nádudvar type)

72

Tiszaszentimre (H) Pl. XII: 3

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52: no. 241, pl. 20: 241

73

Tolna County (H) Pl. V: 3

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 48: no. 193, pl. 13: 193

74

Törökszentmiklós (H) Pl. XI: 5

X

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52: no. 237, pl. 19: 237

75

“Transylvania” (RO) Pl. III: 2

–

–

–

–

–

X

1

ROSKA 1942. 23–33: no. 49, fig. 11,
VULPE 1975. 27: no. 49, pl. 6: 49

76

“Transylvania” (RO) Pl. III: 5

–

–

–

–

–

X

1

ROSKA 1942. 32–33: no. 49, fig. 30,
VULPE 1975. 27: no. 50, pl. 6: 50

77

“Hungary” (H) Pl. XII: 1

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52: no. 239, pl. 20: 239

78

“Hungary” (H) Pl. XII: 2

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 52: no. 240, pl. 20: 240

79

“Hungary” (H)

–

–

–

–

–

–

1

MAKKAY 1996. fig. 5: 3

80

“Hungary” (H)

–

–

–

–

–

X

1

MAKKAY 1996. fig. 7: 1

81

“Hungary” (H)

–

–

–

–

–

–

1

MAKKAY 1996. fig.7/2.

82

“Hungary” (H) Pl. IX: 5

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 51: no. 221, pl. 17: 221

83

“Hungary” (H) Pl. IX: 6

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 51: no. 222, pl. 17: 222

84

“Hungary” (H) Pl. IX: 7

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 51: no. 223, pl. 17: 223

85

Untermixnitz (A) Pl. XIV: 2

X

–

–

–

–

–

1

KERN 2002. 577, fig. 223

86

Vámospércs (H) Pl. IV: 4

X

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 48: no. 190, pl. 12: 190

87

Varviz (RO) Pl. III: 8

–

X

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 98–99: no. 577, pl. 53: 577

88

Vinþu de Jos (RO) Pl. III: 3

X

–

–

–

–

–

1

ROSKA 1942., VULPE 1975. 27: no. 43, pl. 4: 43

89

Volkovce (SK)

X

–

–

–

–

?

1

SCHALK 1998. 31

90

Vrádište (SK) Pl. XV: 6

X

–

–

–

–

X

1

NOVOTNÁ 1970. 23: no. 96, pl. 5: 96

91

Závada (SK)

X

–

–

–

–

–

1

NOVOTNÁ 1977. 625: no. 10, 628, fig. 3

92

Unknown provenance (A) Pl. XIV: 9

–

–

–

–

–

X

1

MAYER 1977. 10: no. 6, pl. 1: 6 (Crestur type)

93

Unknown provenance (A) Pl. XIV: 3

–

–

–

–

–

–

1

MAYER 1977. 10: no. 8, pl. 1: 8

94

Unknown provenance (A) Pl. XIV: 7

–

–

–

–

–

X

1

MAYER 1977. 10: no. 11, pl. 1: 11

95

Unknown provenance (A) Pl. XIV: 8

–

–

–

–

–

–

1

MAYER 1977. 10: no. 12, pl. 2: 12

96

Unknown provenance (A) Pl. XIV: 6

–

–

–

–

–

–

1

MAYER 1977. 10: no. 13, pl. 2: 13

97

Unknown provenance (A) Pl. XIV: 1

–

–

–

–

–

–

1

MAYER 1977. 10: no. 14, pl. 2: 14
(Mezõkeresztes type).

98

Unknown provenance (BG)
Pl. XIII: 8

–

–

–

–

–

–

1

TODOROVA 1981. 43: no. 152, pl. 10: 152

99

Unknown provenance (BG)
Pl. XIII: 9

–

–

–

–

–

–

1

TODOROVA 1981. 43: no. 153, pl. 10: 153

64

SZÉKELY 1967. 327: no. 1, fig. 1: 1, VULPE
1975. 27: no. 51, pl. 6: 51
GEDL 2004. 19: no. 4, pl. 1: 4
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100

Unknown provenance (H) Pl. VI: 4

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 49: no. 201, pl. 14: 201

101

Unknown provenance (H) Pl. VII: 1

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 49: no. 202, pl. 15: 202

102

Unknown provenance (H) Pl. VII: 3

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 49–50: no. 204, pl. 15: 204

103

Unknown provenance (H) Pl. VII: 4

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 50: no. 205, pl. 15: 205

104

Unknown provenance (H) Pl. VIII: 1

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 50: no. 208, pl. 16: 208

105

Unknown provenance (H) Pl. VIII: 2

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50: no. 209, pl. 16: 209

106

Unknown provenance (H) Pl. VIII: 3

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50: no. 210, pl. 16: 210

107

Unknown provenance (H) Pl. VIII: 5

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50: no. 212, pl. 16: 212

108

Unknown provenance (H) Pl. VIII: 6

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 50: no. 213, pl. 16: 213

109

Unknown provenance (H) Pl. VIII: 8

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 50: no. 215, pl. 16: 215

110

Unknown provenance (H) Pl. IX: 3

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 50–51: no. 220, pl. 17: 220

111

Unknown provenance (H) Pl. IX: 8

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 51: no. 224, pl. 17: 224

112

Unknown provenance (H) Pl. X: 2

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 51: no. 227, pl. 18: 227

113

Unknown provenance (H) Pl. X: 3

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52: no. 228, pl. 18: 228

114

Unknown provenance (H) Pl. VI: 1

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 48: no. 197, pl. 14: 197

115

Unknown provenance (H) Pl. VI: 2

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 49: no. 199, pl. 14: 199

116

Unknown provenance (H) Pl. X: 8

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 52: no. 232, pl. 18: 232

117

Unknown provenance (H) Pl. XI: 4

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52: no. 236, pl. 19: 236

118

Unknown provenance (H) Pl. XI: 6

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 52: no. 238, pl. 19: 238

119

Unknown provenance (H) Pl. XII: 6

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 53: no. 244, pl. 20: 244

120

Unknown provenance (H) Pl. XII: 7

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 53: no. 245, pl. 20: 245

121

Unknown provenance (H)

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 54: no. 248

122

Unknown provenance (H)

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 54: no. 249

123

Unknown provenance (H) Pl. V: 2

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 48: no. 192, pl. 13: 192

124

Unknown provenance (H) Pl. V: 4

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 48: no. 194, pl. 13: 194.

125

Unknown provenance (H) Pl. V: 5

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 48: no. 195, pl. 13: 195

126

Unknown provenance (H) Pl. V: 6

–

–

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 48: no. 196, pl. 13: 196

127

Unknown provenance (SK) Pl. XV: 5.

–

–

–

–

–

X

1

NOVOTNÁ 1970. 23: no. 91, pl. 4: 91

128

Unknown provenance (H) Pl. XII: 11

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 56: no. 251, pl. 20: 251

129

Unknown provenance (H) Pl. XII: 12

–

–

–

–

–

–

1

PATAY 1984. 56: no. 252, pl. 20: 252

130

Ptuj (surroundings) (SLO) Pl. XVI: 9

–

–

–

–

–

–

1

TERŽAN 1995. 33: no. 4, fig. 1: 4

Appendix 2
Hammer-axes of Agnita type

Stray finds

Hoards

Burial context

Marks

Nr. of pieces

(H: Hungary; RO: Romania)

1

Agnita (RO) Pl. XVII: 1 (“Ag” on the map)

X

–

–

–

1

VULPE 1975. 28: nr. 52, pl. 6: 52

2

Cetatea de Baltã (RO) Pl. XVII: 2 (“CB” on the map)

–

X

–

X

1 (+2)

ROSKA 1942. 40: nr. 99,
VULPE 1975. 28: nr. 54, pl. 7: 54

3

Gheorgheni (RO) Pl. XVII: 4 (“Gh” on the map)

–

X?

–

–

1 (+9 ?)

ROSKA 1942. 36: nr. 65, fig. 32,
VULPE 1975. 28: nr. 53, pl. 6: 53

Nr.

Site and country

Literature

65

Dan Pop

4

Sânnicolau Român (RO) Pl. XVII: 6 (“SR” on the map)

–

–

X?

–

1

VULPE 1975. 28: nr. 55, pl. 7: 55, MAREª
2002. 104–105, 294: nr. 1437, pl. 19: 5

5

ªona (RO) Pl. XVII: 3 (“ªo” on the map)

–

–

–

–

1

BLÃJAN ET AL. 1983. 104–105: nr. 9,
fig. 10: 6, fig. 11: 5

6

“Transylvania” (RO) Pl. XVII: 5

–

–

–

–

1

ROSKA 1942. 32: nr. 49,
VULPE 1975. 28: nr. 56, pl. 7: 56

7

“Érd” (H) Pl. XVII: 7

–

–

1

PATAY 1984. 60: nr. 273, pl. 24: 273

8

Unknown provenance (H) Pl. XVII: 8

–

–

–

X

1

PATAY 1984. 60: nr. 274, pl. 24: 274

9

Mezõsas (H) Pl. XVII: 9 (“Mz” on the map)

–

–

X

–

1

PATAY 1984. 61: nr. 276, pl. 24: 276

Hódmezõvásárhely (H) Pl. XVII: 10 (“Hz” on the map)

X

–

–

–

1

PATAY 1984. 61: nr. 277, pl. 24: 277

10

X? X?
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Rézbalta Corniból
A tanulmány a máramarosi Corniban talált szórvány darab kapcsán foglalkozik a Kárpátmedencére jellemzõ Székely–Nádudvar és Agnita típusú rézbaltákkal.
A Corniban talált balta (2. kép) ötszögû, a nyéllyuknál ívelt, kerekded. Foka rövidebb és
befelé hajlik. A kör alakú nyéllyuk a tárgy fok felõli részére esik és csak a belsõ oldalon van szegélye. Metszetben konkáv. A balta éle félkör alakú, az alsó részén kissé szélesedõ és ugyanitt törött.
Az él metszete lekerekített sarkú téglalap alakú. Az egyik oldalán, a nyéllyuk mellett hat függõleges
és két ferde bevágás van. Színe sötétvöröses (rézszínû), de helyenként megmaradt a sötétzöld patina. A korrózió egy részét mechanikusan távolították el (lecsiszolták, illetve reszelték). A nyéllyuk
kis részét ugyancsak lereszelték. A darabot az öntés után nem dolgozták el, felületén több egyenetlenség tapintható. Hossza 15,4 cm, a nyéllyuk hossza 3,9 cm, az él hossza 7,6 cm, a fok szélessége
2,6 cm, vastagsága 1 cm, az él szélessége 1,8 cm, a nyéllyuk átmérõje 2,9 cm, súlya 410 g. (Leltári
száma 35.251. – Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheologie, Maramureº.)
A Corniban talált rézbalta (Hammeraxt) a Székely–Nádudvar típus monostorpályi variánsa. Hasonló darabokat a következõ lelõhelyekrõl ismerünk: Ip (II. tábla 2.), Lelei (II. tábla 1.), Linz
(XIV. tábla 5.), Sãrvãzel (I. tábla 3.), Varviz (III. tábla 8.), Èachtice (XV. tábla 7.).
Lehetséges, hogy a bemutatott darabot a közelben élõ tiszapolgári közösség rejtette el hajdanán a „Guruieþ” teraszán Corniban.
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Plate I
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Romania
1: Beþa, 2: Ocna Sibiului, 3: Sãrvãzel, 4: Araci, 5–6: Cluj (after VULPE 1975.)
I. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Romániában
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Plate II
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Romania
1: Lelei, 2: Ip, 3: Mediºa, 4: Sârbi, 5: “Mediaº”,
6: Târguºor, 7: Sic, 8: Sãcuieni, 9: Mãdãraº
(4–5, 7–8: VULPE 1975.; 1, 3: IERCOªAN–LAZIN 1996.;
2, 6: PATAY 1984.; 9: LAZÃR 1995.)
II. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Romániában
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Plate III
Székely–Nádudvar
type hammer-axes in
Romania 1: Sãlacea,
2, 5: Transilvania,
3: Vinþu de Jos,
4: Baia Mare, 6: Grindeni,
7: Carei, 8: Varviz
(1–3, 5–6: VULPE 1975;
4: KACSÓ 2003;
7–8: PATAY 1984.)
III. tábla
Székely–Nádudvar típusú
rézbalták Romániában
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Plate IV
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary
1–3: Székely, 4: Vámospércs (after PATAY 1984.)
IV. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon
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Plate V
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary 1: Dorog, 3: “Tolna” County,
2, 4–6: unknown provenance / ismeretlen lelõhelyû (after PATAY 1984.)
V. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon
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Plate VI
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary
1–2, 4: unknown provenance / ismeretlen lelõhelyû, 3: Gyõr, 5: Gyönk (after PATAY 1984.)
VI. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon

76

The Copper Axe from Corni

Plate VII
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary 1, 3–4: unknown provenance / ismeretlen
lelõhelyû, 2: Dormánd, 5: Budakalász, 6: Budapest–Csepel (after PATAY 1984.)
VII. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon
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Plate VIII
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary 1–3, 5–6, 8: unknown provenance
/ ismeretlen lelõhelyû, 4: Debrecen, 7: Sátoraljaújhely, vicinity, 9: Apagy (after PATAY 1984.)
VIII. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon
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Plate IX
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary 1: Nagyhalász, 2: Budapest–Csepel,
4: Apagy–Nagysziget; 5–7: “Hungary”; 3, 8: unknown provenance / ismeretlen lelõhelyû
(after PATAY 1984.)
IX. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon
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Plate X
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary 1: Sajópálfala, 2–3, 8: unknown provenance
/ ismeretlen lelõhelyû, 4: Celldömölk, 5: “Fejér” County, 6: Regöly, 7: Budapest
(1: after KOÓS 1993.; 2–8: after PATAY 1984.)
X. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon
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Plate XI
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary 1: Monostorpályi, 2: Bükkaranyos,
3: Borsod-Abaúj-Zemplén County / Edelény, 4, 6: unknown provenance / ismeretlen lelõhelyû,
5: Törökszentmiklós (after PATAY 1984.)
XI. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon
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Plate XII
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary 1–2: “Hungary”, 3: Tiszaszentimre,
4: Nádudvar, 5: Székesfehérvár, 6–7, 11–12: unknown provenance / ismeretlen lelõhelyû,
8: “Budapest”–Békásmegyer, 9: Csibrák, 10: “Budapest” (after PATAY 1984.)
XII. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon

82

The Copper Axe from Corni

Plate XIII
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Hungary, Czech Republic and Bulgaria 1: Pocsaj, 2: Biharnagybajom;
3: “Békés”; 4–5: Strážnice, 6: Rosice, 7: Sušice-Traplice, 8–9: unknown provenance / ismeretlen lelõhelyû (1–2:
after HAJDÚ 1999.; HAJDÚ 1990.; 3: after PATAY 1984.; 4–7: after R¡ÍHOVSKÝ 1992.; 8–9: after TODOROVA 1981.)
XIII. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Magyarországon, Csehországban és Bulgáriában
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Plate XIV
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Austria 1, 3, 6–9: unknown provenance
/ ismeretlen lelõhelyû, 2: Untermixnitz, 4: “Drösing”, 5: Linz
(1, 3–9: after MAYER 1977.; 2: after KERN 2002.)
XIV. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Ausztriában
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Plate XV
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Poland and Slovakia 1: Krzemienna, 2: Skomorochy Ma³e,
3: H³udno, 4: Novỳ Tekov, 5: unknown provenance / ismeretlen lelõhelyû, 6: Vrádište, 7: Èachtice, 8: Luèenec,
9: Púchov, 10: Bratislava, vicinity (1–3: after GEDL 2004.; 4–9: after NOVOTNÁ 1970.; 10: after PATAY 1984.)
XV. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Lengyelországban és Szlovákiában
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Plate XVI
Székely–Nádudvar type hammer-axes in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro,
Croatia, Slovenia, Ukraine 1, 5: Stabanj, 2: Jelašnica, 3: Gackulja, 4: Kljuè-Starigrad, 6: Spiè,
7: Nevest, 8: Petriv, 9: Ptuj (1–3: after KUNA 1981.; 4–7: after ŽERAVICA 1993.;
8: after KONOPLYA–KOCHKIN 1999.; 9: after TERŽAN 1995.)
XVI. tábla
Székely–Nádudvar típusú rézbalták Bosznia-Hercegovinában, Szerbia és Montenegróban,
Horvátországban, Szlovéniában és Ukrajnában
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Plate XVII
Agnita type hammer-axes 1: Agnita, 2: Cetatea de Baltã, 3: ªona, 4: Gheorgheni; 5: “Transylvania”;
6: Sânnicolau Român, 7: “Érd”, 8: unknown provenance / ismeretlen lelõhelyû, 9: Mezõsas,
10: Hódmezõvásárhely (1–2, 4–6: after VULPE 1975.; 3: after BLÃJAN ET AL. 1983.; 7–10: PATAY 1984.)
XVII. tábla
Agnita típusú rézbalták
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Római éremkibocsátás és a szarmata szövetségesek
(68–175)
Fernando López Sánchez
„A hadtörténetnek nem csak azt kell rögzítenie, ami megtörtént,
hanem azt is, ami csupán megtörténni készült.”
(SYME 1958. 157.)

A roxolánok 69. évi veresége és a Victoria Othonis éremtípus
Tacitus (TAC. Hist. I.79.) szerint 69. február elején a Duna torkolatánál a legio III Gallica
9000 roxolán lovast gyõzött le. Otho császár, aki alig egy hónappal korábban került hatalomra és
katonai teljesítményei sorában csak egy államcsínyt tudott felmutatni, lelkesen fogadta a roxolánok
legyõzésérõl szóló híreket (laeto Othone et gloriam in se trahente). A szarmata roxolánok felett aratott gyõzelem nagyban hozzájárult az új császár hatalmának legitimálásához, hiszen így abban a szerepben tetszeleghetett, hogy tábornokai és hadserege által nagyobbá tette a Köztársaságot (et suis
ducibus suisque exercitibus rem publicam auxisset). Bizonyságát adta, hogy különleges tehetséggel
rendelkezik a háborúk megnyerésében (ipse felix bello), s ezzel kisajátította magának a gyõzelem dicsõségét. Ennek megfelelõen Rómában nagy triumphust tartott, amelyben részt vettek a roxolánokat
legyõzõ moesiai csapatok magas rangú vezetõi és maguknak a csapatoknak egy része is.
Az Otho által Victoria Othonis felirattal vert aureusok (1. kép1) és denarok Victoriát ábrázolták balján vagy jobbján a gyõzelem pálmájával és a császári legitimációt jelzõ koronával. Mindezt kizárólag a roxolánok felett aratott gyõzelemre való közvetlen utalásként értelmezhetjük. Bár a sorozat általánosabb kontextusban is magyarázható, valójában
ez az éremtípus a hadi gyõzelem egy bizonyos jeleként értékelhetõ. Ennek fényében, valamint figyelembe véve, hogy a Victoria Othonis veretek viszonylag ritkán
fordulnak elõ, továbbá azt, hogy Othónak rövid uralkodása alatt nem volt több katonai sikere, az összefüggés a sorozat és a 9000 roxolán 69. évi februári veresége
1. kép / Fig. 1
között szinte bizonyos.

A pénzeken megjelenõ zsákmány (spolia) és a római protektorátusok
Az idegen lovasság fontossága
Victoria a pálmával csak egyike azoknak az ábrázolásoknak, amelyek a katonai gyõzelmet
jelentik a római éremsorozatokon. Azok az ábrázolások, ahol Victoria jelenik meg a zsákmánnyal
1 www.coinarchives.com: Otho, aureus, 7,07 g, Róma, AD 69, Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung, Osnabrück, Auction

104; Auction date: September 27th, 2005, Lot number 481.
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vagy csak önmagában a spolia, a gyõzedelmes Róma ikonográfiai nyelvezetének ugyancsak nagyon
kedvelt típusai. A kétféle ikonográfia között különbség van: Victoria a pálmával vagy az önmagában
álló pálma – úgy tûnik – már a késõ köztársaság kortól a rómaiaknak a szövetségeseik felett aratott
gyõzelmét jelezték. Ugyanakkor a zsákmány és a foglyok valószínûleg arra utalnak, hogy Róma
egy lázadó tartomány vagy protektorátus ellen lépett fel.
A szarmaták elsõ kétségbevonhatatlan említése a római pénzverésben
175-re tehetõ (De Sarmatiis – 2. kép2), ami egybeesik Marcus Aurelius arra
irányuló tervével, hogy „szarmata” provinciát hozzon létre a Közép-Dunánál.
Ennek a veretnek a típusa és felirata párhuzamban áll a De Germaniis feliratú
korabeli sorozattal. Ez utóbbi a markomannokra utal, arra a népre, amellyel
kapcsolatban Marcus Aureliusnak ugyancsak szándékában állt egy új tartomány – a „markomann” – létrehozása (DIO 71, 20–1., BIRLEY 1966. 251.,
2. kép / Fig. 2
285–286.) (3. kép3). Marcusnak ez a két verettípusa, a De Sarmatiis és a De
Germaniis arra utal, hogy mind a szarmata jazigokat, mind a germán markomannokat a római hatásszférán belülinek tekintették, s mint ilyet alkalmasnak tartották arra, hogy egy római provincia
keretein belül létezzenek. A szóban forgó hátlapok
ikonográfiai kompozíciója erõteljesen emlékeztet
Septimius Severus
és Caracalla Victoriae Britannicae (4.
kép4) vagy Vespasianus Judea Capta
3. kép / Fig. 3
típusú vereteire (5.
kép5).6 A két említett terület ugyanak4. kép / Fig. 4
kor Hadrianus veretsorain nem úgy jelenik meg, mint a többi szokásos provincia, pl. Hispania vagy Syria. Ebben
a vonatkozásban nem szabad szem elõl tévesztenünk, hogy a Kr.u. I. században Róma sajátos
5. kép / Fig. 5
területnek tekintette Judeát.7 Ami a legyõzött
2 www.coinarchives.com: Marcus Aurelius, Aureus, 7,26 g, Róma, AD 176–177, Numismatica Ars Classica, Auction 33, Auc-

tion date: April 6th, 2006, Lot number 504.
3 www.coinarchives.com: Marcus Aurelius, Sestertius, 21,73 g, Róma, AD 177, Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale

69, Auction Date: June 8th, 2005, Lot Number 1417.
4 www.coinarchives.com: Septimius Severus, As, 12,28 g, Róma, AD 210–211, Classical Numismatic Group, Triton IX; Auc-

tion date: January 10th, 2006, Lot number 1511.
5 www.coinarchives.com: Vespasian, Sestertius, 25,32 g, Róma, AD 71, Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 69, Auc-

tion date: June 8th, 2005, Lot number 1554.
6 A capta és a devicta különbségére ld. VERMEULE 1981. 33. és 14. lj.
7 Strabón szerint (STRAB. 17.3.25; 17. 840.) Judea harmadosztályú birodalmi provincia volt. Az ilyen tartományok – amelyek-

bõl egyébként nem volt sok – a legkevésbé fontosak közé tartoztak nagyságuk és az állami bevételek szempontjából. Judeát
procurator irányította (JOS. Bell. Jud. 2, 111.; JOS. Ant. 17, 342.; DIO 55.27.). Kr.u. 18-tól a consuli rangban lévõ syriai legatus felügyelete alatt állt, aki 4 legio felett rendelkezett (TAC. Ann. 4.5.). Habár Judeát Kr.u. 44-ben alakították provinciává,
a 66. évi zsidó felkeléshez vezetõ években a régió egyfajta kettõs ellenõrzés alatt élt, hiszen egyszerre volt procuratora és
királya. Errõl ld. MILLAR 1996. = MILLAR 2004. 236. A felkelések vagy hiányuk, illetve a nemzeti identitás, illetve annak
általános hiányának kérdéséhez ld. DYSON 1975., GOODMAN 1987., MILLAR 1987.
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Britanniát illeti, amelyrõl Septimius Severus érmei emlékeztek meg, itt nem a közép-angliai és Temze
völgyi békés római Britanniáról van szó, hanem a Hadrianus-faltól északra fekvõ Britanniáról, azaz
a Rómától független õsi Kaledóniáról, a mai Skóciáról. Vagyis abban az idõpontban, amikor ezeket
az érmeket verték, sem Vespasianus – lázadó és egy ideig kormányzás nélküli – Judeáját, sem Septimius Severus kaledóniai Britanniáját nem tekintették szokványos, teljes jogú római provinciának.
Mindkét régió mindenekelõtt római megszállás alatt lévõ területnek számított.

6. kép / Fig. 6

7. kép / Fig. 7

8. kép / Fig. 8

A IV. században megjelenõ Francia (6. kép8), Alamania (7. kép9), Gothia 10 vagy Sarmatia (8. kép11) feliratokat ugyanúgy kell értelmeznünk, mint az I. századi, az elsõ felkelés utáni
(66–70) Iudea vagy a III. századi Britannia feliratot. A római rendszer teljesen bekebelezhette volna
õket, mégis inkább tekintették õket protektorátusoknak, semmint a birodalmi adminisztratív rendszerbe integrált provinciáknak. E tekintetben fontos megemlítenünk, hogy csak 175-ben került arra
sor, hogy a császárok közül elsõként Marcus Aurelius Sarmaticusnak nyilvánította magát a Bellum
Sarmaticum után.12 Vagyis a Sarmaticus cím 175. évi felvétele inkább arra utal, hogy a dunai szarmaták egy római protektorátus, s nem provincia lakói voltak.13
A választ arra, hogy miért nem jött létre a szarmata római provincia, három auktornál találjuk meg: Appianosnál (APPIAN. Praef. 7.), Pseudo-Aurelius Victornál (PSEUDO-AURELIUS VICTOR
15.3.) és Pausaniasnál (PAUSANIAS 8.3.4.). Mindhárman azt állítják, hogy a provincia létrehozása
Róma számára – mind financiálisan, mind munkaigényét tekintve – sokkal többe került volna, mint
a határain kívül fekvõ protektorátusok és vazallus királyságok létrehozása (RÉMY 2005. 243–244.).
Felette vonzó volt a vazallus királyságok fenntartása, amelyek rendkívüli adókkal fizettek legutóbbi vereségükért. Így, miután 175-ben Marcus Aurelius a Sarmaticus címet adományozta magának,
azt követelte ellenfelétõl, a szarmata Zanticus királytól, hogy adjon neki 8000 lovast, akik közül
5500-at azonnal Britanniába küldtek a római hadsereg segédcsapataiként (DIO 72.16.). Az, hogy a
rómaiak lovascsapatokat követeltek a legyõzött ellenségtõl, nem csak hogy tipikus római viselkedésnek tekinthetõ, hanem mindenekelõtt arra a végsõ okra is rámutat, hogy miért nem alakították
római provinciává a meghódított területet. Hiszen például mióta 83-ban Domitianus a Germanicus
8 www.coinarchives.com: Crispus, 11/2 solidus, 6,70 g Trier, AD 320, Numismatica Ars Classica, Auction 34, Auction date:

November 24th, 2006, Lot Number 90.
9 www.coinarchives.com: Constantinus II, Nummus, 3,13 g, Sirmium, AD 324/5, Auktionhaus H. D. Rauch GmbH, Mail

Bid Sale 11, Auction date: September 12th, 2006, Lot number 1302.
10 Ld. BRUUN 1966. (= RIC VII). Róma 332–333, 333., N 306. a Victoria Gothica felirattal és KENT 1981. Trier 332–333,

215., N 531. Debellatori Gentium Barbarum/Gothia felirattal.
11 www.coinarchives.com: Constantinus I, Nummus, 3,84 g, Trier, AD 323–324, Münzen & Medaillen Deutchland GmbH,

Auction 20, Auction date: October 10th, 2006, Lot number 421.
12 Marcus Aurelius 175 júliusában/augusztusában lett Sarmaticus (KIENAST 1990. 139.). Domitianus (KIENAST 1990. 117.),

Nerva (KIENAST 1990. 120.), Traianus (KIENAST 1990. 123.), Hadrianus (KIENAST 1990. 130.) vagy Antoninus Pius (KIEN1990. 135.) soha nem kapták meg a Sarmaticus jelzõt annak ellenére, hogy háborúztak a szarmatákkal.
13 BIRLEY 1966. 180. szerint Marcusnak a két új provincia létrehozására irányuló terve a 180. évi hadjárat idején lebegett a
szeme elõtt. A szóban forgó területek azonban soha nem váltak provinciává, sem 175-ben, sem 180-ban.
AST
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címet adományozta magának a rajnai chattusok
legyõzése után, egyes éremsorozatok a legyõzött
Germaniát az új gyõzelmi Germanicus jelzõvel
együtt jelenítették meg, amelyet ugyanabban az
évben kapott meg a császár (KIENAST 1990. 83.)
(9. kép14). Domitianus esete jól példázza, hogy
9. kép / Fig. 9
Róma mekkora nyereségre tudott szert tenni a rajnai hadjáratokból, ami megmagyarázza, miért nem szerveztek a legyõzött chattusok területébõl római provinciát. Az, hogy a legyõzött Germaniát hatszögû pajzzsal ábrázolták (10. kép15), nem csak
a lovas ellenség legyõzésére és a spolia Rómában történt felvonultatására utalt. Ezzel a hátlap típussal Domitianus leginkább azokra
a nehéz fegyverzetû segédcsapatokra célzott, amelyeket a chattusok
voltak kénytelenek Rómának szolgáltatni.
A tapasztalt szarmata lovasok kikövetelése, akiket Róma a
határ felügyeletére szánt, a római hatóságok számára – úgy tûnik –
évszázadokon keresztül komoly szempont volt.
A 294–300. közötti ezüstpénzeken a Victoria Sarmatica felirat castellum ábrázolással kísérve jól
mutatja,16 hogy Róma nem szívesen nélkülözte
volna határai felügyeleténél a szarmata lovasság
potenciálját (11. kép17).18 Bár ezt az egyenlõtlen
katonai szövetséget csak 175-ben intézményesí11. kép / Fig. 11
tették, amikor Marcus Aurelius a dunai szarmatákat római protektorátusba szorította, az ilyen típusú viszony elsõ
dokumentálható bizonyítéka 67/68-ra és 69-re tehetõ.

10. kép / Fig. 10

A Bosporusi Királyság bukása és a roxolánok haragja, mint a római támogatás
hiányának lehetséges eredménye (62–69)
Nero külpolitikáját leginkább az jellemezte, hogy Róma kiterjesztette hatalmát különbözõ
kliens királyságokra és szövetséges területekre (MILLAR 1967. preface, xi., 281–294.). Így Nero
pénzverése már kezdettõl annak bemutatására irányult, hogy a birodalom teljes határán véget ért valamennyi háború, így dicsõítendõ, hogy egy hellenisztikus autokrata uralkodó békésen kormányozza az oikumenét. Ennek megfelelõen a szárnyas Victoria nerói típusát a pálmával és a koronával
14 www.coinarchives.com: Domitianus, Aureus, 7,61 g, Róma, AD 88, Münzen & Medaillen AG Basel, Auction 93, Auction
15
16
17
18

date: December 16th, 2003, Lot number 135.
Traianus germán Eques Singularis-a. A scorpiones-szel ellátott hatszögû pajzs ennek az elit germán csapattípusnak jellegzetes fegyvere. GIULIANO 1955. 8., pl. 6 alapján.
A Victoria Sarm; Sarma; Sarmat; Sarmati, Sarmatic, Sarmatica feliratokra ld. SUTHERLAND 1967. 705.
www.coinarchives.com: Maximianus, Argenteus, 3,74 g, Ticinum, AD 295, Baldwin’s Auction Ltd, Dmitry Markov Coins
& Medals, The New York Sale XIV, Auction date: January 10th, 2007, Lot number 396.
A tetrarchiát követõ constantinusi idõkhöz ld. BRIZZI 1979. 62., ahol rámutat, hogy éppen 332-ben, amikor a rómaiak legyõzték a gótokat a szarmaták országában (EUSEB. Chron. 233.s., Chron. Min. 1.234., MÓCSY 1974. 278–279. 51. és 54.
lj.), sok szarmatát Itáliában és a Balkánon telepítettek le (ANON. VALES. 6.32., EUSEB. Chron. 23., (Helm), Vita Const. 6.6.,
Chron. Min 1.234.). A szarmaták nyilvánvalóan Róma szövetségesei voltak (ANON. VALES. 6.32.): (Constantinus)… in
Sarmatas versus est, qui dubiae fidei proba(ba)ntur... (MÓCSY 1974. 278. és 52. lj.).
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– amely olyannyira népszerû volt a 64–66 közötti sestertiusokon és
dupondiusokon (12. kép19) – nem csak a Perzsia elleni háborúra történõ utalásként értelmezhetjük. A szárnyas Victoria típusa elsõsorban
a Róma által favorizált armeniai kormányzat megalakulására utal,
vagyis I. Tiridates uralomra jutására, akit Nero nagy külsõségek közepette személyesen koronázott meg az Urbsban. Nero gyõzelmi érmeihez hasonlóan az Otho által 69-ben veretett Victoria Othonis so12. kép / Fig. 12
rozat sem Róma ellenségeiként mutatja be a roxolánokat (1. kép). Ez
az Otho-féle típus legfõképpen a Róma és a roxolánok közötti régi szövetség újjáéledését ünnepli,
azét a szövetségét, amely 69-ben kegyetlenül megszakadt, és ez Róma részérõl katonai beavatkozáshoz vezetett.
Az érem hátlapokon pálmával ábrázolt Victoria mindig egy szövetséges terület római megszállását jelöli. A pénzeken alkalmazott ilyen ikonográfia nem korlátozódik a birodalmi sorozatokra, hanem kiterjed a különbözõ szövetségesek és kliens
királyságok által vert saját pénzekre is. Így a Bosporusi
Királyság Tiberius Plautius Silvanus Aelianus moesiai
kormányzó által vezetett 62. évi fegyveres megszállásáról a Mac Donald-féle 334. típuson emlékeztek meg. Itt
a hátlapon Victoria jelenik meg a pálmával és koronával,
az elõlapon pedig az érett korú Nero mellképe (MAC
DONALD 2005. 67.) (13. kép20). E sorozat nem a Bospo13. kép / Fig. 13
rusi Királyság bármiféle megszállását vagy megdöntését
hangsúlyozza, hanem sokkal inkább a források által következetesen szkítáknak nevezett nomádok
fenyegetése alól történt felszabadítását.21
A pálmás Victoria 62. évi típusa mindenképpen amellett szól, hogy valamilyen szintû konfrontáció alakult ki Silvanus és Kotys „szkíta” ellenségei között. Ugyanakkor a típus mindenekelõtt
jelzi, hogy helyreállt Róma és a Bosporusi Királyság között a régi szövetség, amelyet a nomádok
elleni harc kovácsolt egybe. Moesiai parancsnokként Plautius Silvanus fõként provinciája felügyeletének szentelte magát, amely a 46. évi állapot szerint az odrysi trákok õsi királyságának
területét fedte (ARCHIBALD 1998.).22 Ugyanakkor Thrákia és Bosporus jövõjét összefüggõként
19 www.coinarchives.com: Nero, Dupondius, 14,48 g, Lugdunum, circa AD 64, Classical Numismatic Group, Triton IX, Auc-

tion date: January 10th, 2006, Lot number 1042.
20 www.coinarchives.com: Roman Intervention in the Bosporus (AD 62–68), “Dupondius”, 6,13 g, Dr. Busso Peus Nachfol-

ger, Auction 368, Auction date: April 25th, 2001; Lot Number 86.
21 Az ilyen típusú beavatkozások nem jelentettek újdonságot. Annak idején Agrippa kényszerült erõdemonstrációra és fenye-

gette meg a megszállás lehetõségével a Bosporust, amikor a Róma-barát Polemon ellen lázadás tört ki (MAC DONALD 2005.
53–54.). Ugyanakkor a bosporusiak úgy érezték, hogy Polemont rájuk kényszerítették, s a római tisztségviselõk jelentõs
szerepet játszhattak a Bosporusi Királyság irányításában Kr.e. 14-tõl egészen Kr.u. 14–15-ig, ugyanúgy mint Silvanus
62–69-ig tartó idõszakában. E két intervenció között a Bosporusi Királyságban Tacitus (TAC. Ann. 12.15.1.) említi a római
katonák ideiglenes jelenlétét, akiket Didius Gallus, Moesia helytartója 46-ban, majd 51-ben küldött oda, hogy mindkét alkalommal I. Kotys királyt támogassák. Kotyst végül 62-ben fosztották meg trónjától. Josephus Flavius (JOS. Bell.Jud 2.
16.4. 366.) a Kr.u. 66. év vonatkozásában 3000 római katonát említ a térségben.
22 Idem ARCHIBALD 2004. 1–16., különösen 4. Kr.e. 254. szeptember 21-én a Bosporusi Királyság királyának, II. Pairisadesnek a követei látogatást tettek Ptolemaiosnál Alexandriában. A Spartokida dinasztia felemelkedése valószínûleg nem katonai puccsal köthetõ össze, hanem egy megállapodással, amely Pantikapaion polgárai, különbözõ krími törzsi csoportok
és a trákiai Odrys dinasztia tagjai között jött létre. Ez utóbbi a Kr.e. V. században alapozta meg sikeres politikai hatalmát.
Ez a hatalom szolgálhatott modellként a Bosporusi Királyság számára. Az odrysi kapcsolat – amely nyilvánvalóan kiderül
a dinasztikus nevekbõl, s mindkét hatalom uralkodó elitjének más rokon vonásaiból – egy megfontolt és jól megválasztott
kompromisszumra utal.
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szemlélték, és nem csupán földrajzi közelségük okán, hanem a hagyományos dinasztikus kapcsolatok miatt is, amely a két területet összekötötte. Ezért a moesiai kormányzó feladata volt, hogy egy
súlyos stasis esetében beavatkozzon a Pontusi Királyság ügyeibe.23
Így aztán nem véletlen, hogy a pontusi királyi ház volt a birodalom leghosszabban létezõ
dinasztiája,24 amely három évszázadon keresztül követte Róma virágzását és terjeszkedését. A bosporusi királyi házat Róma emelte hatalomra és támogatta régiós érdekeinek megfelelõen, mivel innen ellenõrizték a Don és a Duna közötti egész térséget.25 A dinasztia rendszeres támogatást kapott
a II. század közepén, amint az Lukianosnak egy rövid, 180 utáni utalásából kiderül (LUK. Alex
55–57.). A szóban forgó helyen a támogatás ügyében a bosporusi király követe és a bythiniai kormányzó között egy 164 körül létrejött találkozót említ (LUK. Alex 57.).26 Lukianos szavaiból nem
világlik ki egyértelmûen, hogy Róma küldött-e éves stipendiumot a bosporusiaknak vagy fordítva,
és a mai kutatók mind a kétféleképpen próbálták magyarázni a helyet.27 Valószínûbbnek tûnik
azonban, hogy a Római Birodalom biztosított támogatást Bosporus számára akkoriban, amikor növekedett a fenyegetettség. Ez idõben egybeesett Lucius Verus armeniai-parthus háborúival.
A nerói háborúk idején a Pontusnál kialakult helyzet mindenben az ellentéte volt a Lucius
Verus keleti háborúi idején megszokott, teljesen kifejlõdött támogatási rendszernek. Az a benyomásunk alakul ki a pontusi régióban bekövetkezett változásokból 46 (a trák királyság végsõ legyõzése)
és 62 (a Bosporusi Királyság ideiglenes megszállása) között, hogy ezek alatt az évek alatt Róma
nem tudott támogatást biztosítani (MILLAR 1998. = MILLAR 2004., különösen 217.).28 A támogatásoknak ezt a 60-as évekbeli hiányát a Bosporusi Királyságban összekapcsolhatjuk a növekvõ és
igen veszélyes háborús feszültséggel, amely az egész régióban kezdett eluralkodni.29 Ezt a helyzetet tulajdonképpen ahhoz tudnánk hasonlítani, amelyik a Birodalom nagy részében kialakult a keleti
háborúkban, a 166-ban elszenvedett katasztrofális vereség után. Ekkor a római támogatások egész

23 A pontusi városok római alávetettségét szövetség formájában fejezték ki, amikor M. Licinius Crassus Kr.e. 29–28-ban a

24

25

26
27
28

29

Duna torkolatához érkezett. A Duna és a Fekete-tenger közötti terület római dominanciáját nem nyíltan gyakorolták, hanem
a trák kliens királyság közvetítésével (ŠAŠEL KOS 2005. 502–516., ARIESCU 1980. 6–7.).
Tiberius Kr.u. 14–15-ben Aspurgos trónraültetésével konszolidálta a dinasztiát: SZAPRIKIN 1985. 65–78. A trák királyi háztól való leszármazásukra a dinasztia által kedvelt trák nevekkel utaltak, mint amilyen pl. a Kotys és Rhescuporis, valamint
a bosporusi királyoknak azzal az állításával, hogy Heracles leszármazottai. III. Mithridates (Aspurgos fia, 40–45) a trák királyi házhoz Gepaepyrisen keresztül kapcsolódott, amit az érmein is kifejezett (SULLIVAN 1979., SULLIVAN 1980.).
MILLAR 1996. = MILLAR 2004. 235. kiemeli, hogy Rómának rendkívüli módon érdekében állott, hogy egy stabil Róma-barát királyságot tartson fenn a régióban amiatt „a potenciális stratégiai fontossága miatt, amelyet a Fekete-tenger északi partvidékén zajló barbár mozgások ellenõrzésében nyert”.
„,,,Aegialiban ... néhány átutazó boszporoszi követtel akadtam össze, akik Eupatór királytól jövet Bithüniába igyekeztek,
hogy megvigyék az évi adót.” Ford. Szepessy Tibor. In: Lukianosz összes mûvei. Magyar Helikon, Budapest 1974.
A Bosporusi Királyságba irányuló római támogatást ifjabb Plinius (PLIN. EPP. 10.) és Zosimus (ZOS. 1.31.) is említi. A bosporusiaknak küldött római támogatásról és fordítottjáról ld. még BRAUND 1984. 64–65.
A bosporusi királyok a római idõszak történelmében egyedülállnak azzal, hogy saját aranypénzeket verettek. Ezek az érmek minden esetben ábrázolták a bosporusi király és a megfelelõ császár portréját. A bosporusi aranypénzek (sztatérek)
arra mutatnak, hogy Róma anyagilag támogatta a királyságot, és hogy ezeknek a járadékoknak a gyakorisága egyenes
arányban állt a Rómával fennálló viszony milyenségével (MILLAR 1996. = MILLAR 2004.). MAC DONALD 2005. 69. szerint
a római támogatások Kr.u. 68-ban kezdõdtek, Rescuporis uralkodása idején. Mivel azonban az aranypénzek már 68 elõtt
is léteztek, és mivel a Róma-barát ikonográfia az egész Kr.u. I. században folyamatos volt, valószínû, hogy a járadékokat
jóval 68 elõtt elkezdték fizetni.
Mivel Nero utolsó tervei között szerepelt egy nagy kaukázusi expedíció, logikusnak tûnik annak a tervnek a feltételezése,
hogy a Fekete-tengerbõl „római tavat” csinál (SHERK 1980. 962.).
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rendszere darabjaira hullott szét (MAC DONALD 2005. 86.), s ezzel az egész dunai régió vészesen labilissá vált. Ez a helyzet robbantotta ki a 166–170 közötti markomann háborút.30
A Pontus-vidéken 62–69 között kialakult állapot némiképp hasonló lehetett a Duna-vidéki
166–168 közötti szituációhoz.31 Így aztán nem véletlen egybeesés az, hogy a Bosporusi Királyság
római megszállásáról elõször 62-ben hallunk, majd közvetlenül ezután 63-ban. Ugyancsak ismeretes, hogy Silvanusnak sikerült alávetnie a szarmatákat és 100.000 embert átszállítania a Duna túlpartjára, hogy ott római területen telepítse le õket, s ezzel véget vessen a Dunától északra zajló nomád lázadásoknak.32 A 60-as évek roxolán nyugtalansága33 kétségtelenül abból eredt, hogy az odrisi trák-pontusi állami rendszert
két akció során (46–51/62) letörték, és a római támogatás teljesen
kiesett azoknak a nomádoknak a gazdaságából, akik abból éltek,
hogy ezeknek a királyságoknak szolgálatokat tettek (MAC DONALD
2005. 60.).34
Tudunk róla, hogy Rhescuporis római támogatásban részesült, amikor Vespasianus egyetértésével a Bosporusi Királyság
trónjára ültették (MAC DONALD 2005. 69.). 69-ben Rhescuporis
14. kép / Fig. 14
pontusi királysága ugyanazokat az ikonográfiai konvenciókat
adoptálta – Victoriát a pálmával –, amelyeket Silvanus használt 62-ben (14. kép35).36 62-ben Róma
egy erõdemonstrációt megkívánó hatalmi válság után újra sikerrel szerezte meg magának szövetségesként Bosporust. Másrészt 69-ben Rhescuporis már újfent számolt a rómaiak támogatásával,
30 Cassius Dio (71.11, 1–4.) kimondottan arról ír, hogy a dunai törzsek ezekben az években izgatottan követelték a római já-
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radékokat, azzal fenyegetve a birodalmat, hogy háborút indítanak ellene, ha kéréseiket nem teljesítik. „Marcus Antoninus
Pannoniában maradt, hogy fogadja a barbárok követeit; mivel ebben az idõben is sokan keresték fel. Néhányan Battarius,
egy tizenkét éves fiú vezetésével szövetséget ígértek; ezek pénzbeli ajándékot kaptak és sikeresen megzabolázták Tarbust,
egy szomszédos törzsfõt, aki megjelent Daciában és pénzt követelt, azzal fenyegetõzve, hogy háborút indít, ha nem kapja
meg.” (Idézve MILLAR 1988. = MILLAR 2004. 220. alapján. Angolról fordította Kulcsár Valéria.)
Nero és a Julius-Claudius dinasztia az alatt a hatalmas pénzügyi nyomás alatt omlott össze, amelyet Nero okozott a maga
„lupus és agon” politikájával, valamint keleti háborúival (GRIFFIN 1984.).
Aelianus Tiburban (Tivoli) talált sírfelirata (CIL XIV 3608). Ld. még VULPE 1938. 122.
A Fekete-tenger partvidékének iráni nomádjai tevékeny részt vállaltak a Chersonésosban rendszeresen jelentkezõ stasisban. Így III. Mithridates államcsíny kísérlete során Kr.u. 46-ban megnyerte magának a meót és szarmata törzsek támogatását, amelyek megtámadták a Kotyst támogató törzseket. Azután, hogy támogatók nélkül maradt, Mithridates egy szarmata törzsfõre bízta magát, aki Claudius császárral tárgyalt Mithridates megadásáról. Másfelõl Aspurgos szintén komoly szarmata kontingensekkel számolt hatalmi harca során. (TAC. Ann. 15–21., MAC DONALD 2005. 63.)
“It is clear that the citizen class in the Bosporan kingdom was highly organized, and formed an aristocracy, which was principally responsible for defending the kingdom from foreign attacks. These citizens probably formed the army of the Bosporan kings. We do not know how the army was organized. The nucleus was formed by citizens. But we may take it for granted that the Bosporan kings tried to obtain assistance from semi-independent subject tribes and from ‘allies’ tribes, that is
to say, tribes which would serve for pay.” (ROSTOVTZEFF 1922. 166.)
MAC DONALD 2005. 71. n° 358 (Hermitage 28022).
Kr.u. 69-ben Rhescuporis – a Vespasianus égisze alatt mûködõ új bosporusi király – különbözõ eszközöket használt, hogy
trónrakerülését illusztrálja a vereteken. Ilyenek pl. az elefántcsontból készült kuruliszi szék (sella curulis), a korona a gemmákkal (corona aurea gemmata), a pajzs, valamint egy elefántcsont jogar (scipio eburneus), amelyek a Róma-barát bosporusi vezetõt királyi méltósággal ruházták fel (MAC DONALD 2005. 71.). Egy másik nagyon jelentõs verettípuson (Mac
Donald N 354.) az új király harci regáliái (pajzs, lándzsa, kard, harci csákány, a legyõzöttek levágott feje) közvetítik az
újonnan megválasztott uralkodó alázatát Róma hatalma iránt. Nagyon valószínû, hogy ez a típus azt is jelzi, hogy háború
esetén Rhescuporis köteles bosporusi csapatokat biztosítani Rómának (lófej ábrázolása). Ezek a verettípusok általánosan
elterjedtek más bosporusi uralkodóknál is. Ugyanakkor Victoria ábrázolása a pálmával (Mac Donald N 358.) – amely határozottan katonai gyõzelemre utal, de mindenekelõtt azt jelzi, hogy visszatértek a Bosporusi Királyság és a potenciálisan
lázadó nomád törzsek közötti egyenlõtlen szövetséghez (ld. Mac Donald N 359. hátlap típusát, amelyen a jobb oldalon álló
Rhescuporis lábával egy összekötözött foglyon tapos mellettük egy tropaeummal, mögötte pedig egy második fogoly felnéz rá) – nem általános.
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valamint a környezõ nomádok jóindulatával és szövetségével.37 Nehéz elképzelnünk, hogy Otho
roxolánok feletti gyõzelmét fenn lehetett volna tartani a késõbbi római subsidiumok nélkül. Ugyanígy nehéz megérteni a 69. évi felkelést, ha figyelmen kívül hagyjuk azt a mérhetetlen elégedetlenséget, amelyet a támogatás hiánya váltott ki a roxolánokból.

A lázadó roxolánok és új szövetségkötések Rómával (69–117)
A 69. év numizmatikai anyaga alapján úgy tûnik, hogy a roxolánok Nero uralkodásának
utolsó éveiben feldühödtek. Nem csak azért, mert a priori Róma ellenségei voltak, sokkal inkább
azért, mert úgy érezték, hogy szövetségesként a birodalom nem kezeli õket igazságosan.38 Ebben
az értelemben a 69. évi roxolán lázadás nem sokban különbözik attól, amelyben ugyanebben az évben Iulius Civilis és batávjai játszották a fõszerepet a Rajnánál.39
A roxolánok 60-as évekbeli Duna menti aktivitását úgy is értelmezhetjük, mint a római szövetségesek lázadását, ha figyelembe vesszük késõbbi felkelésüket 117-ben. Ez utóbbi évben a szarmata roxolánok és jazigok egyaránt amiatt lázadtak Róma ellen, mert az csökkentette a stipendium
mértékét, amelyben általában részesültek (SHA Hadrianus 6.6.). A Historia Augusta a stipendium
kifejezést használja,40 vagyis azt a szót, amelyet a latin katonai nyelvezet általában annak a fizetésnek a jelölésére használ,41 amelyet a Res Publica juttat a rendszeres vagy segéderõknek.42 Az auktorok nem utalnak kifejezetten arra, hogy a roxolánok 69-ben egy római tábornok mellett szerettek
volna harcolni pénzért. Ugyanakkor Tacitus elismeri, hogy a Flavius-kor tábornokai nem akarták
a jazigokat felhasználni Vitellius ellen, mivel attól féltek, hogy azonnal dezertálnak, ha jobb ajánlatot kapnak (TAC. Hist. 3.5.). Ez az említés már önmagában azt mutatja, hogy a szóban forgó flaviusi
tábornokok szem elõtt tartották annak lehetõségét, hogy szarmata jazig erõket használnak fel, de
ami még fontosabb, hogy ezek a szarmaták szívesen ajánlották fel magukat blokkoló erõ gyanánt.
A szarmata roxolánok éppen abban az idõben tökéletesítették a cataphractarius hadviselés
bonyolult mûvészetét, amikor a rómaiak megjelentek a Pontusnál. Strabón (STRAB. 7.3.17.) a 107.
év roxolánjairól azt írja, hogy egyszerûen csak nyilakat használnak, kis pajzsokat és lándzsákat, de
37 III. Mithridates, akinek trónja nagy mértékben függött a nomádok támogatásától, ünnepelt személyiséggé vált Rómában,
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késõbb csatlakozott a Nimphidius Sabinus-féle összeesküvéshez. Galba kivégeztette. Rómában nyilvánvalóan olyan típusú
uralkodónak tartották, aki alsó szinten képviselte Róma pontusi külpolitikáját. A szarmatákról szóló római beszámolók a
hozzá hasonló jól értesült emberek közvetítésével készültek (Plinius rá támaszkodott a Fekete-tengerrõl szóló szövegében:
PLUT. Galba 13.15.), ami arra utal, hogy a nomádok közül sokan integrálódtak a bosporusi kliens királyság hatalmi rendszerébe.
A Kr.u. 9. évi Varus-féle csata (clades Variana), amelyben Arminius germánjai harcoltak, ugyancsak inkább a germán auxiliák lázadásának tekinthetõ, mint egy Róma ellenes népfelkelésnek (ld. TIMPE 1970.).
Amikor Nero meghalt és a fõváros Galbáé lett, az új császár visszahelyezte Iulius Civilist a praefectus cohortis tisztségébe
(TAC. Hist. 4.13.1.; 16.1.), ugyanakkor elbocsátotta a bataviai testõröket (SUET. Galba 12.4.), akiket Britanniába küldött.
Galba kevéssé nagylelkû „tábornokként” cselekedett, aki túlságosan költségesnek tekintette a batávokat. Amit TAC. Hist.
1.5. 2. (s ugyancsak SUET. Galba 16.1.) mint legi a se militem, non emi jellemez, nehezen tehette a császárt népszerûvé a
csapatok szemében. Ld. még TAC. Hist. 1.14. arról, hogy Galba kevéssé bízott a testõrségben, továbbá Hist. 1.18.; PLUT.
Galba 23.2.; SUET. Galba 17. arról, hogy a pretorianusok nem kaptak donativát, miután Piso a pretorianus táborba érkezett.
„(…) cum rege Roxalanarum, qui de imminutis stipendis querebatur, cognito negotio pacem conposuit.”
VADAY 1977. 30. a stipendium szó jelentését latolgatja, de arra hajlik, hogy egyszerûen támogatásnak vagy „ajándék”-nak
tekintse: „Geschenk-Munera, sondern auch ein stipendium bedeutete.”
DAREMBERG–SAGLIO–PORTIER 1882. 1512.: „le mot stipendium se rencontre avec deux sens différents. Il sert à désigner: 1)
la solde attribué aux troupes; 2) une sorte d’impo^ t direct”. A roxolánok fizetséget kaptak katonai tevékenységükért (vagy
semlegességükért). Ld. DAREMBERG–SAGLIO–PORTIER 1882. 1515. arról, miért volt lehetetlen a roxolánok megadóztatása.
Akármi is volt a helyzet, mind a tributum (ezt a fogalmat használták az V. században a dunai hunok vonatkozásában), mind
a stipendium katonai jelentéssel bír és arra utal, hogy Róma sok törzset alkalmozott segéd- vagy szövetséges csapat gyanánt.
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nem contust (nehéz lándzsa, amelyet két kézzel fogtak), és nem alkalmaznak nehéz páncélzatot.
A nehézfegyverzet ugyanilyen hiányát emeli ki a jazigok esetében Ovidius 9 körül (OVID. Ibis.
135.). Hogy az al-dunai roxolán lovasság miért kezdte hirtelen alkalmazni a contus és a cataphractarius hadviselést 9 és 69 között, Tacitus magyarázza meg (TACIT. Ann. 6.33–35.). Õ, aki oly kevéssé
hajlamos arra, hogy a gyakran bonyolult viszonyokat Róma és a különbözõ északi barbárok között
részletezze, ebben a locusban megmagyarázza, hogy 35-ben a Kaukázus egyes szarmatái miért vették fel a fegyvertárukba a contust és más nehézfegyverzetet. Egy Perzsia ellenes háborúról van szó,
amelyet Pharamenes iberiai király vezetett. Ekkor toboroztak kaukázusi szarmata kontingenseket az
iberiai seregbe. Ezek a kaukázusi szarmaták ekkor (és nem elõbb) vették át a contust, azt a fegyvert,
amellyel nehéz bánni, de amely valamiféle garanciát adhat a félelmetes perzsa cataphractari elleni
harc sikerére.
A Tacitus által örökös zsoldosokként meghatározott szarmaták (TAC. Ann. 6. 33–34.), nem
csak a Kaukázusban jutottak Róma eszébe. A cataphractarius csapatok létrehozása sok gyakorlást
kívánt, fenntartásukra nem keveset kellett áldozni, ezért csak kis számú arisztokrata engedhette meg
magának, hogy rendszeresen részt vegyen a magas szintû harcokban. Így az, hogy a roxolánok átvették a cataphractarius hadviselést az I. században a római ösztönzés közvetlen következményének
tekinthetõ. A régió szarmatái legalább egy ízben (46-ban, de talán 69-ben is) hatékonyan harcoltak
a Bosporusi Királyság polgárháborúiban, és ekkor alkalom nyílhatott arra, hogy a bosporusi harcosok hadmûvészeti fogásokat vegyenek át tõlük. A II. században a bosporusi sereg utánozta a szarmata hadviselést, és feltételezhetõ, hogy a roxolánokat egy bizonyos szintig integrálták a Róma ellenõrzése alatt álló régió katonai egyensúlyába. Tacitusnak az a kifejezett említése, amely szerint a 69
februárjában a Dunán átkelõ 9.000 roxolán egy része nehézfegyverzetû volt, arra látszik mutatni,
hogy Róma elõzõleg már alkalmazott roxolán csapatokat.
Hogy részt vett-e valaki ezek közül a szarmaták közül abban a római haderõben, amely
Corbulo háborúiban harcolt, nehéz eldönteni. Ugyanakkor a perzsa harcmodorban jártas csapatokban való hiány oda vezethetett,43 hogy Rómának számba kellett vennie ezt a lehetõséget. Így, bár
Tacitus (TAC. Ann. 13.35.) azt írja, hogy Corbulo Galatiában és Kappadokiában toborozta csapatait,
az a tény, hogy Silvanus Moesiából küldött kontingenseket a parthus frontra 62-ben, közvetlenül azelõtt, hogy legyõzte volna a roxolánokat, legalábbis azt mutatja, hogy a tábornok gondolkozhatott
azon, hogy lovasságot alkalmaz saját vagy Corbulo seregében. Mi több, a római hadseregben uralkodó általános gyakorlat szerint Silvanus azzal terhelte meg a legyõzött roxolánokat, hogy lovasokat kellett biztosítaniuk 62-ben. Bármi ettõl eltérõ eljárás ellenkezett volna egy római tábornok szokásos gyakorlatával.
A 60-as évek roxolán nyugtalansága így kapcsolható össze azzal a rendkívüli erõfeszítéssel, amelyet Róma tett a perzsák legyõzésére.44 A Róma által a 60-as években átélt katonai feszültség erõs pénzügyi korlátok közé szorította az államot, ami – nem véletlenül! – egybeesett azzal
a mélységes válsággal, amelyet a bosporusi kliens állam élt át. A következõ perzsa ellenes háborút
Traianus vezette Nero után 50 évvel. A 60-as évekhez hasonlóan Róma 110-ben is kimerítette forrásait, olyannyira, hogy Hadrianus, Traianus utódja úgy döntött, hogy azonnal megszabadul
43 A legvilágosabb állítást arról, hogy a rómaiak utánozták a perzsa lovasság harci taktikáját, Julianusnál találjuk (JULIAN, OR.

1.21.C): „te (II. Constantius) (…) úgy állítottad össze a lovasságodat, hogy hasonlítson az ellenségéhez” (angolból fordította Kulcsár Valéria).
44 A Duna és a Dnyeszter közötti lakatlan terület létrehozásával Silvanus egy Lentulus-féle modellt követett, aki a szarmaták
elleni harcban (prohibere Danuvio, FLORUS 4. 12.20.), vagy Aelius Catust, aki a geták ellen alkalmazta ezt a megoldást. Ez
a római politikai húzás arra irányult, hogy elszigeteljen néhány háborúban álló bandát, amelyeknek nem sok esélye maradt
arra, hogy olyan urat szolgáljanak, akihez Róma ne járulna hozzá.
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a problémáknak ettõl a forrásától. Ugyanazt tette, mint elõdje a 60-as években, de ez alkalommal
a szarmaták birodalom ellenes tiltakozásai hangosabbak voltak.45 Hadrianus nagy területeket biztosított a szarmata roxolánoknak az Al-Dunánál,46 vagyis valószínûnek tûnik, hogy megadta nekik
a stipendiumot, amelyet kértek. Így a szarmata roxolánok hamarosan úgy döntöttek, hogy lemondanak eredeti szándékaikról, és a királyukat valószínûleg megbuktatták, mivel Polába számûzték, ahol
polgárjogot kapott (CIL V 32., 33.= Dessau ILS 852., 853.).

A lázadó jazigok és új szövetségkötések Rómával (98–140)
Nyilvánvalónak tûnik, hogy a II. század elején egy jól megalapozott szövetség létezett
a szarmata jazigok és Róma között, ha figyelembe vesszük a contust használó rendszeres segédcsapatok számát Pannonia provinciában. Mind az ala I Ulpia contarium milliaria és az ala I Cannenefatium minden bizonnyal olyan harcosokból állt, akik szarmata módon harcoltak: contusszal. Ezt
a legkülönfélébb – Afrikában és Szlovákiában talált – sírsztélék bizonyítják, és Antoninus Pius mauritaniai háborúival kapcsolatban is dokumentálták a tényt (BISHOP–COULSTON 1993. 109–112.).
Mindenesetre a roxolánokkal együtt a jazigok is úgy döntöttek, hogy 117-ben jött el a megfelelõ
idõpont a Róma ellenes lázadáshoz. A jazigok ellen erõteljesebb intézkedéseket hoztak, tudunk
Hadrianusnak egy, a területük ellen irányuló fegyveres beavatkozásáról. Cassius Dio (DIO 69.9.6.)
arról ír, hogy a császár bataviai lovas testõrsége teljes felszerelésben átúsztatott a Dunán, ami a jazigokat borzalommal töltötte el. Bár ebben az idõpontban egyéb zavargások is zajlottak a Birodalom különbözõ pontjain, Hadrianus nem igazán tudott más katonai triumphust megengedni magának 118. évi Rómába vonulásakor, csak a jazig
Sarmatia feletti gyõzelmet megünneplõt. Így a pálmával és koronával ábrázolt szárnyas Victoriát megjelenítõ, ebben az évben (118–119) vert érmek, amelyek egyidõsek
15. kép / Fig. 15
Hadrianus római bevonulásával, utalnak mind a friss, jazigok felett aratott gyõzelemre, mind pedig azokra az erõfeszítésekre, hogy a császár visszahozza a jazigokat a Rómával kötött
elõzõ societas-hoz (15. kép47).
A koronával és pálmával ábrázolt Victoria típusnak – amely a római beavatkozásra és a rómaiak és szarmaták közötti régi societas visszahozatalára utal – nemcsak 118–119-ben van jelentõsége, közvetlenül Hadrianus hatalomra kerülése után (vagy 69-ben, az Otho-féle esetben). Ez az éremtípus Nerva uralkodása alatt még fontosabb, amikor kiemelkedõ helyet foglal el a császár más katonai emissioi között. Mivel Nerva rövid, kétéves uralkodása alatt a szvébekkel és különösen a szarmatákkal lezajlott konfliktus volt az
egyetlen igazán jelentõs háború, nem tévedhetünk túlságosan, ha azt feltételezzük,
hogy a fenti típusú, a császár gyõzelmét hirdetõ érem 97 októberére48 és nagyrészt 9816. kép / Fig. 16
ra49 keltezhetõ (16. kép50).

45 A 117. év eseményeihez, amelyek hatására Hadrianus a jazigok és roxolánok ellen fordult, ld. BIRLEY 1997. 86–91.
46 Kiürítették Havasalföldet (PETOLESCU 1985. 55.).
47 www.coinarchives.com: Hadrian, Quinarius, 1,70 g, Róma, AD 118, Numismatica Ars Classica, Auction 40, Auction date:

May 16th, 2007, Lot number 709.
48 Nerva 97 nyarán aratott – ha nem is végleges – gyõzelmet a szarmaták és a szvébek felett (PLIN. EPP. Pan. 8.2., MATTINGLY

1936. 7. NN 50., 51.).

49 MATTINGLY 1926. 226, n° 45., 46. Ld. még ebben a vonatkozásban GRAINGER 2003. 114–116. érdekes megjegyzéseit a

95–96. évi szarmata háborúval, Domitianusszal és utódjával, Nervával kapcsolatban.
50 www.coinarchives.com: Nerva, Quinarius, 1,58 g, Róma, AD 98, Numismatik Lanz Münzen, Auction 94, Auction date:

November 22nd, 1999, Lot number 413.
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A 89-ben megkezdett (DIO 67.5.2.) és egészen Nerva uralkodásának végéig (97–98) elhúzódó háborúkat51 nem egészen világos okok hívták életre, ugyanakkor részben összeköthetõ Rómának Deceballal ugyanebben az évben megkötött szövetségével. Az is lehetséges, hogy a római
támogatások hiánya ebben a különösen nehéz periódusban erõsen érzõdött a közép-dunai szarmaták
és szvébek körében.52 Akárhogy is volt, a 89. év konfliktusait nem Róma kereste, ugyanakkor elkerülhetetlennek tûntek a kvádok és szarmaták számára egyaránt. Erre vonatkozóan Cassius Dio (DIO
67.5.2.) arról ír, milyen súlyosan megbántódtak a szvébek, amikor Domitianus a szomszédos lugiusoknak formális segítséget ajánlott fel 100 lovaskatona formájában. Ennek az lett az eredménye,
hogy ugyanebben a 89. évben a szvébek maguk mellé állították a szarmatákat, amikor Róma érdekei
ellen léptek fel. (TAC. Hist 1.2.).
Akárhogy is történt, Róma taktikája a 89–98 közötti háborúkban az volt, hogy elõször a
szarmatákat próbálta legyõzni, azután a szvébeket (JONES 1992. 155.: „Attention was paid first to
the Sarmatians and later to the Suebi”). Mivel a szarmaták – mint az várható volt – a szvéb-szarmata szövetségi lovasság jelentõs részét alkották, úgy tûnik, hogy Róma semlegesíteni akarta a csapatai szempontjából legveszélyesebb ellenséget. A közép-Duna-vidéki római katonai akciónak ez
a kétoldalú taktikája olyannyira jó eredményeket hozott az I. század végére, hogy ugyanezt ismételték meg a 130-as években, amikor a kvádok és a szarmaták megint mozgolódni kezdtek.
Amikor L. Aelius Caesart, Hadrianus császári trónjának reménybeli várományosát 136-ban
megbízták a két Pannonia kormányzásának rendkívül fontos feladatával, a régióban a helyzet éppen
nagyon labilis volt, amit csak a szarmaták okozhattak. Ezt
a feltételezést jól alátámasztja egy Aelius által veretett érdekes
sestertius, amely Pannonia provincia nevét egy vexillum-mal
köti össze (17. kép53). Az másodlagos jelentõségû, hogy vajon
a vexillum egyszerûen a római-pannoniai lovassági csapatokhoz kapcsolódik-e, amelyet azzal bíztak meg, hogy tartsa
ellenõrzés alatt a szarmatákat és vágjon vissza szükség esetén,
vagy pedig olyan lovas sereg megalakítására utal, amelybe szarmatákat is bevontak. 136-ban Pannonia olyan provincia volt,
17. kép / Fig. 17
ahol a „szarmata kérdés” és a lovasság elsõrendû jelentõségû
volt a birodalom számára. Ezt bizonyítja az is, hogy az elhunyt Aelius utódja a provincia kormányzásában Ti. Haterius Nepos kivételesen részesült a Rómában 139-ban rendezett ornamenta
triumphalia-ban. Sajnálatos módon a dunai ellenség megnevezése, amely ellen harcolt és amelyet
legyõzött, hiányzik a CIL XI. 5212. számú, a régióban zajló római akciókat részletezõ feliratból.
Ugyanakkor annak ismeretében, hogy Róma csak a szarmatákkal vagy a szvébekkel harcolhatott,
s tudva azt, hogy hagyományosan elõbb az egyikkel, majd a másikkal foglalkozott, arra kell következtetnünk, hogy a feliratban említett ellenség csak szarmata lehetett. 138-ban a szvébeket nem térítették vissza Róma kebelébe, csak 140-ben, amikor az egész régió teljes nyugalomban volt, így

51 Domitianus három pannoniai háborújával (89, 92 és 95–97/98), valamint a dák és germán háborúkkal kapcsolatban ld.

JONES 1992. 150–155.
52 Domitianus számára 89 a komoly bonyodalmak éve volt, amikor tapasztalnia kellett, hogy a politikája által okozott kato-

nai és pénzügyi stressz a Saturninus parancsnoksága alatt álló moguntiacumi legiók (XIV Gemina, XXI Rapax) lázadásához vezetett. Ezt a lázadást és a császár szvébekkel és szarmatákkal kapcsolatos problémáit általában nem kötik össze, kivételt jelent GRAINGER 2003. 113., aki azt állítja, hogy „the cause of the enmity (with Rome) is not clear (…) it is most unlikely that the aggression was Rome’s.”
53 www.coinarchives.com: Aelius, Sestertius 25,78 g, Róma, AD 137, Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung, Auction 124.
Auction date; March 16th, 2007, Lot number 9143.
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Aelius vagy Nepos dunai ellenségei 136–138-ban szarmaták kellett, hogy legyenek.54
Míg Aelius sestertiusai az engedetlen szarmaták ellen tett
római erõfeszítésekre utalnak, az Antoninus Pius által Rómában
140/144-ben kibocsátott sestertiusok a Rex Quadis Datus hátlapi
felirattal közvetlenül a kvádokra utalnak: Róma KözépDuna menti kliens
politikájának másik
központi kérdésére
(GÖBL 1961., ALFÖLDI 1994. 182.,
19. kép / Fig. 19
187.) (18. kép55).
A Rex Quadis Datus
– ugyanúgy mint a II. század
többi hasonló esete: a Rex Armeniis Datus (19. kép56) és a Rex
Parthis Datus (20. kép57) – azt
jelenti, hogy „a kvádok királyt
18. kép / Fig. 18
kaptak”, de ebben nem foglaltatik benne, hogy a király történetesen kvád származású vagy pedig a kvádok között nevelkedett. Amikor a római pénzverés azt
hangsúlyozza, hogy királyt „adtak” (datus) a határon túl élõ népnek, akkor gyakran királyi
származású túszról van szó,
akit megfelelõen romanizáltak és erre a szerepre küldtek
az adott néphez (BRAUND
1984. 9. skk). Kétségtelen,
hogy a Rex Quadis Datus sestertiust azután bocsátották ki
Rómában, hogy a király a ró20. kép / Fig. 20
mai fõvárosban tartózkodott.
A 140. év szvéb királya ismeretlen, de az bizonyos, hogy sem a sestertiuson ábrázolt ruhája,
sem a szakálla nem tekinthetõ jellemzõen szvébnek (21. kép).

21. kép
Bronzbüszt a Magyar
Nemzeti Múzeum
gyûjteményébõl
(ALFÖLDI 1994. 180. alapján)
Fig. 21
Bust made of bronze,
National Museum
of Hungary (after ALFÖLDI
1994. 180.)

54 RÉMY 2005. 240. 55. lj. szerint inkább kvádok voltak, mint szarmaták. Azt nem említi, hogy állítását egy 140. évi sester-

tiusra alapozza, amelynek hátlapján a Rex Quadis Datus felirat szerepel (ld. lejjebb!) Ugyanakkor minden arra utal, hogy
Nepos szarmaták felett aratott gyõzelme tette lehetõvé Róma számára, hogy a kvádokkal strictu sensu foglalkozzon. Elõször a szarmatákra irányult a figyelem, ugyanúgy mint a 90-es évekbeli domitianusi háborúk idején.
55 www.coinarchives.com – Antoninus Pius, Róma, AD 140–144, ALFÖLDI 1994. 180. A 18c. kép KUZMOVÁ–PIETA–RAJTÁR
2002. borítóján szerepel.
56 www.coinarchives.com: Antoninus Pius, Sestertius, 25,18 g, AD 140–144, A. Tkalec AG, Auction 2001, Auction date: February 19th, 2001, Lot number 288.
57 www.coinarchives.com: Trajan, Sestertius, 20,30 g, Róma, AD 116, Auktionhaus H. D. Rauch GmbH, Auction 71, Auction date: April 28th, 2003, Lot number: 644.
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II. Demetrius szeleukida
király (Kr.e. 146–140)
(22. kép58) néhány évet
töltött fogolyként Perzsiában mielõtt másodszorra is hatalomra jutott
Kr.e. 129–125-ben (23.
22. kép / Fig. 22
23. kép / Fig. 23
kép59). E második alkalommal Demetrius már nem ábrázoltatta magát az érmeken simára
borotválva, hanem tudatosan átvette a tipikus perzsa hosszú és hegyes szakállt.60 Az
az idõpont, amikor Marcus Aurelius és Lucius Verus átvette ezt a szakálltípust, egybeesik parthus hadjárataikkal. A császár kinézetének ilyenfajta tüntetõ jellegét nem
tekinthetjük anekdotaszerûnek. A kvád király szakálla és általános stílusa lehet
kvád, de sokkal jobban emlékeztet a keleti vagy orientalizáló vezetõ tipikus stílusára.
164-ben Lucius Verus Róma-barát jelöltje az armeniai trónra egy Sohaemus nevû arsakida herceg volt, akit a Rex Armeniis Datus sorozaton római katonaként jelenítettek meg (BIRLEY 1966. 175.). (24. kép61). 140/144-ben Antoninus
Pius Lucius Verus sorozatához hasonló érmein
nagyon hasonló módon ábrázoltatja az armeniai
25. kép
trónra szánt jelöltjét (nem tudjuk, kirõl van szó:
Gemma Aszparuh nevével
vagy egy bizonyos Sohaemusról vagy egy Pacorus
Armaziszchevi, Mcheta
nevû férfirõl) (RÉMY 2005. 248., 368., 104. lj.,
(Grúzia) (LEBEDYNSKY
SYDENHAM 1930. 110. N 619.) (19. kép). Mindkét
2002. 49. alapján)
esetben a két jelöltet római tábornokként ábrázol24. kép / Fig. 24
ják. Ugyanez a helyzet Traianus 117. évi Rex PartFig. 25
his Datus feliratú vereteivel, amelyek a térdelõ Parthiát nemzeti viseletben ábrázolGem with the name of
ják, de amely egy álló perzsa királyt (Phartemaspates) is ábrázolt római mellvértAspaurouk, Armaziskhevi,
ben és paludamentum-mal (BERGE 1877. 187. kiválóan leírja és kontextusba helyeMtskheta (Georgia). (after
zi ezt az éremtípust) (20. kép). Ugyanakkor szemben a fenti példákkal a 140. év
LEBEDYNSKY 2002. 49.)
kvád királyát a római császárral csaknem azonos szinten álló uralkodóként ábrázolják (18. kép). Csaknem összecsapja a kezét (dextrarum iunctio), miközben átveszi a hatalmi regáliákat, ráadásul a király kvád ruhában jelenik meg, nem pedig egy római tábornokéban (18a–c. kép).
Az a nagy várakozás, amelyet az új szvéb király kijelölése idézett elõ Rómában 140-ben, és a tény,
hogy a királyt nemzeti ruházatában jelenítették meg az Antoninus-féle sestertiuson, arra utalhat,
hogy Róma nem akart részt venni a régió katonai fenntartásában.
Az Antoninus-féle sestertiuson jól látható a kvád király bal halántékán a tincs (18 b. kép),
amelyet Tacitus a szvéb harcosok egyik legtipikusabb jellemzõjeként írt le. Ugyanakkor az ilyen
58 www.coinarchives.com: Demetrius II Nicator, Tetradrachma, 13,98 g, First Reign, 146–139 BC, UBS Gold & Numismat-

ics, Auction 64, Lot number 85.
59 www.coinarchives.com: Demetrius II Nicator, Tetradrachma, 16,76 g, Second Reign, 130–125 BC, UBS Gold & Numis-

matics, Auction date: September 6th, 2005, Lot number 212.
60 “During Demetrios’ second reign (129–125 BC) the coins show him wearing a beard, commonly supposed to be an adop-

tion of Parthian usage during his captivity.” (JENKINS 1972. 268.)
61 www.coinarchives.com: Lucius Verus, Aureus, 7,30 g, Róma, AD 163–164, Numismatica Ars Classica, Auction 34, Auc-

tion date: November 24th, 2006, Lot number 32.
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típusú hajviseletet nem tekinthetjük kizárólag szvébnek.62 Még csak arról sincs szó, hogy eredetileg ennek az etnikai csoportnak volt a jellemzõje.63 Jelentõs ebben a vonatkozásban, hogy az iberiai Armaziszchevi temetõben (Mcheta, Grúzia) talált, II. századra datált gemmán Aszparuh szarmata-alán királyt (nem érdektelen e tekintetben, hogy alánul az ’aspar’ lovat, a ’ruh’ pedig királyt jelent) fején csomóba fogott hajjal ábrázolják (25. kép), az Antoninus-féle sestertiushoz nagyon hasonló módon. A szvéb tincs divatja – amelyet Tacitus alapján csak Európa csehországi területére lokalizálhatunk – Germania más régióiban is elterjedhetett a szarmata lovasság hatásaként, amely legalább Kr.u. 19 óta (amikor Tiberius a trónra helyezte Vannius királyt) ott állandóan jelen volt.

A privilegizált jazigok és a római érdekek a Közép-Duna-vidéken
(19–98)
Fel kell hívnunk a figyelmet két jelenség egybeesésére: mind a Domitianus- és Nerva-féle
háborúk alatt (89–98), mind az Aelius és Nepos idején lezajlott és az Antoninus Pius-féle békéig
(136–140) tartó feszültségek idején hiányzik a római írott forrásokból a szarmatákkal szövetkezett
szvébek említése. Hadrianus jazigok elleni felvonulása 117-ben egyben bizonyos mértékig a kvádok elleni birodalmi akciót is jelentett. Másrészrõl a 166–180 közötti markomann háborúk idején
a szarmaták a kvádok oldalán mélységesen belebonyolódtak a Róma ellenes háborúba. A két nép
közötti összefonódás már korábban is létezett, amint az Tacitus néhány helyének figyelmes olvasásából kiderül. A Traianus uralkodásának elsõ évében (98–99) írt Germaniában Tacitus arra utal,
hogy a markomannoknak és kvádoknak Róma kegyelmébõl volt királyuk. Ugyancsak Tacitus állítja, hogy a (germán) Tudrusok régi dinasztiáját „idegen” királyok követték. Ez nem késõbb, mint 98ban történt,64 amikor Traianus, a frissen trónra került császár, kerülõutat tett a Duna felé, mielõtt
visszatért volna Rómába (TAC. Germ. 42.).65 Mivel Traianus 98-ban megerõsítette – vagy talán elõször alkalmazta – a Nerva által megpecsételt békeszerzõdést Róma és a közép-Duna-vidéki népek
között, be kell látnunk, hogy a Tacitus-féle „idegen királyok” nem származhattak a kvádokkal semmiféle kapcsolatban nem lévõ csoportból. A traianusi idõszak kvád „idegen királyainak” lehetséges
natio-ját nem a többi germán, markomann típusú nép között kell keresnünk, hanem a szarmata jazigok körében. Ismerve a szarmaták dominanciáját a különbözõ dunai germán népek felett, valamint vezetõ szerepüket a 98 elõtti bellum Germanicum et Sarmaticum-ban,66 a kvádok új királya,
aki Traianustól kapta a hatalmát, jazig kellett hogy legyen. Ezt a benyomást támasztja alá Traianus

62 A „Suebenknoten” (szvéb tincs) a harcosok fején viselt jellegzetes, csomóba fogott hajviselet már a Kr.u. I. században elter-

jedt egész Germaniában. Tacitus (TAC. Germania 38.) kiemeli, hogy a harcos számára dicsõségnek számított a viselése.
63 A fejük tetején csomót és hegyes szakállt viselõk ábrázolásának többsége a Duna-könyök vidékérõl származik, különösen

Brigetio környékérõl, ahol erõsebb szarmata hatást feltételeznek. A nomád stílusokat követõ, túlhangsúlyozott keleti szakállal és a homlokrészen lévõ haj jelentõs megkurtításával ábrázolt szobrocskákra ld. PETÉNYI 1993. pl. 1–2.
64 Tacitus szerint mind Sidót, mind Italicust, a kvádok germán királyait népük gyûlölte. Ugyanakkor Tacitus azt is hozzzáteszi, hogy mindketten lojálisak maradtak Rómához (TAC. Ann. 12.30.; Hist. 3.5.21.). A 80-as évekre valószínûleg mindketten halottak voltak, hiszen 50 óta uralkodtak. Utódaikról nem tudunk, de a 89–98 közötti szarmata háborúk végsõ oka
valószínûleg Sido és Italicus halála volt.
65 Ld. FITZ 1963/64. 77–83., ahol a szerzõ a kvádok, továbbá a cotinusok és osusok szerepét elemzi a szarmatákkal való viszonyban.
66 Ez a meghatározás a CIL 11.5992. sz. feliratról származik, amelybõl kiderül, hogy L. Aconius Staturát Traianus kitüntette
a 101–102. évi dák háborúban elért eredményeiért, valamint „korábbi császárok... a germán és szarmata háborúért”. Statura a Nerva-féle „germán” háborúban és az azt közvetlenül megelõzõ Domitianus-féle „szarmata” hadjáratban végrehajtott
vitézi cselekedeteiért kapott elismerést. Statura 95–97 közötti akciója – kézenfekvõ módon – a Singidunum közelében történt jazigok elleni fellépés lehetett.
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érdeklõdése, amellyel a jazig Sarmatia felé fordult, hiszen ez megfelelõen hatékony lovassággal láthatta el a dákok ellen viselt háborúkban (DIO 68. 10.3).67
A jazigok nem követelhették volna Hadrianustól 117-ben mindazt, amit követeltek, ha nem
lettek volna tudatában annak, mennyire rá van szorulva Róma a szövetségükre. Tény, hogy a Daciához tartozó Bánát egy részét a jazigoknak adták, amikor Hadrianus evakuálta a térséget nem sokkal
trónrakerülése után (SHA Hadrianus 9.1., EUTROPIUS 8.6.2.). 117–119-ben a jazigok már Dacia nyugati határainál voltak, és meghódították az egész síkságot a Duna és Erdély között (SHA Hadrianus
5.2., EUSEBIUS Chron. 198d, OROSIUS 7, 13.4.), amit nem tehettek volna meg Róma kimondott beleegyezése nélkül.
Róma beleegyezése a Duna és Erdély közötti terület jazig megszállásába, s a Bánát egy részének átengedése idõben valószínûleg egybeesett a jazigok római követjárásával 117-ben (DIO 69,
15.2.). A megkötött kliens-szerzõdés a szarmaták és Róma között kizárta a szvébeket, akiket szintén Hadrianus tört le. A 117. évi szarmata követjárás Rómában, valamint a szarmaták privilegizált
helyzete (amely azonban nem enyhített a római–szarmata kapcsolatok feszültségén) alátámasztja
azt a feltételezést, hogy 98-tól szarmata királyok ellenõrizték a kvád natiót. Annak a hipotézisnek
az alátámasztásául, hogy a 140. évi Rex Quadis sestertiust azért jellemzi a szarmata divat, mert valójában egy szvéb-szarmata királyt ábrázol,68 megemlíthetjük, hogy a 140. évi utazás precedensét
a 117. évi követjárásban találjuk meg. Mindkét esetben – 117-ben és 140-ben – Róma nagyon komoly szarmata-szvéb feszültségeknek vetett véget a Duna mentén. Mindkét esetben – úgy tûnik –
Róma elsõbbséget biztosított a szarmatáknak a tárgyalások során a szvébekkel szemben. Ez a különbségtétel egyszerûen megmagyarázható a kvád eliten belüli szarmatizálódási tendenciával,
amely legalábbis 98 óta létezett, amikor Tacitus „idegen királyokat” említ ennél a germán népnél.
A szarmatáknak a kvád királyságban játszott alapvetõ szerepére mutat Vannius kvád király
esete is, akit 19-ben juttatott hatalomhoz Tiberius. Ez a kvád király valószínûleg a mai Észak-Magyarország területén és Szlovákia egy részén letelepedõ szarmatáknak köszönhette pozícióját (PLIN.
H.N. 4.80.). Kr.u. 50-ben, nem sokkal elmozdítása elõtt ezek a szarmata jazigok Róma kifejezett
óhajára erõs lovassági kontingenssel látták el (TAC. Ann. 12.29–31.). A szarmaták nem tudták megsegíteni, ennek következtében Vanniust elmozdították a kvád királyi trónról. Így, habár H. Vaday A.
hevesen érvelt az ellen, hogy a jazigok római érdekeket szolgáltak volna (VADAY 1990/91. 75–83.),
az igazság az, hogy a rómaiak és a szarmaták közötti kliensi viszony valószínûleg kezdettõl fogva
létezett.69 És ha elfogadjuk a Róma és a jazigok közötti kliensi viszonyt, amely mind a 19–50 közötti, mind a késõbbi évszázadokban létezett, akkor elképzelhetõ, hogy a bevándorlásuk irányát délrõl kell elképzelnünk, a Duna-toroktól az Alföld területére.
Elméletileg lehetséges, hogy a szarmata jazigok bevándorlása az Alföldre az északi útvonalon történt, a Kárpátokon keresztül. Ugyanezt az útvonalat követték az avarok a VI. században,70
mint olyat, amely a legjobban megfelel egy hosszadalmas vándorlás esetében, és amelyet H. Vaday

67 Erre a Traianus-oszlop reliefjébõl lehet következtetni, amelyen a a dákok oldalán a rómaiak ellen harcoló roxolán harco-

sokat ábrázolják páncélban.
68 Italicus jó példája a Rómában született, kevert vérû (cheruskus és chattus) kliens királynak. Kr.u. 47-ben Claudius a che-

ruskusok királyságát adományozta neki a római hadseregben végzett kitûnõ szolgálata elismeréseként (ld. TAC., Ann. 2.9.,
11.16.).
69 ALFÖLDI 1942., MÓCSY 1965., MÓCSY 1975. azt az álláspontot védelmezik, amely szerint a jazigok letelepedése a KözépDuna-vidéken kliensi viszonyukkal függ össze.
70 A VI. században, az avar inváziók idején Dobrudzsát és az Al-Dunát jól védte a keletrómai hatalom. A Kárpátokon keresztül vezetõ útvonal a déli út alternatívája (TEODOR 1994/95. 359.).
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A. is elõnyben részesít (VADAY 1990/91.).71 Ugyanakkor a jazigok nem sokkal Kr.u. 19 elõtt lezajlott átkelése a Dunán, amelyet a rómaiak engedélyeztek, jobban megmagyarázhatja, miért álltak
azonnal készen arra, hogy szövetségre lépjenek Rómával.72 A dák területtõl északra vagy nyugatra
élõ szarmatákról azon a területen, ahol a Duna magába fogadva a Drávát délkeletre kanyarodik,
a Kr. u. I. század elsõ évtizedeiben egyetlen római forrás sem tesz említést. Ellenkezõleg, több
római forrás is megemlékezik olyan rómaiakról, akiknek a Duna partjainál Moesiában volt dolga
a szarmatákkal. Strabón szerint (STRAB. 7.3.10.) Aelius Catus moesiai parancsnok 50.000 getát telepített át a Duna jobb partjára Kr.u. 4-ben. M. Šašel Kos szerint ez a dobrudzsai szarmaták nyomásának következménye (ŠAŠEL KOS 2005. 510.). Más részrõl Cassius Dio (DIO 55.30.4) azt állítja
a Kr.u. 6. évvel kapcsolatban, hogy „(Caecina) Severus (Moesia kormányzója – DIO 55.29.3.) viszszavonult Moesiába (ekkor Sirmium környékén tartózkodott), mivel a dákok és szarmaták ott pusztítottak”.73 Ebben az esetben ésszerûbb arra gondolnunk, hogy bizonyos számú szarmata lovast Róma felhasználhatott a jazigok al-dunai veresége után. Róma lehetõségei határaira jutott a pannonillír lázadások74 és a Maroboduus-féle kliensállam ellenõrzése idején (Kr.u. 6–19) (DOBIÁŠ 1960.
157.). 17 óta Maroboduus volt a markomannok, a kvádok és a rómaiak közös ellensége. A szarmata jazigok letelepítése abban a régióban, amelyet az ezredforduló táján a dák hatalom ellenõrzött,
feltehetõleg nem lett volna kivitelezhetõ a kvád és a római hatalom hathatós támogatása nélkül.
Mindkettõ érdekelt volt abban, hogy hatékony lovasság álljon a rendelkezésére, amint ez a közeli
jövõben nyilvánvalóan ki is derült. Így aztán a déli irányú bevándorlási útvonal elvileg elõnyben
részesíthetõ az északival szemben.
Ha a jazig bevándorlás észak felõl történt volna, Róma hatáskörén kívül, akkor nem került
volna sor a 107. év feszültségeire, amikor Hadrianus, a jövendõbeli császár, Pannonia Inferior kormányzója volt. Ennek ellenére Hadrianus katonai akciójára, amelyet 107-ben a jazigok ellen indított, éppen amiatt került sor, mivel az új Dacia provincia akadályt jelentett az olténiai és tiszai szarmaták érintkezésében (SHA Hadrian. 3.9; DIO 68.10.3.). A dákok 106. évi legyõzése után a jazigok
Olténiát követelték cserébe, amit nem tettek volna, ha nem az Al-Dunától vándoroltak volna az Alföldre, hanem a Kárpátokon keresztül törtek volna át saját elhatározásból. Másrészrõl Róma nem
volt abban érdekelve, hogy a jazigok visszatérjenek Olténiába, ezért jobbnak tûnt, ha a Tisza-vidéket ajánlják fel nekik a tárgyalásnál (VADAY 1982/83. 179.). A jazigoknak ezek a követelései az
egész II. század folyamán rendre visszatértek. Cassius Dio (71.19.1–2.) szerint Marcus Aurelius
megengedte a jazigoknak, hogy kapcsolatot tartsanak fenn a roxolánokkal Dacia területén keresztül.
A Daciától nyugatra és keletre élõ szarmaták által indított frontális támadást Róma ellen 117-ben
minden bizonnyal a római subsidiumok hiánya indokolta. Ugyanakkor – függetlenül az utóbbitól –

71 Vaday A. szerint a jazigok a dákok ellenségei voltak, holott az irodalmi és epigráfiai források kimondottan csak a kvádok-

kal kapcsolatos viszonyukról beszélnek.
72 HARMATTA 1970. 41–44. szerint „the Iazyges entered Hungary from the south through Oltenia and the Banat and not from

the north through Galicia”. Ld. még DEMOUGEOT 1958. 8. és DEMOUGEOT 1988. 216., aki szerint a hunok az V. század elején érték el a Tiszát a Duna mellékén haladva, s nem keltek át a Kárpátokon. Ez egy Rómával kötött szerzõdés következménye: „Quand les Goths d’Alaric, qui déjà assiégeaient Rome, menacèrent Ravenne, après l’échec des pourparlers de
Rimini, l’empereur Honorius recruta beaucoup d’ Huns”. ZOS. 5.50. egy adata 10.000 római zászló alatt vonuló hunról
beszél az V. század elején, és arra utal, hogy foederati szerzõdésrõl, nem pedig egyszerûen zsoldosok alkalmazásáról van
szó. E. Demougeot szerint a hunokat foederatiként telepítették le Valeria provinciában a Közép-Duna-vidéken. Az V. századi hunok példája alátámaszthatja a szarmaták hasonló dunai bevándorlási útvonalát az I. században.
73 A rómaiak kritikus helyzetérõl a Dunánál és a moesiai szarmatákról ld. SWAN 2004. 202.
74 DIO 55.31.1–2. arról tudósít, hogy ezekben az években csak nagyon kevés római lovas katona és pénz állt Róma rendelkezésére az Itáliához közeli, igen érzékeny dunai régióban. Ld. még SWAN 2004. 205–206. a római lovasság hiányáról és a
segédcsapatok lovascsapatokként való általános használatáról.
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a két törzsnek az együttes akciója közös érdekre mutat, amely kétségtelenül abban állt, hogy kommunikálni tudjanak egymással azután is, hogy Dacia provinciát közéjük ékelték.75
Ha a jazigok vissza akartak volna térni Olténiába 107-ben, 117-ben és a 170-es években,
az újabb bizonyítékul szolgálna arra, hogy a rómaiak abban voltak érdekeltek: legyenek jó jazig lovasaik az Alföldön, egy olyan régióban, amely döntõ geostratégiai jelentõséggel rendelkezik Közép-Európában. Rasparaganus roxolán király Polába, a Duna-Tisza közéhez közeli városba telepítése az egyszerû számûzetésnél valamivel többre utalhat. Akként is értelmezhetjük, hogy Róma
a roxolánoknak engedményt tett, amelynek keretében feljogosította õket, hogy a korábban már Közép-Európába került és keletre vissza nem térõ szarmaták feletti vezetést gyakorolják.76 Róma szarmaták iránti érdeklõdését tükrözi a cataphractarius egység elsõ említése, amelyet éppen Hadrianus
alakított meg, s az a tény, hogy pannoniai összetevõit Galliában találták meg.
Bár Dacia nem volt római terület a Kr.u. I. században, a dák királyságnak Rómával fenntartott jó kapcsolatai arra engednek következtetni, hogy a szarmata jazigok a század elején római engedéllyel használhatták ezt az útvonalat. Még 92 májusában is, a Deceballal megkötött megegyezésnek köszönhetõen a rómaiaknak megengedték, hogy átvonuljanak Dacián „Decebal királyságán
keresztül” (ILS 9200.), és hátba támadják a lázadó szarmata jazigokat.77 Másrészt a roxolánok helyettesítették a jazigokat, akik, Mithridates szövetségeseiként gyakran csaptak össze ugyanebben
a régióban M. Terentius Varro Lucullusszal Kr.e. 71-ben. Ugyanezek a jazigok – Mithridates zsoldosai a Fekete-tenger partvidéki régióban – harcoltak a Róma-barát Vannius kvád királyért a Dunakanyar vidékén Kr.u. 50-ben. Azt sem zárhatjuk ki, hogy hatalomra emelkedését szarmata támogatásnak köszönhette Kr.u. 19-ben (l. feljebb!).
Augustus utolsó és Tiberius elsõ éveiben Róma komoly nehézségeket élt át Közép-Európa
egészében, s ezzel együtt a Fekete-tenger partvidékén is. Erre az idõszakra esett a mai Csehország
területén létrejött Maroboduus-féle ellenséges királyság konszolidációja, a veszélyes dalmata lázadás, a clades Variana a Kalkriese-Niewedder Senke-i csatahelyen és a rajnai lázadás. Ez az az idõszak, amelyrõl Cassius Dio (DIO 55.31.2.) kifejezetten azt írja, hogy Róma számára rendkívüli nehézséget jelentett az erre a címre érdemes lovasságot fenntartania. Ezek azok az évek, amikor Nyugaton a batáv lovasság nélkülözhetetlenné vált a Julius-Claudius dinasztia számára. A Közép- és AlDuna-vidék története sokkal kevésbé ismert, mint a Rajna-vidéké. Ugyanakkor nem felejtkezhetünk
meg róla, hogy a Kr.u. 14-ben frissen hatalomra jutott Tiberius nagy fontosságot tulajdonított az
Odrys-ház legitimációjának a Bosporuson és Trakiában. Egy ilyen esemény nem tûnhetett kevésbé
fontosnak, amikor 19-tõl kezdõdõen folyamatosan beszámolnak szarmata lovasokról a Tisza vidékén, akik vagy Rómát támogatták vagy a birodalom ellen harcoltak.

A 175. év Sarmatia sorozata: a szarmaták, akikre nagy szükség volt
A „kvád” király 140-es trónra helyezése után egy nemzedékkel, amikor ez a szarmata lovasság által támogatott Róma-barát szvéb király valószínûleg meghalt vagy közel járt a halálhoz, megkezdõdtek a 166–180 közötti markomann háborúk. Ezek a háborúk nemcsak egy újabb lehetséges
75 A jazigok és roxolánok egyidejû támadásáról ld. BIRLEY 1997. 84–92.
76 Az a tény, hogy Rasparaganusnak fel kellett ajánlania egy kitûnõ lovat Hadrianusnak, annak a szimbolumaként fogható fel,

hogy ez a király, akinek a számára a lovasság átadása teljesen lehetségesnek tûnt, valamilyen módon elfogadta a kliensi viszonyt Rómával (Hadrianusnak errõl a lováról ld. BIRLEY 1997. 86.). Hadrianus komoly, jazigokkal kapcsolatos nehézségeit (szemben a roxolánokkal megkötött könnyû békével) jobban megérthetjük, ha figyelembe vesszük, hogy kitelepítették azokat az olténiai jazigokat, akik nem akartak állandó zsoldosként szolgálni a Tiszánál.
77 A dákok Róma kliensei voltak ezek alatt az évek alatt. Diegis, Decebal dák király testvére 86-ban diadémot kapott Domitianustól és kliens királlyá tették. (DIO 67.5.).
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szvéb dinasztikus válságnak biztosítottak hátteret, hanem a római pénzügyek szempontjából különösen érzékeny idõpontban indultak meg, amikor a kincstárat túlságosan kimerítették Lucius Verus
keleti háborúi.78 Ez azzal kellett hogy járjon, hogy a régióban csökkentek a támogatások, ami –
mint máskor is – az Antoninus Pius idején jól kezelt szvéb-szarmata protektorátus fellázadását vonta maga után.
A 69., 98. és 118. évek „pálmás Victoria” ábrázolásos hátlapjai azt mutatják, hogy Róma
a roxolánokat és jazigokat ezidõtájt idegeneknek, de egyben a birodalom szövetségeseinek is tekintette. Másrészt a 136. évi Aelianus-féle hátlap és a 140. év kvád hátlapja azt bizonyítja, hogy az átmenet Hadrianus és Marcus Aurelius uralkodása között zajlott le. A szarmaták területét, akik labilis
szövetségesek voltak mindezen évek során, 175-ben úgy tekintették, mint római protektorátust,
amely alkalmas arra, hogy római provinciává alakítsák. Az ugyanebben az évben Marcus Aurelius
által sürgõsen megtartott triumphus a szvébek és szarmata jazigok felett aratott gyõzelmek alkalmából kétségtelenül Avidius Cassius szíriai lázadásával függ össze (DIO 71.16.1; SHA v. Marci, 24,
5–6., BIRLEY 1966. 251.). A jazigok ellen 179–180-ban zajlott még egy római hadjárat. Az, hogy
a 179–180-as római gyõzelemnek nincs numizmatikai nyoma, csak azzal magyarázható, hogy Marcus Aurelius nem látta szükségesnek szarmata lovasok bevetését Ázsiában vagy másutt. Ugyanakkor elmondható, hogy nagyon is komoly szüksége volt a szarmatákra a 170-es években, ha még
mindig Róma egyszerû szövetségeseinek tekintette õket. Pontosan ez az oka annak, hogy miért habozott a császár, megadja-e a provincia státust a jazigok által benépesített Sarmatiának. A római lovasság erõteljes szarmatizálódása, amely ezt az idõszakot és a következõ két évszázadot jellemezte,
egyértelmûen bizonyítja a szarmaták integrációjának szintjét a Római Birodalom perifériáján.
Fordította: Kulcsár Valéria
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357–364.
TIMPE 1970.
Dieter Timpe: Arminius-Studien. Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften Bd.
34 Carl Winter Verlag, Heidelberg 1970.
TUPLIN 2004.
Christopher J. Tuplin: Pontus and the Outside World: Studies in Black Sea History. Historiography and Archaeology. Colloquia Pontica Ser. 5. Brill Academic Publishers, Leiden –
Boston 2004.
VADAY 1977.
Andrea H. Vaday: Rasparaganus rex Roxolanorum. MittArchInst 7. 1977. (1978) 27–31.
VADAY 1982/83.
Andrea H. Vaday: Das Gräberfeld der Jazyges Metanastae in Mezõcsát–Hörcsögös. MittArchInst 12–13. 1982–1983. (1984) 167–188., 383–392.

111

Fernando López Sánchez
VADAY 1990/91.
Andrea H. Vaday: The Dacian Question in the Sarmatian Barbaricum. Antaeus 19–20.
1990–1991. 75–83.
VERMEULE 1981.
Cornelius C. Vermeule: Jewish Relations with the art of Ancient Greece and Rome. Judea
capta sed non devicta. Art of Antiquity Vol. IV/Part II, Department of Classical Art, Museum of Fine Arts. Privately Printed, Boston 1981.
VULPE 1938.
Radu Vulpe: Histoire ancienne de la Dobroudja. Connaissance de la terre et de la pensée
roumaines. Vol. 4. Academia Romana di Bucarest, Dacia-Verlag, Bucarest 1938.

Fernando LÓPEZ SÁNCHEZ
University of Zaragoza
Ciudad Universitaria
Plaza de S. Francisco 50009
Zaragoza, Spain
Wolfson College
Linton Road
OX2 6UD, Oxford, UK
e-mail: flopezsanchez@hotmail.com

Rome and its Sarmatian allies (AD 68–175)
According to Tacitus’ Historiae 1.79, the news of the defeat in the Danube of nine thousand Roxolan horsemen reached Rome around the middle of February in the year AD 69. Having
achieved the Imperial Purple in a very short time and full of enthusiasm (laeto Othone et gloriam
in se trahente), emperor Otho decided to celebrate the victory in Rome by organising a triumphus,
in which a group of troops from Moesia, responsible for the defeat of the Roxolan Sarmatians, took
part. The monetary series minted during the very short reign of Otho, allude to this military victory,
as is shown in the Victoria Othonis type with the image of Victory on the right, marching with
a palm branch and a wreath. The Victoria Othonis series, minted in gold or silver, must therefore be
considered as donativa distributed in Rome on the occasion of the triumph over the Roxolans of the
legions from Moesia.
It is known that the Sarmatians of the Danube were in a state of anxiety in this period due
to political events after the death of Nero in AD 68. Tacitus regarded them, moreover, as enemies
of Rome, though their behaviour in AD 68–70 was not significantly different from that observed in
the Batavians led by Iulius Civilis and allied to Rome at the time. The Batavians were soon entered
into direct relations with the Julio-Claudian dynasty, and with Rome as a whole, and a similar situation could have occurred with the Iranian tribes of the Danube. The death of Nero in AD 68 led to
the revolt of those Batavians allied to the dynasty, but also of other groups, such as the Sarmatians.
The Sarmatian defeat referred to in Otho’s monetary issue of AD 69 does not employ the
common imagery used in Rome to symbolise battles with declared enemies (e.g. humiliated figures,
trophies). The palm branch and the Victory are used above all at the centre of Roman monetary
images to represent a military victory, but not necessarily a confrontation with the enemies of Rome.
The iconographic language “Rome versus her enemies” contains references to the Sarmatians from

112

Római éremkibocsátás és a szarmata szövetségesek (68–175)
the end of the 2nd century AD, within the context of the Danubian wars of Marcus Aurelius, but not
before. The objective of this paper is to analyse the century between the death of Nero (AD 68) and
that of Marcus Aurelius (AD 180). During this period there are iconographical allusions to the Sarmatians in Roman monetary series in AD 69, 98, 118, 136 and 140 which have not until now been
studied by numismatists or historians. These monetary series prove that Rome considered the Roxolani and Iazyges of this period as foreigners, but as allies of the Empire.
It is in fact difficult to comprehend the Iranian revolts against Rome in AD 68–70, 89–98,
117–118, 136–140 and 166–180 without taking into account the deep dissatisfaction caused by the
lack of subsidies given by the Empire to the Iazyges and the Roxolani. In each of these cases, Rome
also had to face revolts of Germanic-Suevic people, a possible indication of strong connections between these two peoples. In order to solve the recurrent Germanic-Iranian crises, Rome, however,
tended to grant primacy in negotiations to the Sarmatians over the Suevi. This differentiation could
be explained simply by the existence of a tendency towards Sarmatization amongst the Quadian
elites, at least from AD 98 onwards, when Tacitus refers to “foreign kings” in this Germanic nation.
It is also clear that Rome had too much need of the Sarmatians during the 1st and 2nd centuries AD
to continue considering them as mere allies of Rome by the decade of AD 170. This is precisely the
reason why Marcus Aurelius hesitated over granting the status of provincia to the Sarmatia inhabited by the Iazyges. The deep Sarmatization of the Roman cavalry during this period and the following two centuries is an irrefutable proof of the level of integration of the Sarmatians in the periphery
of the Roman Empire.
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A Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház építését
megelôzô feltárás
Istvánovits Eszter – Lukács József – Nagy Márta
1997–98-ban megelõzõ feltárás folyt Nyíregyházától ÉÉK-re, a 4-es út mellett építendõ
TESCO áruház területén. Ennek során egy 2–2,5 hektáros felületen késõ bronzkori (35 objektum),
császárkori, illetve kora népvándorlás kori (34 objektum) és Árpád-kori (26 objektum) településre
utaló leletek, összesen 161 objektum feltárására került sor (ALMÁSSY–ISTVÁNOVITS 2001.) (1. kép1).
Ettõl a területtõl DNy-ra, a Shell benzinkút helyén 2001-ben folyt további megelõzõ feltárás, melynek során a bronzkori település további 2 objektuma került elõ (KURUCZ 2001.).
A telepek egy egykor bõvizû, nagyjából Ny–K-i irányú, meglehetõsen széles medrû patakba délrõl beletorkolló kisebb mellékág magaspartján húzódtak. A szélesebb meder a feltárás ÉNy-i
részén hajdanán észak felé kanyarodott (2. kép).
A feltárás során elõkerült nem meghatározható korú objektumok leírása 2
3. objektum:

7. objektum:
8. objektum:
9. objektum:
10. objektum:

12. objektum:
13. objektum:
15. objektum:
16. objektum:

a gödör nyugati oldala a szelvényfal alá nyúlt, így csak a keleti oldalát lehetett bontani. Lépcsõzetesen mélyülõ, 60 cm mély gödör. Betöltése egynemû szürke, kevés fehér löszbabával,
legalján 25 cm vastag, barna szemcsés sárga réteggel.
103x116 cm átmérõjû, a nyeséstõl mérve 20 cm, a felszíntõl mérve 95 cm mély, szabálytalan
ovális alaprajzú, sötétbarna betöltésû gödör.
sekély, ovális alaprajzú, sötétbarna, állatjáratokkal erõsen bolygatott betöltésû gödör.
téglalap alaprajzú, sötétbarna, állatjáratokkal erõsen bolygatott betöltésû gödör.
168x188 cm átmérõjû, a nyeséstõl mérve 40 cm, a felszíntõl mérve 90 cm mély, ovális alaprajzú, sötétbarna, keleti oldalában világosbarna, löszbabákkal tarkázott, állatjáratokkal erõsen
bolygatott betöltésû gödör.
a szelvényfal alá benyúló, sütõfelületén 3–5 cm, falán 3 cm vastagságban kiégett, szögletes
tûzhely 47 cm széles része.
négyszögletesedõ, mintegy 8 cm vastagon átégett tûzhely.
112 cm átmérõjû, a nyeséstõl mérve 30 cm, a felszíntõl mérve 100 cm mély, kör alaprajzú,
tetején szürke, alatta sötétbarna, állatjáratokkal bolygatott betöltésû gödör.
205x225 cm átmérõjû, a nyeséstõl mérve 90 cm, a felszíntõl mérve 155 cm mély, szögletesedõ, kissé meredek falú, sötétbarna, löszszemcsés betöltésû gödör.

1 A feltárás összesítõ térképének térinformatikai munkáit Veszprémi László végezte! A leletanyag rajzait Pischl Ildikó és Ben-

ke Zsolt készítette. Munkájukat köszönjük!
2 Az áruház területén feltárt további 67, illetve az üzemanyagtöltõ helyén 6 objektumnak a kormeghatározása leletanyag híján

vagy a vegyes korú leletanyag alapján nem lehetséges.
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Abb. 1
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO,
Oberflächenzeichnung der Freilegung

1. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO,
a feltárás felszínrajza
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20. objektum:
21. objektum:
22. objektum:
24. objektum:
26. objektum:
28. objektum:
29. objektum:
30. objektum:
35. objektum:
36. objektum:
38. objektum:
39. objektum:
40. objektum:
41. objektum:
44. objektum:
48. objektum:
50. objektum:
51. objektum:
53. objektum:
54. objektum:
55. objektum:
56. objektum:
73. objektum:
74. objektum:
76. objektum:

80. objektum:
81. objektum:

82. objektum:

88. objektum:

130x105 cm átmérõjû, 35 cm mély, ovális alaprajzú, függõleges falú, felül barnásszürke, alul
sárgásszürke betöltésû gödör.
120x150 cm átmérõjû, 40 cm mély, ovális alaprajzú, függõleges falú, felül barnásszürke, alul
sárgásszürke betöltésû gödör.
220x120 cm átmérõjû, 30 cm mély, hosszan elnyúló, ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ oldalú, barnásszürke betöltésû gödör.
100x85 cm átmérõjû, 5 cm mély, ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ oldalú, kevert, barna
szemcsés betöltésû gödör.
keleti szélén szkréperrel bolygatott, 60x80 cm megmaradt méretû, 15 cm mély, szürkésbarna, szemcsés betöltésû gödör.
95x120 cm átmérõjû, 25 cm mély, ovális alaprajzú, barnásszürke betöltésû gödör.
90x110 cm átmérõjû, 20 cm mély, szabálytalan kerek alaprajzú, barnásszürke betöltésû gödör.
120x125 cm átmérõjû, 10 cm mély, ovális alaprajzú, barnásszürke betöltésû gödör.
130x160 cm átmérõjû, 25 cm mély, ovális alaprajzú, barna betöltésû gödör.
110x100 cm átmérõjû, 10 cm mély, szabálytalan kerek alaprajzú, barnásszürke betöltésû
gödör.
13 m hosszan kibontott, 45–61 cm széles, 30–40 cm mély, É–D-i irányú, U metszetû, fekete,
egynemû betöltésû árok, betöltésében egy fenõkõvel.
110x130 cm átmérõjû, 25 cm mély, ovális alaprajzú, rézsûs oldalú, barnásszürke betöltésû
gödör.
40x120 cm átmérõjû, 25 cm mély, lekerekített sarkú háromszög alaprajzú, barnásszürke betöltésû, keleti felében mélyebb, nyugati oldalán homorú padkával tagolt gödör.
160x240 cm átmérõjû, 30 cm mély, tojásdad alaprajzú, barna betöltésû gödör.
90 cm átmérõjû, 15 cm mély, a 38. árok által vágott, szabálytalan kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, világosbarna betöltésû gödör.
110 cm átmérõjû, 30 cm mély, kör alaprajzú, rézsûs oldalú, barnásszürke, sárga foltos betöltésû gödör.
110x100 cm átmérõjû, 10 cm mély, szabálytalan kerek alaprajzú, barnásszürke betöltésû
gödör.
a 38. árok alján jelentkezõ 65x110 cm átmérõjû, 45 cm mély, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú gödör, egy behajított birka csontvázával. Az árok és a gödör egykorú.
110x160 cm átmérõjû, 5 cm mély, tojásdad alaprajzú, szürkésbarna betöltésû gödör.
150x140 cm átmérõjû, 10 cm mély, tojásdad alaprajzú, szürkésbarna betöltésû gödör.
100 cm átmérõjû, 25 cm mély, szabályos kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, szürkésbarna betöltésû gödör.
a 38. számú árokkal párhuzamosan futó, 40 m hosszan követhetõ, 60 cm széles, 30–50 cm
mély, U metszetû árok.
200 cm átmérõjû, rézsûs oldalú, kör alaprajzú, barnásszürke betöltésû gödör állatcsontokkal.
50 cm átmérõjû, 10 cm mély, kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, szürke, faszenes betöltésû
gödör.
220x240 cm átmérõjû, 40 cm mély, lekerekített sarkú, téglalap alaprajzú, déli oldalán 80x140
cm átmérõjû, 110 cm mély, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú bemélyedéssel tagolt, sötétszürke betöltésû ház(?) nagy mennyiségû állatcsonttal.
180 cm átmérõjû, 40 cm mély, kör alaprajzú, barnásszürke betöltésû gödör.
200x220 cm átmérõjû, nagyjából kör alaprajzú gödör. Betöltése szürke, egynemû, nyugati felén egy 15 cm széles padka futott körbe. Északi oldala vágta a 89. császárkori gödröt. Ez alapján feltehetõleg az Árpád-kori telephez tartozhatott.
180x160 cm átmérõjû, 250 cm mély, kör alaprajzú, 190 cm-ig függõleges, onnan méhkasosodó falú, fekete és sárga réteges betöltésû kút, a déli oldalán 50 cm mélységig 40 cm széles
lépcsõvel.
10 m hosszan követhetõ, 60 cm széles, 10 cm mély, U metszetû, szürke betöltésû árok.
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2. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház helye a II. József-féle elsõ katonai felmérésen
(georeferáció: Veszprémi László)
Abb. 2
Nyíregyháza–Pazonyi út, Stelle des TESCO-Warenhauses auf der ersten Militäraufnahme
aus der Zeit Kaiser Josephs II.
92. objektum: 260 cm átmérõjû, 180 cm mély, kör alaprajzú, függõleges falú, barnásszürke, 80–100 cm között faszenes betöltésû gödör. A faszenes betöltésben malomkõtöredékek voltak.
93. objektum: 40,5 m hosszan követhetõ, 20–60 cm széles, 10–15 cm mély, U metszetû, É–D-i irányban
futó, majd enyhe ívben kelet felé forduló, szürke betöltésû árok. Déli végén egy kisebb gödröt
(98. objektum) keresztezett, de egymáshoz képest kronológiai helyzetük kérdéses.
96. objektum: 150 cm átmérõjû, 20 cm mély, kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, szürke, egynemû betöltésû gödör. Betöltésében kevés állatcsont volt.
98. objektum: a 93. árok kiszélesedése: 70x130 cm átmérõjû, 35 cm mély, ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, szürkésbarna betöltésû gödör.
102. objektum: 165x170 cm átmérõjû, 90 cm mély, négyszög alaprajzú, egynemû, barnásszürke betöltésû
ház(?). Betöltésében nagy mennyiségû állatcsont volt.
109. objektum: 180x200 cm átmérõjû, 100 cm mély, ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, egynemû, barnásszürke betöltésû gödör. Betöltésében nagy mennyiségû állatcsont volt.
110. objektum: a gépek által erõsen széthúzott, bizonytalan folttal jelentkezõ objektum. Csak az északi szélét
lehetett egyértelmûen azonosítani. Mindössze 15 cm mély. Kör alaprajzú lehetett.
111. objektum: 165x140 cm átmérõjû, 15 cm mély, szabálytalan kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, barnásfekete
betöltésû gödör.
112. objektum: A 100. árkot keresztezõ É–D-i, 380x120 cm-es szakaszon megfigyelhetõ, U metszetû, szürke
betöltésû árok. Nem zárható ki, hogy a 93. árok folytatása.
115. objektum: 80x65 cm átmérõjû, 60 cm mély, alja felé szûkülõ, ovális alaprajzú, szürkésbarna betöltésû gödör.
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116. objektum:
119. objektum:
122. objektum:

123. objektum:
125. objektum:
127. objektum:
128. objektum:
131. objektum:
134. objektum:
140. objektum:
142. objektum:
145. objektum:
150. objektum:
152. objektum:
154. objektum:
157. objektum:
162. objektum:
163. objektum:
165. objektum:
167. objektum:
168. objektum:
169. objektum:
170. objektum:
171. objektum:
173. objektum:
174. objektum:

880 cm hosszan követhetõ, 40 cm széles, 20 cm mély, U metszetû, szürke betöltésû árok.
150x160 cm átmérõjû, 80 cm mély, méhkas alakú, 180 cm alsó átmérõjû, szürke betöltésû gödör. A betöltésben középen 20 cm vastag sárga réteget bontottunk ki.
derékszögben megtörõ, É–D-i szakaszán 460 cm hosszan, a K–Ny-i szakaszán 26,5 m
hosszan követhetõ árok. 40–60 cm széles, 70 cm mély, U metszetû, sötétbarna betöltésû. Az
árok törésénél egy 60x70 cm átmérõjû, 70 cm mély, alja felé szûkülõ gödör helyezkedett el,
mely, talán vízgyûjtõ lehetett.
a gépjáratban jelentkezõ, így nagy mértékben bolygatott, 60 cm átmérõjû, 2–3 cm vastagon
átégett kemence sütõfelülete.
130x140 cm, illetve 112x114 cm átmérõjû, 42–52 cm mély, kör alaprajzú, rézsûs oldalú,
egyenes aljú, fehér szemcsés szürke betöltésû, kettõs gödörrendszer vagy két gödör.
190 cm átmérõjû, 80 cm mély, szabályos kör alaprajzú, alja felé kissé szûkülõ, egynemû szürke betöltésû gödör.
180x114 cm átmérõjû, 16 cm mély, szabálytalan ovális alaprajzú, sötétbarna betöltésû gödör.
120x134 cm átmérõjû, 20 cm mély, szabálytalan ovális alaprajzú, sötétbarna betöltésû gödör.
124x90 cm átmérõjû, 16 cm mély, ovális alaprajzú, sötétbarna, állatjáratokkal bolygatott betöltésû gödör.
120x90 cm átmérõjû, 10 cm mély, rombusz alaprajzú, alja felé szûkülõ, barnásszürke betöltésû gödör.
160x140 cm átmérõjû, 20 cm mély, szabálytalan kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, szürke betöltésû gödör. Benne sok állatcsont volt.
140x120 cm átmérõjû, 10 cm mély, lekerekített téglalap alaprajzú, alja felé szûkülõ, szürkésbarna betöltésû gödör.
9,5 m hosszan követhetõ, 40 cm széles, 5–10 cm mély, U metszetû, É–D-i árok szürkésbarna
betöltéssel.
200x170 cm átmérõjû, 25 cm mély, ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, fehér szemcsés szürke
betöltésû gödör.
200x180 cm átmérõjû, 20 cm mély, ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, barnásszürke betöltésû
gödör.
170x130 cm átmérõjû, 20 cm mély, szabálytalan ovális alaprajzú, sötétbarna betöltésû gödör.
Benne csak állatcsontok voltak.
102x87 cm átmérõjû, 50 cm mély, kör alaprajzú, szürke betöltésû gödör.
98x96 cm átmérõjû, 58 cm mély, szabálytalan kör alaprajzú, egyenes aljú, alja felé szûkülõ,
szürke betöltésû sekély gödör.
30 cm széles, É–D-i irányú, 19 cm mély árokszakasz. Alja kissé egyenetlen, oldala ívelt, betöltése szürke.
134x128 cm átmérõjû, 15 cm mély, szabálytalan kör alaprajzú, kissé egyenetlen aljú, alja felé
ívelten szûkülõ oldalú, szürke betöltésû, nagyon sekély gödör.
92x88 cm átmérõjû, 42 cm mély, kör alaprajzú, teknõs aljú, ívelt oldalú, szürke betöltésû gödör.
120x110 cm átmérõjû, 12 cm mély, szabálytalan alaprajzú, egyenes aljú, ívelt oldalú, sekély,
szürke betöltésû gödör.
50x40 cm átmérõjû, 6 cm mély, szabálytalan kör alaprajzú, egyenes aljú, ívelt oldalú, szürkésbarna betöltésû, sekély gödör, esetleg cölöplyuk.
52x43 cm átmérõjû, 14 cm mély, szabálytalan alaprajzú, egyenes aljú, szürkésbarna betöltésû,
ívelt oldalú gödör, esetleg cölöplyuk.
50x43 cm átmérõjû, 16 cm mély, szabálytalan kör alaprajzú, egyenetlen aljú, ívelt oldalú,
szürkésbarna betöltésû cölöplyuk.
140x115 cm átmérõjû, 20 cm mély, ovális alaprajzú, egyenes aljú, ívelt oldalú, szürkésbarna
betöltésû gödör.
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Jósa András Múzeum
Nyíregyháza
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Dem Bau des TESCO–Warenhauses vorausgehende
Freilegung in Nyíregyháza–Pazonyi út
1997–1998 fanden nordnordöstlich von Nyíregyháza, auf dem Gelände des geplanten
TESCO–Warenhauses an der Straße Nr. 4, dem Baubeginn vorangehende Grabungen statt (Abb. 1).
Dabei wurden in einem 2–2,5 ha umfassenden Areal auf spätbronze-, kaiser- oder völkerwanderungs- und arpadenzeitliche Siedlungen hindeutende Funde, insgesamt 161 Objekte, freigelegt
(ALMÁSSY– ISTVÁNOVITS 2001.) (Abb. 1). 2001 wurden diese Freilegungen südwestlich davon auf
dem Gelände der Shell-Tankstelle fortgesetzt, wobei 2 weitere Objekte der bronzezeitlichen Siedlung zum Vorschein gelangten (KURUCZ 2001.).
Die Siedlungen zogen sich am Hochufer des kleineren Seitenarmes eines ehemals wasserreichen, im Großen und Ganzen westöstlich verlaufenden Baches mit ziemlich breitem Bett hin, in
den dieser von Süden einmündete. Das breitere Bett bog früher im nordwestlichen Teil der Freilegung nach Norden an (Abb. 2).

Eszter ISTVÁNOVITS – József LUKÁCS – Márta NAGY
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
H–4401, Pf. 57.
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Késô bronzkori településrészlet Nyíregyházán
Nagy Márta
A Tesco (1. kép) és a Shell üzemanyagtöltõ állomás helyén elõkerült két késõ bronzkori településrészlet egy lelõhelyet alkot, amit a mindkét feltáráson átfutó árok is igazol.1 A régészeti szakirodalomból már ismert Bujtos és Morgó temetõ lelõhelytõl északkeletre, egy kiemelkedõ parton
fekszik, és csaknem teljesen körbeöleli egy mocsaras, mélyen fekvõ rész. Elképzelhetõ, hogy
a most bemutatásra kerülõ lelõhely összetartozik a bujtosival és a Morgó temetõivel.
Az objektumok leírása
1. objektum: 47,5 m hosszan kibontott, nagy részén U keresztmetszetû, löszszemcsés feketésbarna betöltésû,
kelet–nyugati árok. A 17. árokkal együtt a bronzkori telep kerítõárkát alkothatták. Szélessége átlag 120 cm,
mélysége 30 cm. Nyugat felé sekélyedik, illetve szélesedik, itt a 4 m-t is eléri a szélessége, és valószínûleg két
ágra szakad, de északi ágából csak egy padka maradt meg. A két ág együttes szélessége 170–330 cm, mélységük 50, illetve 55 cm. Keleti végénél 80 cm széles és 50 cm mély. Az árokba két gödröt ástak bele vagy ástak
ki vele egyszerre (1b. és 1c. objektum), ezekben szintén késõ bronzkori kerámia volt. Az árok nyugati irányban egy nyírvíz medrébe fut bele, ahol már nem volt tovább követhetõ. (Ltsz.: 99.1–7.2)
1.
Sárgásbarna, homokkal és samottal soványított, enyhén kihajló peremtöredék, a belsõ oldala
vízszintesen síkozott.
2.
Fekete, belül barna, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
3.
Sárgásbarna, belül fekete, homokkal és samottal soványított, erõsen kopott oldaltöredék.
4–6. Barna, belül fekete, homokkal és samottal soványított oldaltöredékek.
7.
Téglaszínû paticsdarab.
Ez az árok a Shell üzemanyagtöltõ állomás területén is tovább folytatódott. Az alja felé lépcsõzetesen keskenyedett. A leletek alapján úgy tûnik, hogy benne nagyon sok edény (fazekak, bögrék, tálak egyaránt) töredéke
volt. Déli végében egy majdnem teljesen ép edény került elõ. (Ltsz.: 2001.46.1–82., 2001.47.1–5.,
2001.48.1–19., 2001.86.1–11., 2001.99.1–30.)
1.
Sötétszürke, homokkal és samottal soványított, kettõskónikus testû bögre, pereme enyhén kihajló, alja egyenes, perembõl induló, és perem fölé emelkedõ füle a vállra támaszkodik. Pá.:
7,9 cm, Tá.: 2,8 cm (I. tábla 13.).
2.
Fekete, homokkal és samottal soványított edény kihajló, lekerekített peremtöredéke (III. tábla 3.).
Sötét barnásszürke, homokkal és samottal soványított, egyenes peremû tál töredéke (II. tábla 1.).
3.
4.
Sötétszürke, téglaszínû foltos, homokkal és samottal soványított edény kihajló, lekerekített
peremtöredéke.
1 A feltárást 1997–98-ban Istvánovits Eszter és Almássy Katalin, 2001-ben pedig Kurucz Katalin végezte. Ezúton is szeretnék

köszönetet mondani a leletek publikálásra való átadásáért!
2 A leletek a Jósa András Múzeumban találhatóak.

NyJAMÉ XLIX. 2007. 121–154.
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I. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, a feltárás felszínrajza
1: más korszakból való objektum,
2: ismeretlen korú objektum,
3: bronzkori objektum
Abb. 1
Oberflächenzeichnung der Freilegung
1: Objekte anderer Zeitalter,
2: Objekte unbekannter Zeit,
3: bronzezeitliche Objekte
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Fekete, belül barna, homokkal és samottal soványított edény kihajló, elkeskenyedõ peremtöredéke (III. tábla 5.).
Sötétbarna, belül sötétszürke, homokkal és samottal soványított pici tálka behúzott peremtöredéke.
Fekete, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke, belülrõl kinyomott, kannelúrával övezett bütyökkel (III. tábla 7.).
Barna, homokkal és samottal soványított edény egyenes aljtöredéke, az alj felett vízszintes,
hármas kannelúrával (I. tábla 5.).
Barna-téglaszínû, homokkal és samottal soványított, kónikus testû, kihajló peremû tál. A éles
vállvonalon kannelúrával övezett bütyök található (II. tábla 3.).
Fekete, belül sötétbarna foltos, homokkal és samottal soványított edény kihajló, elkeskenyedõ peremtöredéke.
Szürke, barna foltos, homokkal és samottal soványított, nyomott gömbös testû edény kihajló
nyak-, illetve peremtöredéke. Perembõl induló füle a vállra támaszkodik, a fül alatt hármas
kannelúrával (I. tábla 10.).
Barna, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke, válla lekerekített, széles, függõleges kannelúrával díszített, nyaka kónikus, füle a nyak közepe táján indul és a vállra támaszkodik (III. tábla 6.).
Fekete, barna foltos, homokkal és samottal soványított kettõskónikus edény oldaltöredéke,
vállvonalán kannelúrával övezett bütyökkel (I. tábla 1.).
Barna, homokkal és samottal soványított, nyomott gömbös testû bögre oldaltöredéke (I. tábla
11.).
Barna, szürke foltos, homokkal és samottal soványított, nyomott gömbös testû bögre oldaltöredéke, hasán haránt benyomott mintával (I. tábla 12.).
Barna, homokkal és samottal soványított bögre oldaltöredéke, hasát ferde kannelúra díszíti
(I. tábla 8.).
Téglaszínû, szürke foltos, homokkal és samottal soványított, durva falú edény kihajló peremtöredéke.
Téglaszínû, homokkal és durva szemcsés samottal soványított edény lekerekített peremtöredéke.
Barna, homokkal és samottal soványított, nyomott gömbös testû bögre kihajló peremû töredéke (I. tábla 7.).
Sötétbarna, homokkal és samottal soványított bögre oldaltöredéke, vállát függõleges kannelúra díszíti (I. tábla 9.).
Fekete, belül téglaszínû, homokkal és samottal soványított edény ívelten kihajló, lekerekített,
belsõ oldalán síkozott peremtöredéke. Pá.: 32 cm (III. tábla 1.).
Fekete, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke, válla hangsúlyos, függõleges
kannelúrákkal díszített (III. tábla 4.).
Fekete, belül téglaszínû foltos, homokkal és samottal soványított urna vagy nagy tárolóedény
ívelt nyaktöredéke, és kihajló, belsõ oldalán síkozott, végén levágott peremtöredéke. Pá.: 48
cm (III. tábla 2.).
Fekete, homokkal és samottal soványított edény kicsi, kihajló, lekerekített peremtöredéke.
Sötétbarna, téglaszínû foltos, homokkal és samottal soványított edény kihajló, lekerekített,
kopott peremtöredéke.
Sötétbarna, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke, plasztikus félhold alakú
díszítéssel (I. tábla 3.).
Sötétbarna, világosbarna foltos, homokkal és samottal soványított, csücskös peremû tál töredéke, vállát kannelúrával övezett bütyök díszíti (II. tábla 4.).
Fekete, belül sötétbarna, fekete foltos, homokkal és samottal soványított, mély, félgömbös
testû tál kihajló peremtöredéke (II. tábla 5.).
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29–30. Sötétbarna, téglaszínûre égett, homokkal és samottal soványított, kihajló, lekerekített peremtöredékek.
31.
Barna, homokkal és samottal soványított hordozható tûzhely palástjának talptöredéke (II. tábla 7.).
32.
Sötét barnásvörös, homokkal és samottal soványított, meredek falú tál peremtöredéke (II. tábla 6.).
33.
Fekete, fényezett, belül sötétbarna foltos, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke, kannelúraszerû, bekarcolt vonaldíszítéssel (I. tábla 2.).
34.
Téglaszínû, belül fekete, homokkal és samottal soványított, behúzott peremû tál töredéke,
válla fölött függõlegesen bekarcolt díszítéssel.
35.
Barna, homokkal és samottal soványított tál oldaltöredéke, kannelúrával övezett bütyökkel
a hasvonalán (II. tábla 2.).
36.
Sötétbarna, téglaszínû foltos, homokkal és samottal soványított edény egyenes aljtöredéke,
a belsõ oldala homorúan megvastagodik (I. tábla 6.).
37.
Sötétbarna, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke szalagfülcsonkkal (I. tábla 4.).
A további oldaltöredékek is homokkal és samottal soványítottak, sötétbarna, barna, téglaszínû, barnásvörös, szürke és fekete színûek, valamint elõkerültek még paticsdarabok és kõtöredékek is.
2. objektum: 115x136 cm átmérõjû, 59 cm mély, szabálytalan alakú, lépcsõzetesen mélyülõ objektum, egyik
fele a szelvényfal alá nyúlt. Alja közel egyenes, betöltése a felsõ felében szürke, alsó felében sárga-szürke kevert. (Ltsz.: 99.2.1.)
1.
Fekete, samottal soványított edény oldaltöredéke.
5. objektum: 158x176 cm átmérõjû, 90 cm mélyen jelentkezõ, 66 cm mély, ovális alaprajzú, méhkas alakú,
enyhén teknõs aljú gödör. Betöltése sötétbarna, löszszemcsés. (Ltsz.: 99.5.1–4.)
1.
Fekete, belül sárga, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
2–4. Barna, homokkal és samottal soványított oldaltöredékek.
11. objektum: 225x264 cm átmérõjû, 50 cm mélyen jelentkezõ, 90 cm mély, ovális alaprajzú gödör. Betöltése
sötétbarna, löszszemcsés, közepén kormos, vörös szemcsés réteggel, állatjáratokkal erõsen bolygatott. (Ltsz.:
99.6.1.)
1.
Fekete, belül szürke, homokkal és samottal soványított, vastag falú oldaltöredék.
14. objektum: 129 cm átmérõjû, 65 cm mélyen jelentkezõ, 50 cm mély, kör alaprajzú, a szelvény fala alá nyúló,
sötétbarna, állatjáratokkal bolygatott betöltésû gödör. A gödörben kb. négy-öt edény töredékei voltak. (Ltsz.:
99.7.1–23.)
1.
Az egyik edény, amelynek több töredéke elõkerült, egy barna, szürke foltos, belül téglaszínû,
homokkal és samottal soványított, egyenesre levágott peremû fazék, a perem alatt széles, lapos fogóbütyökkel. Pá.: 40 cm.
2.
Egy másik edénynek csak oldaltöredékei kerültek elõ. Fekete, belül barnásvörös, samottal soványított fazék. Egyik töredékét füzérszerû kannelúrákkal díszítették (IV. tábla 1.).
3.
Fekete, belül barna, külsõ oldalán fényezett edény több darabja.
Elõkerültek továbbá barna, barnásszürke és sárgásbarna, homokkal és samottal soványított edények
oldaltöredékei, valamint egy barna, szabálytalan alakú, minden oldalán lecsiszolt, és egy barnásszürke, egyik oldalán simára csiszolt õrlõkõ töredéke.
17. objektum: 200–220 cm széles, 18–100 cm mély, U keresztmetszetû, alján több kisebb vízbemosással tagolt,
barnásszürke, állatjáratokkal bolygatott betöltésû árok. A töredékek alapján kb. három-négy edény darabjai
voltak a gödörben. (Ltsz.: 99.8.1–6.)
1.
Barna, téglaszínû foltos, belül fekete, homokkal és samottal soványított oldaltöredékek.
2.
Fekete, belül barna, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
3.
Barna, belül szürke, barnásszürke, és téglaszínû, samottal soványított oldaltöredékek.
18. objektum: 170x160 cm átmérõjû, 50 cm mély, kissé szabálytalan ovális alaprajzú, alja felé meredeken szûkülõ, felsõ részén barnásszürke, alatta sárgásszürke betöltésû gödör. (Ltsz.: 99.10.1–3.)
1.
Barna, samottal soványított oldaltöredék.
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2–3. Barna, belül barnásvörös, homokkal és samottal soványított oldaltöredékek.
19. objektum: 125x130 cm átmérõjû, 35 cm mély, kör alaprajzú, felsõ részén szürkésbarna, alján sárgásszürke
betöltésû gödör. (Ltsz.: 99.11.1.)
1.
Barna, belül fekete, homokkal és samottal soványított, kopott oldaltöredék.
27. objektum: 160x158 cm átmérõjû, alján 85 cm átmérõjû, 85 cm mély, kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, szürkésbarna, fekete réteges betöltésû gödör.
1.
A feltárók szerint egy szem, nagyon kicsi bronzkori kerámia került elõ belõle, amelyik szétomlott.
31. objektum: 186x182 cm átmérõjû, nyugati oldalán 50 cm-re, keleti oldalán 80 cm-re lemélyülõ, közel kör
alaprajzú, lépcsõs aljú, függõleges falú gödör, egynemû barna betöltéssel. Az itt elõkerült töredékek mindegyike más-más edényhez tartozott. (Ltsz.: 99.14.1–3.)
1.
Fekete, belül barna, szürke foltos, homokkal és samottal soványított, éles töréssel kihajló
nyaktöredék (IV. tábla 2.).
2.
Téglaszínû, homokkal soványított edény ívelt oldaltöredéke, bekarcolt hullámvonalköteggel
díszítve.
3.
Fekete, belül barna, fekete-téglaszínû törésû, samottal soványított, durva kidolgozású oldaltöredék.
33. objektum: 130x120 cm átmérõjû, 20 cm mély, ovális alaprajzú, barnásszürke betöltésû sekély gödör. Az itt
elõkerült töredékek mindegyike más-más edényhez tartozott. (Ltsz.: 99.16.1–4.)
1.
Fekete, belül barnásfekete, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
2.
Barna, barnáspiros, foltosra égett, belül téglaszínû, fekete foltos, homokkal és samottal soványított, durva kidolgozású oldaltöredék.
3.
Téglaszínû, fekete foltos, belül barna, fekete törésû, durva samottal és homokkal soványított
oldaltöredék.
4.
Téglavörösre égett, szabálytalan paticsdarabok.
34. objektum: 160x160 cm átmérõjû, 80 cm mély, kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, barna betöltésû gödör. Nyugati oldalát 40 cm széles padkával tagolták.
1.
A feltárók szerint egy szem, nagyon kicsi bronzkori kerámia került elõ belõle. Szétomlott.
37. objektum: 220x175 cm átmérõjû, 70 cm mély, lekerekített sarkú téglalap alakú, alja felé szûkülõ, egyenes
aljú gödör. Alján egy 10 cm-es rétegben sárgásbarna, felette barna betöltésû. (Ltsz.: 99.17.1–2.)
1.
Barna, fekete törésû, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
2.
Téglaszínû, szürke foltos, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke.
43. objektum: Egy kb. 60x80 cm-es foltban több bronzkori kerámia hevert. Az objektumot a gép valószínûleg
elnyeste. A leletanyag a fehér agyagos altalajon lévõ sötétszürke sárból származik. A gödör kb. hat edény töredékeit tartalmazta. (Ltsz.: 99.20.1–10.)
1.
Téglaszínû, jól eldolgozott, homokkal és samottal soványított, enyhén kihajló, egyenesen levágott perem és négy oldaltöredék.
2.
Barna, a kopott részeken fekete, belül barnáspiros, a törésfelületen fekete, samottal soványított, ívelt nyaktöredék.
3.
Fekete, belül sárgásbarna foltos, homokkal és samottal soványított, külsõ és belsõ felületén is
jól eldolgozott, hullámvonalköteggel díszített oldaltöredék.
4.
Fekete, belül barna, fekete törésû, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
5.
Világosbarna, fekete és barna törésû, homokkal és samottal soványított, enyhén ívelt oldaltöredék.
6.
Téglaszínû, belül barna, homokkal és samottal soványított, mindkét felületén jól eldolgozott
oldaltöredék.
7.
Szürkésbarna, szabálytalan törésû, egyik felületén sima kõdarab.
8.
Szürkésbarna, egyik oldalán domború, viszonylag sima felületû kõdarab.
9.
Szürkésfekete, foltokban bordó, ívelt oldalú, legnagyobb felületén simára csiszolt õrlõkõ töredéke.
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46. objektum: 130x130 cm átmérõjû, 45 cm mély, ovális alaprajzú, dél felé lépcsõzetesen mélyülõ, barnásszürke betöltésû, a 34. objektumot vágó gödör.
1.
A feltárók szerint egy apró bronzkori kerámiatöredék került elõ belõle. Elkallódott.
47. objektum: 12 m hosszú, 80–180 cm széles, alja felé szûkülõ, szürkésbarna betöltésû árok. Mind az 56.,
mind a 38. árok vágta. (Ltsz.: 99.22.1.)
1. Fekete, belül barna, samottal soványított, kopott oldaltöredék.
49. objektum: 100x93 cm átmérõjû, 15 cm mély, kör alaprajzú, egynemû sötétbarna betöltésû gödör. (Ltsz.:
99.23.1–2.)
1.
Fekete, világosbarna foltos, fényezett, belül barnássárga, samottal soványított oldaltöredék.
2.
Barnásvörös, belül fekete, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
52. objektum: 110x112 cm átmérõjû, 25 cm mély, szürkésbarna betöltésû, hengeres gödör. Az elõkerült töredékek mindegyike más-más edényhez tartozott. (Ltsz.: 99.24.1–12.)
1.
Barna-fekete, sárgásbarna foltos, durva samottal és homokkal soványított, vastag falú, enyhén kihajló, egyenesre vágott peremtöredék, a perem alatt széles, lapos fogóbütyökkel.
2.
Fekete-világosbarna foltos, belül fekete, samottal soványított, enyhén kihajló peremû, félgömbös testû tál töredéke (IV. tábla 5.).
3.
Világosbarna, samottal soványított edény peremtöredéke, a perem alatt széles, lapos fogóbütyökkel.
4.
Fekete, belül barnásvörös, samottal soványított peremtöredék (IV. tábla 3.).
5.
Barna, fekete foltos, samottal soványított, külsõ felületén három bekarcolt hullámvonalköteggel díszített, íves oldaltöredék (IV. tábla 4.).
6.
Világosbarna, belül fekete, homokkal és samottal soványított, mindkét oldalán jól eldolgozott
felületû oldaltöredék.
7.
Barnás téglaszínû, igen jól eldolgozott, vékony falú oldaltöredék.
8.
Téglaszínû, kívül kissé kormos, jól eldolgozott, vékony falú oldaltöredék.
9.
Fekete, belül sárga, durva kivitelû, samottal soványított, vastag falú edény oldaltöredéke.
10.
Barna, belül téglaszínûre égett, samottal soványított oldaltöredék.
11.
Világosbarna, belül téglaszínûre égett, samottal soványított oldaltöredék.
12.
Barna, szabálytalan alakú paticsdarab.
90. objektum: 650x350 cm átmérõjû, 40 cm mély, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú, alja felé szûkülõ, fekete
betöltésû ház. Alján foltokban megfigyelhetõ volt a padló, illetve négy cölöplyukat lehetett benne kibontani.
Az egyik cölöplyuk nagyjából a ház közepén van, kettõ az északi oldalon és egy a délnyugati felében, a fal
mellett. Az itt elõkerült töredékek mindegyike más-más edényhez tartozott. (Ltsz.: 99.56.1–12.)
1.
Barna-szürke, kormos, durva samottal és homokkal soványított fazék kihajló peremtöredéke.
2.
Fekete, kopott, belül barnásvörös, samottal és homokkal soványított edény ívelt, vastag falú
töredéke.
3.
Fekete, belül barna, homokkal és samottal soványított, vastag falú edény külsõ oldalán jól eldolgozott oldaltöredéke.
4.
Barna, homokkal és samottal soványított, vastag falú edény oldaltöredéke.
5.
Világosbarna, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke.
6.
Téglaszínû, belül barna, fekete törésû, homokkal és samottal soványított, vastag falú edény
kopott oldaltöredéke.
7.
Barnásvörös, belül szürke, homokkal és samottal soványított edény kopott oldaltöredéke.
8.
Világosbarna, belül barna, homokkal és samottal soványított edény kicsi oldaltöredéke.
9.
Barnásvörös, erõsen kopott, homokkal és samottal soványított, vékony falú edény oldaltöredéke.
10.
Világosbarna, homokkal és samottal soványított, vastag falú aljtöredék.
11.
Barna, belül barnásszürke, homokkal és samottal soványított, vastag falú edény egyenes aljtöredéke.
12.
Fekete-szürke-vörös színárnyalatú, szabálytalan alakú, kicsi salakdarab.
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94. objektum: 150x140 cm átmérõjû, 30 cm mély, szabálytalan ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, szürkésfekete
betöltésû gödör. (Ltsz.: 99.57.1–2.)
1.
Barnásszürke, fekete foltos, homokkal és samottal soványított, durva kivitelû tál enyhén behúzott, lekerekített peremtöredéke.
2.
Barna, samottal soványított edény kicsi, durva oldaltöredéke.
101. objektum: Jelentkezésénél 150 cm, alján 175x162 cm átmérõjû, 55 cm mély, méhkas alakú, szürkés, kissé
hamus betöltésû gödör. (Ltsz.: 99.62.1–3.)
1.
Barnásvörös, homokkal és samottal soványított edény kicsi oldaltöredéke.
2.
Barna, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke.
3.
Világosbarna, belül barna, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke.
117. objektum: Árpád-kori gödör.
1.
A feltárók szerint volt benne egy apró bronzkori kerámiatöredék is, de ez az anyagában nem
volt azonosítható.
132. objektum: 216x172 cm átmérõjû, 70 cm mély, ovális alaprajzú, méhkas alakú, kevert, fehér szemcsés, barnásszürke betöltésû gödör. Alján egy helyen kormos, égett, kör alakú folt volt. (Ltsz.: 99.79.1–2.)
1.
Barna, szürke foltos, homokkal és samottal soványított, vastag falú edény oldaltöredéke.
2.
Téglaszínû, fekete törésû, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke.
133. objektum: 160x142 cm átmérõjû, 20 cm mély, ovális alaprajzú, kevert, fehér szemcsés, barnásszürke betöltésû gödör. A cserepek az alján kerültek elõ, kb. 23 edényhez tartozhattak. (Ltsz.: 99.80.1–54.)
1.
Barna, szürke, fekete foltos, homokkal és samottal soványított, tojásdad testû, kissé kihajló
peremû, nyakvonalán négy felfelé álló hegyes bütyökkel díszített fazék. Pá.: 23,5 cm, Tá.:
11,7 cm, M.: 30 cm (V. tábla 1.).
2.
Barna, barnásvörös, fekete foltos, homokkal és samottal soványított, tojásdad testû, kissé kihajló peremû, nyakvonalán négy felfelé álló hegyes bütyökkel díszített fazék. Pá.: 18 cm, Tá.:
9,5 cm, M.: 20,5 cm (V. tábla 2.).
3.
Barna, szürke, fekete foltos, belül fekete, samottal és homokkal soványított edény kihajló peremtöredéke. A perem fölé emelkedõ fül letörött. Pá.: 19,5 cm, Tá.: 7,5 cm, M.: 11 cm (V.
tábla 4.).
4.
Barna, fekete foltos, belül fekete, homokkal és samottal soványított, behúzott peremû tál. Pá.:
19 cm, Tá.: 7,6 cm, M.: 7 cm.
5.
Fekete, belül barnásvörös, fekete foltos, homokkal és samottal soványított kihajló, sûrû, fonatszerû peremárkolású fazék töredéke. Pá.: 34 cm (V. tábla 6.).
6.
Világosbarna, fekete foltos, belül fekete, homokkal és samottal soványított, félgömbös testû,
sûrû, fonatszerû árkolással díszített peremû tál töredéke. Pá.: kb. 18 cm (V. tábla 9.).
7.
Feketésbarna, belül fekete, homokkal és samottal soványított, félgömbös testû kis tál töredéke. Pá.: 14 cm (V. tábla 8.).
8.
Világosbarna, barna foltos, belül fekete, homokkal és samottal soványított, egyenes peremû,
vékony falú, félgömbös testû tál töredéke Pá.: 14 cm (V. tábla 7.).
9.
Barna, sötétbarna foltos, homokkal és samottal soványított fazék töredékei, pereme enyhén
kihajló, lekerekített, a perem alatt kicsi bütyök ül.
10.
Barna, sötétszürke és téglaszínû foltos fazék peremtöredéke, pereme kihajló, elvékonyodó, a
perem alatt széles bütyök ült, amely azonban letörött.
11.
Téglaszínû, szürke foltos, homokkal és samottal soványított, vastag falú fazék oldaltöredékei
és kihajló, síkozott peremtöredéke (V. tábla 5.).
12.
Barna, téglaszínû foltos, homokkal és samottal soványított fazék töredékei. Pereme enyhén
kihajló, lekerekített, perem alatti bütyökkel.
13.
Világosbarna, téglaszínû, szürke foltos, homokkal és samottal soványított, külsõ oldalán viszonylag jól eldolgozott fazék oldaltöredékei.
14.
Barna, sötétbarna foltos, homokkal és samottal soványított fazék oldaltöredékei és kihajló, lekerekített peremtöredéke (V. tábla 3.).

127

Nagy Márta
15.

Fekete, kissé fényezett, homokkal és samottal soványított tál kihajló, lekerekített peremtöredéke.
16.
Fekete, kissé fényezett, homokkal és samottal soványított, behúzott peremû tál töredékei.
Ezeken kívül még kb. hat-hét fazék oldaltöredékei voltak a gödörben, általában barna, sötétbarna,
szürke és téglaszínûek, de van köztük kívül fekete, belül téglaszínû oldaltöredék is.
136. objektum: 126x125 cm átmérõjû, 20 cm mély, kör alaprajzú, kevert, szürkésbarna betöltésû gödör. Az aljától 16 cm-re egy fazék töredékei voltak. (Ltsz.: 99.82.1–5.)
1.
Fekete, jól eldolgozott, belül barnásvörös, homokkal és samottal soványított, nyomott gömbös testû edény oldaltöredéke (IV. tábla 6.).
2.
Barna, szürke foltos, belül fekete, homokkal és samottal soványított, durva felületû oldaltöredék.
3.
Barna, belül fekete, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
4.
Barna, fekete törésû, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
5.
Barnásvörös, homokkal és samottal soványított bütyöktöredék.
137. objektum: 128x116 cm átmérõjû, 50 cm mély, ovális alaprajzú, kevert, sötétbarna betöltésû gödör. (Ltsz.:
99.83.1.)
1.
Fekete, felfényezett, homokkal és samottal soványított tál kihajló peremtöredéke.
138. objektum: 122x116 cm átmérõjû, 12 cm mély, kissé szabálytalan ovális alaprajzú, kevert betöltésû gödör.
(Ltsz.: 99.84.1–2.)
1.
Barnásvörös, fekete törésû, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
2.
Barna, fekete törésû, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
139. objektum: 110x113 cm átmérõjû, 10 cm mély, kör alaprajzú, alja felé szûkülõ, barnásszürke betöltésû gödör. (Ltsz.: 99.85.1.)
1.
Fekete, belül barna, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
143. objektum: 260x260 cm átmérõjû, 5–20 cm mély, lekerekített sarkú téglalap alakú, alja felé szûkülõ, fehér
szemcsés barnásszürke betöltésû ház. Északkeleti sarkában egy 40x10 cm foltban vörösre égett paticshalom jelezte a tûzhely helyét. Délnyugati sarkában egy 140x120 cm-es foltban megfigyelhetõ volt a keményre döngölt, szürke agyagpadló. A házban hat-hét edény töredékei voltak. (Ltsz.: 99.87.1–13.)
1.
Fekete, belül téglaszínû, homokkal és samottal soványított, kihajló, lekerekített peremtöredék.
2.
Barna, belül téglaszínû, homokkal és samottal soványított, vastag falú fazék egyenesre vágott, enyhén megvastagodó peremtöredéke.
3.
Barnásvörös, belül fekete, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
4.
Fekete, fényezett, belül barna, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
A többi oldaltöredék barna, fekete foltos, homokkal és samottal soványított. Téglaszínû paticsdarabok kerültek még elõ.
147. objektum: 15,5 m hosszan követhetõ, 70–80 cm széles, 15–20 cm mély, É–D-i irányú, U keresztmetszetû,
löszszemcsés, feketésszürke betöltésû árok. Betöltésébe beleásták a 148. és 149. számú gödröket. (Ltsz.:
99.91.1.)
1.
Sötétbarna, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke.
151. objektum: 170x160 cm átmérõjû, 15 cm mély, kissé szabálytalan alakú, alja felé szûkülõ, barnásszürke
betöltésû gödör. Északi oldalán egy kisebb edény töredékei voltak egy halomban. (Ltsz.: 99.97.1.)
1.
Barna, fekete foltos, homokkal és samottal soványított, tojásdad testû, kissé kihajló peremû
fazék, nyakvonalán négy fogóbütyökkel (VII. tábla 1.).
153. objektum: 140x130 cm átmérõjû, 30 cm mély, tojásdad alaprajzú, függõleges falú, világosszürke betöltésû
gödör. (Ltsz.: 99.98.1–3.)
1.
Barna, belül barnásvörös, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
2.
Barnásvörös, fekete foltos, belül barna, homokkal és samottal soványított aljtöredék.
3.
Barna, fekete törésû, homokkal és samottal soványított oldaltöredék.
159. objektum: 215x120 cm méretû, 15 cm mély, erõsen ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, fekete betöltésû gödör. Az 1. objektum (árok) vágja. (Ltsz.: 99.104.1.)
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1.
Barna, belül téglaszínû, homokkal és samottal soványított edény kopott oldaltöredéke.
166. objektum: 180x164 cm átmérõjû, 46 cm mély, erõsen hamus, szürke betöltésû, kör alaprajzú gödör. Oldala
enyhén ívelt, alja közel egyenes, kiégetés nyomaival. A kerámia mellett bronztû és állatcsont került elõ belõle.
(Ltsz.: 2001.88.1–30.)
1.
Egyik oldalán hegyes, a másik oldalán spatulaszerûen kiszélesedõ bronztû (VI. tábla 10.).
2.
Fekete, sötétbarna foltos, homokkal és samottal soványított, kihajló peremû, nyomott gömbös hasú, kicsi, enyhén omphaloszos, homorú aljú edényke. A nyakán körben benyomkodott
pontdíszek vannak, és ugyanezek ismétlõdnek a hasvonalon elhelyezett bütyök körül is. A bütyök két oldalán vízszintesen bevagdosott függõleges bordák vannak, ezek mellett pedig, a
nyakvonal alatt két fülcsonk található egymással szemben. A fülek és a bordák között függõleges kannelúra díszíti (VI. tábla 9.).
3.
Barna, téglaszínû foltos, homokkal és samottal soványított, külsõ oldalán fényezett, kisebb
urnafazék töredékei. Pereme kihajló, lekerekített, szalagfülei egymással szemben vannak, a
perembõl indulnak, és a vállra támaszkodnak. Hasát függõleges, kannelúraszerû besimítások
díszítik (VI. tábla 1.).
4.
Sötétszürke, fekete foltos, homokkal soványított edény fényezett oldaltöredékei.
5.
Sötétszürke, homokkal és samottal soványított, kónikus testû, kihajló peremû tál töredéke,
éles hasvonalán kicsi bütyök ül (VI. tábla 8.).
6.
Sötétszürke, sötétbarna foltos, homokkal és samottal soványított, behúzott peremû, fényezett
tál oldaltöredékei (VI. tábla 4.).
7.
Sötétszürke, homokkal soványított, kihajló peremû, fényezett tál töredéke. Vállán benyomott
ovális díszek vannak (VI. tábla 7.).
8.
Téglaszínû, sötétbarna, homokkal és samottal soványított fazék töredéke, pereme enyhén kihajló, perembõl induló szalagfüle a vállra támaszkodik, nyaka rövid és ívelt, teste tojásdad
(VI. tábla 2.).
9.
Sötétbarna, sötétszürke foltos, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke patkó
alakú domború mintával (VI. tábla 5.).
10.
Sötétbarna, homokkal és samottal soványított edény kihajló, levágott peremtöredéke, a perem
szélén csücsökkel (VI. tábla 6.).
11.
Barna, homokkal és samottal soványított edény enyhén kihajló, lekerekített peremtöredéke.
12.
Sötétszürke, fekete foltos, homokkal és samottal soványított edény kihajló, elvékonyodó peremtöredéke (VI. tábla 3.).
13.
Fekete, belül sötétbarna, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke benyomott
pontdíszekkel és függõleges kannelúrával.
14.
Szürke, belül téglaszínû, homokkal és samottal soványított edény kannelúradíszes oldaltöredéke.
15.
Téglaszínû, belül sötétszürke, homokkal és samottal soványított edény ívelt kannelúradíszes
oldaltöredéke.
16.
Sötétszürke, homokkal és samottal soványított edény egyenes aljtöredéke, közvetlenül az alja
fölött körben kettõs árkolással. A töredék fényezett.
A gödörben még további oldaltöredékek voltak, ezek egy része szintén fényezett. Vannak durvább kidolgozású oldaltöredékek is, amelyek két vagy három edényhez tartozhattak.
172. objektum: 165x194 cm átmérõjû, 63 cm mély, állatjárásoktól erõsen bolygatott, sötétbarna betöltésû, ovális alaprajzú gödör. Oldala függõleges, alja egyenes. (Ltsz.: 2001.53.1–19.)
1.
Téglaszínû, homokkal és samottal soványított hordozható tûzhely töredéke (VII. tábla 5.).
2.
Vörösesbarna, téglaszínû foltos, homokkal és samottal soványított edény kihajló, levágott peremtöredéke.
3.
Sötétbarna, belül téglaszínû foltos, homokkal és samottal soványított edény kihajló, lekerekített peremtöredéke.
4.
Szürke, homokkal és samottal soványított edény kihajló, lekerekített peremtöredéke, perembõl induló füle a vállra támaszkodik (VII. tábla 2.).
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5.
6.

Fekete, homokkal és samottal soványított, mély, félgömbös testû tál oldaltöredéke.
Fekete, belül téglaszínû, homokkal és samottal soványított, vastag falú edény oldaltöredéke
széles, lapos bütyökkel, a bütyök alatt bekarcolt függõleges és haránt vonalakkal (VII. tábla 3.).
7.
Sötétbarna, homokkal és samottal soványított, jól eldolgozott tálka töredéke, bütyke letörött,
körülötte kannelúradíszítés van (VII. tábla 4.).
8.
Sötétbarna, homokkal és samottal soványított fazék egyenes aljtöredéke. Az alj felett kettõs
vízszintes kannelúra található (VII. tábla 6.).
A többi oldaltöredék szintén homokkal és samottal soványított, barna, téglaszínû, szürke és fekete.
Patics és kõtöredék is került elõ a gödörbõl.

A településen elõkerült objektumok
A településen két házat tártak fel. Közülük az egyiknél meg lehetett figyelni a cölöpszerkezetet, míg a másiknál csak a tapasztott agyagpadló egy része és a belsõ tûzhely került elõ. A cölöpvázas szerkezetû, agyagpadlós, felmenõ falú háztípus általános volt a kora bronzkortól kezdve a késõ bronzkorig (BÓNA 1992.), és nem csupán a Kárpát-medencében, hanem szerte Közép-Európában
is (ØIHOVSKÝ 1982. Abb. 5–6., NEUGEBAUER–BLESL 1998. Abb. 20. 1–2.). A késõ bronzkorból hasonló házakat ismerünk a késõ halomsíros–urnamezõs kultúra idõszakából Németbányáról (FIGLER
1996. 11–12. 2. ábra, ILON 1996. 127–128.), a Kyjatice kultúra Felsõtárkány–Várhegy lelõhelyérõl
(MATUZ 1992. 26–27., 6–15. kép) és a Gáva kultúra egyik lelõhelyérõl, Poroszló-Aponhátról (SZABÓ 2002. 72.). Dobozon tártak fel olyan házakat, amelyekben szintén nem sikerült megfigyelni a házak felépítményét jelzõ cölöplyukak helyét (SZABÓ 2002. 145. kép). Ez a háztípus általánosan elterjedt forma a közép-európai késõ bronzkorban is.
A gödrök nagy része ovális vagy kerek alaprajzú, oldaluk függõleges. Egyetlen olyan gödör
volt, amely méhkas alakú, és ki is volt égetve, tehát nagy valószínûséggel terménytárolásra szolgált.
Akadtak egészen sekély gödrök, átlagban azonban 30 és 85 cm között volt a mélységük. A gödrök
egy része nyilván állati takarmány, valamint szemét tárolására szolgálhatott. Agyagkitermelésre utaló nagy gödörkomplexum a kijelölt területen nem került feltárásra.
A teleprészleten három árkot bontottak ki. Az egyik árok (17. objektum) 200–220 cm széles
volt és 18–100 cm mély, U keresztmetszetû, alján több kisebb, vízbemosással tagolt rész futott. A
másik (47. objektum) 12 m hosszú, 80–180 cm széles, alja felé szûkült. A nagy árkot, amelyik mindkét feltáráson keresztülfutott, 47,5 m hosszan lehetett kibontani. A két nagyobb árok valószínûleg a
település kerítõárka lehetett. Ezeknek az árkoknak amellett, hogy védõ funkciót töltöttek be az ellenséges támadásokkal szemben, a mindennapi életben is lehetett fontosabb szerepük: védték a település állatállományát. Hasonló, települést kerítõ árkot ismerünk Polgárról (SZABÓ 2002. 83.). A
sekélyebb árok szolgálhatott vízelvezetésre, illetve kertek, porták elkerítésére.

A településen elõkerült leletanyag
Edényformák
Fazék, urnafazék
A fazekaknak hat típusával találkozhatunk a leletanyagban. Ezek egy részét minden bizonnyal naponta használták (5–6. típus), azonban olyanok is vannak közöttük, amelyek finomabb
kidolgozásuk és díszítésük alapján nagyobb értéket képviselhettek. A mindennapi használatban lévõ, durvább kidolgozású fazekak általánosan használatban voltak a késõ bronzkor folyamán. Kulturális és idõbeli különbségeket inkább a szebb kivitelezésû fazekak esetében lehet tenni.
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Az elsõ típus jól eldolgozott, kihajló peremû, kúpos nyakú forma. Szalagfüle a perembõl
indul, és a vállra támaszkodik (VI. tábla 1.). A hajdúbagosi temetõ egyik jellegzetes urnatípusa (KOVÁCS 1970. 1. ábra 16–17., 4. ábra 9.), mely a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport 3 többi lelõhelyén (NÉMETI 1978. Fig. 1: 2., NAGY 2005. I.: 1.), valamint a halomsíros kultúra edényei között is megtalálható (TOÈIK 1964. Taf. XXX: 14.). A bemutatott késõ bronzkori település szomszédságában lévõ
Nyíregyháza–Bujtos és Morgó temetõ lelõhelyen szintén találkozhatunk ilyen urnafazékkal (KOVÁCS
1967. Fig. 14: 12.), amelyeket Kovács Tibor 1967-ben a Berkesz–Demecser kultúra körébe sorolt.
A második típus szintén jól kidolgozott, fekete, belül téglaszínû, kihajló, síkozott peremû,
ívelt nyakú urnafazék (III. tábla 1., 3.). Formája alapján a kihajló peremû, enyhén csonkakúpos nyakú edény, valószínûleg nyomott gömbös hasú vagy kettõskónikus testû volt. Ebben az esetben a formán túlmenõen a perem síkozása is fontos. Ez a díszítés a BD–HA periódusra datálható edényeken
tûnt fel elõször, majd a HA periódusban általánossá vált. Ez az edénytípus és díszítés megtalálható
a pre-Gáva idõszakba sorolt lelõhelyeken (SZABÓ 1996. 8. kép 3., 9. kép 2., 15. kép 1–2.), majd késõbb a Gáva kultúra klasszikus idõszakában is (SZABÓ 2002. 26. ábra 27.). A töredékek között van
egy – a peremekkel azonos soványítású és kidolgozású – meredek szögben behúzott hastöredék,
melynek a külsõ oldalán körülárkolt bütyök található. Ennek a formának a párhuzamait is megtalálhatjuk a Gáva kultúra korai (SZABÓ 1996. 23. kép 6–10.) és klasszikus idõszakában (BONDÁR–MATUZ–SZABÓ 1998. 23. kép 1.).
A harmadik típus a nyomott gömbös testû, kónikus nyakú fazék. Az egyik töredék hasát
kannelúrával övezett bütyök (I. tábla 1.), a másik hasát sûrû, függõleges kannelúrák díszítik (III.
tábla 4.). A kannelúrás bütyökdísszel ellátott fazékforma megtalálható a halomsíros kultúra északalföldi leletei között is (KOVÁCS 1966. 2. kép 25.), ez talán a leggyakrabban használt halomsíros
urna-, illetve fazékforma. A függõleges kannelúradísz megjelenése ezen a fazéktípuson késõbbi jelenség, ilyet a pilinyi (KEMENCZEI 1984. Taf. VIII. 18.), az Igriþa (EMÕDI 1980. Fig. 13: 87.) és az
urnamezõs kultúra fiatalabb fázisára datált települések edényei között is találhatunk (ILON 1992.
Fig. 10: 4.). Bihareán a Reinecke BC–BD periódusra keltezett leletanyagban találkozunk ezzel az
edénytípussal. Itt megtalálható a ferde kannelúrás és a kannelúrával övezett bütykös változata is
(DUMITRAªCU–EMÕDI 1980. Fig. 1.).
A negyedik típus pereme és nyaka ívelten kihajló, válla lekerekített, szalagfüle a nyak közepe táján indul, vállra támaszkodik, a fül két oldalán függõleges árkolással díszített (III. tábla 6.).
Korábbi, még csak bekarcolással vagy besimítással díszített verziója megtalálható a halomsíros kultúrában (KOVÁCS 1966. 18. kép 4., PATEK 1968. Taf. I. 13.). Közelebbi párhuzamai vannak a pilinyi
(KEMENCZEI 1984. Taf. XII: 1–14.), az urnamezõs (PATEK 1968. Taf. III: 21–22., Taf. LXXII.) kultúrákban, a Csorva csoport (TROGMAYER 1963. Taf. XVI: 15.), az Igriþa kultúra (EMÕDI 1980. Fig.
13: 88.) leletanyagában, a pre-Gáva periódusba sorolt lelõhelyeken (SZABÓ 1996. 22. kép 10.) és a
Nyíregyháza–Bujtos és Morgó temetõ Gáva kultúra idõszakára keltezhetõ leleteiben (KEMENCZEI
1984. Taf. CXXX: 13.).
Az ötödik típus is kihajló peremû, rövid nyaka ívelt, hosszú szalagfüle a perembõl indul és
a váll alatti tojásdad testre vagy a vállra támaszkodik (VI. tábla 2.). Az elõzõnél jóval durvább kidolgozású, a mindennapi használatra szolgálhatott. Már a Reinecke BB2–BC periódusban megtalálható a halomsíros kultúra lelõhelyein, és a nyugati halomsíros formákra mutat vissza (TOÈIK 1964.
3 A Hajdúbagos csoport kerámiamûvessége gyakorlatilag megegyezik a határ túloldalán lévõ, Cehaluþ csoportnak keresztelt

(KACSÓ 1987. 72–75.) leletanyaggal. A különbséget eddig az jelentette, hogy míg a romániai oldalon már megvolt a csoport
Reinecke BC végi – BD eleji változata, addig a magyarországi részen ez hiányzott. A nyírlugosi (NAGY 2005.) leletek azonban ebbõl az idõszakból származnak, tehát a csoport kettõs elnevezése helyett célszerûbb lenne a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport elnevezést használni.
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Taf. X. 4, KOVÁCS 1975. 10: 2., 194: 1., KÁLLAY 1983. 12. kép 15., HÄNSEL–KALICZ 1987. Taf. 6.
21. a., 25. c., Taf. 7. 37. a.). Késõbb az Igriþa kultúra népessége készített hasonló edényeket (EMÕDI
1980. Fig. 19. 153.), de megtalálható a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport dohi telepén (BEJINARIU–LAKÓ–SANA 2004. Pl. V: 5.) és a Gáva kultúra fiatal szakaszában is (SZABÓ 2002. 5. ábra 17.). Ehhez
hasonló fazék került elõ az Oszlár–nyárfaszögi edénydepóban, amely a Reinecke BC korszakra keltezhetõ (KOÓS 2003. 2. kép 7.).
A hatodik és legnagyobb számban jelenlévõ fazéktípus durva kidolgozású, enyhén kihajló
peremû, tojásdad testû. Gyakran elõfordul, hogy pereme alá széles, lapos fogóbütyköt tettek vagy
peremébõl apró csücsök áll ki (V. tábla 1–2., VI. tábla 6., VII. tábla 1.). Ez a forma általános használatban volt a késõ bronzkor folyamán. A halomsíros kultúra alföldi lelõhelyein gyakori (KOVÁCS
1966. 8. kép 5., KOVÁCS 1975. 18: 1., KÁLLAY 1983. 12. kép 16.), megtalálható a Rákóczifalva (KOVÁCS 1981. Abb. 1: 7.), a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport (KACSÓ 1997. Pl. I: 2.) leleteiben, Nyíregyháza–Bujtos és Morgó temetõ, Berkesz–Csonkás-dûlõ lelõhelyeken (KOVÁCS 1967. Fig. 13: 4., 10.,
Fig. 14: 17.) a pre-Gáva periódusban (SZABÓ 1996. 20. kép 1–5., 7–8., SZABÓ 2002. 5. ábra XI.C.
típus) és a Kyjatice kultúrában is (MATUZ 1994. XII. t. 2–8.).
Bögrék
A bögréknek négy típusa van jelen a leletanyagban. Az egyik a kihajló peremû, rövid, ívelt
vagy egyenes nyakú, nyomott gömbös testû kis bögre (I. tábla 7–9., 11–12.). Gyakori forma a halomsíros kultúrában (TOÈIK 1964. Taf. XII: 13., KOVÁCS 1966. 6. kép 9., TROGMAYER 1975. Taf. 5:
41/1.), a Berkesz típusú leletanyagban (KOVÁCS 1967. Fig. 14: 5–7.) és a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport emlékanyagában (KACSÓ 1997. Pl. VII: 11., NAGY 2005. V.: 1.).
A második típus is hasonló, kihajló peremû, ívelt nyakú, nyomott gömbös testû. A különbség annyi, hogy ez kicsi talpon áll (VI. tábla 9.). Ilyen talpas bögréket találhatunk a halomsíros kultúra (KOVÁCS 1966. 6. kép 16., 13. kép 7., KOVÁCS 1975. 13: 3., 226: 1., TROGMAYER 1975. Taf. 38:
426/3., HÄNSEL–KALICZ 1987. Taf. 8: 47. h.) edényei között, amelyeken szintén megtalálhatóak a
nyíregyházi darab díszítései. Általában ezek az edények mindenütt a helyi középsõ bronzkori lakosság agyagmûvességének továbbélõ hagyományait képviselik (KEMENCZEI 1968. 181.). A Hajdúbagos/Cehaluþ csoport temetõjében kerültek elõ ilyen talpas bögrék, bár itt általában a bekarcolt vonaldíszítés jellemzõ rájuk (KOVÁCS 1970. 1. ábra 16–17., 4. ábra 9.), és elõfordulnak a pilinyi kultúrában (KEMENCZEI 1984. Taf. XI: 13.), valamint feltûnnek a Kyjatice kultúra emlékanyagában is
(KEMENCZEI 1984. Taf. LXXIII. 7.). Az Igriþa kultúra névadó lelõhelyén elõkerült egy ilyen díszítésû edény, ahol a díszítés alapján az ásató a Reinecke BC periódusra datálta (EMÕDI 1980. Fig. 15:
105.). Ez a típus viszonylag gyakori a Berkesz típusú leletanyagban, Nyíregyháza–Bujtos és Morgó temetõ lelõhelyen (KOVÁCS 1967. Fig. 15: 12.) ugyancsak elõkerült több ilyen darab.4
A harmadik típus a kihajló peremû, rövid ívelt nyakú, kettõskónikus testû, éles vállvonalú
bögre, melynek füle a perem fölé emelkedik és a vállra támaszkodik (I. tábla 13.). A bögre legközelebbi párhuzama Berkesz–Csonkás-dûlõbõl és Demecser–Borzsovapusztáról került elõ (KOVÁCS
1967. Fig. 11: 4., Fig. 12: 7.). Oradean és Biharean a BC–BD periódusra keltezhetõ leletanyagok
között találunk ilyen bögréket (DUMITRAªCU–EMÕDI 1980. Fig. 1: 5., Fig. 2: 4.). A fülkiképzés ilyen
módja megfigyelhetõ az Igriþa kultúra edényein (CHIDIOªAN–EMÕDI 1982. Fig. 6: 5.). A Bánát
északnyugati részén található, a HA periódus második feléig keltezett Bobda csoport leletanyagában
is találkozunk ezzel a formával és fülkiképzéssel (GUMÃ 1995. Pl. II: 4., 7.). Balatonmagyaród–
4 További egyezés még, hogy a talp itt sem homorú, hanem inkább egyenes, bár ezt az egyezést okozhatja a két lelõhely közel-

sége is.
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Hídvégpuszta késõ bronzkori temetõben HA1 korú sírokból kerültek elõ ilyen bögrék ferdén árkolt
hasú urnával együtt (HORVÁTH 1994. 13. kép 5., 14. kép 4.). A pre-Gáva (SZABÓ 2002. 12. ábra 1–2.)
periódusban és a Gáva kultúra klasszikus idõszakában (SZABÓ 2002. 35. ábra 31.) jelen lévõ forma.
A halomsíros (TROGMAYER 1975. Taf. 19: 215/1., Taf. 25: 280/1.), a pilinyi kultúra (KEMENCZEI
1984. Taf. XVII: 20.) és a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport (NAGY 2005. V.: 6–7.) leletei között megtalálható ez az éles válltörésû bögre, de ezeknek a füle nem emelkedik annyira a perem fölé. A halomsíros kultúra tiszafüredi temetõjében került elõ egy-két ilyen fülkiképzésû bögre, de a forma még
egyáltalán nem gyakori (KOVÁCS 1975. 50: 2., B: 1.). Szlovákiában ezt a típust a Felsõszõcs kultúra
körébe sorolják (DEMETEROVÁ 1984. Pl. XXXIII: 1.).
A negyedik típus a nyomott gömbös testû, ívelten kihajló nyakú és peremû bögre, perembõl induló füle a vállra támaszkodik (I. tábla 10.). Ilyen bögrét találunk a késõ halomsíros kultúra
németbányai lelõhelyén (ILON 1996. VII: 12., VIII: 3–4.). Ez a forma egészen a Gáva kultúráig megfigyelhetõ (KEMENCZEI 1982. Abb. 8: 3.).
Tálak
A behúzott peremû tálak két változatával találkozhatunk: az egyik kettõskónikus testû, éles
vállvonalú, a válltörésnél kis, lapos bütyökkel (VI. tábla 8.). Ilyen tál, bár ritkán, de elõfordul a halomsíros kultúra leletei között (TOÈIK 1964. Taf. XIX: 5.). Gyakrabban készítik a pilinyi kultúrában
(KEMENCZEI 1984. Taf. XIII: 26.), a pre-Gáva idõszakban (SZABÓ 2002. 11. ábra 3.), a Gáva (SZABÓ
1996. 41. kép 7., BONDÁR–MATUZ–SZABÓ 1998. 20. kép 10., 22. kép 12.) és a Kyjatice kultúrában
(MATUZ 1994. IV. t. 12–13.), továbbá ismerünk ilyen tálat Mezõkeresztes–Csincsetanyáról, mely
lelõhely a RD idõszakba sorolható (KEMENCZEI 1989. Abb. 6: 13.). Biharean Reinecke BC–BD idõszakra keltezhetõ leletek között került elõ ilyen tál (DUMITRAªCU–EMÕDI 1980. Fig. 2: 2., Fig. 3: 12.,
Fig. 4: 18.). A másik típus válla lekerekített, gyakori rajta a kannelúrával övezett bütyökdíszítés (II.
tábla 1–2.). A Gáva kultúra kialakulásáig a késõ bronzkorban használatban volt, közelebbi keltezõ
értéke nincs. Megtalálható a Berkesz típusú leletanyagban (KOVÁCS 1967. Fig. 11: 15.), a Hajdúbagos/Cehaluþ (BEJINARIU 2001. Pl. VII: 3–5.) és az Igriþa csoportban (CHIDIOªAN–EMÕDI 1982. Fig.
4: 4.), ahol ugyanez a táltípus síkozott peremmel is jelen van, ami a nyíregyházi anyagban a tálakon
még nem fordul elõ.
A második típus a félgömbös testû tálak csoportja. Ezek pereme lehet enyhén kihajló, de
többnyire egyenes (II. tábla 5., IV. tábla 5., V. tábla 7–9.). Egy esetben sûrû, fonatszerû árkolással
díszített peremkiképzéssel is találkozunk a leletanyagban. Az egyenes peremû tálak szintén megtalálhatóak a késõ bronzkori háztartásokban, közelebbi keltezõ értékük nincs. Itt kell említenem a kisebb méretû, szintén enyhén behúzott peremû „maroktálkát” (V. tábla 7.), amely közelebbi kormeghatározásra szintén nem alkalmas. A rövid nyakú, kissé kihajló, elvékonyodó peremû változatuk
azonban úgy tûnik, szûkebb idõintervallumot jelöl: megtalálható a Hajdúbagos/Cehaluþ csoportban
(NÉMETI 1978. Fig. 2: 5., NAGY 2005. VIII.: 5.) és az Igriþa kultúrában (CHIDIOªAN–EMÕDI 1982.
Fig. 2: 7.), valamint a pre-Gáva periódusba (SZABÓ 1996. 13. kép 1., 21. kép 2.), illetve a Kyjatice
kultúrához (MATUZ 1994. XIII. tábla 8.) sorolt lelõhelyek anyagában. A Nyíregyházán elõkerült
darab fekete, fényezett, ami szintén a késõbbi, Reinecke BD–HA periódusra való datálást támasztja alá.
A harmadik típushoz a kihajló peremû, viszonylag éles válltörésû tálak tartoznak, melyeknek vállát kannelúrával övezett bütyök díszíti (II. tábla 3.). Ezen tálak készítése már a középsõ
bronzkorban megkezdõdött, majd folytatódott a késõ bronzkorban, egészen a Reinecke BC–BD periódusig. Ilyen tálakat ismerünk a halomsíros kultúra leletei között (KOVÁCS 1975. 54: 2., TROGMAYER 1975. II: 4.) és a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport lelõhelyeirõl (KOVÁCS 1970. 3. ábra 9.).
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Biharea lelõhelyen is volt ilyen tál Reinecke BC–BD periódusba tartozó leletekkel együtt (DUMITRAªCU–EMÕDI 1980. Fig. 2: 6., Fig. 4: 7–8., 13., Fig. 6: 1.), valamint a Kyjatice kultúrában, itt már
a kannelúrával övezett bütyök nélkül (MATUZ 1994. XV. tábla 7.).
A negyedik típus formája és díszítése az elõzõéhez hasonló azzal a különbséggel, hogy pereme csücskös és a kidolgozása is jobb, mint a harmadik típusé (II. tábla 4.). Ez a táltípus a halomsíros kultúra egyik vezérlelete (KEMENCZEI 1968. 4. kép 16., TROGMAYER 1975. Taf. 9: 102/2., Taf.
32: 356/4., KÁLLAY 1983. 2. kép 7., 10. kép 7–12.). Megtalálható a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport
(KOVÁCS 1970. 9. ábra 1.) és a Berkesz típusú leletek között (KOVÁCS 1967. Fig. 17: 8., KALICZ–
KOÓS 1997. 69. 64. kép), valamint a pilinyi kultúrában (KEMENCZEI 1984. Taf. XIII: 2., FURMANEK–MARKOVÁ 2001. Abb. 4: 13.). Került elõ ilyen táltöredék Biharea lelõhelyen (DUMITRAªCU–
EMÕDI 1980. Fig. 4: 6., Fig. 6: 2.) és a debreceni edénydepóban is vannak ilyen tálak (POROSZLAI
1984. 92., II: 3., X: 1–3.).
Az ötödik típust a meredek falú tálak jelentik (II. tábla 6.). Ilyen formával a halomsíros
(JANKOVITS 1992. Abb. 31: 2.) és a pilinyi kultúra (KEMENCZEI 1984. Taf. VIII: 16., 25.), valamint
a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport (KACSÓ 1997. Pl. V: 1., NAGY 2005. VI.: 2., VII.: 4.) leletanyagában
találkozhatunk. Biharea lelõhelyen az eddig említett táltípusokkal együtt fordul elõ (DUMITRAªCU–EMÕDI 1980. Fig. 6: 13.).
Hordozható tûzhely
Mindössze néhány hordozható tûzhelytöredék került elõ, melyek nagy valószínûséggel egy
tûzhelyhez tartoztak (II. tábla 7., VII. tábla 5.). Peremrész nem került elõ és a palásttöredék alapján
nem lehet megnyugtatóan eldönteni, hogy milyen típusú hordozható tûzhellyel állunk szemben.
Annyi bizonyos, hogy a késõ bronzkorban ebben a térségben már fõként beépített edényes és oldalpalástos tûzhelyeket használtak (FISCHL–KISS–KULCSÁR 2001. 168., FISCHL–KISS–KULCSÁR 2001A.
150.)
Díszítések
A leletanyagban viszonylag gyakori díszítés a bütyök körüli kannelúra (I. tábla 1., II. tábla
2–5., VII. tábla 4.). Általánosan megfigyelhetõ ez a középsõ és késõ bronzkor folyamán, megtalálható még a Berkesz jellegû leletanyagban is (KOVÁCS 1967. Fig. 13: 1.), de a pre-Gáva idõszaktól
már nem használták. Közvetlenül az edények alja felett kettõs, illetve hármas vízszintes kannelúra
díszítés elõfordult két esetben (I. tábla 5., VII. tábla 6.), ami ugyancsak középsõ bronzkori hagyományokra vezethetõ vissza.
Egy töredéken fordult elõ ívelt árkolt díszítés (IV. tábla 1.). Ez a motívum már a pre-Gáva
periódus edényein feltûnik (SZABÓ 2002. 2. ábra 15.), a Gáva kultúra klasszikus idõszakában pedig
általánosnak mondható (KEMENCZEI 1984. Taf. CXXV: 1., Taf. CXXXII: 1.).
Az edények hasán még kisebb számban, de megtalálható a függõleges és a ferde kannelúra
(I. tábla 8–9., III. tábla 4., 6., VI. tábla 1.). A ferde kannelúra a BD–HA1 idõszak jellegzetessége. A
halomsíros kultúra leletanyagában felfedezhetõ, bár itt még meglehetõsen ritka (KOVÁCS 1966. 14.
kép 10., 19. kép 13.). A Hajdúbagos/Cehaluþ csoport egyik Szilágy megyei lelõhelyén elõkerült egy
olyan tál, melynek a hasa végig ferde kannelúrával díszített. Ezt az edényt már a csoport életének
az utolsó szakaszára keltezi az ásató (BEJINARIU 2001. Pl. VI: 1.). Gyakoribb díszítésmód a Berkesz
típusú leletanyagban (KOVÁCS 1967. Fig. 15: 21.), a pilinyi kultúrában (KEMENCZEI 1984. Taf. IX:
1.), majd a Kyjatice kultúrában (KEMENCZEI 1984. Taf. LXX. 10., Taf. LXXIII. 10.), az Igriþa kultúrában (CHIDIOªAN–EMÕDI 1982. Fig 1., 4., 6.) és a pre-Gáva idõszakban (SZABÓ 1996. 18. kép
3–4, 22. kép 15., SZABÓ 1998. 14. kép 21–23.), valamint a HA1 periódusba sorolt Bobda, Susani
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lelõhelyeken (CIUGUDEAN 1994. Fig. 4.: 5.). Biharean szintén van ilyen díszítéssel ellátott edény, itt
a leletegyüttes a BC–BD idõszakra datálható (DUMITRAªCU–EMÕDI 1980. Fig. 4.: 17., Fig. 7.: 8.,
12., Fig. 8.: 2.). A sûrû függõleges kannelúra megfigyelhetõ már a halomsíros kultúra (KOVÁCS
1975. 326: 1., 242: 2.) és a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport (KOVÁCS 1970. 3. ábra 15.) edényein, de
még nagyon ritka. A Berkesz típusú leletanyagban (KOVÁCS 1967. Fig. 12.: 1., 8–10. KALICZ–KOÓS
1997. 70. 66. kép), a pilinyi (KEMENCZEI 1984. Taf. XII. 10.), az Igriþa kultúrákban (CHIDIOªAN–
EMÕDI 1982. Fig. 1.: 2.). A pre-Gáva idõszakban (SZABÓ 1996. 10. kép. 10.; SZABÓ 1998. 14. kép
20.) már gyakrabban elõfordul, a Reinecke BD idõszaktól általánossá válik.
A bekarcolt vonaldísz meglehetõsen ritka a leletanyagban. Az egyik töredéken bütyökbõl
induló hármas vonalkötegdísz található (VII. tábla 3.). Ehhez majdnem teljesen hasonló díszítéssel
a halomsíros kultúra edényein találkozhatunk (TROGMAYER 1975. Taf. 43: 496., KÁLLAY 1983. 17.
kép 1.). A Gáva (KEMENCZEI 1982. Abb. 3: 4.) és a pilinyi kultúra (KEMENCZEI 1984. Taf. II: 6.) edényein is megfigyelhetõ az egy pontból – ebben az esetben bütyökbõl – szerteágazó vonalköteg, illetve árkolás. Emellett pedig az egyik töredéken bekarcolt ívelt vonalkötegdíszítéssel találkozunk
(IV. tábla 4.). Ez a típusú díszítés fõként a Gáva kultúra sajátja (KEMENCZEI 1984. Taf. CXLVIII:
11–12., Taf. CLVI: 17.), bár ilyen típusú bekarcolással a Kyjatice kultúra edényein is találkozhatunk, igaz, ritkán (KEMENCZEI 1984. Taf. XCV: 26.).
A bütyökdíszek (V. tábla 1–2., VI. tábla 8–9., VII. tábla 1.) is megtalálhatóak a töredékeken, bár nem nagy számban. A késõ bronzkorban ez egy általános díszítésmód.
Két töredéken látható plasztikus, félhold alakú díszítés (I. tábla 3., VI. tábla 5.). Ilyen plasztikus díszeket találunk a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport edényein (NAGY 2005. XII: 3.), a Berkesz típusú leleteken (KEMENCZEI 1984. Taf. LVI: 11.), és megtalálhatóak a Gáva kultúra fazekasságában
(KEMENCZEI 1982. Abb. 6: 5.).
A függõleges, bevagdosott borda egy edényen figyelhetõ meg, itt függõleges kannelúrával,
kis bütykökkel és benyomott pontdíszekkel együtt (VI. tábla 9.). Ez a díszítés, illetve díszítéskombináció megfigyelhetõ a halomsíros kultúra tápéi temetõjében (TROGMAYER 1975. Taf. 20: 224/2.),
függõleges kannelúrával együtt is (TROGMAYER 1975. Taf. 22: 245/1., Taf. 25: 283/1.), Berkesz–
Csonkás-dûlõ leletanyagában (KOVÁCS 1967. Fig. 12: 8–9., Fig. 15: 14., 20.), valamint a pilinyi kultúra lelõhelyein (KEMENCZEI 1984. Taf. VIII: 1.).
Síkozott perem két urnafazék esetében figyelhetõ meg (III. tábla 1., 3.). Általános peremdíszítés a pre-Gáva (SZABÓ 1998. 14. kép 20.) és a Gáva kultúrában (KEMENCZEI 1982. Abb. 5. 1.),
korábban viszont nem használták. Szintén a Gáva kultúra sajátja a sûrû, fonatszerû árkolás az edények peremén (V. tábla 6., 9.) (KEMENCZEI 1984. Taf. CXXX: 19., SZABÓ 2002. 49.).
Fém
Az 1. árokban került elõ a lelõhely egyetlen fémtárgya, egy bronzár. Egyik vége hegyes,
a másik spatulaszerûen megvastagodik. A késõ bronzkor – kora vaskor folyamán általánosan használt tárgy, közelebbi korhatározó értéke nincs. Ilyen árat ismerünk a tállyai bronzdepóból (KEMENCZEI 1969. VII: 20.) vagy a Tatabánya?bánhidai bronzleletbõl (KEMENCZEI 1983. 2. kép 12.).

Értékelés
A most bemutatott leletanyag elsõ ránézésre „kevert”-nek tûnik, ezért felvetõdik a kérdés,
hogy egy vagy két településsel számolhatunk-e itt, és ha esetleg két település volt, akkor egymás
mellett éltek-e, idõben is párhuzamosan vagy pedig egymást követték. Szuperpozíciót egy esetben
sikerült megfigyelni: a településen átfutó nagy árokba ástak bele gödröket, ezek leletanyaga azonban
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megegyezett az árokból ismert kerámiákkal. A Tesco területérõl említhetõ edénytípusok közül kevés alkalmas a közelebbi kormeghatározásra. Fõként kihajló peremû, tojásdad testû fazekak kerültek elõ, több esetben lapos fogóbütyökkel, valamint kihajló peremû, rövid nyakú vagy egyenes peremû mély, félgömbös testû tálak. Ezek az edényformák a késõ bronzkor végén általánosan elterjedtek. Ha csak a térség kultúráit nézzük, megtaláljuk a halomsíros kultúrától a Hajdúbagos/Cehaluþ
csoport és a Berkesz kultúra néven elkülönített leletanyagon át a Gáva kultúra korai és klasszikus
idõszakáig. Ami a pontosabb datálást segíti, az az edények kidolgozása és készítési technikája (fényezett felületek, fekete-téglaszínû kiégetés), valamint egy peremtöredék, melynek a belsõ oldala
síkozott, illetve olyan oldaltöredékek, melyek díszítése egyértelmûen a Gáva kultúra jellegzetességei (bekarcolt ívelt vonalkötegek, ívelt árkolt díszítés, sûrû fonatszerû peremárkolás). Ezek alapján
a település a Gáva kultúra korai és klasszikus idõszakába is tartozhat.
A Shell üzemanyagtöltõ állomás területén végzett ásatás anyagának elemzésekor valamivel
könnyebb a helyzet, bár itt mindössze három objektum volt késõ bronzkori, és közülük egy a két
feltáráson átfutó árok. A 166. objektum leletanyagát összehasonlítva a Tesco területérõl származó
kerámiával feltûnõ, hogy ezeken a töredékeken – a halomsíros hatás mellett – még érezhetõ a középsõ bronzkori hagyomány, például a talpas bögrén. A gödör leletanyaga a Hajdúbagos/Cehaluþ
csoporthoz köthetõ. Egy fazéktöredéken megtalálható a függõleges árkolás, illetve az egyik éles
válltörésû behúzott peremû tál már a Reinecke BD idõszak elejére datálja a gödröt. Ezt az elképzelésemet támasztja alá, hogy néhány típus párhuzama megtalálható a Berkesz jellegû leletanyagokban, nem utolsó sorban a feltárt területhez nagyon közel fekvõ Nyíregyháza–Bujtos és Morgó temetõ lelõhelyen. Hasonló leleteket említhetek Nyírlugosról, melyek a Reinecke BC periódus végére,
illetve a BD periódus elejére datálták a települést (NAGY 2005.).
A leggazdagabb – és egyben legérdekesebb – leletanyaggal rendelkezõ objektum az az
árok, mely a Tesco és a Schell üzemanyagtöltõ állomás területén is átfut, összekötve ezzel a két feltárási területet. Leletei között megtalálhatjuk még a Reinecke BC–BD idõszakra keltezhetõ kerámiákat, köztük a csücskös peremû tál itt megjelenõ típusát, a körülárkolt bütykökkel díszített töredékeket, valamint számos olyan formát, amelyek a késõ bronzkor folyamán ebben az idõszakban általánosan használatban voltak. Ezek a darabok azonban olyan töredékekkel voltak együtt, amelyek
már a Reinecke BD periódus végére – HA periódus elejére keltezhetõek (sûrû, függõleges, és ferde
kannelúrával díszített edénytöredékek, síkozott peremû fazekak peremtöredékei, éles válltörésû,
perem fölé magasodó fülû csésze). Ez a „kevert” leletanyag megfigyelhetõ volt az ároknak mind a
Tesco, mind a Schell kút területére esõ szakaszán. Ez alapján gondolom úgy, hogy a két feltárás egyazon települést érintette, amely egy olyan átmeneti fázisból származik, amelynek leletanyaga eddig
még nem került elõ ebben a térségben.
Az értékelés világosabbá tétele érdekében tekintsük át, milyen folyamatok alakították
Északkelet-Magyarország késõ bronzkorát, és milyen kérdések merülnek fel az újabb leletek elõkerülésével kapcsolatban.
A Beregi Tiszaháton, a Szamosháton és a Nyírség keleti, északkeleti részén a középsõ és
a késõ bronzkor határán, a koszideri periódusban alakult ki a Felsõszõcs kultúra (Rétközberencs–
Paromdomb, Pócspetri–Ercsi vár, Jánkmajtis, Nyírmada–Vályogvetõ, Csenger – MÁTHÉ 1988.,
BÓNA 1992. 17., TÓTH–MARTA 2005.). A Felsõszõcs kultúra kialakulása után jelentek meg az ÉszakAlföld keleti és a Nyírség nyugati részén az észak-alföldi halomsíros kultúra hordozói (Egyek kultúra), a Nyírség déli részén pedig a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport leletanyagával találkozhatunk. Korábban a kutatás úgy tartotta, hogy a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport a Hajdúság déli részétõl Nyírlugosig terjeszkedett, ahol megállította a Felsõszõcs kultúra népe (BÓNA 1993. 82.). A korábbi kutatások már bebizonyították, hogy mind a Felsõszõcs kultúra (Nyírmada–Vályogvetõ – TÓTH–MARTA
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2005.), mind a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport (Nyírlugos–Szennyespuszta – NAGY 2005.) megéri
a Reinecke BD idõszakot.5
Kérdés azonban, hogy ha a Felsõszõcs kultúra és a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport is megérte
a Reinecke BD idõszakot, akkor a korábban Berkesz kultúra néven összefoglalt leletanyag, amelyet
szintén a Reinecke BD, illetve késõbb a BC második felére – BD periódusra kelteztek, és lefedi a
Felsõszõcs kultúra, illetve a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport települési területének nagy részét, ebben
a kontextusban hol foglalja el a helyét.
Korábban a kutatás úgy tartotta, hogy a Berkesz kultúra Felsõszõcs alapokon jött létre, továbbá közrejátszottak még benne a halomsíros (Egyek kultúra) és keleti népelemek (Noua–Komarovo kultúra), illetve hatások (KEMENCZEI 1963. 182–183., KOVÁCS 1967.). Területileg délen egészen a Berettyó vidékéig jelen volt, északon pedig a pilinyi kultúra szomszédságában élt. Ma már
azonban – az újabban elõkerült leletanyagok fényében ezek a tézisek – úgy tûnik – nem tarthatóak.
Felvetõdött az a lehetõség, hogy a Berkesz kultúra lehet a Felsõszõcs kultúra kései, Reinecke BD
periódusba sorolható változata (KOÓS 2005. 9–10.). Ez a megállapítás érvényes lehet azokra a területekre, amelyek korábban is a Felsõszõcs kultúra településterületéhez tartoztak (ld. Nyírmada–Vályogvetõ – TÓTH–MARTA 2005.). A Berkesz kultúra településterületének északi részén elõkerült leletek (Alsóberecki, Vajdácska) némileg el is térnek a településterület déli részén lévõ lelõhelyek
anyagától. Az alsóberecki temetõ edényein például nyomon követhetõek a Felsõszõcs kultúra díszítõmotívumai (KEMENCZEI 1981. Abb. 3: 8., Abb. 4.), míg errõl Berkesz–Csonkás-dûlõ, Demecser–
Borzsovapuszta vagy Nyíregyháza–Bujtos és Morgó temetõ lelõhelyek esetében nem beszélhetünk,
illetve úgy tûnik, hogy itt csak importként jelenik meg egy-egy Felsõszõcs bögre. Részben ez is magyarázza, hogy a Felsõszõcs területektõl nyugatra és délre fekvõ részeken, ahol szintén ismerünk
Berkesz kultúrához sorolt lelõhelyeket, nem beszélhetünk kései Felsõszõcs kultúráról.
Így aztán felvetõdik a kérdés, hogyha nem a Felsõszõcs kultúra népe élt a területen, amelybe Nyíregyháza és térsége is beletartozik, és nem is köthetjük egyértelmûen a Berkesz kultúrához
az itt elõkerült leletanyagokat, akkor kihez/kikhez tartozhattak ezek.
Annyi bizonyos, hogy ezeken a leleteken érzõdik a halomsíros tradíció, amibõl kiindulva
két lehetõség adódik: vagy a Nyírség déli pereméig felhúzódó Hajdúbagos/Cehaluþ csoport és/vagy
a nyugatabbra lévõ halomsíros (Egyek) kultúra körében kell keresnünk a megoldást. Problémát jelent azonban ebben az esetben, hogy a Berkesz kultúra néven elkülönített leletanyagban megfigyelhetõ keleti hatásokat hogyan értékeljük. Ezek a hatások jól érezhetõek a fazekastermékeken: keleti
típusúnak tartják a széles szájú, öblös amforákat, a kétfülû csészéket, illetve fazekakat (KEMENCZEI
1981. 89–91.). Ezen hatások eredete a Dél-Erdélyben, Moldvában és Nyugat-Ukrajnában elterjedt
Noua és Komarovo kultúrákban keresendõ. A fémmûvesség tekintetében ugyanez mondható el:
a fémkészítmények is eljutottak a Noua területekrõl térségünkbe, valószínûleg a kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetõen (KEMENCZEI 1981. 90–91., KALICZ–KOÓS 1997. 68.). Kérdéses azonban,
hogy ezek csupán a kereskedelmi kapcsolatok eredményeképpen kerültek ide vagy valóban számolnunk kell egy keletrõl jövõ, keleti fegyver- és ékszertípusokkal rendelkezõ népességgel (elittel), akiket azonban szinte csak az ópályi horizontba tartozó bronzkincsek tárgyai jeleznek. Egyetlen adat
utalhat erre a népességre (vagy társadalmi rétegre): a Nyírkarász–gyulaházai leletegyüttes (MOZSOLICS 1960., BÓNA 1993., ALMÁSSY–ISTVÁNOVITS–KURUCZ 1997. 19–23.). Ebben a halomsírban
5 A Reinecke BC idõszak vizsgálata annyiban tûnik egyszerûbbnek, hogy ekkor még a környezõ népek hatásaitól mentes volt

a Felsõszõcs kultúra népessége (TÓTH–MARTA 2005. 141.), a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport korai leletei is viszonylag könynyen besorolhatóak ebbe a periódusba. Ezzel szemben a Reinecke BD idõszakban már megjelennek olyan díszítésbeli elemek (kannelúra, síkozás gyakoribb használata), amelyek általánosan jellemzõek a korszakra, így kulturális besorolásuk
nehéz.
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a Felsõszõcs bögre mellett elõkerült bronztárgyak egy része (pl. gumós nyakú tû, bronz tõrkardok,
illetve tokosbalták) szintén köthetõ a Felsõszõcs kultúrához, fõleg, hogy párhuzamaik határainktól
keletre esõ bronzkincsekbõl, illetve temetkezésekbõl, valamint a Felsõ-Tisza-vidékrõl ismertek
(BÓNA 1993. 82–83.). Ez alapján a nyírkarászi leletek a felsõszõcsi településterület keleti részeirõl
idekerült emberek hagyatékát, illetve a tõlük importként idekerült leleteket is jelenthetik.
Az M3 autópálya ásatások során Nyíregyháza–Oros térségében lévõ lelõhelyeken olyan leletanyag került napvilágra, amely – úgy tûnik – a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport leletanyagához köthetõ, de természetesen biztosat csak a telep feldolgozása után mondhatunk. A most bemutatott leletanyag is arra enged következtetni, hogy a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport hordozói valóban éltek
a Nyírség nyugati és déli területén, ami alapján a csoportot nem állította meg Nyírlugosnál a Felsõszõcs kultúra népe, hanem tovább terjeszkedtek északra, az eddig ismert leletek alapján egészen
Nyíregyházáig. A Nyírlugoson elõkerült Felsõszõcs bögre csupán a két nép egymás mellett élését
és kapcsolatait magyarázza, mint ahogyan Nyíregyháza–Bujtos és Morgó temetõ lelõhelyrõl is ismerünk ilyen import bögréket. A Hajdúbagos/Cehaluþ csoport Reinecke BD idõszakra sorolt leleteinél (Nyírlugos és Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO) megfigyelhetõ, hogy olyan töredékeket, illetve edényeket tartalmaz, amelyek párhuzamai nagy részben megtalálhatóak a Berkesz kultúrába sorolt együttesekben. Így, ha összehasonlítjuk a nem Felsõszõcs településterületen elõkerült Berkesz
típusú leleteket a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport leleteivel, láthatjuk, hogy a csoport számos edényformája nyomon követhetõ a Berkesz típusú leletanyagban (2. kép).
Ebbõl adódóan logikusnak tûnik az a lehetõség, hogy a Nyírség déli és nyugati részének
Berkesz kultúrához sorolt leletei, illetve lelõhelyei a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport kései változatának tekinthetõk. Kacsó Károly a romániai leletanyag alapján elkülönített egy Cehaluþ I. és egy Cehaluþ II. fázist. A Cehaluþ II. fázis, melynek leletanyaga a Kraszna felsõ folyásánál és a Berettyó völgyében található, csak az erdélyi területeken van meg, mert Magyarországon ekkor már a Berkesz
kultúra élt (KACSÓ 1990. 42–43.). Ezt a tézist a fentiek alapján úgy lehetne módosítani, hogy a Cehaluþ II., azaz a Reinecke BD periódusba sorolható leletanyag Magyarországon is megvan, ide tartozik Nyírlugos, illetve a korábban Berkesz kultúra körébe sorolt azon lelõhelyek anyaga, melyek
kívül esnek a Felsõszõcs településterületen.
Azt gondolom azonban, nem jelenthetõ ki egyértelmûen, hogy csak a Hajdúbagos/Cehaluþ
csoport hordozói éltek volna a nevezett területen, a Nyíregyháza–orosi lelõhelyek feldolgozása után
valószínûleg árnyaltabb kép fog kibontakozni. Véleményem szerint itt nem egy önálló kultúrával
vagy csoporttal kell számolnunk. A Hajdúbagos/Cehaluþ csoport hordozóin kívül a leletanyag kialakításában részt vett a korábban már említett keleti népesség is. Azt, hogy pontosan milyen formában, még egyelõre nem lehet megválaszolni.
A bemutatott leletanyag alapján még egy kérdés vetõdik fel: a Reinecke BD idõszakra datált, feltehetõen kései Hajdúbagos/Cehaluþ leletanyag milyen viszonyban van a Reinecke BD–HA
korú, pre-Gáva idõszak leleteivel. A Nyíregyháza–Pazonyi út (TESCO) lelõhelyen elõkerült edénytöredékek között számos olyan darab van, amelyek már erre az idõszakra datálhatóak. Ilyen leletanyaggal rendelkezõ településsel Szilágy megyében is találkozunk: a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport
anyagához tartozó kerámiatöredékeken már megfigyelhetõ a ferde és a sûrû függõleges kannelúra
(BEJINARIU 2001. Pl. VI: 1., Pl. VII: 1–2., BEJINARIU–LAKÓ–SANA 2004. Pl. II: 3., Pl. IV: 4.), valamint vannak olyan behúzott peremû tálak, melyeknek még nincs a pereme síkozva (BEJINARIU 2001.
Pl. VII: 3–5.). Ezt az idõszakot követi a Szilágy-medencében a Gáva kultúra kialakulása (BEJINARIU 2001. 162.). Doh település késõ bronzkori leletanyagának egy részét szintén ide lehet sorolni.
A tipikus Hajdúbagos/Cehaluþ anyag fölött jelennek meg a késõ bronzkor 3. idõszakára datálható
kerámiák, de éles határt nem lehet a kettõ között húzni. Ez alapján arra következtettek az ásatók,
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2. kép
A Berkesz kultúra és a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport fõbb edénytípusai
Abb. 2
Die wichtigsten Gefäßtypen der Berkesz-Kultur und der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe
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hogy helyi fejlõdés következtében alakultak ki a késõbbiekben meghatározókká vált új formák és
díszítõmotívumok (BEJINARIU–LAKÓ–SANA 2004. 117–118.).
A korábbi migrációs elméletekkel szemben ma már egyre inkább úgy tûnik, hogy a Gáva
kultúra gyökereit a halomsíros kultúra területi csoportjainak a Reinecke BD periódusban kezdõdõ
egységesülésében lehet keresni. Ezeknek a lokális jellegû csoportoknak a fazekasságában – melyek
még a koszideri periódusból erednek, majd a halomsíros kultúra hatására formálódnak – egyre több
olyan vonás jelenik meg, amelyik késõbb általánossá válik. Ilyen például az edények peremének síkozása, a grafitos, fényezett felület kialakítása, valamint a kannelúrás díszítés kizárólagossá válása
(SZABÓ 1998. 66–67.). Ezt láthatjuk a Hajdúbagos/Cehaluþ csoport kései leletein (NÉMETI 1999.,
NAGY 2005.), az Igriþa kultúrában (CHIDIOªAN–EMÕDI 1982.) és a pilinyi kultúra kései temetõiben
(KEMENCZEI 1989. 91–92.). Korábban ebbõl a térségbõl hiányoztak azok a leletek, amelyeket
a BD–HA1 periódusra lehetett datálni, de a bemutatott leletanyag bizonyítja, hogy itt is éppúgy történt az átalakulás, mint az Alföld más térségeiben. A helyi, még részben középsõ bronzkori alapokon nyugvó, majd a halomsíros kultúra hatására átalakuló fazekasság produktumain a tipikus Hajdúbagos/Cehaluþ cserepek mellett már felfedezhetjük az edényeken a síkozást, a sûrû, függõleges
és a ferde kannelúra használatát. Ennek hátterében a kutatás jelenlegi állása szerint egy nagy területet átfogó kereskedelmi kapcsolatrendszer állhatott, amely azáltal, hogy egyre intenzívebbé vált,
egyre több információt (kulturális, technológiai irányzat) terjesztett el azokon a területeken, ahol
megszervezõdött (SZABÓ 1998. 69.). A bemutatott leletanyag a Szabó Gábor által pre-Gáva idõszakba sorolt dél-alföldi leleteknél (SZABÓ 1996.) valamivel idõsebbnek tûnik, a nyíregyházi leletegyüttesben még jóval ritkábbak a síkozott és kannelúrás edények. A debreceni, Reinecke BD idõszakra
datálható edénydepónál (POROSZLAI 1984.), a nyírlugosi vagy például a piºcolti telepnél pedig fiatalabb, hiszen ezeknél még nem jelent meg a síkozás. Ez alapján úgy gondolom, hogy a Nyíregyháza–Pazonyi út (TESCO) és Shell üzemanyagtöltõ állomásnál elõkerült teleprészlet a Reinecke BD
periódus végére, és a HA1 periódus legelejére keltezhetõ.
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Spätbronzezeitlicher Siedlungsteil in Nyíregyháza
Das Fundmaterial kam im Ergebnis der 1997–98 bzw. 2001 auf dem Gelände der Tesco und
Shell-Tankstelle von Nyíregyháza erfolgten Freilegungen ans Licht. Der Fundort liegt nahe bei den
aus der archäologischen Fachliteratur schon bekannten Fundorten Nyíregyháza–Bujtos und Morgó.
Auf Grund der orographischen Verhältnisse wäre es daher denkbar, dass sie zusammen einen Fundort bildeten. Die auf dem Tesco-Gelände zum Vorschein gelangten Funde sind in die frühe und
klassische Periode der Gáva-Kultur zu datieren, während ein Teil der an der Stelle der Shell-
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Tankstelle aufgedeckten Objekte noch Fundmaterial der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe enthielt; darunter auch mehrere Gefäßfragmente, deren Parallelen in dem früher unter dem Namen BerkeszKultur abgesonderten Nachlassmaterial sowie zusammen mit den Keramiken des in die Prä-GávaPeriode und die Gáva-Kultur gehörenden Fundmaterials anzutreffen sind.
Früher nahm die Forschung an, dass die Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe vom südlichen Teil
des Heiduckengebiets bis nach Nyírlugos verbreitet und hier von dem Volk der Felsõszõcs-Kultur
zum Stehen gebracht worden war (BÓNA 1993. 82). Ältere Forschungen haben bereits bewiesen,
dass sowohl die Felsõszõcs-Kultur (Nyírmada–Vályogvetõ, TÓTH–MARTA 2005.) wie auch die Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe (Nyírlugos–Szennyespuszta, NAGY 2005.) die Reinecke BD-Periode
erlebten. Damit erhebt sich jedoch die Frage, wo – wenn Felsõszõcs-Kultur und Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe gleichermaßen die Reinecke BD-Phase erlebt haben – dann das früher unter dem Namen
Berkesz-Kultur zusammenfasste Fundmaterial, welches man ebenfalls in die Reinecke BD bzw.
später in die Periode zweite Hälfte BC–BD datiert hat und das einen Großteil des Siedlungsgebiets
der Felsõszõcs-Kultur bzw. der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe abdeckt, in diesem Kontext seinen
Platzt einnimmt? Man erwog die Möglichkeit, dass die Berkesz-Kultur eine späte, der Reinecke
BD-Periode zuzuordnende Variante der Felsõszõcs-Kultur sein könnte (KOÓS 2005. 9–10). Diese
Feststellung würde für jene Gebiete gelten, die früher zum Siedlungsgebiet der Felsõszõcs-Kultur
gehört haben (s. Nyírmada–Vályogvetõ, TÓTH–MARTA 2005.). Die im nördlichen Teil des Siedlungsgebiets der Berkesz-Kultur (Alsóberecki, Vajdácska) zum Vorschein gelangten Funde weichen
sogar einigermaßen vom Material der Fundorte im südlichen Siedlungsgebiet ab. An den Gefäßen
aus dem Gräberfeld von Alsóberecki beispielsweise sind die Ziermotive der Felsõszõcs-Kultur zu
beobachten (KEMENCZEI 1981. Abb. 3. 8., Abb. 4), wohingegen an den Fundorten Berkesz–Csonkásdûlõ, Demecser–Borzsovapuszta oder Nyíregyháza–Bujtos und Morgó davon keine Rede sein
kann bzw. die Felsõszõcser Keramiken hier anscheinend nur als Importe auftauchen. Zum Teil erklärt das auch, warum man in den Teilen westlich und südlich der Felsõszõcs-Gebiete, wo gleichfalls der Berkesz-Kultur zuerkannte Fundorte anzutreffen sind, nicht von einer späten FelsõszõcsKultur sprechen kann.
Fest steht, dass an diesen Funden die Hügelgräber-Tradition spürbar ist, woraus sich zwei
Möglichkeiten ergeben: die Lösung muss entweder im Kreis der sich bis hoch an den Südrand des
Nyírség (Birkenländchens) erstreckenden Gruppe Hajdúbagos/Cehaluþ und/oder der weiter westlich
befindlichen Hügelgräberkultur (Egyek) gesucht werden. Ein Problem bedeutet, wie man die an den
unter dem Namen Berkesz-Kultur abgesonderten Funden wahrnehmbaren östlichen Einflüsse jetzt
bewerten soll. Fraglich ist darüber hinaus, ob diese lediglich in Folge der Handelsbeziehungen hierher gelangt sind oder ob wir tatsächlich mit einer von Osten kommenden, mit orientalischen Waffen- und Schmuckgegenstandstypen ausgestatteten Bevölkerung (Elite) zu rechnen haben, deren archäologische Denkmäler bislang, die zum Ópály-Horizont gehörenden Bronzehorte ausgenommen,
noch nicht gefunden wurden (MOZSOLICS 1960., BÓNA 1991., ALMÁSSY–ISTVÁNOVITS–KURUCZ
1997., 19–23).
Das hier behandelte Fundmaterial erlaubt den Schluss, dass die Träger der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe tatsächlich im westlichen und südlichen Gebiet des Nyírség gelebt haben. Daraus folgend wurde die Gruppe bei Nyírlugos vom Volk der Felsõszõcs-Kultur auch nicht aufgehalten, sondern hat sich weiter nach Norden verbreitet, und zwar auf Grund der bisherigen Funde bis
nach Nyíregyháza. Der in Nyírlugos zum Vorschein gelangte Napf vom Typ Felsõszõcs erklärt lediglich das Nebeneinanderleben zweier Völker und ihre Beziehungen, wie ja solche Importnäpfe
auch von den Fundorten Nyíregyháza–Bujtos und Morgó bekannt sind. Unter den in die Reinecke
BD Periode datierten Funden der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe (Nyírlugos und Nyíregyháza–
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Pazonyi út, TESCO) kann man solche Gefäßscherben bzw. Gefäße beobachten, deren Parallelen
zum großen Teil unter den der Berkesz-Kultur zugeordneten Funden anzutreffen sind. Wenn man
also die nicht im Felsõszõcser Siedlungsgebiet zum Vorschein gelangten Funde vom Typ Berkesz
mit jenen der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe vergleicht wird deutlich, dass man zahlreichen Gefäßformen der letzteren Gruppe im Fundmaterial des Typs Berkesz wiederbegegnet (Abb. 2).
Demnach erscheint die Möglichkeit logisch, die zur Berkesz-Kultur attributierten Funde
bzw. Fundorte im südlichen und westlichen Teil des Nyírség-Gebietes als späte Varianten der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe zu betrachten. Károly Kacsó hat für das rumänische Fundmaterial die
Phasen Cehaluþ I bzw. II eingeführt. Die Phase Cehaluþ I, deren Fundmaterial am Oberlauf des
Kraszna- und im Tal des Berettyó-Flusses vorkommt, gibt es seiner Meinung nach nur in den Gebieten Siebenbürgens, da in Ungarn zu der Zeit bereits die Berkesz-Kultur gelebt hat (KACSÓ 1990.,
42–43). Diese These könnte man auf Grund des oben Gesagten wie folgt modifizieren: das in die
Cehaluþ II bzw. Reinecke BD Phase zu setzende Fundmaterial ist in Ungarn gleichfalls vertreten,
hierher gehört Nyírlugos bzw. das Material jener früher dem Kreis der Berkesz-Kultur zugewiesenen Fundorte, die außerhalb des Felsõszõcs-Siedlungsgebietes liegen.
Dennoch kann man, so meine ich, nicht definitiv sagen, dass nur die Träger der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe in dem besagten Gebiet gelebt hätten. Nach der Aufarbeitung der Fundorte von
Nyíregyháza–Oros wird sich wahrscheinlich ein differenzierteres Bild herauskristallisieren. Allerdings bin ich nicht der Ansicht, dass wir hier mit einer selbständigen Kultur oder Gruppe rechnen
müssen, denn wie es scheint, hat ausser den Trägern der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe auch die oben
schon erwähnte Population aus dem Osten an der Herausbildung des Fundmaterials teilgenommen.
Die Frage, in welcher Form genau das erfolgte, lässt sich vorerst nicht beantworten.
Auf Grund des behandelten Fundmaterials erhebt sich desweiteren die Frage, in welcher
Beziehung das in die Reinecke BD Periode datierte, vermutlich späte Hajdúbagos/Cehaluþ-Nachlassmaterial zu den Funden des Zeitraums Reinecke BD–HA bzw. Prä-Gáva steht. Unter den am
Fundort Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO zum Vorschein gelangten Gefäßfragmenten befinden
sich zahlreiche Stücke, die man bereits in diese Periode datieren kann.
Im Gegensatz zu den früher vertretenen Migrationstheorien hat es heute mehr und mehr
den Anschein, als dürften die Wurzeln der Gáva-Kultur in der in der Reinecke BD Periode beginnenden Verschmelzung der territorialen Gruppen der Hügelgräberkultur zu suchen sein. Im Töpferhandwerk dieser Gruppen lokaler Prägung, die noch der Koszider-Periode entstammen und sich unter dem Einfluss der Hügelgräberkultur formen, tauchen immer mehr später allgemein Verwendung
findende Züge auf. So zum Beispiel das Glätten der Gefäßränder, die Gestaltung graphitierter, aufpolierter Flächen sowie die ausschließliche Anwendung der Kannelurenverzierung (SZABÓ 1998.
66–67). Das kann man an den späten Funden der Hajdúbagos/Cehaluþ-Gruppe (NÉMETI 1990.,
NAGY 2005.), in der Igriþa-Kultur (CHIDIOªAN–EMÕDI 1982.) und auch in den späten Gräberfeldern
der Pilinyi-Kultur (KEMENCZEI 1989. 91–92) beobachten. Früher fehlten aus diesem Raum die in die
Periode BD–HA1 zu datierenden Funde. Das besprochene Fundmaterial jedoch zeigt, dass der Wandel sich hier ebenso vollzogen hatte wie in den anderen Gegenden der Großen Tiefebene. An den
Produkten des lokalen, teilweise noch auf spätbronzezeitlichen Fundamenten ruhenden und dann
durch den Einfluss der Hügelgräberkultur gewandelten Töpferhandwerks kann man neben der typischen Hajdúbagos/Cehaluþ-Scherbe an einzelnen Gefäßen schon die Verwendung der Randglättung bzw. der dichten, senkrechten und der schrägen Kannelure entdecken. Den Hintergrund dessen
hat nach gegenwärtigem Forschungsstand wohl ein weitreichendes System von Handelsbeziehungen
gebildet, das durch ständige Intensivierung immer mehr Informationen (kulturelle, technologische
Trends) in jenen Gebieten verbreitete, über die es sich erstreckte (SZABÓ 1998. 69). Das hier
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behandelte Fundmaterial allerdings scheint etwas älter zu sein als die von Gábor Szabó der PräGáva-Periode zugewiesenen südtiefländischen Funde (SZABÓ 1996.); im Fundkomplex von Nyíregyháza kommen randgeglättete und kanneliert verzierte Gefäße noch wesentlich seltener vor. Jünger hingegen als das in die Reinecke BD Periode zu setzende Gefäßdepot von Debrecen (POROSZLAI 1982.) oder das von Nyírlugos oder beispielsweise die Siedlung von Piºcolt, wo man Randglättung überhaupt noch nicht antreffen kann. Aus den dargelegten Gründen vertrete ich den Standpunkt, dass der am Fundort Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO und Shell-Tankstelle freigelegte Siedlungsteil an das Ende der Reinecke BD – bzw. den Beginn der HA1-Periode zu datieren ist.

Márta L. NAGY
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
H–4400, Pf. 57.
e-mail: namara@freemail.hu
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I. tábla
1–13:
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO 1. objektum
Tafel I
1–13:
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO, Objekt 1
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II. tábla
1–7:
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO 1. objektum
Tafel II
1–7:
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO, Objekt 1
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III. tábla
1–7: Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO 1. objektum
Tafel III
1–7: Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO, Objekt 1
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IV. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO
1: 14. objektum, 2: 31. objektum, 3–5: 52. objektum, 6: 136. objektum
Tafel IV
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO
1: Objekt 14, 2: Objekt 31, 3–5: Objekt 52, 6: Objekt 136
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V. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO 133. objektum
Tafel V
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO, Objekt 133
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VI. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 166. objektum
Tafel VI
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 166
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VII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1: 151. objektum, 2–6: 172. objektum
Tafel VII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1: Objekt 151, 2–6: Objekt 172
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Istvánovits Eszter
A Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház építését megelõzõ feltárás eredményeképpen
34 császárkorinak / kora népvándorás korinak meghatározható objektum került elõ (1. kép). Közülük 6 feltehetõleg épület maradványa (71., 72., 99., 104., 105. és 144. objektum), 2 kemence volt
(60. és 106. objektum), a további 26 objektum különféle gödör.
Az objektumok és a leletanyag leírása
4. objektum: kör alaprajzú gödör, foltja a felszín alatt 60 cm-rel jelentkezett, de a gép után ennél csak 25 cmrel lejjebb vettük észre. Innentõl mért mélysége 35 cm, vagyis a jelentkezési szinttõl mért teljes mélysége
60 cm, a mai felszíntõl ennek megfelelõen 120 cm-re volt az alja. Erõsen méhkasosodott. Betöltése egynemû
barna. Benne egy fenéktöredéket és kevés állatcsontot találtunk. Felsõ átmérõje 155 cm, alul 185 cm körüli.
(Ltsz. 99.4.1.)
1.
Kívül piszkosfehér, belül barnásdrapp, fekete törésû, samottos-szemcsés, kézikorongolt(?) fazék alja felmenõ fal nélkül. Átmérõje nagyobb, mint 7,5 cm.
17. objektum: a bronzkori település kerítõ(?)árka, melyben egy korszakunkhoz tartozó cserepet találtunk.
(Ltsz. 99.8.6.)
1.
Barnás téglaszínû, kívül fekete foltos, homokos-samottos anyagú, kézikorongolt nagyobb fazék vékony falú, vágott alja a felmenõ fal töredékeivel. F: 13,6 cm.1 (I. tábla 4.)
23. objektum: barnásszürke folttal jelentkezõ, szabálytalan alaprajzú gödör. 130x140 cm. Mélysége 20 cm.
(Ltsz. 99.12.1.)
1.
Világosszürke, homokos soványítású, korongolt, kisebb edény érdes tapintású, kopott oldaltöredéke. Belsejében éles korongolási nyom van.
25. objektum: 200x170 cm-es, ovális alaprajzú gödör. Déli oldalán a jelentkezési szint alatt 20–25 cm-rel „lépcsõt” figyeltünk meg, amely a legszélesebb részen 40 cm széles. Az objektum erõsen méhkasosodott, alsó átmérõje 220–225 cm. Betöltése szürkésbarna, helyenként fekete rétegekkel, alul sárga betöltéssel. Benne 3 db
apró bronzkori cseréptöredék is volt. (Ltsz. 99.13.2.)
1.
Világosszürke, korongolt, simított, vastagabb, kissé íves oldaltöredék.
32. objektum: 190 cm átmérõjû, hengeres gödör. Betöltése egynemû barnás. Mélysége a jelentkezéstõl 80 cm.
(Ltsz. 99.15.1.)
1.
Téglaszínû, kopott, korongolt, vékony falú tál kigyûrt pereme. Pá: 18,8 cm. (I. tábla 1.)
2.
Kis jellegtelen cserép: valószínûleg bronzkori.
3.
Kis paticsrög.
42. objektum: 150 cm átmérõjû, szabályos, henger alakú gödör. Mélysége 45 cm. Alján nagyobb, szürke, korongolt cserepeket és állatcsontokat találtunk. Betöltése egynemû szürke. (Ltsz. 99.19.1–2.)
1 A töredék népvándorlás kori jellegû.

NyJAMÉ XLIX. 2007. 155–203.
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I. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO
1: császárkori / kora népvándorlás kori objektumok,
2: ismeretlen korú objektumok
3: más korszakból származó objektumok
Abb. 1
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO
1: Objekte der kaiser- bzw.
völkerwanderungszeitlichen Siedlung,
2: Objekte unbekannter Zeit
3: Objekte anderer
Zeitalter
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1.

Szürke, korongolt, kívül sötétebb matt felületû, kissé homokos anyagú, korongolt kisebb
hombár kihajló pereme. Vállán matt alapon matt besimított hullámvonal. Pá: 13 cm, ‘M’:
16,6 cm. (I. tábla 2.)
2.
Kívül-belül fekete, kopott, drappos-szürkés szendvicses törésû, homokos anyagú, korongolt,
ún. északi típusú, nagy, vízszintes peremû hombár töredéke. Pá: kb. 26–27 cm. (I. tábla 3.)
45. objektum: hengeres, 150x170 cm átmérõjû gödör. A nyeséstõl mért mélysége 30 cm. Betöltése barna, helyenként sárgásszürke. (Ltsz. 99.21.1–4.)
1.
Világosszürke, korongolt, sávosan simított, kisebb hombár oldaltöredékei. Belsejében erõs
korongolási nyomok látszanak.
2.
Világosszürke, korongolt, kisebb edény vékonyabb falú, kopott oldaltöredéke sekély körbefutó horonnyal.
3.
Világosszürke, homokos anyagú, korongolt, kopott, vastag falú hombár válltöredéke.
4.
Az elsõhöz hasonló hombár simított oldaltöredéke az alsó harmadból.
60. objektum: a gépek által megrongált kemence, amelynek a sütõfelülete nem maradt meg, csupán a sütõfelület alatti cseréptapasztás, amelyet kb. 20 különbözõ edény
több-kevesebb töredékébõl készítettek (2.
kép). Ez alapján kb. 120 cm átmérõjû volt.
(Ltsz. 99.27.1–50.)
1.
Sárgás téglaszínû, homokos anyagú, korongolt,
kihajló perem. Íves nyak
alatt éles törés után fala
erõsen szûkül. Egy éles
bordánál tört el, ahonnan
a belsõ kiképzés alapján
erõsen kifelé indult a váll.
Talán amfora szája lehetett. Két helyen átfúrták.
Pá: 19,6 cm. (II. tábla 2.,
3. kép)

2. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO: 60. objektum
Abb. 2
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO: Objekt 60

3. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
amfora(?)töredék a 60. objektumból
Abb. 3
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Amphorenfragment(?) aus Objekt 60
2.

Szürke felületû, barnás törésû, homokos anyagú, korongolt edény nagy, ovális metszetû
hurkafüle. Átm. 2,9x4 cm. Ugyanennek az edénynek két nyaktöredéke, az egyik fülcsonkkal.
Miután eltört, a törésfelületet lecsiszolták, az edényt másodlagosan használhatták. Valószínûleg az elõzõ amfora(?) töredékei. (II. tábla 3–4.)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Téglaszínû, omlékony anyagú, korongolt edény kopott peremtöredékei. Pá: 15,1 cm. (II. tábla 1.)
Piszkostéglaszínû, samottos anyagú, igen durva kivitelû, korong nélkül készített edény kihajló peremû töredékei. Pá: 16,6 cm. (III. tábla 2.)
Piszkostéglaszínû, samottos anyagú, igen durva kivitelû, korong nélkül készített edény lyukacsos felületû, kihajló peremû töredéke. Pá: 13,4 cm. (III. tábla 3.)
Sárgás téglaszínû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény vastag falú, kihajló peremû, kopott töredéke. Pá: 13,8 cm. (III. tábla 1.)
Sárga felületû, fekete törésû, korong nélkül készített, kopott, kihajló kisebb peremtöredék.
Fekete, sárga foltos, vékonyabb falú, kihajló peremû, korong nélkül készített edény kisebb
peremtöredéke.
Szürke, belül téglaszínû felületû, kissé homokos anyagú, korongolt nagy edény töredékei.
Nem kizárt, hogy az 1–2. szám alatt bemutatott amfora(?) cserepei.
Téglaszínû, szürkére simított felületû, korongolt, kopott edény töredékei.
Az elõzõhöz hasonló, de belül is szürke edény töredékei.
Téglaszínû, korongolt, simított, kopott, vékony falú edény omlékony oldaltöredéke.
Az elõzõhöz hasonló, kissé kevésbé omlékony oldaltöredék.
Sötétszürke, korongolt, simított, vékony falú kis edény oldaltöredéke.
Kívül-belül sötétszürke, barnás téglaszínû törésû, korongolt, vékony falú kis edény egyenes
oldaltöredéke.
Barnás téglaszínû, belül fekete, korongolt, kopott oldaltöredék.
Téglaszínû, eredetileg eldolgozott felületû, de agyonkopott, samottos anyagú, korong nélkül
készített, vastag falú edény íves nyaktöredékei.
Fekete, samottos anyagú, kisebb, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
A 4–6. tétel alatt leírt, korong nélkül készített edényekhez hasonló anyagú bögre oldaltöredéke. Elképzelhetõ, hogy azok valamelyikének a cserepe.
Piszkossárga felületû, szürke törésû, samottos anyagú, durva kivitelû, korong nélkül készített
edény oldaltöredékei. Némelyik darab külsejére agyag égett rá másodlagosan.
Szürke, simított, korongolt hombáralj. F: 8,6 cm. (II. tábla 5.)
Téglaszínû, homokos-kavicsos anyagú, korongolt fazékalj. F: 9,4 cm. (II. tábla 6.)
Szürkésdrapp, homokos anyagú, korongolt alj. Fenekén látszik a korongról levágás nyoma.
F: 7,1 cm. (II. tábla 7.)
Piszkos téglaszínû, samottos anyagú, korong nélkül készített, durva alj. F: 11 cm. (IV. tábla
6.)
Kívül-belül sárgásszürke, eldolgozott felületû, samottos anyagú, fekete törésû, korong nélkül
készített alj. F: 9,8 cm. (IV. tábla 7.)
Szürkés piszkostéglaszínû felületû, fekete törésû, samottos anyagú, durva, vastag falú, korong nélkül készített fazékalj. F: 11,4 cm. (III. tábla 6.)
Szürkés piszkostéglaszínû, nagy samottszemcsékkel soványított, rossz kivitelû, vastag, durvított fenekû aljtöredék.
Felületén piszkosszürke, fekete törésû, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített alj. F:
11,2 cm. (III. tábla 4.)
Téglaszínû külsejû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített kisebb aljtöredék.
Téglaszínû, samottos anyagú, korong nélkül készített alj. F: 9,6 cm. (III. tábla 7.)
Téglaszínû, kívül eldolgozott, belül szürke felületû, samottos anyagú, korong nélkül készített
kopott alj. F: 10,6 cm. (III. tábla 5.)
Kívül eldolgozott szürke felületû, fekete törésû, korong nélkül készített, samottos anyagú kis
aljtöredék.
Kívül téglaszínû, eldolgozott felületû, de kopott, belül fekete, letöredezett, korong nélkül készített kis aljtöredék.
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34.
Két nagyobb, szabálytalan alakú, fekete, szemcsés kõ.
61. objektum: Árpád-kori objektumban talált korábbi leletek (Ltsz. 99.28.2., 4.):
1.
Szürke, korongolt, vékony falú edény agyonkopott, töredezett oldala.
2.
Szürke, korongolt, kissé homokos anyagú, belül tagolt, kihajló peremû tál vagy fedõ(?) kopott peremtöredéke. Pá: kb. 13,5 cm. (IV. tábla 1.)
62. objektum: Árpád-kori objektumban talált korábbi leletek (Ltsz. 99.32.1–2.):
1.
Téglaszínû külsõ-belsõ felületû, szürke szendvicses törésû, simított, korongolt oldaltöredék
2x2 sekély párhuzamos, vízszintes karcolt vonallal.
2.
Világosbarna külsõ-belsõ felületû, belül koromfoltos, fekete törésû, samottos anyagú, korong
nélkül készített edény oldaltöredéke.
63. objektum: Árpád-kori objektumban talált korábbi lelet (Ltsz. 99.33.12.):
1.
Kívül-belül barna, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény egészen kicsi aljtöredéke.
66–67. objektum környéki szórvány leletek (Ltsz. 99.37.3.):
1.
Kívül világosbarna felületû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edények
egy-egy kopott oldaltöredéke. Kettõ belül is világosbarna, a harmadik szürke.
67. objektum: Árpád-kori objektumban talált korábbi leletek (Ltsz. 99.38.1., 3.):
1.
Téglaszínû, puha anyagú, korongolt, agyonkopott kihajló perem. Vállán sekélyen karcolt hullámvonal nyoma látszik. Pá: 13,5 cm. (IV. tábla 2.)
2.
Fekete, kívül drapp foltos, samottos anyagú, kis korong nélkül készített edény válltöredéke.
(IV. tábla 3.)
68. objektum: 300x260 cm átmérõjû, ovális alaprajzú, igen nagy gödör. Fala függõleges, kb. 110 cm mély, alján
kissé szûkült. Betöltése fekete-sárga foltos. (Ltsz. 99.39.1–5.)
1.
Téglaszínû, korongolt, simított, nagyobb edény kissé íves nyaktöredéke.
2.
Szürke, korongolt, simított edény kopott, íves hastöredéke.
3.
Szürke, korongolt, kívül-belül simított, vastagabb falú tál kopott oldaltöredéke az alsó harmadából.
4.
Kívül világosdrapp, fekete törésû, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített, vékony
falú edény belül kormos oldaltöredéke.
5.
Kívül világos téglaszínû, belül világosbarna, szürke törésû, kissé samottos anyagú, kézikorongolt(?) edény oldaltöredéke.
69. objektum: 200x160 cm nagyságú, ovális alaprajzú, szürkésbarna folttal jelentkezõ objektum. Benne a nyesési szinttõl 30 cm-re bedobott birkacsontvázat bontottunk ki. Betöltésében fekete rétegek látszottak. Legnagyobb mélysége 70 cm. A déli oldalon az aljtól kb. 35–40 cm magas, 40 cm széles lépcsõ jelentkezett. (Ltsz.
99.40.2–19.)
1.
Téglaszínû, korongolt, kívül-belül simított edény kihajló peremtöredéke. Pá: 12,5 cm. (IV.
tábla 5.)
2.
Szürkésbarna, kissé kormos, samottos anyagú, jól eldolgozott felületû, korong nélkül készített kis edény enyhén tagolt vállú kihajló peremtöredéke. Pá: 17,4 cm. (IV. tábla 4.)
3.
Piszkosszürke, korong nélkül készített fazék kihajló, duzzadt, felülrõl ujjbenyomásokkal díszített, kis kopott peremtöredéke.
4.
Kívül sárga, szürke törésû, belül kormos, kicsit homokos anyagú, korong nélkül készített
edény kihajló peremtöredéke. Pá: kb. 14,5 cm.
5.
Kívül tojáshéjszínû engobe-os, téglaszínû, korongolt edény egyenes oldaltöredéke.
6.
Szürke, korongolt, vastagabb falú edény simított oldaltöredéke.
7.
Drapp, kívül kormos, samottos anyagú, korong nélkül készített edény benyomott körökbõl álló sorral díszített válltöredéke.
8.
Kívül-belül drapp, szürke törésû, samottos anyagú, kívül-belül eldolgozott felületû, korong
nélkül készített edény enyhén tagolt, íves válltöredéke. A 2. szám alatt leírthoz hasonló.
9.
Téglaszínû, agyonkopott, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített edény jellegtelen oldaltöredéke.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kívül sárgás téglaszínû felületû, belsejében kormos, samottos anyagú, korong nélkül készített
nagy fazék oldaltöredékei.
Kívül-belül drapposszürke, szürke törésû, homokos és samottos anyagú, nehéz, korong nélkül
készített nagyobb fazék oldaltöredéke.
Kívül piszkosszürke, belül fekete, samottos anyagú, rendkívül durva kidolgozású, omlékony,
korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Piszkos téglaszínû, eldolgozott külsõ-belsõ felületû, fekete törésû, kicsit homokos anyagú,
korong nélkül készített edény oldaltöredékei.
Kívül-belül világosbarna, fekete törésû, samottos anyagú, nagy, korong nélkül készített fazék
vastag, egyenes alja felmenõ fal nélkül, az eldolgozás nyomaival a belsejében.
Kívül szürke, alatta barna, eldolgozott külsõ felületû, fekete törésû, homokos-samottos anyagú, korong nélkül készített edény alja. F: 11 cm.
Szabálytalan alakú, téglaszínûre égett, homokos anyagú kis agyagrögök.
Ugyanolyan anyagú, áglenyomatos, három oldalán eldolgozott tapasztás(?)darab. 6–6,5 cm
széles. (4. kép)

4. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
áglenyomatos tapasztás(?)darab a 69. objektumból
Abb. 4
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Bewurfstück(?) mit Zweigabdruck aus Objekt 69

5. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
71. objektum
Abb. 5
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Objekt 71

71. objektum: 300x600 cm-es, egynemû,
szürke betöltésû, lekerekített sarkú, téglalap alakú, ÉNy–DK-i tengelyû épületalap,
közepén 60 cm átmérõjû, 50 cm mély cölöplyukkal. Padlót és tüzelõberendezést
nem sikerült megfigyelnünk. Északi sarkában 70–75 cm széles, 20 cm magas lépcsõ húzódott – talán innen
volt a lejárata. Mélysége 40 cm körüli. (Ltsz. 99.42.1–136.) 2 (5. kép)
1.
Szürke, korongolt, kopott, duzzadt peremû tál. Pá: 29,2 cm, M: 11,6 cm, F: 10,3 cm. (V. tábla
1.)
2.
Téglaszínû, fekete foltos, samottos anyagú, korong nélkül készített fedõtöredék szabálytalan
– talán háromszög – alakú fogórésszel. Átm.: 14,7 cm, M: 5,9 cm. (V. tábla 2.)
3.
Egyélû, enyhén ívelt hátú, töredékes vaskés. H: 5,2 cm és 2,9 cm, Sz: 1,3 cm. (VI. tábla 1.)
2 Az objektumban néhány – feltehetõleg másodlagosan bekerült – bronzkori és Árpád-kori töredéket is találtunk.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kívül-belül téglaszínû, szürke törésû, korongolt kisebb hombár kihajló peremtöredéke, nyakán sekély karcolással. Pá: 13 cm. (VI. tábla 4.)
Téglaszínû, korongolt kisebb edény vízszintesen kihajló peremtöredéke. Törésfelületét lecsiszolták. Pá: 8,6 cm. (VI. tábla 3.)
Téglaszínû, korongolt, kívül-belül simított, kopott, töredezett, kissé duzzadt tálperem. Pá:
16 cm. (VII. tábla 1.)
Szürke, korongolt, simított kihajló peremtöredék. Pá: 14,6 cm. (VI. tábla 5.)
Szürke, kissé homokos anyagú, korongolt, kopott, kis duzzadt tálperem. Pá: 21,2 cm. (VII.
tábla 2.)
Szürke, téglaszínû foltos, fehér samottos anyagú, nagy, korong nélkül készített fazék peremtöredéke. Vállán benyomott körökbõl képzett díszítõsor van. Pá: 18,2 cm. (VIII. tábla 4.)
Kívül-belül szürke felületû, kívül koromfoltos, fekete törésû, samottos anyagú, vastag falú,
korong nélkül készített fazék kihajló, kissé elvékonyodó peremtöredéke. Pá: 16,8 cm. (VIII.
tábla 3.)
Piszkostéglaszínû, homokos anyagú, korong nélkül készített fazék vastag, kihajló peremtöredéke. Pá: 14,6 cm. (VIII. tábla 1.)
Kívül-belül világos téglaszínû, belsejében szürke foltos felületû, szürke törésû, samottos
anyagú, vastag falú, korong nélkül készített fazék kihajló, kissé elvékonyodó peremtöredéke.
Pá: 14,8 cm. (VIII. tábla 2.)
Szürkésfekete, belsejében fekete foltos, samottos anyagú, korong nélkül készített fedõ peremtöredéke. Átm.: 15,4 cm. (IX. tábla 5.)
Kívül-belül szürkés téglaszínû felületû, fekete törésû, samottos, nehezebb anyagú, eldolgozott felületû, korong nélkül készített fazék kihajló, felülrõl ferde benyomkodásokkal tagolt
peremtöredéke. Pá: 16,6 cm. (X. tábla 2.)
Piszkos sárgásszürke, samottos anyagú, eldolgozott felületû, vékony falú, korong nélkül készített edény kisebb peremtöredéke.
Piszkos szürkés téglaszínû külsõ-belsõ felületû, fekete törésû, samottos, eldolgozott anyagú,
korong nélkül készített fazék kihajló, ferde, mély bevagdosással díszített peremtöredéke. Pá:
16,3 cm. (X. tábla 1.)
Téglaszínû, kívül koromfoltos, samottos, jól eldolgozott anyagú, korong nélkül készített
edény peremtöredéke. Pá: 13,8 cm. (IX. tábla 1.)
Kívül-belül piszkos szürkés téglaszínû, kívül koromfoltos, samottos anyagú, korong nélkül
készített fazék kihajló kisebb peremtöredéke. Pá: 19,2 cm. (X. tábla 3.)
Kívül-belül téglaszínû, eldolgozott felületû, szürkésfekete törésû, samottos anyagú, korong
nélkül készített fazék benyomkodott díszû, kihajló kisebb peremtöredéke.
Kívül téglaszínû, belül szürke felületû, fekete törésû, kissé samottos anyagú, eldolgozott külsejû, korong nélkül készített fazék benyomkodással tagolt, kissé kihajló peremtöredéke.
Piszkos téglaszínû, kívül koromfoltos, samottos anyagú, kisebb, korong nélkül készített
edény peremtöredéke. Pá: 13,4 cm. (XI. tábla 1.)
Kívül-belül sárgásszürke, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített, meredek
falú tál kisebb peremtöredéke. Pá: 12,3 cm. (XI. tábla 2.)
Kívül sárgás árnyalatú fekete, samottos anyagú, korong nélkül készített fazék íves, kissé elvékonyodó nyaktöredéke.
Kívül-belül sötétszürke, világosabb törésû, korongolt, kívül simított edény vastag falú oldaltöredéke az alsó harmadból.
Szürke, korongolt, sávosan simított, kisebb hombár oldaltöredéke.
Szürke, korongolt, sávosan simított hombároldalból faragott, lekerekített sarkú négyszög alakú tárgy. 6x6,2 cm (6. kép).
Szürke, korongolt, simított, íves nyaktöredék.
Sötétszürke, korongolt, kívül-belül simított, kopott, vastagabb falú oldaltöredék.
Világosszürke, korongolt, simított, kopott, vastag falú hombár kopott oldaltöredéke.
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6. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO: edényoldalból faragott korong
a 71. objektumból
Abb. 6
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO: aus einer Gefäßwand gefertigte
Scheibe aus Objekt 71

30.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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Középszürke, korongolt, kívül-belül simított tál oldaltöredéke az
alsó harmadból.
31.
Szürke, belül drapp felületû, kissé homokos anyagú, korongolt, kopott oldaltöredék.
32.
Szürke, korongolt, sávosan simított, vékony falú két oldaltöredék.
Sötétszürke, korongolt, kívül-belül simított tál sekély horonnyal tagolt oldaltöredéke.
Szürke, korongolt, simított, vékony falú kis edény oldaltöredéke.
Világosszürke, korongolt, simított kis oldaltöredék.
Téglaszínû, korongolt, simított, vékony falú edények oldaltöredékei.
Téglaszínû, korongolt, kívül-belül simított tál vastagabb oldaltöredéke a talp feletti részrõl.
Világos téglaszínû, korongolt, simított, vékony falú edény íves nyak- és oldaltöredéke két sekély horonnyal.
Téglaszínû, korongolt, simított, picit vastagabb falú oldaltöredék.
Téglaszínû, korongolt, két sekély horonnyal tagolt, kívül letöredezett felületû, kihajló peremtöredék.
Téglaszínû, korongolt, agyonkopott oldaltöredék.
Szürkés téglaszínû, homokos anyagú, vastag falú, korongolt edény kisebb oldaltöredéke.
Kívül-belül szürke felületû, barna törésû, puha anyagú, korongolt edény három horonnyal tagolt szalagfüle. (VII. tábla 5.)
Világos téglaszínû, jól eldolgozott külsõ, világosbarna belsõ felületû, szürkésfekete törésû,
kicsit samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke kis kúpos bütyökkel. Kívül vékony agyagréteg égett rá. (VII. tábla 7.)
Kívül piszkosdrapp felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
oldaltöredéke kerek benyomkodásokból kialakított díszítõsorral. (VII. tábla 6.)
Fekete, kívül-belül simított, picit samottos, korong nélkül készített edény kisebb oldaltöredéke. Valószínûleg inkább bronzkori.
Kívül jól eldolgozott fekete felületû, téglaszínû törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredékei.
Kívül téglaszínû, belül szürke, téglaszínû, illetve fekete, fekete foltos, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény vagy edények töredékei.
Kívül jól eldolgozott téglaszínû, belül szürkésdrapp felületû, fekete törésû, fehér szemcsés,
samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Drapp, fekete foltos, samottos anyagú, korong nélkül készített edény eldolgozott felületû
nyak- és oldaltöredéke.
Szürkésfekete, koromfoltos, samottos anyagú, korong nélkül készített, vastagabb falú kis
edény oldaltöredékei.
Kívül jól eldolgozott téglaszínû, belül szürke felületû, kissé samottos anyagú, vastag falú, korong nélkül készített edény töredéke.
Kívül-belül szürkés téglaszínû felületû, szürke törésû, samottos anyagú, igen durva, korong
nélkül készített edény töredéke.
Téglaszínû, koromfoltos felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
fedõ fogója. Átm. 4,4 cm. (IX. tábla 6.)
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Kívül-belül téglaszínû felületû, kívül elsimított, szürke törésû, vastag falú, samottos anyagú,
korong nélkül készített edény oldaltöredéke az alsó harmadból.
Kívül elsimított téglaszínû felületû, szürkésfekete törésû, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Kívül-belül téglaszínû, fekete törésû, kissé samottos anyagú, vékony falú, korong nélkül készített kis edény íves oldaltöredékei.
Kívül-belül szürke, fekete törésû, homokos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Piszkosszürke, fekete foltos, samottos anyagú, korong nélkül készített, durva kivitelû edény
oldaltöredéke.
Kívül-belül barnás téglaszínû, eldolgozott felületû, fekete törésû, kis fehér szemcsékkel soványított, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Fekete, samottos anyagú, korong nélkül készített kis edény kívül elsimított felületû, belül
drapp foltos oldaltöredékei.
Kívül téglaszínû, eldolgozott felületû, szürkésdrapp törésû, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Kívül téglaszínû, eldolgozott felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény oldaltöredéke ráégett agyagfolttal.
Sárgásdrapp külsõ felületû, szürke törésû, samottos anyagú, durva, vastag falú, korong nélkül
készített edény kissé íves oldaltöredéke.
Kívül-belül szürke felületû, fekete törésû, homokos anyagú, kézikorongolt edény oldaltöredéke.
Kívül téglaszínû, eldolgozott felületû, szürke törésû, kissé samottos anyagú, korong nélkül
készített edény oldaltöredéke.
Kívül-belül eldolgozott, sárgásszürke felületû, fekete törésû, kissé samottos anyagú, kézikorongolt edény oldaltöredéke.
Világos téglaszínû, eldolgozott felületû, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített, vékony falú edény oldaltöredéke.
Szürke, kívül-belül eldolgozott felületû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke az alj feletti részbõl.
Piszkosszürke, samottos anyagú, kézikorongolt edény oldaltöredéke.
Világos téglaszínû, korong nélkül készített, kopott edény oldaltöredéke.
Szürke, kívül eldolgozott felületû, kevés fehér szemcsével soványított, kézikorongolt edény
oldaltöredéke.
Téglaszínû, samottos anyagú, kézikorongolt edény kissé tagolt válltöredéke.
Fekete, téglaszínû foltos, samottos anyagú, kézikorongolt edény oldaltöredéke.
Kívül-belül szürke felületû, fekete törésû, kissé samottos anyagú, kézikorongolt edény oldaltöredéke.
Kívül-belül piszkos téglaszínû felületû, fekete törésû, samottos, omlékony anyagú, korong
nélkül készített, durva kivitelû edény oldaltöredéke.
Kívül-belül szürkésdrapp, eldolgozott felületû, szürke törésû, fehér szemcsés anyagú, kézikorongolt edény oldaltöredéke.
Kívül-belül szürkés téglaszínû, igen jól eldolgozott felületû, szürke törésû, fehér szemcsés,
korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Kívül-belül téglaszínû, eldolgozott felületû, szürke törésû, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Piszkos világosszürke felületû, belül kissé kormos, jó kidolgozású, samottos anyagú, korong
nélkül készített, vékony falú edény oldaltöredéke.
Kívül-belül piszkos téglaszínû felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.

163

Istvánovits Eszter
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.

106.
107.

164

Szürkés téglaszínû, kívül jól eldolgozott felületû, kissé samottos anyagú, kézikorongolt edény
oldaltöredéke.
Téglaszínû, jól eldolgozott külsõ, fekete belsõ felületû, kívül homokos anyagú, kézikorongolt
kis edény oldaltöredéke.
Téglaszínû külsejû, kívül-belül jól eldolgozott, fekete törésû, korong nélkül készített kis
edény oldaltöredékei.
Téglaszínû külsejû, fekete törésû, korong nélkül készített edény egyenes falú oldaltöredéke.
Kívül-belül világos téglaszínû, feketésszürke törésû, homokos anyagú, kézikorongolt(?)
edény oldaltöredékei.
Kívül-belül piszkos téglaszínû, eldolgozott felületû, szürke törésû, korong nélkül készített
edény oldaltöredékei.
Szürkés téglaszínû, eldolgozott külsõ-belsõ felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong
nélkül készített edény oldaltöredéke.
Szürke, szürkés téglaszínû foltos, eldolgozott felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Kívül piszkos téglaszínû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Szürke, samottos anyagú, korong nélkül készített, vékony falú edény oldaltöredéke.
Kívül-belül szürkés téglaszínû, fekete törésû, homokos anyagú, korongolt edény kis oldaltöredéke.
Kívül-belül jól eldolgozott, szürke felületû, fekete törésû, korong nélkül készített, vékony
falú edény oldaltöredéke.
Kívül-belül világos téglaszínû, szürke törésû, korongolt kis hombár alja a korongolás csíkjaival. F: 9,5 cm. (VI. tábla 8.)
Téglaszínû, korongolt, simított, miniatûr edény profilált alja. Alján látszik a korongolás nyoma. F: 2,6 cm. (VI. tábla 2.)
Világos téglaszínû, korongolt edény agyonkopott, töredezett alja.
Téglaszínû, korongolt, simított, belül jól eldolgozott felületû edény profilált alja, alsó harmadában sekély horonnyal. F: 8,8 cm. (VI. tábla 7.)
Szürke, korongolt, simított edény alja. F: 8,9 cm. (VII. tábla 3.)
Drapposszürke, korongolt, simított, kissé homokos anyagú edény alja. F: 11,2 cm. (VII. tábla 4.)
Szürke, korongolt, belül kissé durvábban kidolgozott edény alja. F: 8,7 cm. (VI. tábla 6.)
Téglaszínû, fekete foltos külsejû, belül drapposszürke, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített, nagy fazék alja. F: 12,6 cm. (IX. tábla 2.)
Téglaszínû, fekete foltos külsejû, belül drapposszürke, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény kissé profilált alja. F: 12 cm. (IX. tábla 3.)
Kívül piszkos téglaszínû, belül barnás, fekete törésû, samottos anyagú, durva, korong nélkül
készített edény eldolgozott felületû alja. Kívül egy foltban ráégett agyagréteg látszik. F:
11,5 cm. (XI. tábla 4.)
Kívül piszkos téglaszínû, eldolgozott felületû, szürkésfekete törésû, samottos anyagú, korong
nélkül készített, vastag falú edény alja. F: 11,3 cm. (IX. tábla 4.)
Szürkés téglaszínû külsejû, eldolgozott felületû, belül repedezett belsõ felületû, szürkésfekete
törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített, vastag falú kis edény alja. F: 7 cm. (X.
tábla 4.)
Kívül-belül sárgás téglaszínû, szürke törésû, samottos anyagú, jobban kidolgozott, korong
nélkül készített edény alja. F: 9,4 cm. (XI. tábla 3.)
Kívül drappos, eldolgozott felületû, szürkésfekete törésû, kicsit homokos anyagú, kézikorongolt(?) edény alja. F: 12,7 cm. (VIII. tábla 5.)
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108.

Kívül-belül piszkos téglaszínû, szürke törésû, samottos anyagú,
korong nélkül készített edény alj- vagy oldaltöredéke fül helyével(?). Belsejében textil lenyomatát(?) figyeltük meg (7. kép).
109. Piszkosszürke, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény alja felmenõ fal nélkül.
110. Barna, kívül szürke foltos, erõsen kavicsos-homokos anyagú,
omlékony, vastag falú, belül töredezett, korongolt edény alja.
F: 13,4 cm. (X. tábla 5.)
111. Téglaszínû, lapított gömb alakú égett agyagrög.
112. Szürkés téglaszínû, homokos anyagú paticsok.
113. Szürkés téglaszínû, homokos anyagú agyagnehezék töredéke.
72. objektum: egészen sekély, mindössze 5 cm mély, szabálytalan alaprajzú objektum. Legnagyobb hossza 350 cm, legnagyobb szélessége 180 cm. Az északkeleti részen 60 cm átmérõjû, az aljtól mérve 40 cm mély cölöplyuk mélyedt le.
Elképzelhetõ, hogy a 71. objektumhoz hasonló épület maradványa. (Ltsz.
99.43.1.)
1. Téglaszínû, szürke foltos, kissé homokos anyagú, korongolt,
ún. északi típusú hombár oldaltöredéke.
77. objektum: 220x160 cm-es, ovális alaprajzú, függõleges falú, szürkésbarna
7. kép
betöltésû gödör. Mélysége a jelentkezéstõl 55 cm. Benne egy Árpád-kori töreNyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
déket is találtunk. Az objektum kormeghatározása kérdéses. (Ltsz. 99.44.1.)
textillenyomatos cserép
1. Kívül-belül téglaszínû, szürke törésû, korongolt, simított, véa 71. objektumból
kony falú edény oldaltöredéke.
79. objektum: Árpád-kori objektumban talált korábbi lelet (Ltsz. 99.46.5.):
Abb. 7
1. Szürke, korongolt, kissé homokos anyagú, kopott, vékony falú
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
edény oldaltöredéke.
Scherbe mit Textilabdruck
86. objektum: 210x180 cm-es, ovális alaprajzú, függõleges falú, egynemû szüraus Objekt 71
ke betöltésû gödör. Mélysége 25 cm. (Ltsz. 99.53.1–3.)
1. Kívül-belül sárgásdrapp, fekete foltos, fekete törésû, samottos
anyagú, durva kivitelû, korong nélkül készített edény perem- és aljtöredéke. Pá: 18,8 cm,
‘M’: kb. 25 cm, F: 12 cm. (XII. tábla 1.)
2. Kívül-belül sárgásdrapp, fekete törésû, samottos anyagú, durva kivitelû, igen vastag falú, korong nélkül készített edény aljtöredéke. F: 12,2 cm. (XII. tábla 2.)
87. objektum: 180x160 cm, szabálytalan ovális alaprajzú gödör. Betöltése barnásszürke. Helyenként túlbontottuk. Alja felé kissé szûkült. Mélysége 60 cm. Benne egy bronzkori, egy korszakunkhoz tartozó és egy Árpádkori cserép. Kora kérdéses. (Ltsz. 99.54.1.)
1. Szürke, korongolt edény kopott kis oldaltöredéke.
89. objektum: A 81. objektum bontása után vettük észre, hogy annak északi fala nem steril. Innen kezdtük el
bontani a 89. objektumot. Az újranyesésben foltot továbbra sem sikerült megfigyelnünk. Kör alaprajzú, enyhén méhkasos, hamus betöltésû gödörnek bizonyult. Átmérõje 240 cm, mélysége 80 cm. Betöltése az alján kb.
40 cm vastagságban barnásabb volt. (Ltsz. 99.55.1–19.)
1. Szürke, korongolt edény kihajló, vízszintes pereme. Pá: 24,5 cm. (XIII. tábla 2.)
2. Kívül barnásdrapp, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény kisebb, durva, kihajló pereme. Pá: 20,6 cm. (XIII. tábla 1.)
3. Kívül-belül téglaszínû, szürke törésû, simított, korongolt, vékony falú, kis hombár oldaltöredékei.
4. Szürkésdrapp, korongolt edény kopott oldaltöredéke.
5. Fekete, simított, korongolt, vékony falú edény oldaltöredéke.
6. Kívül-belül drapp, kívül fekete foltos, fekete törésû, samottszemcsés anyagú, korongolt, kívül
eldolgozott felületû edény oldaltöredéke.
7. Téglaszínû, kívül barnás felületû, homokos anyagú, korongolt edény – kisebb északi típusú
hombár – oldaltöredékei.
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8.

Kívül sárgásszürke felületû, fekete törésû, samottos anyagú, durva kivitelû, korong nélkül készített edény töredékei. F: 11,4 cm. (XIII. tábla 4.)
9.
Kívül-belül szürkés téglaszínû, fekete törésû, jobb kivitelû, korong nélkül készített edény oldaltöredékei. Kívül egy foltban ráégett az agyag.
10.
Sárgásszürke külsõ-belsõ felületû, samottos anyagú, fekete törésû, korong nélkül készített kisebb edény vastag alja. F: 8,8 cm. (XIII. tábla 3.)
11.
Kívül-belül piszkos téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített, durva
kivitelû edény aljtöredéke, a külsején ráégett agyagréteggel. F: 11,8 cm. (XIII. tábla 5.)
95. objektum: 180 cm átmérõjû, kerek folttal jelentkezõ, szürkésbarna betöltésû gödör. A nyeséstõl mért mélysége 70 cm. Méhkas alakú, alján az átmérõje 195 cm. Benne egy bronzkori cserép is volt. (Ltsz. 99.58.1–4.)
1.
Kívül sárgás téglaszínû, szürke törésû, samottos anyagú, durva kivitelû, korong nélkül készített edény kisebb oldaltöredéke.
Szürke, világos-sötét szendvicses törésû, korongolt edény aljtöredéke. F: 9,4 cm. (XIII. tábla 6.)
2.
3.
Szürke, szabálytalan alakú, 3,5x5,8x1,2 cm-es homokkõdarab.

8. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
99. objektum
Abb. 8
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Objekt 99

99. objektum: 480x280 cm-es, téglalap
alaprajzú ház alapja (8–9. kép). Nyugati oldalán íves rész „ugrott ki”. Míg a ház nagy
részében a letaposott padlót jól meg
tudtuk figyelni, e kiugró résznél padló
nem volt. Az objektum 20 cm-nyire
mélyedt az altalajba. Közepe táján
40x50 cm átmérõjû, 15 cm mély, ovális
alaprajzú bemélyedés – cölöplyuk –
volt. Benne kis öntõtégelyt találtunk.
A ház déli végén 5–10 cm vastag, égett,
barnás rögös, kemény betöltésû, ovális,
70x120 cm-es foltot figyeltünk meg.
(Ltsz. 99.60.1–67.)

9. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
99. objektum
Abb. 9
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Objekt 99
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Kis, csonkakúpos, kívül-belül szürke, fekete törésû öntõtégely. Helyenként kifolyt és ráégett
salakfolt van az oldalán. Pá: 4,8 cm, M: 3 cm. (XIV. tábla 4.)
Kívül-belül sötétszürke, barna-szürke szendvicses törésû, korongolt edény vízszintesen kihajló pereme. Pá: 17 cm. (XIV. tábla 1.)
Drappos téglaszínû, korongolt tál kopott töredékei. Pá: 25,2 cm. (XIV. tábla 2.)
Piszkos téglaszínû, fekete foltos, erõsen samottos anyagú, korong nélkül készített edény pereme. Pá: 10,5 cm. (XIV. tábla 7.)
Szürkésfekete, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített, vékony falú edény kihajló pereme. Pá: 11,6 cm. (XV. tábla 2.)
Szürkésfekete, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített edény kihajló pereme. Pá:
14,4 cm. (XV. tábla 1.)
Barnás téglaszínû, belül egy sávban fekete, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
pereme. Pá: 15 cm. (XIV. tábla 8.)
Kívül-belül drapposszürke, eldolgozott felületû, samottos anyagú, korong nélkül készített,
vékony falú edény pereme. A vállán benyomott kör alakú díszekbõl képezett sor futott körbe.
Pá: 12,5 cm. (XIV. tábla 9.)
Kívül-belül szürkés téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
kihajló pereme. Pá: 15 cm. (XIV. tábla 6.)
Szürke, samottos anyagú, korong nélkül készített edény pereme. Pá: 12,8 cm. (XIV. tábla 5.)
Kívül-belül téglaszínû, szürke törésû, korongolt, simított, nagyobb edény vékony falú oldaltöredéke.
Téglaszínû, korongolt, vékony falú edény sávosan simított oldaltöredéke.
Drappos téglaszínû, korongolt, kicsit vastagabb falú edény kopott oldaltöredékei.
Világos téglaszínû, korongolt, agyonkopott edény oldaltöredékei.
Szürke, korongolt, sávosan simított, gömbölyû vállú edény töredékei.
Szürke, korongolt, kissé vékonyabb falú edény simított oldaltöredéke.
Kívül barnás téglaszínû, szürke törésû, belül koromfoltos, homokos anyagú, vastag falú, korongolt edény oldaltöredéke.
Kívül-belül fekete, barna törésû, puha anyagú, korongolt, simított edény oldaltöredéke.
Szürke, korongolt edény agyonkopott, belsejében letöredezett felületû oldaltöredéke.
Téglaszínû, korongolt, kopott edény oldaláról lepattant szilánk.
Kívül-belül drappos, szürke törésû, homokos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke, rátett, tagolt plasztikus dísz indításával.
Kívül sárga, belül szürke, eldolgozott anyagú, vastag falú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Kívül szürke, belül piszkos téglaszínû, fekete törésû, erõsen samottos anyagú, korong nélkül
készített edény oldaltöredéke.
Kívül sárga, belül barnás téglaszínû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény íves oldaltöredéke, rövid, ujjbenyomással tagolt, plasztikus kis lécdísszel. (XV. tábla 5.)
Kívül-belül eldolgozott, barnás felületû, fekete törésû, kissé samottos anyagú, korong nélkül
készített edény íves oldaltöredéke, bevagdosással tagolt, rátett, körbefutó léccel díszítve.
Kívül-belül szürkésdrapp, fekete törésû, samottos anyagú, nagyobb, korong nélkül készített
edények (6–8 edény lehetett) eldolgozott felületû oldaltöredékei.
Fekete, samottos anyagú, eldolgozott felületû, korong nélkül készített kisebb edény enyhén
íves oldaltöredéke.
Drapposszürke felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény vékonyabb oldaltöredékei.
Belül piszkos téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény kissé
durvított külsejû aljtöredéke a felmenõ fal nélkül.
Kívül sárga, belül szürke, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített, durva kivitelû edény oldaltöredéke.
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31.

Kívül téglaszínû, szürkésfekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített, eldolgozott
anyagú edény oldaltöredéke.
32.
Kívül piszkos téglaszínû, belül szürkésfekete, samottos anyagú, korong nélkül készített, vékony falú edény oldaltöredéke.
33.
Kívül-belül téglaszínû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített, durva kivitelû edény belül letöredezett oldaltöredéke.
34.
Kívül-belül téglaszínû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített, jól eldolgozott anyagú edény apró oldaltöredéke.
35.
Kívül világosbarna, fekete törésû, homokos anyagú, korongolt(?) edény agyonkopott, apró
oldaltöredéke.
36.
Fekete, samottos anyagú, korong nélkül készített fedõ fogójának töredéke. Átm.: 5 cm. (XV.
tábla 3.)
37.
Kívül-belül téglaszínû, belül koromfoltos, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény eldolgozott külsejû, nagy aljtöredéke. F: 11,6 cm. (XV. tábla 4.)
38.
Kívül-belül barnásszürke, belül koromfoltos, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül
készített edény vastag falú, eldolgozott külsejû aljtöredéke. F: 8,7 cm. (XV. tábla 9.)
39.
Kívül-belül piszkos drapposszürke, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény eldolgozott külsejû, nagy aljtöredéke. F: 13 cm. (XV. tábla 8.)
40.
Kívül-belül fehér, belül kissé kormos, szürke törésû, homokos anyagú, kevés samottal soványított, korong nélkül készített edény eldolgozott alja. F: 11,8 cm. (XV. tábla 6.)
41.
Kívül-belül világosszürke, fekete törésû, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített
edény eldolgozott, kisebb aljtöredéke. F: 11,6 cm. (XV. tábla 7.)
42.
Kívül-belül drapposszürke, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
durva kivitelû alja a felmenõ fal nélkül.
43.
Kívül-belül sárgás téglaszínû, kissé homokos anyagú, korong nélkül készített edény eldolgozott oldaltöredéke.
44.
Kívül-belül szürke, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény eldolgozott
aljtöredéke. F: 7,4 cm.
45.
Kívül-belül téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény eldolgozott külsejû kis aljtöredéke. F: 7,1 cm.
46.
Sárgásszürke, homokos anyagú, szabálytalan formájú patics-, illetve tapasztásdarabok.
47.
Négyszög metszetû, végén hegyesedõ vasár. H: 3,8 cm. (XIV. tábla 3.)
100. objektum: a 4-es úttal kb. párhuzamosan jelentkezõ árok a terület déli szélén. Szélessége 60 és 140 cm
közt változott. A kibontott árokszakasz a nyugati végén dél felé kanyarodott. 19–20 méter hosszan követtük.
Keleti részén U metszetû, a nyugati oldalon kettõs árokká vált szét. Elképzelhetõ, hogy az 1. objektum folytatása. Amennyiben ez így van, akkor az objektum bronzkori, azonban ezt nem sikerült egyértelmûen eldöntenünk. Egy helyen az árok gödörré szélesedett (112. objektum), amely azonban nem tartalmazott régészeti leletet. (Ltsz. 99.61.1–3.)
1.
Fekete, egy helyen szürke foltos, homokos anyagú, korongolt edény oldaltöredéke, amelyet vízszintesen fésült
vonalköteg alatt befésült hullámvonalköteggel díszítették.3 (XX. tábla 3., 10. kép)

10. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO: fazéktöredék
a 100. objektumból
Abb. 10
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO: Topffragment aus Objekt 100
3 Ez a töredék kora népvándorlás korinak tûnik.
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2.

Kívül sárgás téglaszínû, belül szürke, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény oldaltöredéke.
3.
Kívül szürke és barna foltos, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
kis oldaltöredéke.
103. objektum: bizonytalanul rajzolódó objektum. Nyugati szélét túlbontottuk. Valójában 160x170 cm-es, ovális alaprajzú gödör. Betöltése egynemû szürke. Mélysége 100 cm. Alja felé kissé szûkült. (Ltsz. 99.63.1.)
1.
Szürke, korongolt edény erõsen kihajló, belsejében simított pereme. Pá: kb. 25 cm. A XVI.
tábla 7. rajzhoz hasonló, talán annak a töredéke.
104. objektum: a gép által felhordott fekete rétegben nagyobb mennyiségû régészeti leletet találtunk. Az objektum széle igen bizonytalanul jelentkezett. Valószínûleg egy részben már elpusztult ház maradványa lehetett,
mely eredetileg lekerekített sarkú, Ny–K-i tengelyû téglalap alaprajzú, 400x250 cm-nél nagyobb lehetett.
DNy-i részén 20 cm-nyire lemélyedõ, 30 cm átmérõjû cölöplyuk maradványát sikerült megfigyelnünk. Betöltése szürkésbarna, a cölöplyuk táján nagyobb foltban hamus volt. (Ltsz. 99.64.1–15.)
1.
Szürke, korongolt edény kihajló, kopott pereme. Pá: 16,1 cm. (XVI. tábla 2.)
2.
Kívül-belül piszkos téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített kis töredék. Talán egy agyagkorong vagy orsógomb darabja. Átm.: 6,4–6,5 cm. (XVI. tábla 3.)
3.
Szürke, korongolt nagyobb edény szabálytalan metszetû hurkafüle. (XVI. tábla 5.)
4.
Kívül szürke, belül drapp, korongolt, vékony falú edény kopott oldaltöredéke.
5.
Kívül-belül sárga, szürke törésû, kissé homokos anyagú, kopott, korong nélkül készített
edény oldaltöredékei.
6.
Kívül-belül fekete, barna törésû, simított, kopott, korongolt, nehéz edény oldaltöredéke.
7.
Sárgás téglaszínû, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
8.
Sárgás téglaszínû, kissé homokos, eléggé durva kivitelû korongolt edény oldaltöredéke.
9.
Kívül piszkos téglaszínû, szürkésfekete törésû, samottos anyagú, vastag falú, korong nélkül
készített edény oldaltöredéke.
10.
Kívül-belül sárgás téglaszínû, szürke törésû, homokos-samottos anyagú, eldolgozott felületû,
kézikorongolt(?) edény oldaltöredéke.
11.
Kívül-belül téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített nagy edény
vastag falú töredéke.
12.
Kívül-belül téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke az alj feletti részrõl.
13.
Kívül szürke, belül téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, eldolgozott felületû, korong
nélkül készített edény oldaltöredéke.
14.
Sárga, homokos anyagú, lapos tapasztásdarab.
105. objektum: 630x330 cm-es, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú ház(?). Betöltése egynemû fekete. Alján
több helyen, foltokban letaposott padlót bontottunk ki. Fala kissé meredek volt, alja felé enyhén szûkült. Legnagyobb mélysége 40 cm. (Ltsz. 99.65.1–22.)
1.
Téglaszínû, korongolt, simított, vékony falú edény pereme. Pá: 11,4 cm. (XVII. tábla 1.)
2.
Kívül-belül piszkosdrapp, szürkésfekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített,
durva kivitelû, nagy edény peremtöredékei. Pá: 15,3 cm. (XVII. tábla 3.)
3.
Szürkésfekete, kissé homokos anyagú, korong nélkül készített fedõ pereme. Átm.: 25 cm.
4.
Szürke, korongolt, simított edény kissé íves nyaktöredéke.
5.
Szürke, korongolt, sávosan simított, kisebb hombár oldaltöredéke.
6.
Szürke, korongolt, simított, vastag falú edény oldaltöredéke a talp feletti részbõl.
7.
Szürke, korongolt, simított, vékonyabb falú edény oldaltöredéke.
8.
Kívül piszkossárga, szürke törésû, homokos anyagú, korongolt edény oldaltöredéke.
9.
Kívül-belül piszkos téglaszínû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
íves nyak- és egyenes oldaltöredéke.
Kívül-belül téglaszínû, szürkésfekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
10.
oldaltöredéke.
11.
Világos téglaszínû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kívül-belül sárga felületû, külsején fekete foltos, fekete törésû, samottos, puha anyagú, korong nélkül készített edény kopott oldaltöredéke.
Kívül piszkossárga, eldolgozott felületû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
Szürke, korongolt, kopott, vastagabb falú edény aljtöredéke. F: 8,7 cm. (XVII. tábla 7.)
Barnás téglaszínû, belül kormos, samottos-szemcsés anyagú, korongolt, eldolgozott felületû
vastagabb falú edény aljtöredéke. F: 9,8 cm. (XVII. tábla 6.)
Kívül sárga felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény vastag aljtöredéke. F: 12,2 cm. (XVII. tábla 4.)
Piszkosszürke, eldolgozott felületû, fekete törésû, gömbölyû, korong nélkül készített orsógomb fele. Átm.: 4,4 cm, M: 3,9 cm. (XVII. tábla 2.)
Zöldesszürke, kissé szivacsosra égett salakdarab.
Ívelt hátú, egyélû vaskés a nyélnyújtvány nélkül. H: 8,7 cm. (XVII. tábla 5.)

11. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
106. objekum
Abb. 11
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Objekt 106
12. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
fazékperem a 106. objekumból
Abb. 12
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Randfragment aus Objekt 106

13. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO: szürke,
korongolt töredékek a 106. objekumból
Abb. 13
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
graue, scheibengedrehte Fragmente
aus Objekt 106
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106. objektum: kb. 100x110 cm-es, körte alakú kemence maradványai. Csak a sütõlap alatti cseréprétegbõl maradt meg néhány töredék, illetve körülötte helyenként foltokban a vörösre égett altalaj jelezte az objektumot
(11. kép). (Ltsz. 99.66.1–10.)
1.
Drapp és szürke foltos, homokos anyagú, korongolt, egészen vékony falú, tagolt peremû, íves
vállú fazék sûrûn karcolt vízszintes vonalakkal, amelyen a vállon karcolt hullámvonal alatt
benyomkodott díszítõsor, majd alatta ismét két körbefutó, bekarcolt hullámvonal díszíti. Pá:
10,4 cm.4 (XX. tábla 1., 12. kép)
2.
Szürke, korongolt, simított, nagyobb edény kopott oldaltöredékei besimított hullámvonallal
(13. kép 1.).
3.
Világos drapposszürke, korongolt, vékony falú edény kopott, íves oldaltöredéke.
4.
Drapposszürke, korongolt edény kopott oldaltöredékei (13. kép 2.).
5.
Szürke, korongolt, simított, vékonyabb falú edény oldaltöredéke.
6.
Kívül-belül téglaszínû, fekete törésû, homokos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
107. objektum: 175x145 cm-es, ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, 35 cm mély, barnásszürke betöltésû gödör.
(Ltsz. 99.67.1–2.)
1.
Téglaszínû, korongolt edény agyonkopott egészen apró oldaltöredéke.
2.
Kör keresztmetszetû, vékony bronzhuzalból hajlított, nyitott karika és egy kisebb huzaltöredéke. Átm. 1,7 cm (XVI. tábla 1.).
108. objektum: 180x140 cm-es, ovális alaprajzú gödör. Foltja inkább csak sejthetõ volt. Déli vége lépcsõzetes.
Oldala és alja nehezen vált el az altalajtól, betöltése itt apró fekete rögös sárga. Északi széle méhkasosodott,
de egy nagyobb állatjárat erõsen bolygatta, így a gödör eredeti formája egyértelmûen nem határozható meg.
Legnagyobb mélysége 120 cm. Betöltése alul 30 cm vastagságban sárga, felette barna, majd szürke. (Ltsz.
99.68.1.)
1.
Szürke, korongolt, belül elsimított felületû edény kihajló pereme. Pá: 24,6 cm. (XVI. tábla 7.)
113. objektum: 170 cm átmérõjû, szabályos kör alakú folttal jelentkezõ gödör. Alja felé kissé bõvülõ méhkas
alakú. Déli szélénél 20 cm magas, 30 cm széles lépcsõ húzódott. Mélysége 90 cm. (Ltsz. 99.71.1–3.)
1.
Szürke, korongolt, kopott edény vastagabb falú oldaltöredéke.
2.
Kívül-belül téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
3.
Téglaszínû, samottos-homokos anyagú, korong nélkül készített edény nagyobb aljtöredéke a
felmenõ fal nélkül.
114. objektum: 170x170 cm-es, lekerekített sarkú négyszög alaprajzú, függõleges falú gödör. 120 cm mély. Betöltése szürkésbarna, egynemû. Benne egy Árpád-kori cserepet is találtunk. (Ltsz. 99.72.1–3.)
1.
Kívül-belül téglaszínû felületû, belsejében kormos, fekete törésû, samottos anyagú, nagyobb,
korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
2.
Szürke-fekete, kissé szivacsosra égett agyagrög.
118. objektum: 120 cm átmérõjû, kissé tojásdad alaprajzú gödör. Mindössze 10 cm maradt meg belõle. Betöltése egynemû szürke. Alja felé kissé szûkült. (Ltsz. 99.73.1.)
1.
Szürke, korongolt, sávosan simított nagy hombár vastag falú oldaltöredéke.
120. objektum: 180 cm átmérõjû, kör alaprajzú gödör. Fala a nyugati oldalán függõleges, a keletin méhkasosodott. Mélysége 80 cm. Felsõ részén fehér szemcsés szürke volt a betöltése, alul 20–25 cm-es sávban fekete.
Alján, a közepén bedobott, nagyméretû kutya csontvázát bontottuk ki. (Ltsz. 99.74.1.)
1.
Kívül-belül téglaszínû felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
agyonkopott oldaltöredéke. 5
121. objektum: enyhén méhkasos gödör. Betöltése barnásszürke, kevert. Átm.: fent 160 cm, lent 190 cm.
M: 60 cm. (Ltsz. 99.75.1.)

4 Ez az edény kora népvándorlás korinak tûnik.
5 A töredékrõl nem tudtuk egyértelmûen eldönteni, hogy bronzkori vagy császárkori-e. Ennek megfelelõen az objektum kora

is kérdéses.
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1.

Kívül-belül szürke felületû, fekete törésû, barna szemcsés, vékony falú, korongolt edény kis
oldaltöredéke befésült hullámvonalköteggel.6 (XX. tábla 2.)
126. objektum: igen nagyméretû, kör alaprajzú, fehér szemcsés kevert betöltésû gödör. Átm.: 220 cm, M:
80 cm. (Ltsz. 99.76.1.)
1.
Drappossárga, kissé samottos anyagú, elsimított felületû, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
129. objektum: kör alaprajzú, méhkasos gödör. Betöltése kevert, fehér szemcsés, barnás. Átm.: 126x122 cm,
M: 71 cm. (Ltsz. 99.77.1–6.)
1.
Kívül-belül drapp, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített nagyobb edény pereme. Pá: 17,1 cm. (XVI. tábla 4.)
2.
Szürke, korongolt, simított felületû edény oldaltöredéke.
3.
Kívül-belül téglaszínû felületû, szürke törésû, korongolt, vékony falú edény agyonkopott kis
oldaltöredéke sekély horonnyal.
4.
Kívül téglaszínû, belül drapp felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény oldaltöredéke.
5.
Kívül-belül barna, jól eldolgozott felületû, szürkésfekete törésû, barna szemcsés, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.

14. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
kutyaváz a 130. objektumban
Abb. 14
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Skelett eines Hundes aus Objekt 130

130. objektum: kör alaprajzú, alja felé erõsen szûkülõ
gödör. Betöltése kevert, fehér szemcsés barna. Csaknem a legalján egy bedobott kutya csontváza feküdt
(14. kép). Valószínûleg korszakunkhoz tartozik, de találtunk benne késõ bronzkori cserepeket is. Átm.:
150 cm, M: 60 cm. (Ltsz. 99.78.1–4.)
1.
Kívül-belül világos téglaszínû, fekete törésû, eldolgozott felületû, korong nélkül készített
edény oldaltöredéke.
2.
Szürke, korongolt, vékony falú edény oldaltöredéke.
3.
Téglaszínû, korongolt, vékony falú edény kopott oldaltöredéke.
4.
Kívül szürkésfekete, belsõ felületén téglaszínû, fehér szemcsékkel erõsen soványított, korong
nélkül készített, nagy edény aljtöredéke a felmenõ fal nélkül. F: kb. 14 cm.
133. objektum: bronzkori objektum, a késõbbi cserép feltehetõleg másodlagosan került bele. (Ltsz. 99.80.19.)
1.
Téglaszínû, korongolt, kihajló peremû edény erõsen kopott pereme. Pá: 24,2 cm.
135. objektum: kör alaprajzú, alja felé szûkülõ gödör. Betöltése kevert, fehér szemcsés sötétbarna. Átm.:
208 cm, M: 100 cm. (Ltsz. 99.81.1–3.)
1.
Szürke, korongolt, simított, vastag falú hombár két oldaltöredéke.
2.
Szürke, korongolt, simított, vékony falú kis edény oldaltöredéke.
141. objektum: 180x200 cm-es, ovális alaprajzú, alja felé szûkülõ, kevert barna betöltésû gödör. M: 40 cm.
99.86.1.
1.
Téglaszínû, korongolt, simított, vékony falú edény oldaltöredéke.

6 Ez a töredék kora népvándorlás korinak tûnik.
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15. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
bográcsfül a 143. objektumból
Abb. 15
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Kesselhenkel aus Objekt 143
143. objektum: bronzkori ház betöltésébõl
származik egy töredék (Ltsz. 99.87.13.):
1.
Sárgásszürke, szendvicses
törésû, puha anyagú, korong nélkül készített bogrács peremtöredéke a fogófül csonkjával. Pá: kb.
19,5 cm. (XX. tábla 4., 15.
kép)

16. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO: 144.
objektum
Abb. 16
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Objekt 144
144. objektum: 270x280 cm-es, lekerekített
sarkú négyszög alakú folttal jelentkezõ
ház(?) a sárga löszös altalajban (16–17. kép).
15–20 cm mély. Betöltése egynemû barnás.
Délkeleti sarkában szürke, letaposott padlót
figyeltünk meg. Ugyanitt égett kövek hevertek, amelyekre eredetileg lapos, elvékonyodó peremû „agyagtepsit” – feltehetõleg mozgatható tûzhelyet – helyeztek. Ez utóbbi
szétomlott, de darabjai ezen a részen koncentrálódtak. Az északkeleti sarkon 40x70
cm-es, 10 cm mély bemélyedést bontottunk
ki. (Ltsz. 99.88.1–8.)

17. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
144. objektum
Abb. 17
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
Objekt 144
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18. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
hordozható tûzhely a 144. objektumból
Abb. 18
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO:
tragbare Herdstelle aus Objekt 144

1.

Szürke, sárga foltos sütõalkalmatosság töredékei. Átmérõje mintegy 80–85 cm lehetett. Vastagsága 7–8 cm. Függõlegesen felmenõ pereme
elvékonyodik. Magassága 12,8 cm. (XVIII. tábla 3., 18. kép) Kiegészíti egy ugyancsak durva
anyagú, téglaszínû, kopott, vastag falú, kissé
íves töredék, amelyen mintha hurokfül csonkjai
lennének. Talán sütõharangszerû tárgy töredéke. Vastagsága 1,8 cm. A fül íve kb. 10 cm.
(XVIII. tábla 2.)
2.
Fekete, külsején barna foltos, kissé homokos anyagú, jól eldolgozott felületû, korongolt
edény oldaltöredéke.
3.
Kívül-belül eldolgozott, piszkosszürke felületû, fekete törésû, korong nélkül készített edény
oldaltöredéke.
4.
Barnásszürke, korongolt, vékony falú edény agyonkopott, íves oldaltöredéke.
5.
Piszkosszürke, samottos anyagú, korong nélkül készített edény aszimmetrikus aljtöredéke. F:
8,2 cm. (XVIII. tábla 1.)
6.
Piszkosszürke, samottos anyagú, korong nélkül készített edény aljtöredéke. F: 8,6 cm.
8.
Nagyobb mennyiségû, szürkésfeketére égett szemcsés kõdarab.
146. objektum: Árpád-kori objektumban talált korábbi leletek (Ltsz. 99.89.24.):
1.
Kívül sárga felületû, szürke törésû, samottos-szemcsés anyagú, korong nélkül készített edény
oldaltöredéke.
A 146. objektum b.-vel jelölt részén is elõkerült egy korszakunkhoz tartozó lelet (Ltsz.
99.91.1.):
2.
Kívül-belül drappos felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
oldaltöredéke.
147. objektum: É–D-i árok, melyet 15,5 m hosszan tudtunk követni. Északi végén az 1. objektumba – egy
Ny–K-i árokba – torkollott. Amennyiben azzal valóban összetartozott, akkor a bronzkori település része volt.
Szerkezete és betöltése hasonlított az 1. objektuméra. Beleásták a 148. és 149. objektumot.7 Az árok átlagos
szélessége 70–80 cm. Mélysége 15–20 cm közötti. (Ltsz. 99.92.1.)
1.
Kívül-belül szürke felületû, fekete törésû, kissé samottos anyagú, korong nélkül készített
edény oldaltöredéke.
148. objektum: a 147. árokra ráásott gödör. 190–200 cm átmérõjû, 40 cm mély, fekete betöltésû. Alja felé szûkült, ott az átmérõje: 140x150 cm. (Ltsz. 99.94.1–3.)
1.
Drapp, korongolt, bikónikus edény kigyûrt pereme. Pá: 19 cm. (XIX. tábla 3.)
2.
Vassalakdarabok.
149. objektum: a 147. árokra ráásott gödör. 150 cm átmérõjû, 100 cm mély objektum. Hordó alakú, oldala hasasodott. Betöltése felül sötétbarna, alatta erõsen lösz-szemcsés sötétbarna. Alul 20–30 cm vastag, egynemû
szürkésbarna volt a betöltése. (Ltsz. 99.95.1–2.)
1.
Világosszürke, szendvicses törésû, korongolt tál pereme. Pá: 25,2 cm. (XIX. tábla 4.)
2.
Szürke, korongolt, vékony falú edény íves hastöredéke.
7 A nyesésben és a metszetben az árok és az objektumok betöltése nem volt egyértelmûen elkülöníthetõ.
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156. objektum: Árpád-kori objektumban talált korábbi lelet (Ltsz. 99.100.1.):
1.
Szürke, korongolt edény kopott oldaltöredéke.
Szórványok:
A 100–120. objektum környékén összegyûjtött leletek (Ltsz. 99.69.1–13.):
1.
Kívül-belül sárgás téglaszínû felületû, fekete törésû, erõsen homokos anyagú, kézikorongolt
edény kihajló pereme. Pá: 12,5 cm. (XVI. tábla 6.)
2.
Fekete, belül szürkés felületû, kissé homokos anyagú, korong nélkül készített edény vastag
pereme.
3.
Téglaszínû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény deformálódott pereme- és oldaltöredékei. Pá: 23,4 cm.
4.
Kívül-belül szürkésdrapp felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény oldaltöredékei.
5.
Kívül-belül téglaszínû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
6.
Kívül piszkos téglaszínû felületû, szürke törésû, samottos soványítású, puha anyagú, korong
nélkül készített edény oldaltöredéke.
7.
Kívül-belül téglaszínû felületû, szürke törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény
oldaltöredéke.
A keleti rész déli végénél talált leletek (Ltsz. 99.106.1.):
1.
Kívül téglaszínû, belül barna felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény oldaltöredéke.
2.
Téglalap alakú vaslemez, melynek 2/3 részét kétrét hajlították. Ez utóbbi részen így V alakú
metszet alakult ki. H: 3,6 cm, Sz: 1,6 cm. (XIX. tábla 1.)
Zárt gödöranyag, melynek száma elkallódott (99.107.1–2.):
1.
Téglaszínû, korongolt, simított edény kopott oldaltöredéke.
2.
Szürke, homokos anyagú, korongolt edény kopott oldaltöredéke.
Zárt gödöranyag, melynek száma elkallódott (Ltsz. 99.108.1–2.):
1.
Kívül barna alapon sárgásfehér felületû, fekete törésû, samottos anyagú, vastag falú, korong
nélkül készített edény oldaltöredéke.
2.
Barna, omlékony kis agyagrög.
Keleti oldal (Ltsz. 99.112.1–4., 7., 9.):
1.
Szürke, korongolt, vékony falú edény agyonkopott oldaltöredéke.
2.
Szürke, korongolt, simított hombároldal.
3.
Téglaszínû, korongolt, vékony falú edény agyonkopott oldaltöredéke.
4.
Téglaszínû, picit homokos anyagú, korongolt edény agyonkopott pereme.
5.
Kívül téglaszínû felületû, belsejében kormos, samottos anyagú, durva kivitelû, korong nélkül
készített edény oldaltöredéke.
6.
Kívül sárga, belül barnás felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített
edény oldaltöredéke.
További szórványok a feltárt területrõl (Ltsz. 99. 113.1., 4., 8., 10.):
1.
Kívül-belül drapp felületû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény pereme, egy helyen átfúrva. Pá: 12,4 cm. (XIX. tábla 5.)
2.
Téglaszínû külsejû, fekete törésû, samottos anyagú, korong nélkül készített edény oldaltöredéke.
3.
Barnásszürke, samottos anyagú, korong nélkül készített, durva kivitelû kisebb edény aszimmetrikus aljtöredéke. F: 6,7 cm. (XIX. tábla 7.)
4.
Kör keresztmetszetû vashuzalból készített, zárt karika. Átm.: 3,7x4,2 cm. (XIX. tábla 2.)
Terepbejárásból (Ltsz. 99.114.2.):
1.
Kívül-belül fekete, szürke törésû, vékony falú, korongolt edény válla, íves nyakán bordával.
A vállon besimított függõleges sávok matton hagyottakkal váltakoznak. (XIX. tábla 6.)
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A telep kora
Már elöljáróban le kell szögeznem, hogy a településrészlet keltezése nehézségekbe ütközik.
A kerámia zöme császárkori falura utalt, ugyanakkor elõfordult 4 olyan objektum (100., 106., 121.
és 143. objektum), amelyekben találtunk egy-egy – eddigi ismereteink szerint – a császárkori leletanyagra nem jellemzõ edénytöredéket (10., 12., 15. kép, XX. tábla). Ezek szemcsés anyaga, illetve
technikai kivitele leginkább a népvándorlás kori leletekére emlékeztet. Ez esetleg arra utal, hogy
a település életét talán a császárkor utáni idõszakra, a népvándorlás idejére keltezhetjük. A 100. objektumban mindössze 3 cserép volt: 2 korong nélkül készített, jellegtelen töredék, valamint egy
szemcsés korongolt, népvándorlás korra utaló darab. A 121. objektumnak egy nehezen keltezhetõ
töredék volt az egyetlen lelete. A 143. objektum egy bronzkori ház, ebbõl egy korong nélkül készített bogrács pereme (15. kép) került elõ. A 106. objektum esetében a kétféle – a szemcsés korongolt
népvándorlás kori jellegû és a szürke, finoman iszapolt, császárkorra jellemzõ kerámia – együtt fordul elõ (11. kép). Egy kemence aljába tapasztott cserepekrõl, mégpedig egy jellegzetes, homokos
anyagú, vékony falú, tagolt peremû fazék töredékeirõl és szürke, korongolt – köztük besimított –
darabokról van szó (12–13. kép, XX. tábla 1.). Hangsúlyoznom kell, hogy a telepanyag egészébõl
származó tárgyak zöme a császárkori szarmata leletek megfelelõje.
Az anyagleírásban „népvándorlás kori jellegû”-ként jelölt darabok keltezése komoly gondot jelent. A korong nélkül készített bográcsok (XX. tábla 4.) esetében a kutatás általában a késõ
avar kori, illetve a VIII–IX. századi keltezés mellett foglal állást (pl. SZÕKE 1980. 184–185., BÁLINT
1991. 58., 70., HAROLD 2004. 61.). Kérdés, lehetséges-e esetünkben a közel 300 edény közül kiemelni a bográcsperemet mint egyetlen keltezõ darabot.
Ha erre a kérdésre válaszolni szeretnénk, figyelembe kell vennünk olyan adatokat, mint pl.
Zemplénagárd–Nagygödör lelõhely esete, ahol a leletanyag feldolgozása során Harold Hajnalka a
kerámiaanyag egy részét mint „népvándorláskori/császárkori? edénytöredékek” közli (HAROLD
2006. 24–31.). Ez azt jelenti, hogy Zemplénagárd esetében a publikáló hasonló gondokkal találta
szembe magát.8
A kérdésre a kutatás jelen stádiumában aligha adhatunk végleges választ. Azt azonban mindenképpen fel kell vetnünk, hogy egy olyan közösség telepének részletét tártuk fel, amely erõs császárkori szarmata (legalábbis mûhely) tradícióval rendelkezett. Ha figyelembe vesszük, hogy a Felsõ-Tisza-vidék V–VI. századi népességének etnikai összetétele ma még tisztázatlan, a korszak településeirõl alig-alig rendelkezünk információkkal, akkor mindenképpen figyelemre méltóak a fent
leírtak. A Nyíregyháza határában az M3-as autósztráda építését megelõzõ feltárások során elõkerültek olyan temetkezések, amelyek bizonyosan, és olyan teleprészletek, amelyek nagy valószínûséggel erre az idõszakra keltezhetõk. Ezek feldolgozása további információkkal szolgálhat annak megállapításához, hogy milyen mértékû lehetett a régió császárkori lakosságának továbbélése.

Házak
A telepen 6 épületmaradványnak meghatározható objektumot tártunk fel. A császárkori
barbarikum épületeirõl közismert, hogy azok formája és szerkezete rendkívül változatos, még egyegy településen belül is (pl. DINNYÉS 1997.). Nincs ez másképp ebben az esetben sem.
8 Nem kívánok itt részletesen foglalkozni a 14C keltezés felhasználhatóságának / megbízhatóságának problémakörével, de

nem hagyhatom említés nélkül, hogy az örménykúti 54. lelõhely I–II. településrétegének – amelyet régészeti módszerekkel
a VIII–IX. századra keltezett a publikáló, és amelyekben ugyancsak elõfordult korong nélkül készített bogrács – 14C kronológiája 400–470, illetve 480–540 (HAROLD 2004. 112., 114.).
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A nyíregyházi feltárás épületmaradványai közül a legkisebb a 144. objektum, mely csaknem négyzet alaprajzú (270x280 cm) (16–17. kép). Volt benne ugyan egy bemélyedés, azonban sem
mérete, sem jellege alapján nem nevezhetõ cölöplyuknak. Nem egyedülálló eset ez. A császárkori
településeken gyakran figyelték meg a tartószerkezetre utaló nyomok hiányát. A szarmata házalapok rendszerint igen kicsik (9–15 m2), esetünkben azonban még ennél is kisebb objektummal állunk szemben,9 mindössze 7,6 m2. A letaposott padló azonban igazolja, hogy kis mérete ellenére
épületrõl lehet szó.
Az objektumban kemence nem volt, ahogyan a település egyetlen épületgödrében sem.
A császárkori telepeken ez általánosan megfigyelt jelenség. Ugyanakkor a 144. objektum sarkában
nagyobb mennyiségû égett kõ között egy vastag falú, „peremes tûzhely” töredékei kerültek elõ. Kb.
80–85 cm átmérõjû lehetett, pereme elvékonyodott, magassága 12,8 cm (XVIII. tábla 3., 18. kép).
Elsõként Párducz Mihály publikálta egy ún. peremes tûzhely maradványát a földeáki ásatásból (PÁRDUCZ 1941. 94. XXVIII: 20.). Ez a nyíregyházihoz hasonló méretû lehetett (kb. 85 cm
átmérõjû). Azóta – ha nem is gyakran – többfelé mutattak ki az ásatási anyagból kemenceperemet
vagy sütõplatni szélét: legutóbb a gyomai telep publikációjából értesültünk hasonló darabok elõkerülésérõl. Közülük az egyik átmérõjét a publikáló 34 cm-nek határozta meg (VADAY ET ALII 1996.
151.). Elõfordult hasonló darab Szegváron (ISTVÁNOVITS–LÕRINCZY–PINTYE 2005. 77.). Kondorosról két töredéket is említhetünk (VADAY–RÓZSA 2006. 95. 18. kép 16., 18.). Felbukkant Újhartyánban és Kompolton is (VADAY–RÓZSA 2006. 95., VADAY ET ALII 1999. 188.).
Ezek a nehezen azonosítható – s ennek megfelelõen a nem kellõen vizsgált telepanyagokból hiányzó – töredékek jelzik, hogy miért nincsenek az általunk feltárt házakban az Árpád-koriakhoz hasonló kemencék, tûzhelyek. A szarmaták körében – úgy tûnik – az Alföldön elterjedtek a hordozható tüzelõberendezések. Minthogy a legtöbb településen nem találunk pusztulási réteget, ebbõl
arra következtethetünk, hogy a házakat „békés” körülmények között hagyták el (pl. az épület elöregedett stb.). A ház felhagyásakor „kitakarítottak”, azaz a régi holmit, a hordozható tûzhellyel együtt
átvitték az új házba.10
A hordozható tûzhelyek vagy nagy agyagtepsik elõfordulnak a kora népvándorlás kori telepeken is. A zemplénagárdi darabokkal kapcsolatban Harold Hajnalka foglalta össze a kutatás jelenlegi helyzetét (HAROLD 2006. 10–12. Taf. 37–43.).
Visszatérve a nyíregyházi telep házaihoz, többségük téglalap alaprajzú és jóval nagyobb,
mint a fentebb bemutatott 144. objektum.

71. objektum

300 cm

600 cm

18 m2

72. objektum

180+x cm

300+x cm

több mint 5,4 m2

99. objektum

280 cm

480 cm

13,4 m2

104. objektum

250+x cm

400+x cm

több mint 10 m2

105. objektum

330 cm

630 cm

20,8 m2

144. objektum

270 cm

280 cm

7,6 m2

9 Hasonló méretû pl. a nyáregyházi 16. lelõhely 348. számú épületalapja (DINNYÉS 1997. 369. 2. kép).
10 Ha az iráni népek, és ezen belül a szarmaták tûzzel kapcsolatos hitére gondolunk, a „családi tûzhely” költöztetése aligha

lehet véletlen (Vö. MAKKAY 2007. 44–53.).
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A viszonylag nagyobb méretû épületek nem egyedülállóak. Nem sokkal kisebbek például
a Szeged–kiskundorozsmai telep házgödrei (3–5x2–4 méteresek – SZALONTAI–TÓTH 2000. 62.).
A Polgár–Kengyel-közi 22 házalap többsége pedig éppenséggel még nagyobb is: 6–6,5x4–4,5
m-es, azaz 24–30 m2 (HAJDÚ ET ALII 1997. 106.).
Az elõkerült kisebb-nagyobb paticsrögök (32., 69., 71., 99. objektum) utalnak arra, hogy
a félig földbe mélyített házak felmenõ fala esetünkben paticsból készült.

Kemencék
Mindössze 2 kemencét említhetünk (60. és 106. objektum). Mindkettõt megrongálták
a munkagépek, csupán a sütõfelület alatti cserépréteget sikerült megmentenünk. Míg a házakban
csak ritkán fordulnak elõ épített kemencék, addig a szarmata telepek egyik jellegzetessége az ún.
szabadban álló kemence.
A nyíregyházi telep esetében a 106. kemencének van különös jelentõsége, nevezetesen
a kronológia szempontjából. Mint a fentiekben már utaltam rá, a beletapasztott cserepek nyilvánvalóan egykorúak. Míg ezek egy része a császárkori szarmata telepek szokásos leletanyagával rokon
(pl. a besimított darab – 13. kép 1.), addig a XX. tábla 1., illetve a 12. képen bemutatott fazéktöredék ettõl a leletanyagtól teljességgel idegen. Peremképzéséhez, anyagához, technikai kiviteléhez és
díszítéséhez a császárkori leletanyagban párhuzamot nem ismerek. Elsõsorban a technikája alapján
a császárkor utáni idõszakra kell gondolnunk. Közeli analógia híján azonban ennél pontosabb keltezést nehéz meghatároznunk. Együttes elõfordulása a szürke, korongolt töredékekkel arról tanúskodik, hogy valószínûleg az egész telepanyag a császárkor utáni idõszakra keltezhetõ.

Gödrök
A gödrök zöme (12 eset) ovális vagy kör alaprajzú hengeres. A legkisebb átmérõje 120 cm,
a legnagyobbé 300 cm. Többségük 160–220 cm.
Egy esetben a függõleges, egyenes falú gödör alaprajza szögletes volt.
Gyakoriak a méhkas alakúak is (7 eset). Ezeknek alsó átmérõje 150 és 240 cm közt mozog.
Meg kell jegyeznem, hogy valószínûleg a leletanyag nélküli méhkas alakú gödrök (82. és 119. objektum) is az itt tárgyalt településhez tartozhattak. Jellemzõ azonban, hogy az ehhez a formához sorolható telepobjektumokban gyakran nem találunk leleteket.
A gödrök egyike hordó formájú volt. Alja felé szûkülõ verem 4 esetben fordult elõ. Végül
2 objektum formája szabálytalan.

A leletanyag
A leletanyag zöme – természetesen – kerámia. Bár a töredékek alapján – elsõsorban a korong nélkül készített edények esetében – nehéz pontosan megmondani az edények számát, de a teleprészlet leletanyagában kb. 280–290 edény töredékei fordulnak elõ. Közülük kb. 120–130 korongolt, hozzávetõleg 100–110 korong nélkül készített, 15 kézikorongolt. Ez az arány némileg eltér
a szokásostól, ahol a korongolt edények dominanciája jellemzõ (ISTVÁNOVITS–LÕRINCZY–PINTYE
2005. 71.).
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1. Korongolt edények
A korongolt árun belül több a szürke (70–75 eset), kevesebb a téglaszínû vagy ahhoz közelebb álló (50–55 db). Mindkét csoporton belül a technikai jellegzetességek közé tartozik, hogy
5–10%-uk anyaga homokos. Valójában a homok nem soványítóanyag lehetett ebben az esetben, hanem a bányászott – gyengébb minõségû – agyag tartalmazta.
Gyakori a korongolt daraboknál a szendvicses törés, olykor a szürke felületû cserepek belseje barna, máskor – ez az általánosabb – a téglaszínû felület mellett a törésfelület belseje szürke.
A korongolt edények harmada simított. Ez a szám eredetileg még nagyobb lehetett, ha figyelembe vesszük, hogy sok az erõsen kopott darab. A simítás zömében a külsõ felületen figyelhetõ
meg. A szürke kerámián belül 6 esetben a simítás sávos. Egy-két esetben a peremen belül sikált az
edény (XVI. tábla 6–7.), tálak esetében pedig kívül-belül egyaránt alkalmazták ezt a megoldást.
A felületkezelések között ki kell emelnünk a 69. objektum egyik töredékének tojáshéj színû
engobe bevonatát.
A szürke cserepek között 3 esetben besimított díszítést alkalmaztak. Két darabnál hullámvonal látható – az egyik matt alapon jelentkezik (42. objektum – I. tábla 2.). A másik hullámvonal
besimításos darab a feljebb már részletezett 106. kemence tapasztásából származik (13. kép 1.). Végül a harmadik díszített töredék egy szórvány. Felületén matt és besimított függõleges sávok váltogatják egymást (XIX. tábla 6.).
A díszítésekrõl szólván nem hallgathatunk a 100. és 121. objektum befésült díszû, homokos
anyagú darabjairól, melyek – akárcsak a 106. objektum már említett fazékpereme (12. kép), valamint a 143. objektum bográcspereme – kora népvándorlás koriaknak tûnnek.
Hombár
Hombár összesen 16 volt, közülük 12 szürke és 4 téglaszínû. Zömükben jól iszapolt darabok (I. tábla 2., VI. tábla 4., 8), de 3 esetben feltûnik az ún. északi típus is (I. tábla 3.).11 Az elõbbiek között egészen kicsi méretûek is akadnak, így például olyan, amelynek peremátmérõje mindössze 13 cm. Az északi típusúak mindig széles szájúak. Az itt megbecsülhetõ méretûnek is 25–30
cm körül volt a peremátmérõje. A finomabb anyagú hombárok közt vékony és vastag falú egyaránt
akadt. Jellemzõ a sávos simítás, a belsõ felületen pedig az erõs korongolási nyom. Elõfordul besimított díszû: vállon hullámvonalmintával (I. tábla 2.).
Tál
7 szürke és 3 téglaszínû tál töredéke került elõ. 7 esetben értékelhetõ a perem. Közülük 6
többé-kevésbé duzzadt, kihajló. Peremátmérõjük 16 és 29 cm között változik. Maguk a tálak félgömbösek. Kivétel a 61. objektum példánya (IV. tábla 1.), mely szögletes profiljával szokatlan darab. Az sem egyértelmû, hogy ez esetben nem fedõrõl van-e szó.
Amfora
A 60. objektumban egy nagyobb edény töredékei kerültek elõ, mely feltételezhetõen egy
szokatlan formájú amfora volt (II. tábla 2–4.). Pereme 19,6 cm átmérõjû.
Más edények
Szót kell ejtenünk még a további edénytípusokról, amelyeknek formája nem határozható
meg egyértelmûen. Gondolok itt az oldaltöredékek nagyobb hányadára, de említhetem a kisebb
11 A típus elkülönítéséhez ld. ISTVÁNOVITS 1993.
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peremtöredékeket is. Ezek egy része valószínûleg gömbtestû vagy bikónikus edények, kisebb bögrék, olykor korsók maradványa. Utóbbiakra egyértelmûen utal egy szalag- és egy hurkafül töredéke
(VII. tábla 5., XVI. tábla 5.).
2. Kézikorongolt edények: fazekak
A kronológiai problémáknál tárgyalt darabokon kívül 15 olyan edénytöredéket emelhetünk
ki, amelyekkel kapcsolatban felmerült annak valószínûsége, hogy azok hurkatechnikával felrakottak, és csupán „utánkorongolták” õket kézzel forgatott korongon. Ezek közé tartozik pl. az I. tábla
4., VIII. tábla 5., XVI. tábla 6. töredéke.12
3. Korong nélkül készített edények
Mint láttuk, a kerámiaanyag elég nagy hányadát jelentették a korongolatlan cserepek. Bár
pontos számukat nem tudom meghatározni, mintegy 100–110 edény oldal-, nyak- és válltöredéke
került elõ. Feltûnõ azonban, hogy csak 39 alj tartozik hozzájuk. Minthogy a fenéktöredékeket könynyebben lehet restaurálni, kevésbé törékenyek, mint az edény többi része, nem zárhatjuk ki, hogy
valójában az oldaltöredékek alapján túlbecsüljük az edények mennyiségét. Nem véletlen, hogy a peremek száma is csak 36 db. Óvatosan kell tehát kezelnünk a korong nélkül készített edények oldaltöredékeit, amikor statisztikát készítünk.
Zömük samottal soványított, de ezeknek az edényeknek az esetében is megfigyelhetõ
– a korongoltakhoz hasonlóan –, hogy az agyag homokot tartalmazott.
Az edények pereme rendszerint kihajló. A mérhetõ darabok átmérõje 10,5 és 23,4 cm közt
mozog, többségük 12–18 cm:
12 cm alatt 2 db,
12–14 cm közt 8 db,
14–16 cm közt 7 db,
16–18 cm közt 7 db,
18 cm felett 5 db.
Az edények alja kivétel nélkül vágott. A mérhetõ darabok átmérõje 6,7 és 14 cm között mozog, a zömük 8–12 cm:
8 cm alatt 4 db,
8–10 cm 6 db,
10–12 cm 11 db,
12 cm fölött 3 db.
Mindössze egyetlen teljesen rekonstruálható profilt említhetünk, a 86. objektumból (XII.
tábla 1.). Ennek magasságát is csak megbecsülni tudjuk. E szerint Pá: 18,8 cm, ‘M’: 25 cm, F:
12 cm. Ez a darab pereme és alja alapján a legnagyobbak közé tartozott.
Amennyiben elfogadjuk, hogy ezeknek a fazekaknak a zöme fõzõedény, akkor figyelnünk
kell arra, hogy nem túl nagy méretûek, azaz legfeljebb „kiscsaládi” fõzésre alkalmasak.
A korongolatlan fazekaknál egy sajátos jelenséget lehet megfigyelni. Külsõ felületükön
olykor ráégett agyagfolt látszik. Ilyen volt a 60., 71., 89. objektumban. Ez a körülmény talán sajátos fõzési technikára utal? Ugyanakkor több esetben az edény belsejében – elsõsorban a peremen
(69. objektum), de néha oldaltöredéken is (68. objektum) – koromfoltot lehetett megfigyelni.

12 Ezeket az edényeket a szövegben kézikorongoltként írtam le. Valójában egyértelmûen nem tudtam eldönteni a készítési

technikájukat, ahhoz természettudományos vizsgálatra lenne szükség.
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A korong nélkül készített edények között 5 esetben benyomkodott körökbõl kialakított díszítõsor jelentkezett (69., 71. – több –, 99. objektum: VII. tábla 6., VIII. tábla 4., XIV. tábla 9.).
Ugyancsak 5 ízben a peremet ujjbenyomkodással vagy bevagdosással tagolták (69., 71. objektum:
X. tábla 1–2.). Ritkább a bevagdalt vagy ujjbenyomással tagolt rátett borda (a 99. objektumban
3 db: XV. tábla 5.).
A 71. objektumban felbukkant egy – a szarmatáknál csak rendkívül ritkán elõforduló –
bütykös edény töredéke (VII. tábla 7.).
Sajátos módon a korongolt cserepek esetében telepünk anyagában nem mutatható ki a törött edények reparálása, ugyanakkor egy szórvány korong nélkül készített cserepet átfúrtak (XIX.
tábla 5.).
A 69. objektum egyik aljtöredékének belsejében az eldolgozás nyomai látszanak. A 71. objektum egy cserepének belsejében textillenyomatot rögzítettünk (7. kép).
Fedõ
Valamennyi fedõ a korong nélkül készített edények csoportjához tartozik. Kivétel lehet
a IV. tábla 1., mely lehet tál – lásd ott. 5 fedõ töredékeit tudtam egyértelmûen elkülöníteni (2 fogó
és 2 peremrész, valamint egy nagyobb töredék). Különlegesség a 71. objektum példánya (V. tábla
2.): fogórésze ugyan töredékes, de valószínûleg háromszög alakú volt.
4. Egyéb leletek
A nyíregyházi teleprészen igen kevés fémtárgy fordult elõ: 5 vastárgy (2 kés, 1 ár, 1 karika és 1 fogó), valamint 1 bronzkarika jelenti a szerény leletanyagot. Ez a tény már önmagában is
jelzi a feljebb már felvetett megfigyelésünket, nevezetesen, hogy a telep(rész) felhagyásakor a használható tárgyakat összeszedték, mintegy „kitakarítottak”, ami azt jelenti, hogy a falu vagy falurész
nem elpusztult, hanem lakói elhagyták.
Esetünkben különösen a bronztárgyak hiánya feltûnõ, hiszen a 99. objektum kis öntõtégelye (XIV. tábla 4.) alapján az itt lakók között akadt ötvös is. A 105. objektum salakmaradványai feltehetõleg ugyancsak erre utalnak.
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Kaiser- bzw. völkerwanderungszeitlicher Siedlungsteil
in Nyíregyháza
Als kaiser- bzw. völkerwanderungszeitlich konnten auf Grund des Fundmaterials 34 Objekte bestimmt werden. Davon handelt es sich bei sechs vermutlich um Gebäudereste (Objekt 71,
72, 99, 104, 105, 144), bei zwei um Öfen (Objekt 60, 106) und bei den übrigen 26 um verschiedene
Gruben.
Vier Objekte befanden sich darunter (Objekt 100, 106, 121, 143), deren Fundinventar Fragmente aus sandig-körniger Scherbe enthielt (Taf. XX. 1–3, Abb. 10–12), wie sie eher für die Periode
der frühen Volkerwanderungszeit und nicht für das kaiserzeitliche Material charakteristisch sind.
Besonders interessant ist in dieser Hinsicht das Objekt 106 (Abb. 11), in dem die für die kaiserzeitlichen sarmatischen Siedlungen typische graue Drehscheibenware (Abb. 13) zusammen mit einem
an die Völkerwanderungszeitlichen erinnernden Topfrand vorkam (Abb. 12). Auch ein ohne Scheibe geformter Kesselhenkel darf nicht unerwähnt bleiben (Taf. XX. 4). Gefäße ähnlichen Typs pflegt
die Forschung in der Regel in die Spätawarenzeit zu datieren. Alles in allem deutet das Fundgut darauf hin, dass wir in der Gemarkung von Nyíregyháza eventuell mit einer weiterleben kaiserzeitlichen Bevölkerung rechnen dürfen. Wenn man in Betracht zieht, dass die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung des 5.–6. Jahrhunderts im Oberen Theißgebiet bis heute nicht geklärt ist und
dass über die Siedlungen des Zeitalters kaum Informationen zur Verfügung stehen, dann ist das
oben Geschilderte zumindest bemerkenswert.

Eszter ISTVÁNOVITS
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
H–4401, Pf. 57.
e-mail: istvanov@jam.nyirbone.hu
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I. tábla
Nyíregyháza–
Pazonyi út,
TESCO áruház
1: 32. objektum,
2–3: 42. objektum,
4: 17. objektum
Tafel I
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1: Objekt 32, 2–3: Objekt 42, 4: Objekt 17
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II. tábla
Nyíregyháza–
Pazonyi út,
TESCO áruház
60. objektum
Tafel II
Nyíregyháza–
Pazonyi út,
TESCO,
Objekt 60
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III. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 60. objektum
Tafel III
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 60
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IV. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 1: 61. objektum; 2–3: 67. objektum; 5–6: 69. objektum; 6–7: 60. objektum
Tafel IV
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1: Objekt 61, 2–3: Objekt 67, 4–5: Objekt 69, 6–7: Objekt 60
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V. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO áruház 71. objektum
Tafel V
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO, Objekt 71
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VI. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 71. objektum
Tafel VI
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 71
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VII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 71. objektum
Tafel VII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 71
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VIII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 71. objektum
Tafel VIII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 71
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IX. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 71. objektum
Tafel IX
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 71
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X. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 71. objektum
Tafel X
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 71
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XI. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 71. objektum
Tafel XI
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 71
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XII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 86. objektum
Tafel XII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 86
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XIII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 1–5: 89. objektum; 6: 95. objektum
Tafel XIII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1–5: Objekt 89, 6: Objekt 95
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XIV. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 99. objektum
Tafel XIV
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 99
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XV. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 99. objektum
Tafel XV
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 99
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XVI. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 1: 107. objektum; 2–3, 5: 104. objektum,
4: 129. objektum, 6: 110–120. objektumok környéke, 7: 108. objektum
Tafel XVI
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1: Objekt 107, 2–3, 5: Objekt 104, 4: Objekt 129,
6: Aus der Umgebung der Objekte 110–120, 7: Objekt 108
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XVII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 105. objektum
Tafel XVII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 105
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XVIII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO áruház 144. objektum
Tafel XVIII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 144
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XIX. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO áruház
1–2., 5., 7.: szórvány,
3.: 148. objektum;
4.: 149. objektum;
6.: terepjárásból
Tafel XIX
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO
1–2, 5, 7: Streufund,
3: Objekt 148,
4: Objekt 149,
6: von einer
Geländebegehung
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XX. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út,
TESCO áruház
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Lukács József
A Nyíregyháza határában épülõ TESCO áruház megelõzõ feltárása során 26 Árpád-kori objektum került elõ, melyek közül 10 gödör, 1 kút, 6 szabadon álló kemence elõtérgödörrel, 3 kemencebokor (mindkettõ két kemencével, illetve közös munkagödörrel), 1 ólszerû, földbe mélyített építmény, 4 ház és 1 karám (1. kép). A feltárás során nem az egész falu, hanem annak csak egy részlete
került napvilágra. Az ásatási dokumentáció szerint a település észak–északkeleti irányban folytatódik tovább.1
Az objektumok és a leletek leírása
57. objektum: a feltárandó terület északi részén egy kb. 113 cm átmérõjû kemence erõsen bolygatott sütõfelülete került elõ a gépjáratban. A sütõfelület alatt cserépréteggel volt kitapasztva.
1.
Barna, fekete foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, vékony falú, kihajló, galléros peremû, vállában öblösödõ fazék töredéke. (Ltsz. 99.25.1.) (I. tábla 2)
2.
Szürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, szögfej peremû, perem alatt lépcsõvel
tagolt nyakú, vállán bekarcolt hullámvonallal díszített, vékony falú fazék töredéke. (Ltsz.
99.25.2.) (II. tábla. 5.)
3.
Sötétszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, tagolt peremû, vállában öblösödõ,
sekély, egyenes, karcolt vonallal díszített fazék töredéke. (Ltsz. 99.25.3.) (II. tábla 1.)
4.
Barna, fekete foltos, kézikorongolt, homokkal és apró kaviccsal soványított, kihajló, galléros
peremû, hasvonalában öblösödõ, vállán két párhuzamos bekarcolt vonallal díszített fazék töredéke. (Ltsz. 99.25.4.) (I. tábla 1.)
5.
Halvány téglaszínûre égett agyagmázas, belsõ oldalán sötétszürke, kézikorongolt, homokkal
soványított, kihajló, eldolgozott, galléros peremû, vállán bekarcolt hullámvonallal díszített
fazék töredéke. (Ltsz. 99.25.5–6.) (I. tábla 3.)
6.
Szürkésbarna, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, kihajló, szögfej peremû, perem alatt
lépcsõvel tagolt nyakú edény töredéke. (Ltsz. 99.25.7.) (II. tábla 4.)
7.
Szürkésbarna, koromfoltos, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, kihajló, fedõtartós peremû edény töredéke. (Ltsz. 99.25.8–11.) (II. tábla 3.)
8.
Szürkésbarna, kézikorongolt, samottal és apró kaviccsal soványított, ívelten kihajló, fedõtartós peremû edény töredéke. (Ltsz. 99.25.12.) (III. tábla 1.)
9.
Barnásszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, ívelten kihajló, fedõtartós peremû
edény töredéke. (Ltsz. 99.25.13.) (II. tábla 2.)
10.
Szürkésbarna, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, oldalán egy sorban futó ferde bevágásokkal díszített edény töredéke. (Ltsz. 99.25.14.) (III. tábla 3.)
1 Az anyag publikációs jogának átengedését köszönöm a feltáró régészeknek, Almássy Katalinnak, Istvánovits Eszternek és

Kurucz Katalinnak!
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I. kép
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, a feltárás felszínrajza
1: ismeretlen korú objektum,
2: Árpád-kori objektum,
3: más korszakból való objektum
Abb. 1
Oberflächenzeichnung der Freilegung
1: Objekte unbekannter Zeit,
2: arpadenzeitliche Objekte,
3: Objekte anderer Zeitalter
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11.

Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal és mészszemcsékkel soványított, ívelt
vállú, vállán két párhuzamos, finoman bekarcolt vonallal díszített edény töredéke. (Ltsz.
99.25.15.) (III. tábla 2.)
12.
Barna, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, lapos vállú, árkolt hullámvonallal díszített
edény töredéke. (Ltsz. 99.25.16)
13.
Barnásszürke, korom- és szürkésbarna foltos, kézikorongolt, samottal, apró kaviccsal és homokkal soványított edények oldaltöredékei. (Ltsz. 99.25.17–23.)
14.
Külsõ oldalán vörösesbarna, belsõ felületén szürkésbarna, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, korongos talpú, talpa közepén téglalap átlóit áthúzó, domború vonalas fenékbélyeggel díszített edény töredéke. (Ltsz. 99.25.24.) (III. tábla 4.)
15.
Külsõ oldalán barna, belsõ felületén szürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított fazék
töredéke, a korongos talp indításával. (Ltsz. 99.25.25.) (III. tábla 5.)
16.
Barna, korom- és szürke foltos, kézikorongolt, apró kaviccsal és samottal soványított, hasvonalától egyenletesen szûkülõ oldalú edény (fazék) oldaltöredéke a korongos talp indításával.
(Ltsz. 99.25.26.) (III. tábla 7.)
17.
Barna, kézikorongolt, apró kaviccsal és samottal soványított edény oldal-, illetve korongos
talpú aljtöredékei. (Ltsz. 99.25.27–28.) (III. tábla 6.)
18.
Barnásszürke, korom- és szürkésbarna foltos, kézikorongolt, samottal, apró kaviccsal és homokkal soványított edények aljtöredékei. (Ltsz. 99.25.29–31.)
58. objektum: 80 cm átmérõjû, szabálytalan kör alakú foltként jelentkezõ gödör, amely bontás után 78x82 cm
átmérõjû, mélysége 15–20 cm. Szûkülõ falú, faszenes, szürke betöltésû, valószínûleg Árpád-korra datálható
gödör.
Kerámia nem került elõ belõle.
59. objektum: szürke, agyagos folttal jelentkezõ kemence, melynek fala nem égett ki. 140x130 cm átmérõjû,
lekerekített sarkú téglalap alakú, 10–15 cm vastag fallal és sütõfelülettel. A cserepekkel kirakott, 4 cm vastag
sütõfelület közepe keményre kiégett. Bejárata észak felõl nyílt. Ezen az oldalon az elõterében egy 200x290 cm
átmérõjû területen agyagos, keményre döngölt padló volt megfigyelhetõ. A kemencétõl nyugatra egy 60x40 cm
átmérõjû, 80 cm mély cölöplyuk volt, amelybe a kemence felmenõ falának egy része belezuhant.
1.
Szürkésfekete, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, szögfej peremû fazék töredéke.
A perem alatt közvetlenül lépcsõ tagolja, vállán két párhuzamos, bekarcolt, szaggatott vonallal díszítették. Hasvonalánál öblösödik, vékony falú. (Ltsz. 99.26.1.) (IV. tábla 1.)
2.
Fehér agyagmázas, kormos és barnásszürke foltos, kézikorongolt, apró samottal soványított,
korongos talpú edény töredéke. (Ltsz. 99.26.2.)
3.
Külsõ oldalán barna, belsõ felületén barnásszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított,
korongos talpú fazék erõsen kopott töredéke. (Ltsz. 99.26.3.)
4.
Barnásszürke, koromfoltos, homokkal soványított fazék oldaltöredéke. (Ltsz. 99.26.4.)
5.
Fehér, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, eldolgozott felületû, oldalán bekarcolt árokkal díszített edény töredéke. (Ltsz. 99.26.6.)
6.
Fehér, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.26.10., 21.)
7.
Barnásszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz.
99.26.13–15.)
8.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, három bekarcolt párhuzamos vonallal
díszített vállú edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.26.4–5., 7–9., 11–12., 14., 17–20.)
9.
Hegyes végû, lehajló gomb tüskés, enyhén ívelt szárú vassarkantyú, melynek jobb szára letörött. (Ltsz. 99.26.22.) (IV. tábla 2.)
61. objektum: a 60. objektum mellett jelentkezett egy kemence foltja. A bontás során vált nyilvánvalóvá, hogy
egy kemencebokor egyik tagja. Valójában két kemence nyílt egy közös munkagödörbõl, további hozzá tartozó
objektumokkal: cölöplyukkal, gödrökkel. Ezek idõbeli viszonya a stratigráfia alapján nem volt tisztázható, közel egy idõben használhatták õket.
1.
Szürke, téglaszínû és szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, tagolt peremû edény töredéke. (Ltsz. 99.28.3.) (V. tábla. 1.)
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2.

Külsõ oldalán szürke, belül barna, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, vékony falú,
vállán bekarcolt vonallal díszített edény töredéke. (Ltsz. 99.28.5.) (V. tábla 4.)
3.
Külsõ oldalán barna, belsõ oldalán szürke, foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, oldalán párhuzamosan futó hornyolatokkal díszített, korongos talpú fazék töredéke. (Ltsz.
99.28.6) (V. tábla 5.)
4.
Barnásszürke, szürke foltos, homokkal és apró kaviccsal soványított, réteges törésû, vállán
két, egymás alatt párhuzamosan futó hullámvonallal díszített, hangsúlyozott talpú pohár töredékei. (Ltsz. 99.28.7., 99.28.9–10., 99.28.14.) (V. tábla 2., 6.)
5.
Barna, kézikorongolt, homokkal soványított, szabálytalan párhuzamban futó hornyolt vonalakkal, felette domború hullámvonallal díszített oldalú edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.28.8.)
(V. tábla 3.)
6.
Szürke, kézikorongolt, homokkal soványított, párhuzamosan hornyolt vonalakkal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.28.11.)
7.
Világosbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, réteges törésû, korongos talpú edény aljtöredéke. (Ltsz. 99.28.14.)
8.
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, párhuzamosan futó hornyolatokkal díszített oldalú, korongos aljú edény négy töredéke. (Ltsz. 99.28.6.)
9.
Külsõ oldalán barnásszürke, belül sötétszürke, kézikorongolt, samottal soványított, korongos
aljú fazék töredékei. (Ltsz. 99.28.12–13., 15.)
10.
Külsõ oldalán téglaszínû, belsõ oldalán barnásszürke, korong nélkül készített, samottal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.28.1.)
11.
Az objektumba másodlagosan bekerült császárkori töredékek. (Ltsz. 99.28.2., 4.)
61A. objektum: 124x146 cm átmérõjû, ovális alaprajzú, 110 cm mély, méhkas alakú, szürke betöltésû gödör.
Legnagyobb átmérõje 182 cm, innentõl az alja felé szûkült.
1.
Barnásszürke, belsõ oldalán szürke, réteges törésû, kézikorongolt, homokkal soványított
edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.29.1.)
2.
Barnásvörös, szürke foltos, samottal soványított paticstöredék. (Ltsz. 99.29.2.)
61B. objektum: 104x120 cm átmérõjû, ovális alaprajzú, alja felé fokozatosan szûkülõ, alján 80x40 cm átmérõjû, 80 cm mély gödör a 61A. gödörtõl 86 cm-re északra. A gödörben egy bedobott marhakoponya volt.
Kerámia nem került elõ belõle.
61C. objektum: a 61H. kemence elõtti járószint déli végénél lépcsõzetesen lemélyülõ, kb. 200x120 cm átmérõjû gödör, melybe több nagyobb objektumot – 61A., 61B., 61E. – ástak bele. Az objektumok egymáshoz való
idõbeli viszonya a stratigráfia alapján nem volt tisztázható, szélük is alig-alig vált el.
Kerámia nem került elõ belõle.
61D. objektum: a 61H. kemence elõtti járószintbe – attól 32 cm-re kelet–délkeletre – mélyedõ, 53 cm átmérõjû,
alja felé szûkülõ, 10–15 cm mély cölöplyuk.
Kerámia nem került elõ belõle.
61E. objektum: a 61H. kemence elõtti járószintbe – attól 56 cm-re észak–északkeletre – mélyedõ, 36 cm átmérõjû, alja felé szûkülõ, 25 cm mély cölöplyuk.
Kerámia nem került elõ belõle.
61F. objektum: az objektumrendszer északi oldalán két kemencét lehetett megfigyelni. Az F. jelû 140x160 cm,
körte alakú. Sütõfelülete 4–8 cm vastag, alatta 6 cm vastagon vörösre égett az altalaj, mely intenzív használatot feltételez.
1.
Külsõ oldalán barnásszürke, belül sötétszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, csaknem függõlegesen kihajló, vágott peremû, vállában öblösödõ edény töredékei. (Ltsz.
99.30.1–2.) (VI. tábla 1.)
61G. objektum: a 61F. kemence nyugati oldalán 112x142 cm, ovális alaprajzú munkagödör, melynek kemence
elõtti keleti oldala sekélyebb – 30 cm –, mint a nyugati, mely 54 cm-nyire mélyedt le.
1.
Külsõ oldalán szürke, belül barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, vastag falú
edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.31.1.)
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2.

Külsõ oldalán barnásszürke, belül szürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.31.2.)
3.
Külsõ oldalán barnásszürke, belül szürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.31.3.)
4.
Külsõ oldalán világos szürkésbarna, belül világosszürke, kézikorongolt, mészszemcsékkel
soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.31.4.)
5.
Téglaszínû, pelyvával és samottal soványított paticstöredékek, egyiken áglenyomatokkal.
(Ltsz. 99.31.5.)
61H. objektum: a 61F. kemencétõl nyugatra 140 cm-re 160x144 cm átmérõjû, ovális alaprajzú kemence. Sütõfelülete – mely 8 cm vastag – összetöredezett. A kemencében vastag omladékréteg volt. Keletrõl egy szabálytalan alakú, kb.160x180 cm átmérõjû folton, 0,5 cm vastag tapasztott réteg csatlakozott hozzá, amely alatt
mintegy 10–15 cm vastag, kevert szürke réteg húzódott.
1.
Két vörösesbarna, másodlagosan égett kõtöredék. (Ltsz. 99.31.6.)
62. objektum: a sárgásbarna homokos altalajban sötét, feketésszürke betöltésû, 180x230 cm átmérõjû, nagy, tojás alaprajzú, 34 cm mély, szûkülõ oldalú, egyenes aljú gödör jelentkezett sok állatcsonttal.
1.
Téglaszínû, kézikorongolt, homokkal soványított, oldalán párhuzamosan bekarcolt vonalakkal díszített edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.32.1.)
2.
Barnásszürke, belsõ oldalán koromfoltos, korong nélkül készített, samottal soványított edény
oldaltöredéke. (Ltsz. 99.32.2.)
3.
Sötétszürke, erõsen koromfoltos, kézikorongolt, samottal soványított, másodlagosan égett
edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.32.3.)
4.
Barna, kézikorongolt, samottal soványított, két besimított párhuzamos vonallal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.32.4.) (VI. tábla 2.)
5.
Szürke, kézikorongolt, samottal soványított, vékony falú edény töredéke. (Ltsz. 99.32.5.)
63. objektum: 165x145 cm átmérõjû, körte forma alaprajzú, 3–6 cm vastag falú, 4 cm vastag sütõfelületû kemence, mely a 64. kemencével alkotott kemencebokrot közös(?), tõle északnyugatra esõ munkagödörrel. A 63.
kemence északkeletnek nézett, így megkérdõjelezhetõ, hogy a fenti 200x195 cm átmérõjû, szabálytalan ovális
alaprajzú gödör ennek a kemencének az elõtere lenne.
1.
Sötétszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, két párhuzamosan futó, bekarcolt vonallal
díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.33.1., 10.) (VII. tábla 1.)
2.
Világosszürke, kézikorongolt, erõsen kopott, mészszemcsékkel soványított, lépcsõvel tagolt
oldalú, a lépcsõ felett bekarcolt hullámvonallal, alatta beböködött pontsorral díszített oldalú
edény töredéke. (Ltsz. 99.33.2.) (VII. tábla 2.)
3.
Külsõ oldalán barnásszürke, koromfoltos, belsõ oldalán szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, besimított párhuzamos vonalakkal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz.
99.33.3., 9.)
4.
Szürkésbarna, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, vékony falú edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.33.4.)
5.
Külsõ oldalán szürkésbarna, koromfoltos, belsõ oldalán barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.33.4–5., 11.)
6.
Téglaszínû, koromfoltos, mészszemcsékkel soványított, nyakvonalában sûrûn, oldalán ritkán
bekarcolt, párhuzamos vonalakkal díszített edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.33.6–8.)
7.
Két megégett, pelyvával és samottal soványított apró paticstöredék, egyiken áglenyomattal.
(Ltsz. 99.33.12–13.)
64. objektum: 154x148 cm átmérõjû, körte forma alaprajzú kemence, mely a 63. kemencével alkotott kemencebokrot közös(?) munkagödörrel. A sütõfelület vastagsága 4–6 cm. A fal vastagsága 10 cm, amely csak a délkeletnek nézõ száj környékén maradt meg 8–10 cm magasságban. A kemencétõl délkeletre fekvõ 200x195 cm
átmérõjû, szabálytalan ovális alaprajzú, szürke, kormos betöltésû gödör ennek a kemencének lehet az elõtere,
míg viszonya a 63. számú kemencével nem egyértelmû.
1.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, galléros peremû,
vállában öblösödõ, vállán egymás mellett párhuzamosan futó hornyolásokkal díszített fazék
töredéke. (Ltsz. 99.34.1–2.) (IX. tábla 1.)
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
65. objektum:
lejtett.
1.

Barna, kézikorongolt, homokkal soványított, hornyolással díszített oldalú edény töredéke.
(Ltsz. 99.34.3.)
Barnásszürke, belsõ oldalán sötétszürkére égett, kézikorongolt, homokkal soványított, párhuzamosan futó hornyolatokkal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.34.4.) (IX. tábla 2.)
Fehér, külsõ oldalán vörös, fekete, illetve koromfoltos, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, agyagmázas, hornyolt vonallal, felette hornyolt hullámvonallal díszített oldalú/vállú
edény töredékei. (Ltsz. 99.34.5., 9., 11.) (IX. tábla 3.)
Sötétszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.34.6.)
Barnásszürke, belsõ oldalán szürke, homokkal soványított edény oldaltöredéke (Ltsz.
99.34.7.)
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, mészszemcsékkel soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.34.8.)
Külsõ oldalán barnásszürke, koromfoltos, belsõ oldalán szürke, mészszemcsékkel soványított, hornyolással díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.34.10.)
Barna, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.34.12.)
110x129 cm átmérõjû, 20 cm mély, világosbarna betöltésû gödör. Alja az északi oldala felé

Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, korongos aljú edény töredékei. (Ltsz. 99.35.1–2.)
66. objektum: 340 cm hosszú, északi végén 300 cm, déli végén 228 cm széles, keleti szélén 4 cm, nyugati szélén 16 cm mély, szabálytalan téglalap alaprajzú ház. A délkeleti sarkában egy 103x86 cm-es kemence ki nem
égett, szürke agyagtapasztásának omladéka volt. A ház közepén 40 cm átmérõjû, a padlótól 10 cm-re bemélyedõ cölöplyuk helyezkedett el. Betöltése szürke agyag, kormos rétegekkel.
1.
Külsõ oldalán téglaszínû, belül barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.36.1.)
2.
Fehér, agyagmázas, kézikorongolt, mészszemcsékkel soványított, hornyolt vonallal díszített,
vékony falú edény töredéke. (Ltsz. 99.36.2.)
3.
Külsõ oldalán barnásszürke, belsõ oldalán szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.36.3.)
4.
Vaslemez erõsen korrodálódott töredékei. Funkciója nem ismert, talán kés lehetett. (Ltsz.
99.36.4.)
67. objektum: félig földbe mélyített, 350x250 cm-es, 42 cm mélyen beásott, lekerekített sarkú, téglalap alakú
ház. Betöltése szürke, kissé hamus, paticsos, benne kormos fekete réteg jelentkezett a padló felett 14 cm-re.
Délkeleti sarkában egy 115x127 cm átmérõjû, tapasztott agyagkemence volt, amelynek 12 cm vastag fala közel
40 cm magasan megmaradt. A sütõfelület vastagsága 3–4 cm, amelybõl a felsõ 1–2 cm feketére égett. A ház
északi, keskeny oldalának közepén 60x104 cm átmérõjû, a padlótól 30 cm-nyire lemélyedõ munkagödör volt,
benne cserepekkel és állatcsontokkal.
1.
Téglaszínû császárkori edény töredéke. (Ltsz. 99.38.1.)
2.
Fehér, külsõ oldalán szürke agyagmázas, kézikorongolt, kihajló galléros peremû, vállában
öblösödõ, nyaka alatt bekarcolt hullámvonallal, alatta bekarcolt vonallal díszített, vállától
szûkülõ oldalú, korongos talpú fazék töredékei. (Ltsz. 99.38.2., 8., 15.) (X. tábla 1., 3.)
3.
Császárkori edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.38.3.)
4.
Barnásszürke, belsõ oldalán koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, rádlidíszes
oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.38.4.) (X. tábla 2.)
5.
Sötétszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, rádlidíszes oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.38.5.)
6.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.38.6.)
7.
Szürkésbarna, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz.
99.38.7.)
8.
Fehér, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.38.9.)
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9.

Barna, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.38.10.)
10.
Szürkésbarna, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, korongos aljú edény töredékei. (Ltsz. 99.38.11., 14., 16.)
11.
Barna, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.38.12.)
12.
Szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, korongos talpú edény töredéke. (Ltsz.
99.38.17.)
13.
Barnásszürke paticstöredék. (Ltsz. 99.38.13.)
14.
Kerámiasalak. (Ltsz. 99.38.17.)
Szórványok a 66–67. objektumok körüli területrõl:
1.
Külsõ oldalán barnásszürke, belül sötétszürke, simított, samottal soványított edény oldaltöredéke. Késõ bronzkori. (Ltsz. 99.37.1.)
2.
Külsõ oldalán szürkésbarna, belül barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított szalagfül apró töredéke. (Ltsz. 99.37.2.)
3.
Külsõ oldalán barnásszürke, agyagmázas, belsõ oldalán szürkésbarna, vörös foltos, kézikorongolt, samottal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.37.3.)
4.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.37.4.)
5.
Fehér, koromfoltos, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.37.5.)
6.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, egymás mellett sûrûn futó hornyolatokkal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.37.6.)
7.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, két párhuzamosan futó hornyolással díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.37.7.)
8.
Barnásszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, eldolgozott külsõ oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.37.8.)
9.
Barnásszürke, külsõ oldalán koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.37.9.)
10.
Barnásra égett, pelyvával és apró kaviccsal soványított paticstöredék. (Ltsz. 99.37.10.)
70. objektum: 120x130 cm átmérõjû, körte forma alaprajzú, 9 cm falvastagságú kemence 4 cm vastagságú sütõfelülettel, a keleti oldalán 90x150 cm átmérõjû, függõleges falú, nyugati oldalán a kemence sütõfelületétõl
lejtõ, 21 cm mély, egyenes aljú munkagödörrel. A sütõfelülete cserepekkel volt kitapasztva. Betöltése kormos,
szürke.
1.
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, vízszintes peremû, belsõfüles bogrács töredékei. (Ltsz. 99.41.1.) (VI. tábla 4.)
2.
Fehér, világosszürke foltos, agyagmázas, kézikorongolt, samottal és apró kaviccsal soványított, kihajló, tagolt peremû, vállán egy sorban körbefutó ferde bevágásokkal, oldalán hornyolt
vonallal díszített, hasvonalában öblösödõ, korongos talpú fazék töredékei. (Ltsz. 99.41.2.)
(VIII. tábla 1.)
3.
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, erõsen kihajló, tagolt peremû, a perem alatt körömbenyomkodásokkal, vállán hornyolt vonallal díszített edény töredéke. (Ltsz. 99.41.3.) (VI. tábla 3.)
4.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, egy sorban futó ferde bevágásokkal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.41.4.)
5.
Szürkésbarna, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, párhuzamosan futó hornyolt vonalakkal díszített oldalú edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.41.5–6.)
6.
Külsõ oldalán barna, szürke foltos, belül barnásszürke, vörös foltos, kézikorongolt, homokkal
soványított, sekély, hornyolt vonallal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.41.7., 10.)
7.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredékei.
(Ltsz. 99.41.8–9.)
8.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, sekély, hornyolt vonallal
díszített oldalú, nagyméretû fazék sok töredéke. (Ltsz. 99.41.11.) (VII. tábla 3.)
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Külsõ oldalán szürkésbarna, koromfoltos, belül barna, kézikorongolt, homokkal soványított,
hornyolt vonallal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.41.12.)
10.
Csikózabla, téglalap metszetû, egyik végén hegyesedõ kampóba hajlított, másik végén laposra kalapált szájvas része, illetve egy töredéke. (Ltsz. 99.41.13.) (VII. tábla 4.)
75. objektum: 530 cm hosszan követhetõ, 50 cm széles, 40–45 cm mély, függõleges falú, egyenes aljú, szürke
betöltésû árok. Összetartozott a 78. és a 91. árokszakasszal.
Kerámia nem került elõ belõle.
77. objektum: 218x154 cm átmérõjû, 54 cm mély, ovális alaprajzú, függõleges falú, szürkésbarna betöltésû
gödör.
1.
Téglaszínû, császárkori szórvány a gödörben. (Ltsz. 99.44.1.)
2.
Szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, hornyolt vonallal díszített oldalú edény
töredéke. (Ltsz. 99.44.2.)
78. objektum: 840 cm hosszan követhetõ, egyenes, 40–45 cm széles, 25 cm mély, U metszetû, észak–déli árok,
mely déli végével a 65. objektumba torkollott. Betöltése szürke, benne állatcsontok és cserepek voltak.
1.
Külsõ oldalán barnásszürke, belül szürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított,
sûrûn egymás mellett, párhuzamosan futó, simított vonaldíszes oldalú edény töredéke. (Ltsz.
99.45.1.)
79. objektum: 120x140 cm átmérõjû, körte forma alaprajzú, tapasztott, 14 cm magasságban álló, 6–18 cm falvastagságú kemence, melynek fala a belsõ oldaltól a száj felé vastagodott. A 4 cm vastag sütõfelület alatt cserepekkel sûrûn ki volt tapasztva. Munkagödre 100x100 cm átmérõjû, 5 cm mély, lekerekített sarkú téglalap
alakú.
1.
Barnásszürke, vörös foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, vágott peremû, perem alatt két párhuzamos sorban futó ferde bevágásokkal díszített, vállában öblösödõ, válla
alatt négy, nagy közökkel elosztott, bekarcolt vonallal díszített oldalú, korongos talpú fazék.
(Ltsz. 99.46.1.) (X. tábla 4.)
2.
Barnásszürke, szürke foltos, belsõ oldalán koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított,
kihajló fedõtartós peremû, vállán körbefutó, ritkán elhelyezett ferde bevágásokkal díszített,
hasvonalában öblösödõ, hasán négy, nagy közökkel elosztott, bekarcolt vonallal díszített oldalú, korongos talpú fazék. (Ltsz. 99.46.2.) (XI. tábla 1.)
3.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, galléros peremû,
vállában öblösödõ, vállán körbefutó, ritkán elhelyezett ferde bevágásokkal díszített edény töredéke. (Ltsz. 99.46.3.) (XI. tábla 2.)
4.
Barna, kézikorongolt, mészszemcsékkel soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.46.5.)
5.
Külsõ oldalán barnásszürke, koromfoltos, belsõ oldalán vörös, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.46.6.)
83. objektum: 200x160 cm átmérõjû, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú gödörkút. Fala 180 cm mélységig
enyhén szûkült, majd onnantól a 290 cm mélyen lévõ aljáig méhkasosodott. Legnagyobb átmérõje 240 cm. Betöltésében sárga és fekete rétegek váltották egymást. Alján vörös paticshalom hevert. A felsõ harmadából kerámia, aljáról állatcsontok kerültek elõ.
1.
Téglaszínû, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, galléros peremû, hornyolt vonallal
díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.48.1., 6.) (XII. tábla 2.)
2.
Külsõ oldalán sötét barnásszürke, belül világos barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, galléros peremû edény töredékei. (Ltsz. 99.48.2–3.) (XII. tábla 3.)
3.
Barnásszürke, kézikorongolt, kihajló, fedõtartós peremû edény töredéke. (Ltsz. 99.48.4.)
(XII. tábla 1.)
4.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, tagolt peremû, a perem külsõ oldalán bekarcolt hullámvonallal, belsõ felületén egymást érõ, szabálytalan hullámvonalakkal díszített
fedõ töredéke. (Ltsz. 99.48.5.) (XII. tábla 5.)
5.
Külsõ oldalán sötétszürke, belül téglaszínû, kézikorongolt, homokkal soványított, hornyolt
vonallal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.48.8–9.)
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Barnásszürke, szürke és koromfoltos, kézikorongolt, homokkal és samottal soványított, legalább két nagy helyközzel elosztott hornyolt vonallal díszített oldalú fazék töredékei. (Ltsz.
99.48.7., 10., 12–13.)
7.
Szürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.48.11.)
8.
Téglaszínû, kézikorongolt, homokkal és apró kaviccsal soványított, nagy helyközzel elosztott
hornyolt vonalakkal díszített oldalú, hangsúlyozott talpú, alján négy egymást középen keresztezõ domború vonallal nyolcvégû csillagot mintázó fenékbélyeges fazék töredéke. (Ltsz.
99.48.14.) (XII. tábla 4.)
9.
Kõtöredék. (Ltsz. 99.48.15.)
10.
Téglaszínû, samottal soványított paticstöredék. (Ltsz. 99.48.16.)
11.
Vaskés téglalap alakú, íves végû töredéke. (Ltsz. 99.48.17.) (XII. tábla 6.)
84. objektum: 150 cm átmérõjû, körte forma alaprajzú kemence. Felmenõ fala 40 cm magasságban ívesen, belülrõl keményre égve állt. Sütõfelülete 4 cm vastagon keményre égett, alatta cserépréteg volt megfigyelhetõ.
Munkagödrének szélét – amely a kemence keleti oldaláról nyílt és kb. 80x120 cm átmérõjû – egyértelmûen
nem lehetett meghatározni, mert a kemencét ráásták a 82. kút betöltésére.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, tagolt peremû, vál1.
lán bekarcolt hullámvonallal díszített fazék töredékei. (Ltsz. 99.49.1., 24., 32.) (XIII. tábla 2.)
2.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, kihajló, galléros peremû fazék töredékei. (Ltsz. 99.49.2.) (XIV. tábla 5.)
3.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, tagolt peremû fazék töredékei. (Ltsz. 99.49.3., 17.)
4.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, fedõtartós peremû
fazék töredékei. (Ltsz. 99.49.4., 10–11., 27.) (XIV. tábla 1.)
5.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, tagolt peremû, a perem külsõ oldalán bekarcolt hullámvonallal, a belsõ oldalán bekarcolt, egymást érõ, szabálytalan, hullámvonalakkal díszített fedõ töredéke. (Ltsz. 99.49.5.) (XIV. tábla 6.)
6.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, kissé szögfej peremû, vállán két sorban szaggatott, bekarcolt, párhuzamosan futó vonalakkal díszített fazék
töredékei. (Ltsz. 99.49.6., 8., 30., 37–38.) (XIII. tábla 4.)
7.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, kissé tagolt peremû, vállán két sorban szaggatott, bekarcolt, párhuzamosan futó vonalakkal, alatta apró hullámvonallal és hornyolt vonallal díszített fazék töredékei. (Ltsz. 99.49.9., 22., 39.) (XIII. tábla 3.)
8.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, kihajló, fedõtartós peremû, vállán két sorban szaggatott, ferdén bevágott, egymással párhuzamosan futó rovátkolt,
alatta rádlidíszes, vállában öblösödõ, korongos talpú fazék töredékei. (Ltsz. 99.49.12., 15.,
45–46., 131., 172.) (XIII. tábla 5., XIV. tábla 2.)
9.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, kihajló, tagolt peremû edény töredékei.
(Ltsz. 99.49.13., 31.)
10.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, kihajló, tagolt peremû edény töredékei.
(Ltsz. 99.49.14.)
11.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, kihajló, galléros peremû, vállán két, egymást keresztezõ, bekarcolt hullámvonallal és alatta hornyolt vonallal díszített oldalú, hasvonalában öblösödõ fazék töredékei. (Ltsz. 99.49.7., 16., 19–20., 36., 40., 64–65., 73., 78–80.,
92., 106–107., 112., 141.) (XIII. tábla 6.)
12.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, kihajló, tagolt peremû fazék töredéke.
(Ltsz. 99.49.18.)
13.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, kihajló, fedõtartós peremû, magas nyakú
edény töredéke. (Ltsz. 99.49.21.) (XIV. tábla 4.)
14.
Barnásszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, kihajló, tagolt peremû edény töredéke. (Ltsz. 99.49.23.) (XIV. tábla 3.)
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15.

Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, tagolt peremû edény töredékei.
(Ltsz. 99.49.25., 29.)
16.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló peremû edény töredéke. (Ltsz.
99.49.26.)
17.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló peremû edény töredéke. (Ltsz.
99.49.33–34.) (XIII. tábla 1.)
18.
Külsõ oldalán barnásszürke, belül szürke, kézikorongolt, homokkal soványított, oldalán két
sorban szaggatott, bekarcolt, egymással párhuzamosan futó vonalakkal díszített edény töredékei. (Ltsz. 99.49.41–42., 47., 66., 89.)
19.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, bekarcolt hullámvonallal
díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.49.35., 49–54., 69., 91.)
20.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, seprûdíszes, alatta bekarcolt hullámvonallal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.49.48., 116–117., 124–125.)
21.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, samottal soványított, nagy helyközökkel elosztott
hornyolt, párhuzamosan futó vonalakkal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.49.
55–56., 58–59., 61–63., 68., 72., 81., 86–87., 97–99., 104–105., 110–111., 113., 139.) (XV.
tábla 1.)
22.
Barnásszürke, kézikorongolt, durva samottal soványított, hasvonalában öblösödõ, korongos
talpú, érdes felületû fazék töredékei. (Ltsz. 99.49.44., 46., 100., 129., 142., 156., 165.) (XV.
tábla 2.)
23.
Szürkésbarna, szürke foltos, kézikorongolt, samottal soványított, korongos talpú edény töredékei. (Ltsz. 99.49.140., 155., 166., 173–174.) (XV. tábla 3.)
24.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, samottal és homokkal soványított, korongos talpú
fazekak töredékei. A fenti edények közül egyikhez sem köthetõek egyértelmûen. (Ltsz.
99.49.147., 167–169., 171., 175.)
25.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, samottal és homokkal soványított, nagy helyközökkel elosztott, párhuzamosan futó hornyolt vonalakkal díszített oldalú edények töredékei.
A fenti edények töredékei, de nem lehet egyértelmûen eldönteni, melyiké. (Ltsz. 99.49.57.,
60., 70., 76–77., 82–85., 88., 94–95., 101–103., 108., 111., 120.)
26.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított edények oldaltöredékei. (Ltsz. 99.49.43.,
93., 115., 118–119., 126–127., 136., 142–143., 151., 153., 162.)
27.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal és homokkal soványított, korongos talpú edény töredékei. (Ltsz. 99.49.67., 170.)
28.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, samottal és homokkal soványított, sekély hornyolt vonallal díszített oldalú edények töredékei. (Ltsz. 99.49.71., 74., 96., 109., 123., 135.,
148–149., 154., 157–158., 161., 163.)
29.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, nagy helyközökkel elosztott, párhuzamosan futó hornyolt vonalakkal díszített oldalú edények töredékei. (Ltsz.
99.49.75., 90., 122., 124., 128., 133–134., 137–138., 144–146., 150., 152., 159–160., 164.)
30.
Külsõ oldalán barnásszürke, koromfoltos, belsõ oldalán szürke, kézikorongolt, homokkal soványított, bekarcolt hullámvonallal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.49.114., 121.)
31.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal és apró kaviccsal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.49.130.)
32.
Barnásszürke, illetve téglaszínû, samottal soványított, egy esetben vesszõlenyomatos, másodlagosan égett tapasztástöredékek. (Ltsz. 99.49.176–177.)
85. objektum: Az objektumszám a 85A. jelû Árpád-kori kemencét és annak 85B. jelû munkagödrét takarja. Leírásukat lásd alább! Itt azokat a leletek sorolom fel, melyek objektumon belüli helyzete nem volt tisztázható.
1.
Barnásszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény töredékei. (Ltsz. 99.50.1–3.)
2.
Barnásszürke, pelyvás, apró paticstöredék. (Ltsz. 99.50.4.)
85A. objektum: 140–145 cm átmérõjû, nagyjából kör alaprajzú kemence. Felmenõ fala nem maradt meg. Sütõfelülete alatt kevés cseréppel volt kitapasztva.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Világosszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló peremindítású, vállán hornyolt
vonallal díszített pohár töredéke. (Ltsz. 99.51.1.) (XVI. tábla 4.)
Barnásszürke, belsõ oldalán szürke foltos, kézikorongolt, mészszemcsékkel soványított, kihajló, vágott peremû edény töredéke. (Ltsz. 99.51.2.) (XVI. tábla 3.)
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, tagolt peremû
edény töredéke. (Ltsz. 99.51.3.) (XVI. tábla 1.)
Barnásszürke, belsõ oldalán sötétszürke, samottal soványított, kihajló, tagolt peremû edény
töredékei. (Ltsz. 99.51.4, 6.) (XVI. tábla 2.)
Világosbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, duzzadt peremû edény töredéke. (Ltsz.
99.51.5.)
Külsõ oldalán barnásszürke, belül szürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény nyaktöredéke. (Ltsz. 99.51.7.)
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, szabálytalan, bekarcolt hullámvonalakkal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.51.8.) (XVI. tábla 5.)
Fehér, szürke foltos, agyagmázas, kézikorongolt, homokkal soványított, hornyolt vonallal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.51.9.) (XVI. tábla 7.)
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal és samottal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.51.10.)
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal és mészszemcsékkel soványított, vállán körbefutó
ferde bevágásokkal díszített edény töredéke. (Ltsz. 99.51.11.) (XVI. tábla 9.)
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, samottal soványított, vállán körbefutó ferde bevágásokkal díszített edény töredékei. (Ltsz. 99.51.12., 18.) (XVI. tábla 6.)
Barnásszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, sûrûn bekarcolt, párhuzamosan futó
vonalköteggel, felette rákarcolt hullámvonalkötegekkel és beböködéssel díszített oldalú
edény töredéke. (Ltsz. 99.51.13.) (XVI. tábla 8.)
Fehér, szürke foltos, kézikorongolt, mészszemcsékkel soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.51.14.)
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, vékony falú edény nyaktöredéke. (Ltsz.
99.51.15.)
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, hornyolt vonallal díszített
oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.51.16–17.)
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.51.19.)
Barnásszürke, belsõ oldalán szürke, kézikorongolt, homokkal soványított, hornyolt vonallal
díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.51.20.)
Barnásszürke, belsõ oldalán szürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.50.21., 25.)
Világosbarna, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.51.22.)
Világosbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, ferde bevágásokkal díszített oldalú
edény töredéke. (Ltsz. 99.51.23., 35.)
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, korongos talpú edény töredékei. (Ltsz.
99.51.24., 26–27., 33–34., 36., 45., 50.)
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, nagy helyközzel elosztott
hornyolt vonalakkal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.51.28., 30., 32.)
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredékei.
(Ltsz. 99.51.29., 31.)
Barnásszürke, belsõ oldalán sötétszürke, kézikorongolt, samottal soványított edény oldaltöredékei. (Ltsz. 99.51.37–39., 47.)
Szürkésbarna, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredékei.
(Ltsz. 99.51.40–44., 46., 48–49.)
Szürkésbarna, koromfoltos, kézikorongolt, samottal soványított, korongos talpú edény töredéke. (Ltsz. 99.51. 57–58.)
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27.

Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, korongos talpú edény töredékei. (Ltsz.
99.51.52., 54.)
28.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, korongos talpú edény töredéke. (Ltsz.
99.51.53., 55.)
29.
Világosbarna, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, korongos talpú edény töredékei.
(Ltsz. 99.51.56., 59.)
85B. objektum: a 85. számmal jelölt Árpád-kori kemence szabálytalan alakú, ívelt oldalú és aljú munkagödre,
mely a kemencétõl nyugatról nyílt. Kb. 210x150 cm, 40 cm mély. Nyugati szélén 45 cm átmérõjû, kerek mélyedés nyílt, északi oldalán 60x40 cm átmérõjû, ovális alaprajzú, a munkagödör aljába 60 cm-re bemélyedõ
gödör volt.
1.
Barna, kézikorongolt, samottal soványított, kihajló, tagolt peremû edény töredéke. (Ltsz.
99.52.1., 4.) (XVII. tábla 1.)
2.
Barna, szürke foltos, kézikorongolt, samottal soványított, kihajló, vágott peremû edény töredéke. (Ltsz. 99.52.2.)
3.
Szürkésbarna, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.52.3.)
4.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.52.5.)
5.
Barnásszürke, szürkésbarna, illetve téglaszínû, samottal soványított paticstöredékek. (Ltsz.
99.52.6–7.)
91. objektum: 10,5 m hosszan követhetõ, 50 cm széles, 40 cm mély, U metszetû, szürke betöltésû, félkörívben
futó árok. Összetartozott a 75. és 78. árokszakasszal.
Kerámia nem került elõ belõle.
97. objektum: 166x150 cm átmérõjû, kissé ovális alaprajzú, alján 184 cm átmérõjû, 70 cm mély, egynemû fekete betöltésû, enyhén méhkas alakú gödör.
1.
Fehér, kézikorongolt, samottal soványított, erõsen kopott edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.59.1.)
2.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal és samottal soványított, hornyolt vonallal díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.59.2–3.)
3.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredékei.
(Ltsz. 99.59.4–5.)
4.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, korongos talpú edény aljtöredéke. (Ltsz.
99.59.6.)
5.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított, vékony falú edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.59.7.)
6.
Szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.59.8.)
7.
Szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, vékony falú edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.59.9.)
114. objektum: 164x170 cm méretû, 120 cm mély, lekerekített sarkú téglalap alaprajzú, függõleges falú, szürkésbarna betöltésû melléképület, talán ól.2
1.
Szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, sûrûn, párhuzamosan futó bekarcolt vonalköteggel díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.72.1.)
2.
Barnásszürke császárkori töredék. (Ltsz. 99.72.2.)
3.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, rosszul kiégetett edény oldaltöredéke.
(Ltsz. 99.72.3.)
117. objektum: 146x164 cm, alján 190 cm átmérõjû, 50 cm mély, méhkas alakú, barnásszürke betöltésû gödör.
1.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.70.1.)
146. objektum: 284x290 cm-es, 30 cm mély ház, melynek alján a padló nyomai megfigyelhetõek voltak. Déli
falának közepénél, a délnyugati saroktól 80 cm-re 35x55 cm átmérõjû, ovális alaprajzú, 10 cm mély cölöplyuk
jelentkezett. A délnyugati negyedben egy 70x100 cm átmérõjû, ovális alaprajzú, 10 cm mély munkagödröt
2 A leletanyag alapján nem dönthetõ el egyértelmûen az objektum kora.
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bontottak ki. Délkeleti sarkában egy 60x94 cm-es, téglalap alaprajzú, 4 cm vastag sütõfelületû kemence volt,
amely 30 cm magasságban megmaradt. Sütõfelülete erõsen átégett, alatta cserepekkel volt kitapasztva. Külön
számot nem kapott, az innen származó leletanyag a ház anyagával összekeveredett.
1.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, elvékonyodó peremû, hasvonalában öblösödõ, kopott fazék töredékei. (Ltsz. 99.89.1.) (XVII. tábla 4.)
2.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, egyenes, vágott peremû,
perem alatt alig látható hullámvonallal díszített, erõsen befelé tartó oldalú, talpgyûrûs talpú
tál töredéke. (Ltsz. 99.89.2.) (XVII. tábla 3.)
3–4. Barnásszürke, belsõ oldalán sötétszürke, homokkal soványított, kézikorongolt edény/ek? oldalából kivágott, közepén átfúrt orsókarikák. (Ltsz. 99.89.3–4.) (XVII. tábla 2.)
5.
Barnásszürke, peremén szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, tagolt
peremû fazék töredéke. (Ltsz. 99.89.5.) (XVIII. tábla 1.).
6.
Barnásszürke, szürke foltos, belsõ oldalán szürke, kézikorongolt, homokkal soványított, vállán sûrûn egymás mellett futó hornyolt vonalakkal, alatta nagy helyközzel elosztott hornyolt
vonalakkal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.89.6., 8.)
7.
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, sûrûn egymás mellett besimított sávokkal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz. 99.89.7., 10–11.)
8.
Barnásszürke, külsõ oldalán koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, sûrûn egymás mellett, szabálytalanul bekarcolt vonalakkal díszített oldalú edény töredéke. (Ltsz.
99.89.9.)
9.
Barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredékei.
(Ltsz. 99.89.12–15.)
10–12. Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edények oldaltöredékei. (Ltsz.
99.89.16–18.)
13.
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.89.19.)
14.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.89.20.)
15.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, párhuzamosan futó besimított sávokkal
díszített oldalú edény töredékei. (Ltsz. 99.89.22.)
16.
Szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított edény aljtöredéke. (Ltsz. 99.89.23.)
17.
Téglaszínû császárkori edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.89.24.)
18.
Téglaszínû, szürke foltos, homokkal és pelyvával soványított paticstöredékek. (Ltsz.
99.89.25–26.)
19.
Másodlagosan megégett kõtöredékek a kemencébõl. (Ltsz. 99.89.27.)
146A. objektum: a 146. ház déli falának közepénél, a délnyugati saroktól 80 cm-re, 35x55 cm átmérõjû, ovális
alaprajzú, 10 cm mély cölöplyuk.
1.
Szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított, elvékonyodó peremû edény töredéke.
(Ltsz. 99.90.1.). (XVIII. tábla 2.)
146B. objektum: a 146. ház délnyugati negyedében, a nyugati faltól 46 cm-re, az északi faltól 100 cm-re,
70x100 cm átmérõjû, ovális alaprajzú, 10 cm mély munkagödör.
1.
Barnásszürke, kézikorongolt, samottal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.91.1.)
2.
Barnásszürke, belsõ oldalán sötétszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.91.2.)
155. objektum: 200x180 cm átmérõjû, 112 cm mély, ovális alaprajzú, alja felé északi oldalán kissé, keleti és
nyugati oldalán meredeken szûkülõ, 90 cm mélységben sárga tapasztott agyagos réteggel tagolt, erõsen hamus,
koromfoltos betöltésû, keleti oldalán és alján vörösre kiégett gödör. Kora bizonytalan, egy Árpád-kori és egy
császárkori kerámiatöredék volt benne.
1.
Barnásszürke, másodlagosan égett, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.99.1.)
2.
Szürke császárkori edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.99.2.)
3.
Téglaszínû, erõsen kopott paticstöredékek. (Ltsz. 99.99.3–4.)
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156. objektum: 208x272 cm-es, lekerekített sarkú téglalap alakú ház, amelyet egy 120x190 cm átmérõjû, ovális
alaprajzú gödörre ástak rá. A délkeleti sarkában egy 30 cm mély, az északnyugati sarkában egy 56x36 cm átmérõjû, ovális alaprajzú, függõleges falú, ívelt aljú, 70 cm mély cölöplyuk volt.
1.
Szürke császárkori edény töredéke. (Ltsz. 99.100.1.)
2.
Sötétszürke, koromfoltos, agyagmázas, belsõ oldalán világosszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított, bekarcolt hullámvonallal díszített vállú fazék oldaltöredéke. (Ltsz.
99.100.2.). (XVIII. tábla 4.)
3.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.100.3.)
4.
Barnásszürke, homokkal soványított tapasztástöredékek. (Ltsz. 99.100.4.)
158. objektum: a gépek által összejárt területen egy kb. 180x160 cm átmérõjû gödörfolt jelentkezett. A tetejérõl elõkerült kerámiát összegyûjtötték. A foltot a geodéták bemérték, de a gödröt kibontani nem sikerült.
1.
Barnásszürke, kézikorongolt, apró kaviccsal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz.
99.101.1.)
160. objektum: 153x228 cm átmérõjû, 78 cm mély, némileg szabálytalan tojásdad alaprajzú, kissé méhkasos
gödör. Alján 160x192 cm átmérõjû, sárga rétegekkel megszakított sötétbarna betöltéssel, déli oldalában egy
25 cm széles padkával. A nyesési szinten egy marhavázat bolygatott meg a szkréper. Alatta két kutya csontváza
feküdt egymás felett, a gödör aljától 8 cm-re, illetve 27 cm-re. A két kutya gödörbe kerülése között nyitva volt
a gödör, mert sárga beiszapolódott réteg választotta el a két vázat. Az erõsen kormos, vékony falú fazék töredékei a gödör déli felében, annak aljában, az alsó kutyacsontváz alatt voltak.
1.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, galléros peremû, vállában öblösödõ, itt bekarcolt vonallal díszített, korongos talpú, alján téglalap átlóit áthúzó domború vonalas fenékbélyeggel díszített fazék. (Ltsz. 99.103.1.) (XVIII. tábla 3.)
2.
Külsõ oldalán téglaszínû, belsõ oldalán barnásszürke, samottal soványított edény oldaltöredéke. Bronzkori szórvány az objektumban. (Ltsz. 99.103.2.)
3.
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló háromszögben
megduzzadó peremû edény töredéke. (Ltsz. 99.103.3.) (XVIII. tábla 6.)
4.
Barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, vékony falú edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.103.4.)
5.
Szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.103.5.)
6.
Barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.103.6.)
7.
Szürkésbarna, samottal soványított, másodlagosan megégett paticstöredékek. (Ltsz.
99.103.7.)
161. objektum: 184x200 cm-es, 94 cm mély, lekerekített sarkú négyszög alaprajzú gödör, mely lépcsõzetesen
szûkült az alja felé, ahol 90x150 cm átmérõjû ovális alaprajzú. Betöltése fehér szemcsés szürke, hamus. Északkeleti oldalán egy 142 cm hosszú, 30–80 cm széles és 16–26 cm mély, a gödör felé mélyülõ „nyúlványt” lehetett kibontani. Az objektum falait vörösre kiégették.
1.
Külsõ oldalán sötétszürke, kormos, belsõ oldalán téglaszínû, kézikorongolt, samottal soványított, vékony falú edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.104.1.)
2.
Szürkésbarna, samottal soványított, másodlagosan megégett paticstöredékek. (Ltsz.
99.104.2.)
Zárt gödöranyag, melynek száma elkallódott:
1.
Külsõ oldalán barnásszürke, belül sötétszürke, kézikorongolt, samottal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.109.1.)
Szórvány leletanyag az I. szelvény területérõl:
1.
Barnásszürke, belsõ oldalán barna, kézikorongolt, homokkal soványított edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.110.5.)
2.
Szürke, kézikorongolt, homokkal soványított, korongos talpú edény aljtöredéke. (Ltsz.
99.110.6.)
Szórvány a feltárás keleti oldaláról:
1.
Szürke, kézikorongolt, homokkal soványított, hornyolt hullámvonallal díszített edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.112.10.) (XVIII. tábla 5.)
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2.
3.

Szürkésbarna, belsõ oldalán barnásszürke, kézikorongolt, mészszemcsékkel soványított
edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.112.11.)
Barnásszürke, koromfoltos, belsõ oldalán szürkésbarna, kézikorongolt, homokkal soványított
edény oldaltöredéke. (Ltsz. 99.112.12.)

A település objektumainak értékelése
Házak és melléképület
Tipológiai szempontból a házak a korszak jellegzetes emlékei: kissé földbe mélyítettek, lekerekített sarkú téglalap alakúak, egyetlen cölöplyukkal a fal mentén vagy a ház közepén (66. ház),
egy munkagödörrel, illetve egy kemencével. A házban talált kemencék közül kettõ téglalap és egy
körte alaprajzú, egy esetben nem meghatározható a forma. A kemencék minden esetben a délkeleti
sarokban voltak. A házak egy esetben kelet–nyugati, három esetben észak–déli tájolásúak. A legkisebb (156. objektum) 5,65 m2, a legnagyobb épület (67. objektum) alapterülete 10,15 m2. Tipológiai
szempontból több párhuzam is hozható a feltárt építményekhez. Bár Nyíregyháza mellett már került
sor Árpád-kori falurész feltárására az egykori Sima falu területén (NÉMETH 1987. 25.), de az ott talált kõkemencés, viszonylag szabályosan elrendezett házak a pazonyi úti lelõhelyre nem jellemzõek. A házak, illetve azok belsõ elrendezésének legközelebbi párhuzamát Székelyben találjuk meg
(GERGELY 2004. 32–35.).
Kérdéses a melléképületként meghatározott 114. objektum funkciója. Ennek tisztázásához
nem került elõ meghatározó lelet.
Szabadon álló kemencék és kemencebokrok
Valamennyi szabadon álló kemence alaprajza körte formájú, melyhez munkagödör csatlakozott. Szájuk észak–északnyugatra nézett, ami az uralkodó szélirányt is jelzi. Három kemencebokor került elõ, melyeket két-két kemence alkotott. A feltárt tizenegy külsõ kemence közül hatot a
sütõfelület alatt cseréppel tapasztottak ki.
Gödrök
A gödröknek két alapvetõ típusa különíthetõ el: a méhkas alakúak – ezekben viszonylag
több lelet volt – és az alja felé szûkülõ oldalúak. Elõbbi csoportba három gödör tartozik, mely jelzi
ezen gödörtípus Árpád-kori meglétét is. Összeszûkülõ falú gödör hét volt.
Karám
A lelet nélküli 75. kelet–nyugati irányú, a 78. észak–déli irányú és a szintén lelet nélküli
91., nyugatnak tartó, majd délnek forduló árokszakaszok összetartoztak és valószínûleg egy karámot alkottak. Mérete 22x18 méter. Az árkok által határolt területen három – a 76., 77. és 80. – gödör
volt, illetve a 78. árokszakasz belefut a 65., szintén Árpád-kori gödörbe. A gödrök és a karám viszonya nem tisztázható.

A leletanyag értékelése
1. A kerámia
A leletanyag nagyobb részét a kerámia, ezen belül is az edények alkotják. Az edény falát
hurkatechnikával építették fel, majd kézikorongon formázták meg, ugyanakkor néhány szabad kézzel készített edény is elõkerült (155. objektum). Gyakran elõfordul az edények felsõ harmadának
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vizes ronggyal vagy csonttal történõ elsimítása, mely technikával az edény anyagából képeztek
agyagmázat.
Fazék
Az edények többsége különbözõ nagyságú és kidolgozású fazék volt. A fazekak színe szürke, barnásszürke, szürkésbarna, ritkán téglaszínû, néhány darab koromfoltos. A fazekak általában
széles szájúak, szimplán kihajló (VI. tábla 1., X. tábla 4., XVI. tábla 3., XVII. tábla 4., XVIII. tábla
2.) 3 és/vagy tagolt (II. tábla 1–2., V. tábla 1. VI. tábla 3., XIII. tábla 1–2., XIV. tábla 3., XVI. tábla
1–2., XVII. tábla 1., XVIII. tábla 1., 6.), galléros (I. tábla 1–3., IX. tábla 1., X. tábla 1., XI. tábla 2.,
XII. tábla 2–3., XIII. tábla 6., XIV. tábla 5., XVIII. tábla 3.), szögfej (II. tábla 4–5., IV. tábla 1., XIII.
tábla 4–5. ), fedõtartós (II. tábla 3., III. tábla 1., XI. tábla 1., XII. tábla 1., XIV. tábla 1–2., 4.) peremûek, válluknál vagy hasvonaluknál öblösödõk, nagy százalékban díszítettek. A leggyakrabban elõforduló dísz a vállon ívelõ hullámvonal (III. tábla 2.) és/vagy vonaldísz (V. tábla 3.), az ún. csigavonal (VI. tábla 2., IX. tábla 2.) ferdén (III. tábla 3.) vagy vízszintes sorban futó bevágások, melyek
hornyolva, árkolva, besimítva – nem kizárólagos jelleggel (III. tábla 6., IX. tábla 2., XV. tábla 1.) –
az edény felsõ kétharmadára jellemzõek. A fazekak alsó harmada, illetve alja mázatlan és díszítetlen
(III. tábla 5., 7., VII. tábla 3., X. tábla 3., XV. tábla 3.). Elõfordul, hogy a különbözõ díszítõ elemeket egymás alatti sorokban alkalmazták (XIII. tábla 3., 5.). A rádli- vagy fogaskerékminta-dísz aránya a leletanyagban elhanyagolható (X. tábla 2., XIII. tábla 3., 5.). Ritkán elõforduló díszítés a domború hullámvonal (V. tábla 3.), a nádvéggel vagy ágvéggel beböködött dísz (VII. tábla 2.), illetve a
csonttal vagy fával történõ sávos simítás (V. tábla 5.). A díszítetlen fazekak aránya alacsony (I. tábla
2., XV. tábla 2., XVII. tábla 4.). A közepes finomságú, kinézetre korong nélkül készített edényekhez
hasonló színvonalú, de jól kiégetett, érdes tapintású edények díszítései egyenetlenek, durvák, akadozottak. Sok esetben egy-egy díszítés, hullámvonal rácsúszott a másik vonalra (VIII. tábla 1., XIII.
tábla 6., XV. tábla 1., XVI. tábla 5–6., 9.). A finomabban iszapolt, jobban kidolgozott oldalú edényeken a díszítés egyenletesebb, szabályosabb (VII. tábla 1., IX. tábla 1., XVIII. tábla 4–5.). Fenékbélyeges fazék három objektumból került elõ: az 57. kemence sütõfelületében és a 160. gödör betöltésében egy-egy téglalap átlóit áthúzó domború, vonalas (III. tábla 4.), a 83. kútban pedig egy
négy, egymást középen keresztezõ domború vonallal nyolcvégû csillagot mintázó (XII. tábla 4.).
A fenékbélyegek hosszú idõn keresztül divatban voltak. Már az avar korban megtalálhatóak, és sok esetben ugyanazon formákon alkalmazták, mint az Árpád-korban (FETTICH 1965. 143.
Taf. XVII: 1–1a.). Az Árpád-kori kerámia esetében megfigyelhetõ tendencia, hogy a fiatalabb darabok esetében a formai változatosság csökken, míg méretük növekszik. A nyíregyházi fenékbélyegek formai párhuzamát többek között Bábról (SZABÓ 1975. 30. I. tábla. 1.) és Magyarádról (SZABÓ
1975. 39. VIII. tábla) ismerjük, mely falvakat Szabó János Gyõzõ a XII. század végére – XIII. század elsõ felére keltezett.
A vonal és hullámvonal, illetve vonalköteg már a X–XI. században kedvelt díszítõminta
volt (SIMONYI 2005. 48.). A rádlidísz a XI. században terjedt el és a XII. század végéig (SIMONYI
2005. 51.), egyes elzárt helyeken a XIII. század elejéig használatban volt (SZABÓ 1975. 24.). Ezt a
viszonylagos elzártságot támasztja alá, hogy a motívumkincs XII. század végi – XIII. század eleji
ritkulása ellenére a nyíregyházi anyagban sok a díszített kerámia. Takács Miklós jegyzi meg, hogy
a városokkal ellentétben, ahol a sorozatgyártás miatt csökkent az arányuk, a falvakban még továbbélt a karcolt – gyakran még a „kétsoros” – díszítés is (TAKÁCS 1993A. 216.).

3 A táblák szerkesztését L. Nagy Mártának köszönöm!
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Cserépbogrács
A feltárás során egy objektumból, a 70. számú munkagödörbõl kerültek elõ cserépbogrács
töredékei. A darab barnásszürke, koromfoltos, kézikorongolt, homokkal soványított, vízszintes
T peremû, belsõ függesztõfüles (VI. tábla 4.).
A forma általános elterjedését jelzi, hogy a mai Magyarország terültén mindenhol megvannak a párhuzamai. Ilyen bogrács ismert többek között Lébénybõl (TAKÁCS 1996. Abb. 9: 6.), Ács–
Vaspusztáról (TAKÁCS 1993. 477.), Dunaújváros–Öreghegyrõl (TAKÁCS 1986. Taf. 26: 1.) és Tiszalök–Rázomról (MÉRI 2000. 51. kép 4.). Az Árpád-kori cserépbográcsok Takács Miklós által kidolgozott kronológiai rendszere (TAKÁCS 1996. 168.) szerint a fent leírt formájú szabad tûzi fõzõedények a XIII. század elejétõl a XIV. század végéig voltak használatban (TAKÁCS 1996. 171.).
Fehér kerámia
Hét objektumból került elõ fehér kerámia: három esetben kemence elõtérgödrébõl, egy
esetben kemence sütõfelületébe tapasztva, két esetben ház betöltésébõl, egy esetben gödörbõl. Típusuk szerint szürke vagy barna foltos, apró kaviccsal vagy mészszemcsékkel soványított, tagolt
peremû, vizes ronggyal képzett agyagmázasok, hornyolt vonallal és hullámvonallal, egy esetben
ferdén futó bevágásokkal díszített oldalú, vállnál vagy hasvonalnál öblösödõ, korongos talpú fazekak. Ilyen került elõ az 59., a 64. (IX. tábla 3.), a 67. (X. tábla 1.) és a 70. (VIII. tábla 1.). objektumokból. A 66., 85A. (XVI. tábla 7.) és 97. objektumokból csak oldaltöredékek – valószínûleg fazekaké – kerültek elõ a fentiekhez hasonló kidolgozással.
Ezeket az edényeket – elõkerülési körülményeik alapján, illetve a rajtuk minden esetben
látható utólagos elszínezõdésükbõl következtetve – a konyhai munkálatokban használták. A fehér
szín a tisztaság illúzióját keltette a használókban (TAKÁCS 1993A. 219.). A típus részletes – máig érvényes – elemzését Holl Imre végezte el. E szerint a XII. század – XIII. század fordulójával terjedt
el, és variációi egészen a XIX. század elejéig használatban maradtak. Típusai ennek ellenére jól keltezhetõk. A Kárpát-medence középsõ és északi területein nagyobb mennyiségben fordulnak elõ a telepek anyagában, de mindenhol gyártották, ahol fehérre égõ agyagot lehetett bányászni. Fazekak,
bögrék, tálak, csészék, palackok és kancsók készültek ilyen anyagból (HOLL 1963. 336.). Díszítésük
leggyakrabban csigavonal, bekarcolt vagy hornyolt körbefutó vonal (HOLL 1963. 339.).
Korai, a XIII. századra jellemzõ technika a száj és a váll száradás után vizes ronggyal történõ átsimítása, majd díszítése (HOLL 1956. 185.). A nyíregyházi anyag legjobb formai párhuzamai
többek között Hejõkeresztúr–Vizekközérõl (WOLF 1997. 142.), a Budai vár Kúria utca 40. szám
alatti lelõhelyérõl (HOLL 1956. 186.), Budapest–Kõérberek–Kánáról (TEREI 2004. 70.) ismertek.
Ezen lelõhelyeket a feltárók a XII. század végére – XIII. század elejére keltezik.
Tál
Egyetlen töredékes barnásszürke, szürke foltos, kézikorongolt, homokkal soványított,
egyenes, vágott peremû, perem alatt alig látható hullámvonallal díszített, erõsen szûkülõ oldalú,
hangsúlyozott talpú tál került elõ a 146. ház betöltésébõl (XVII. tábla 3.). Anyagában, technikájában
a fazekakhoz hasonló, de minõsége jobb. A tálakat már a korai Árpád-kori telepeken – mint Doboz–Hajdúirtás (KOVALOVSZKI 1975. 210.) vagy Vásárosnamény–Gergelyiugornya (ERDÉLYI–SZIMONOVA 1987. 296. Abb. 9.) – is megtaláljuk. Ezen településeken még kézzel formált változataik
kerültek elõ. Kézikorongolt típusa Esztergom–Szentgyörgymezõrõl (LÁZÁR 1998. 75.) ismert. Ezek
a települések a X–XII. század közé datálhatók, az edénytípus már a korai leletanyagban is jelen van.
Továbbélése, a forma fejlõdése, változása folyamatos. Közös jellemzõje az esztergomi és
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a Nyíregyháza–Pazonyi úti anyagnak, hogy az elõkerült kerámiák közül a tálak minõsége, kidolgozottsága az átlagnál jobb.
Pohár
Mindössze két pohártöredék került elõ. Egy barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, két párhuzamosan futó bekarcolt hullámvonallal díszített vállú, hangsúlyos aljú pohár két
töredékét a 61. számú kemencebokorban találták meg (V. tábla 2., 6.). A másik darab egy világosszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, kihajló, elvékonyodó peremû, vállán hornyolt vonallal díszített pohár töredéke a 85A. kemence sütõfelületébe volt beletapasztva (XVI. tábla 4.). Formai párhuzamaikat Kemejrõl ismerjük, mely példányok kidolgozása durva, felülete érdes (WOLF
1989. 61. 32–33. kép). A feltáró ezt a X–XI. századra keltezte. A pazonyi úti példányok kidolgozása
már finomabb, késõbbi technikáról árulkodik.
Fedõ
Egy barnásszürke, kézikorongolt, homokkal soványított, tagolt peremû, perem külsõ oldalán bekarcolt hullámvonallal, a belsõ oldalán bekarcolt, egymást érõ, szabálytalan, bekarcolt hullámvonalakkal díszített fedõ töredéke került elõ a 84. számú kemence munkagödrébõl (XIV. tábla
6.), illetve egy a 83. számú gödörkút betöltésébõl (XII. tábla 5.). Alakjukból ítélve a harang alakú
fedõk csoportjához tartozhattak, párhuzamaikat Kemej XII–XIII. századi (WOLF 1989. 72. 47–48.
kép), illetve Muhi (ÉRI–BÁLINT 1959. 48., 29. kép 2.) ásatási leletanyagában találjuk meg. A hornyolt díszítés is az utóbbi lelõhelyen elõkerült fedõn figyelhetõ meg. Takács Miklós jegyezte meg,
hogy a cserépfedõk fõleg a városokban terjedtek el a XIII. században, míg a falvakban inkább fafedõkre kell gondolnunk (TAKÁCS 1993A. 209.). Ezt az elképzelést támaszthatja alá a nyíregyházi
anyagban található fedõk kis száma is.
Egyéb kerámia
A 146. objektumból került elõ két – egyik oldalán barnásszürke, másik oldalán sötétszürke,
homokkal soványított, kézikorongolt edény oldalából kivágott, közepén átfúrt – orsókarika (XVII.
tábla 2.). Az orsókarikák általánosan elterjedt használati tárgyak voltak, ezért ez a tárgytípus nem
keltezhetõ pontosan. Használatuk ideje csak akkor meghatározható, ha díszített oldaltöredékbõl alakítják ki. Ez a Nyíregyháza–Pazonyi úti leletanyag esetében nem áll fenn.
2. Vastárgyak
A nyíregyházi ásatáson mindössze három vastárgy került elõ. A fémek alacsony százalékos
aránya jól illeszkedik az Árpád-kori feltárásokon tapasztaltakhoz.
Kés
A 83. kút betöltésébõl került elõ a téglalap alakú, íves végû, rossz minõségû vasból készített
töredék, melyet háromszög alakú metszete miatt vaskésként határoztunk meg (XII. tábla 6.). Mivel
sem alakja, sem pontos mérete nem ismert, keltezésre nem alkalmas.
Sarkantyú
A hegyes végû, lehajló gomb tüskés, enyhén ívelt szárú vassarkantyú az 59. objektumból
került elõ (IV. tábla 2.). Bár a dokumentáció erre utaló adatot nem tartalmaz, a kemence elõtti letaposott „padlóról” vagy „padlóból” származhat. Anyaga rossz minõségû, erõsen korrodált.
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A sarkantyúk ezen típusa a XII. század elejétõl a XIII. század közepéig volt használatban
(GyÖRFI 2006. 100.). A lehajló tüske – mely a lovak jobb irányítását tette lehetõvé – a XII. század
elsõ felében jelent meg. Tömeges elterjedésük a XII. század közepétõl a XIII. század közepéig tartott, amikor a tarajos sarkantyúk gyors térhódítása kiszorítja a mindennapos használatból. Jelen példányunk legjobb párhuzama Nagyhalászról (ISTVÁNOVITS 2003. 352.), valamint a Nemzeti Múzeum
gyûjteményébõl említhetõ (KALMÁR 1977. 359–360. 55. kép a., c.).
Csikózabla
A 70. objektumból került elõ az egyik végén hegyes kampóba meghajlított, téglalap metszetû szárú, másik végén laposra kalapált – erõsen korrodált – vastárgy (VII. kép 4.). Csikózabla
tengelyének középsõ, egymásba kapcsolódó tagjaként határozható meg. A csikózablák elterjedtségét jelzi, hogy csak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rétközben 25 lelõhelyrõl került elõ ilyen típusú zabla, többségében sírmellékletként (ISTVÁNOVITS 2003. 346–347.). Mivel a zabla méretét,
alakját, esetleges díszítését nem ismerjük, a honfoglaló magyarsággal a Kárpát-medencében elterjedõ tárgytípus (KALMÁR 1971. 350.) nyíregyházi példányának pontosabb korát meghatározni nem
tudjuk.

Összegzés
A település lakóinak életmódjára a négy objektumból származó állatcsontok, a 160. jelzésû
gödörbõl elõkerült marhaváz és két kutyacsontváz, a 61B. gödörben lévõ marhakoponya tanúskodik. A lakók életében az állattartásnak nagyobb szerepe volt, mint a földmûvelésnek.4 Erre utal a területen feltárt karám, valamint a mezõgazdasági eszközök teljes hiánya. Idejük nagy részét a kis méretû – 5,7–10,2 m2 alapterületû – házakon kívül töltötték, melyet a külsõ kemencék, kemencebokrok nagy száma is alátámaszt. A telep szerkezetének pontos tisztázásához nem került feltárásra elegendõ objektum. A felszínrajz alapján kijelenthetõ, hogy a falu délnyugati széle került elõ a leletmentés során.
A telep datálását a leletanyag csak nagy vonalakban teszi lehetõvé. A fent felsorolt díszítési
formák az Árpád-korban már a X. század végén elterjedtek, használatuk a XIII. század végéig tartott. Pontosabb datálásra a rádlidísz alkalmas, melyet – megszorításokkal bár, de – használhattak
a XIII. század elsõ feléig. Ezen díszítési forma kronológiájának felfelé mozdítását a fehér kerámia
jelenléte is szükségessé teszi, mely nem terjed el a XIII. század elejénél hamarabb. A leletanyagban
talált, vállán ferde bevágásokkal tagolt, rossz minõségû fehér fazék korai, XIII. század elsõ felére
keltezhetõ darab (VIII. tábla 1.). A XII. század végére – XIII. század elejére keltezhetõk a leletanyagban található fedõk is. Nincs pontos keltezõ értéke a tálnak és a pohárnak, melyek a X–XI.
századtól megvannak az Árpád-kori leletanyagokban. A cserépbogrács, melynek felsõ kronológiai
határa az 1400-as évek kezdete, ad további támpontot a telep korának megállapításához.
A telep egyéb leletei közül a hegyes végû, gomb tüskés, enyhén ívelt szárú vassarkantyú
datálható pontosabban, ezt a XII. század – XIII. század közepén használták. Ezek alapján a település
a XIII. század elejére – közepére keltezhetõ. Kérdés, hogy a tatárok pusztították-e el a falut. Mivel
a feltárás során nem került elõ erre utaló bizonyíték (például pusztulási réteg), ezt csupán régészeti
oldalról megközelítve nem lehet kijelenteni.

4 Az állatcsontok archaeozoológiai vizsgálata nem készült el. A fenti megállapításokat az ásatáson tett megfigyelésekre alapo-

zom.
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Történeti összefoglaló
Az írott források alapján az Árpád-kori falu két névvel is kapcsolatba hozható, ezek pedig:
Kistelek és Igrice.
Kistelek: Az Árpád-kori – tatárjárás során elpusztult – település nevét csak egy 1420. évi
oklevélben olvashatjuk, ahol „valamikor lakott hely”-ként szólnak róla. Az oklevél szerint a faluhely Igrice és Nyíregyháza közé esik, és a pazonyi nemesek jogcím nélkül használják. Helyét az
I. katonai felmérés mutatja Kiss Telek néven, mely megfelel a II. katonai felmérésen jelölt Nagy Korkány nevezetû határnak – ez ma a Korhány-dûlõ. A fent elemzett falurészlettõl 1,5 km-re keletre terül el. Németh Péter kutatásai alapján a település helye nem azonosítható a mai Kisteleki szõlõvel,
mivel az egy 1427. évi oklevél leírása szerint a vásároskállói határon belül állt (NÉMETH 2003. 66.).
Igrice: Az 1471. évi nyíregyházi határjárás során elsõként a Nyíregyháza és Oros közötti
közös határszakaszt írták le. Itt több név szerint is említett szántó és legelõ között szerepel Igrice.
A falu – nevébõl következõleg – Árpád-kori, sõt a XI. században alapított, a szabolcsi várhoz tartozó birtok. Eredeti lakói királyi szolgálónépek, énekesek, énekmondók lehettek. Neve 1325-ben
a Balogsemjén nembeliek osztályos perében tûnik fel elsõként, amikor Mihály fiainak jutott e föld
(t. Igrucy) (NÉMETH 1997. 97.). 1342-ben ugyancsak birtokosztály alkalmával említik. 1427-ben
Iglycitheleke néven tûnik fel, mint puszta, amely a Kállayak birtokát képezte (NÉMETH 1987. 23.).
A település helyét az I. katonai felmérés Nagy Telek néven mutatja, mely a mai térképeken az Igrici-rétet, illetve attól keletre esõ területeket fedi le.
A két név közül Németh Péter a Kistelekkel azonosítja a Pazonyi úttól északra talált falurészletet. Az Igricének nevezett települést a rét északi oldalára rekonstruálta azzal a feltétellel, hogy
annak pontos helyét csak régészeti terepbejárással lehet eldönteni (NÉMETH 2003. 66.). A feltárt teleprészlettõl északra esik az Igrici-rétnek nevezett lapos – egykor zsombékos – terület, melyet nyugatról a ma is létezõ Sóstói-erdõ szegélyezett az Árpád- és középkorban. Szabad megtelepedésre
a rét északi, keleti és déli szegélye nyújtott lehetõséget 104–106 méteres tengerszint feletti
magasságával. Jelen rekonstrukciónk szerint az Árpád-kori település Igricével azonosítható. Az ásatási dokumentáció szerint a feltárás keleti, EOV térkép szerint északkeleti falánál is kerültek elõ Árpád-kori telepobjektumok. A falu nem terjed tovább sem kelet, sem délkelet felé,5 ebbõl következõen nem Kistelek fent rekonstruált helye felé húzódik. Annál inkább várható újabb részletének elõkerülése észak–északkeleti irányban, ami alapján a falu a rét magaspartján fut fovább az Igrici határrész magterületei felé.
Nem mond ellent megállapításunknak az 1471. évi határjárás térképre felvitt útvonala sem,
mivel az mind a mai Korhány-dûlõ, mind a mai Igrice-rét területét érintette (NÉMETH 1987. 24.).
Nehezen értelmezhetõ viszont az a leírás, mely szerint Kistelek Igricétõl délkeletre, Igrice és Nyíregyháza között található (NÉMETH 2003. 66.). A térképre pillantva világossá válik, hogy a megállapítás elsõ fele igaz, de egyik fent felvázolt elmélet szerint sem eshet Igrice és Nyíregyháza közé,
mivel elõbbi délnyugatra esik az utóbbitól. Nem igaz a megállapítás akkor sem, ha Kisteleket a mai
Kisteleki szõlõvel azonosítjuk (MEZÕ–NÉMETH 1972. 86., NÉMETH 1987. 24.)
További elméleti támpontot jelent az I. katonai felmérésen ábrázolt úthálózat, mely jó alapot ad a középkori, illetve Árpád-kori utak helyének meghatározására is. A legjelentõsebb utak
Nyíregyházáról a mai Nyírpazony, Debrecen és Tokaj felé haladtak. A tokaji út az Árpád-korban
a megye központját jelentõ szabolcsi földvárhoz vezetett. Logikusnak tûnik, hogy a királyi
5 A Pazonyi út déli oldalán több áruház is felépült 1997 óta. Ezek helyszínelése során nem kerültek elõ Árpád-kori objektu-

mok. Ugyancsak a helyszínelésekbõl tudjuk, hogy a falu sem nyugati, sem északnyugati irányban nem folytatódik.
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szolgáltatófalut egy fõút mellé telepítették, lehetõvé téve, hogy az Árpád-kori Nyr (Nyír) falun
keresztül gyorsan elérjék a megye központját.
Végezetül elmondható, hogy a jövõbeni – várható – feltárások a fenti feltételezést megerõsíthetik, illetve meg is cáfolhatják.6
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Arpadenzeitlicher Siedlungsteil beim Fundort
Nyíregyháza–Pazonyi út
Im Zuge der Freilegung kamen 26 arpadenzeitliche Objekte zum Vorschein, darunter 10
Gruben, ein Brunnen, 6 freistehende Öfen mit Vorraumgrube, zwei Ofenblöcke – beide mit je zwei
Öfen bzw. gemeinsamer Arbeitsgrube, ein stallartiger, im Boden eingelassener Bau, vier Häuser und
eine Koppel.
Die Häuser sind aus typologischer Sicht charakteristische Denkmäler des Zeitalters: leicht
im Boden versenkte, abgerundete Rechteckformen von 8–9 m2 Größe, mit einem Pfostenloch –
eines ausgenommen – entlang der südlichen Mauer, einer Arbeitsgrube bzw. einem Ofen. Die in den
Häusern befindlichen Herde haben in zwei Fällen rechteckige und in einem Fall Birnenform,
während alle freistehenden Öfen zu der letzteren Kategorie gehören.
Im Fall der Gruben lassen sich zwei Grundtypen absondern: die bienenkorbförmigen – sie
enthielten im Verhältnis mehr Funde – und die Gruben mit nach innen abfallenden Seiten. Zur Feststellung des Siedlungsgefüges wurden nicht genügend Objekte freigelegt.
Den größeren Teil der Funde bildet das Keramikmaterial. Daran nimmt mit außerordentlich hohem Anteil der Typ des in der Schulter ausbauchenden Topfes teil, wohingegen die sonstigen Gefäßtypen – Schüsseln, Deckel, Tonkessel – kaum zu einem Prozent vertreten sind. Für ihre
Verzierung ist die eingeritzte oder gefurchte (Wellen-) Linie bzw. das Linienbandmuster, schräg
oder waagerecht verlaufende Einschnitte, die mit der Fingerspitze eingedrückte Punktreihe und das
Rädchenmuster kennzeichnend, welche man am Hals oder der Schulter bzw. seltener an der ganzen
Gefäßwand antrifft. Ihre Farbe ist bräunlichgrau oder graubraun, etliche sind sekundär gebrannt, ihr
Material wurde mit Sand, winzigen Kieseln und seltener mit Kalkbrocken gemagert. Desweiteren
enthält das Fundmaterial, wenn auch zu einem geringen Prozentsatz, tonglasierte und eifarbige Gefäße – überwiegend Töpfe – mit der obigen Ausarbeitung und Verzierung.
Lediglich drei Eisengegenstände kamen ans Licht, von denen nur ein Eisensporn identifiziert werden konnte.
Die freigelegten – an Ort und Stelle identifizierten – Tierknochen stammten großenteils von
Rindern und von Hunden.
Eine Datierung der Siedlung gestattet das Fundmaterial nur in groben Zügen. Die oben aufgezählten Verzierungsformen verbreiten sich in der Arpadenzeit schon Ende des 10. Jahrhunderts,
ihre Verwendung reicht bis ins ausgehende 13. Jahrhundert. Die Möglichkeit zur genaueren Datierung bietet ein Tonkessel, dessen obere chronologische Grenze der Anfang des 14. Jahrhunderts ist,
sowie ein Eisensporn mit spitzendigem Kugeldorn bzw. leicht gewölbtem Bügel, wie er Mitte des
13. Jahrhunderts in Gebrauch war. Auf Grund des oben Gesagten ist die Siedlung in den Zeitraum
Anfang bis Mitte des 13. Jahrhunderts zu datieren.
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I. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 57. objektum
Tafel I
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 57
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II. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 57. objektum
Tafel II
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 57
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III. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 57. objektum
Tafel III
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 57
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IV. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 59. objektum
Tafel IV
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 59
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V. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 61. objektum
Tafel V
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 61
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VI. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1: 61F. objektum, 2: 62. objektum, 3–4: 70. objektum
Tafel VI
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, 1: Objekt 61F, 2: Objekt 62, 3–4: Objekt 70
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VII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1–2: 63. objektum, 3–4: 70. objektum
Tafel VII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, 1–2: Objekt 63, 3–4: Objekt 70
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VIII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 70. objektum
Tafel VIII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 70
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IX. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 64. objektum
Tafel IX
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 64
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X. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1–3: 67. objektum, 4: 79. objektum
Tafel X
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, 1–3: Objekt 67, 4: Objekt 79
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XI. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 79. objektum
Tafel XI
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 79
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XII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 83. objektum
Tafel XII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 83
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XIII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 84. objektum
Tafel XIII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 84
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XIV. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 84. objektum
Tafel XIV
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 84
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XV. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 84. objektum
Tafel XV
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 84
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XVI. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 85A. objektum
Tafel XVI
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, Objekt 85A
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XVII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1: 85B. objektum, 2–4: 146. objektum
Tafel XVII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, 1: Objekt 85B, 2–4: Objekt 146
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XVIII. tábla
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO 1: 146. objektum, 2: 146A. objektum, 3, 6.: 160. objektum,
4: 156. objektum, 5: szórvány
Tafel XVIII
Nyíregyháza–Pazonyi út, TESCO, 1: Objekt 146, 2: Objekt 146A, 3 und 6: Objekt 160,
4: Objekt 156, 5: Streufunde
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Tatárjárás kori kincslelet Tyukod–Bagolyvárról
Jakab Attila
Bevezetés
Tanulmányomban egy, a Jósa András Múzeumban régóta elfekvõ anyagot mutatok be,
amelynek feldolgozása során kiderült, hogy jóval érdekesebb és nagyobb jelentõségû, mint azt elsõ
pillantásra gondolni lehetett. Ez a Tyukod–bagolyvári kincslelet (I. tábla), melyrõl részletes ismertetés ezidáig még nem jelent meg, mindössze a Régészeti Füzetekben olvasható róla két rövid jelentés Németh Péter tollából (NÉMETH 1971., NÉMETH 1972.). Az ékszerekkel együtt elõkerült pénzeket, ezüstlepényeket és -rögöket Gedai István dolgozta fel (GEDAI 1984.). A leletegyüttest Parádi
Nándor (PARÁDI 1975. 138.), valamint Mesterházy Károly említi (MESTERHÁZY 1983. 144.). Az elõkerülési körülményekrõl és a tárgyakról legutóbb „A tatárjárás” címû kiállítási katalógusban jelent
meg rövid ismertetés (JAKAB 2007.).1

Az elõkerülés körülményei
A kincsleletet a falutól nyugatra fekvõ Bagolyvár dûlõben találták 1970–71-ben. Az elõkerülési körülményekrõl azonban a Jósa András Múzeumban nem maradt fenn dokumentáció.2 Az
adatokat abból a levélbõl ismerhetjük meg, amelyet Németh Péter a Magyar Nemzeti Múzeumnak
írt 1970 decemberében (MNM Éremtár-Irattár 125/1970.). Ebben egy Csanda–Zalavári-féle fémkeresõt kért egy hozzáértõ emberrel egyetemben a további kutatásokhoz. A múzeum Gedai Istvánt
(MNM Éremtár) és Horváth Bélát (MNM Középkori Osztály) küldte ki a mûszerrel.
A levélbõl kiderül, hogy 1970 õszén Bíró Sándor tyukodi lakos a Bagolyvár nevû határrészben lévõ földjén krumplit ásott, amikor 5 éves kisfia rábukkant az elsõ érmekre. Felesége tovább keresgélt, így került elõ az elsõ három ezüströg. A megtalálók tovább nem kutattak, hanem egy
érme kivételével átadták a leleteket az – azóta elhunyt – dr. Szalay Zsigmond tyukodi jogtanácsosnak, aki felismerve azok értékét, értesítette a múzeumot. A helyszínre Németh Péter szállt ki, aki
több érmét is talált a területen. Sûrûsödésük alapján egy 60x1 m-es területet tárt fel 40–50 cm mélységig, a bolygatatlan agyagos altalajig. Mintegy 150 érmet, öt „ezüstlepényt” és „rúdtöredéket”
– ezek közül egy egész volt –, valamint egy ezüst lánctöredéket és egy ezüst karperecet találtak. Ezt
követõen került sor az említett levél megírására. A területet 1971-ben még egyszer átvizsgálták, így
került elõ a többi tárgy.
1 A leletanyag átengedését, a feldolgozás lehetõségét Németh Péternek köszönöm.
2 Mindössze a megtalálónak járó jutalom kiutalásáról õrzi a múzeum Németh Péter egy 1970 decemberében kelt levelét,

amely a Gazdasági Hivatalnak szól arról, hogy 400 Ft-ot fizessenek ki 156 db érméért és 3 db ezüströgért (JAM Adattár 87.
104.).
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A lelõhely leírása
Tyukod az egykori Ecsedi-láp területétõl DK-re fekszik. A Bagolyvár dûlõ a Lápi-mellékcsatornától északra húzódik. A sík, egykor mocsaras, mára lecsapolt terület már az Ecsedi-láp területére esik. A láp kialakulása a Kraszna folyó áradásainak köszönhetõ, melynek vize a lassan és fokozatosan süllyedõ medence területét elmocsarasította. Az 1730-ban még 58,5x33,5 km kiterjedésû
láp a XVIII., de különösen a XIX. századi – kisebb részben a XX. századi – lecsapolási munkálatoknak köszönhetõen mára gyakorlatilag eltûnt (KARÁCSONYI–ARDELEAN 2003. 5–9.).
A lelõhelyet 2006 év végén sikerült azonosítani. Ekkor és 2007 elején több alkalommal jártunk ott és újabb tárgyakat találtunk.3 A lelõhely közvetlen közelében alacsony dombhát húzódik,
ennek átvizsgálását azonban a magas aljnövényzet megakadályozta.
A csengeri járás földrajzi neveit bemutató kötetben a következõt olvashatjuk Tyukodnál
a Bagolyvár (vagy más néven Baglyos) címszó alatt: „A Réthez tartozott, sok bagoly tanyázott az
itteni nádasokban, erdõkben. Egy része éger- és nyárfaerdõ, a többi legelõ.” (KÁLNÁSI–SEBESTYÉN
1993. 461.) A területen egyébként várra, erõdítésre utaló jel nincs.

A tárgyak leírása
S végû karikaékszer 4 (Ltsz: 2005.565.1.) Állapota: ép. Megtartása: jó. Anyaga: elektron.5 Kerekded,
négyszögletes átmetszetû, egyik végén hegyesedõ, másikon bordázott karikaékszer. Az S végnek a karikához
3 A lelõhelyre két okból mentem ki. Egyrészt a helyszínrajz az idõk folyamán elkallódott, így nem ismertük a kincs pontos

helyét. Másrészt bizonyos volt, hogy a múzeumba nem került be a teljes kincslelet. Kiszállásunk – mint az alábbiakból kitûnik – a vártnál is eredményesebbnek bizonyult. Az (újra)megtalált lelõhely koordinátáit GPS-szel rögzítettük. A kiszállás
során a lelõhely (újra)azonosításában nélkülözhetetlen szerepe volt több tyukodi lakosnak, akiknek önzetlen segítségét köszönöm. A terület fémdetektoros átvizsgálásában különbözõ idõpontokban részt vett Németh Péter és Bálint Marianna régészek, Bakos János és Bocz Péter technikusok, Mester Andrea gyûjteménykezelõ, Somogyi Béla helytörténész, és végül,
de nem utolsósorban a detektoros kutatást végzõ Bacskai István, akinek segítsége nélkül kutatásunk eredménye összehasonlíthatatlanul szerényebb lett volna.
4 Az ékszertípus általános elnevezése S végû hajkarika, legutóbb azonban (2007 májusában), a Kovács László tiszteletére rendezett konferencián Szõke Béla Miklós vetette fel, hogy mivel a régészeti megfigyelések nem támogatják azt az elképzelést,
miszerint ezeket a tárgyakat a hajban viselték, a továbbiakban a helyesebb karikaékszer elnevezést használom.
5 A régészeti irodalomban elektronnak rendszerint az arany és ezüst ötvözetét nevezik. A tatárjárás kori kincsleleteket feldolgozó cikkében Parádi Nándor megállapította, hogy ebben a korszakban az ékszerek egyik leggyakoribb anyaga az elektron
(PARÁDI 1975. 148.). A problémát az elektron összetételének definíciója – pontosabban régészeti meghatározásának hiánya
– jelenti. Plinius a következõképpen adja meg az elektronban az arany és az ezüst arányát: „Minden arany tartalmaz ezüstöt
különbözõ mennyiségben, egyes helyeken tizedrészt, máshol nyolcadrészt. (...) Amennyiben az ezüst az ötödrészt teszi ki
electrumnak mondják.” (PLINIUS XXXIII.23.80.) (Ennél azonban jóval nagyobb is lehet ez az arány, hiszen a természetben
található arany ezüsttartalma esetenként a 40%-ot is elérheti, s egykönnyen nem is lehet kideríteni, hogy természetes vagy
mesterséges ötvözõdéssel van-e dolgunk – RIEDERER 1984. 26.) Napjainkra egyesek ezt az arányt 20–30%-ra teszik
(RIEDERER 1984. 26.), míg van olyan felfogás is, amely szerint az elektronban 1/3 rész arany és 2/3 rész ezüst van (LOVAG
1990. 2.). Látható tehát, hogy különbözõ vélemények vannak az elektron meghatározására. Nem egyszerûbb a helyzet az
aranytárgyak esetében sem, hiszen 100%-os tisztaságú aranytárggyal nemigen találkozunk. A probléma az anyagvizsgálat
elvégzésekor jelentkezett. Ennek során ugyanis kiderült, hogy például az S végû karikaékszerek esetében az ezüsttartalom
közel 60%, míg az aranyé közel 40%. Ebben az esetben Lovag Zsuzsa definíciójának megfelelõen elektronról beszélhetünk.
Ám például a ruhakapocsban mintegy 50% ezüst, 25% arany, valamint 25% réz található: anyagának meghatározása tehát
problematikus. Ezért – részben az aranytárgyak karátértékét (<12karát – 50%), részben a természettudományban is használatos %-os felosztásokat alapul véve (de nem abszolutizálva azokat) – az 50–75% közé esõ ezüstöt, illetve a maradék részében aranyat tartalmazó tárgyakat elektronnak, míg az 50% feletti aranytartalmú tárgyakat aranynak nevezem. A 90%-os
arány fölötti ezüsttárgyakra az ezüst kifejezést használom. Ezek a keretek természetesen nem merevek, inkább csak viszonyítási alapok. Így például az aranyként meghatározott láncos-csüngõs fülbevaló láncocskájának aranytartalma 50% fölötti, míg a csüngõé nem sokkal alatta van (ld. dr. Kis-Varga Miklós cikkét az anyagvizsgálatról – Appendix II.). Ebben az esetben azonban megengedhetõnek véltem, hogy a tárgy egészét aranynak nevezzem.
Mint kitûnik, ez lényegében Lovag Zsuzsa definíciójának elfogadását jelenti. Ezt véleményem szerint az is indokolja,
hogy egy ezüsttárgy esetében már a kis mennyiségû aranytartalmat is jobban lehet érzékelni szabad szemmel, mint fordított
esetben. További anyagvizsgálatok segítségével talán sikerül közmegegyezésre jutnunk a kérdésben.
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közelebb esõ részén a két borda a lemez két szélén fut, míg a távolabbi részén középen, egymás mellett. Átm: 2,8x2,9 cm, a karika vastagsága: 0,2 cm, a bordázott vég szélessége: 0,5 cm. S: 3,1 g. (II. tábla 1.,
1. kép)
S végû karikaékszer (Ltsz: 2005.565.2.) Állapota: törött, hiányos. Megtartása: jó. Anyaga: elektron.
Eredetileg ez is kerekded lehetett, de kb. a felénél eltörött,
s csak a bordázott végû fele maradt meg. Átmetszete négyszögletes.
Bordázatának külsõ részén a lemez hosszúnak bizonyult, ezért itt a belsõ részén még egyszer visszahajlították. S végének díszítése megegyezik az elõzõével. Mérhetõ
átm: 2,5 cm, a karika vastagsága:
0,2 cm, a bordázott vég szélessége: 0,5 cm. S: 1,6 g. (II. tábla 2.,
2. kép)
Köpûs záródású karika
(Ltsz: 2005.565.3.) Állapota: ép.
Megtartása: jó. Anyaga: ezüst.
Kerekded, enyhén hullámos kerületû karika, melynek
egyik vége köpûs, a másik pedig
enyhén lecsapott. A köpûs végét ráhúzták a másikra. A köpû hossza:
0,8 cm. Közepén, két ellentétes oldalán egy-egy belülrõl kifelé fúrt lyuk
látszik. A lyukak átmérõje 0,2 cm. A köpû díszített: a középsõ rész felé
mindkét irányból párhuzamos, V alakú bekarcolások húzódnak. Ez a díszítés csak az egyik oldalán van meg. A köpûtõl 1,1 cm-re elnyújtott csúcsú, levél alakú, ráforrasztott dísz ül. A levél alak szélesebb része a köpû
felé néz. A rátétet mindkét irányból egymással párhuzamos V alakú bekarcolások díszítik, ame2. kép
lyek a levél kiAbb. 2
szélesedõ részén találkoznak. A levél alak hossza 1,8 cm, legszélesebb része
0,5 cm. A karika átm: 5x5,1 cm, V: 0,2 cm. S: 5,1 g.
(II. tábla 3., 3. kép)
Pecsétgyûrû (Ltsz: 2005.565.4.): Állapota: ép. Megtartása: jó. Anyaga: ezüst.
Egy darabból álló, a fej felé fokozatosan
kiszélesedõ pántú pecsétgyûrû. A gyûrû pántjának
átmetszete lapos téglalap. A pánt kiszélesedõ része
díszített: oldalanként hét-hét ferde poncolással kialakított vonal, melyek közül három-három páronként ellentétes. A nagyjából kör alakú fej szélén
poncolással kialakított vonalkeretet készítettek,
amely körbefogja a pecsétdíszt. Ezen belül egy, leginkább a folyóírásban használt „C” betûre emlékeztetõ, véséssel és poncolással kialakított jel látható,
melynek szára mellett függõleges, poncolással kialakított pontsor látszik. A pecsétkép másik tagja az

1. kép
Abb. 1

3. kép
Abb. 3
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4. kép
Abb. 4

250

elõzõ jel szimmetrikus tükörképe. A karika átm:
2x2,1 cm, szélessége: 0,3 cm, vastagsága 0,1 cm.
A gyûrûfej átmérõje: 1,2 cm. S: 2,6 g. (II. tábla 4.,
4. kép)
Láncos-csüngõs fülbevaló töredéke: kúp
alakú csüngõ láncocskákkal (Ltsz: 2005.565.5.)
Állapota: hiányos. Megtartása: kielégítõ. Anyaga:
ezüst.
Két részbõl álló, csepp alakú tárgy láncocskákkal. Félgömb alakú alsó harmada a felsõ
résztõl külön készült; a két tag között az összeköttetést egy mindkét végén visszahajlított ezüstdrót
biztosítja. (Annak nincs nyoma, hogy a két tagot
összeforrasztották volna.) A félgömb alakú alsó
részt négy helyen kifúrták. Belül úgy tekertek meg
egyetlen drótot, hogy a lyukakon kibukkanva hurkokat alkosson. A négybõl csak három hurok maradt meg, ezeken kis láncok lógnak. (Valószínûnek tûnik, hogy az összekötõ drót alsó részén lévõ hurokból is
lógott egy – ötödik – láncocska.) A láncszemeket úgy fûzték egybe, hogy egy összeforrasztott, ovális szemet
félbehajtottak, s ebbe kapcsolódott a következõ szem. A hurkokon lógó szemeken kívül még két kis láncdarab
van meg, amelyekrõl nem tudni, honnan szakadtak le.
A kúp teljes magassága: 2,1 cm, ebbõl a felsõ rész:
1,7 cm. A legszélesebb része (az alsó harmad átmérõje): 1,3 cm. Az összekötõ drót hossza: 3,2 cm. S: 3,9 g.
(II. tábla 5., 5. kép)
Ruhacsat (Ltsz: 2005.565.6.) Állapota: ép.
Megtartása: jó. Anyaga: elektron.
Kerek, díszített, csuklós csatpecekkel ellátott,
öntött ruhacsat. A félkör átmetszetû csatkarikának
a csuklós része alatt és fölött – valamint a velük szemben lévõ oldalakon – három-három, az öntéskor kialakított borda húzódik. A karika pecek feletti és alatti részén poncolásnyomok láthatók, amelyek részben a bordák között is megfigyelhetõek. A fokozatosan szélesedõ csatpecek tövét ráhajlították az elkeskenyedõ csatkarikára, ezen a részen az öntéskor téglalap alakú tagot
alakítottak ki, melyen a poncolásnyomok ugyanúgy
megvannak, mint a pecek többi részén. A karika a pecek hegyesedõ végén kissé kiszélesedik. A csat hátoldala díszítetlen. A karika átmérõje: 2,2x2,3 cm, V:
0,1 cm. A pecek hossza: 2,3 cm. S: 3,1 g. (II. tábla 8.,
6. kép)
Palástdísz (Ltsz: 2005.565.7.) Állapota: törött, hiányos, ragasztott. Megtartása: jó. Anyaga: aranyozott ezüst.
A palástdíszbõl két nagyobb töredék (egyiken
5. kép
vörös üvegbetétes foglalat), két csonka kúp, két
Abb. 5
négyszögletes (egyikben pasztamaradvány), valamint
további két, vörös üvegbetéttel díszített csonka kúp
alakú foglalat maradt meg. További két indaminta és néhány jelentéktelen apró indatöredék tartozik még
a tárgyhoz. A foglalatokat úgy képezték ki, hogy felsõ harmaduknál a peremük visszahajlik a kõre vagy annak
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helyére (szekrényes foglalat). Egy csonka kúp alakú
foglalatnál a felsõ – betétre ráhajló – rész letörött.
A töredékek valószínûleg egy tárgyhoz tartoznak(?). A nagyobb – három részbõl összeragasztott,
fél ovális formát mutató – töredék külsõ széle rovátkolt. A hosszabbik oldalon – az ovális kicsúcsosodó
része mellett – egy kúp alakú foglalatban félgömbfejû sötétpiros üvegbetét ül. A foglalattól lejjebb
2,1 cm-re egy a peremrészbõl kiálló, nagyjából kör
alakú szegecsrögzítõ lyuk látszik, benne egy mindkét végén ellapított szegeccsel. A foglalat másik oldalán mintegy 2,4 cm-re – nagyjából az ovális csúcsán – az elõzõhöz hasonló szegecslyuk szegeccsel.
A szegecsek hossza 0,8 cm. A töredék belsõ oldalán
három, önmagába visszahajló virágos indát találunk, amelyek egy-egy kacscsal egymáshoz is kapcsolódnak. A másik – kisebb – töredék szintén egy
perem, melyen több részlet maradt meg a belsõ
mintázatból. A rovátkolt külsõ peremen egy foglalat
letört nyoma látszik, míg 2,3 cm-távolságra egy félbetört szegecslyuk van, mely teljesen azonos a már
bemutatottakkal. A töredék belsõ oldalát két, önmagába visszahajló áttört inda díszíti, amelyek egymáshoz is kapcsolódnak. Ezeket egy egyenes „pálca” választja el a belsõ részen lévõ másik két virágos indától. Anyaguk és készítésük alapján biztosan a tárgyhoz tartozik még öt további foglalat: három csonka kúp
alakú, ezek közül kettõbõl hiányzik az üveg. A negyedik négyzetes alakú, benne a kitöltõ pasztával; az alján
felszegecselt kis ezüstlemez töredéke látható,
melyet utólag, javításkor raktak fel. Az ötödik egy
téglalap alakú foglalat, melynek alja lyukas, valószínûleg ezt is javították utólag. A nagyobb darab
H: 4,1x5,4 cm. M: 0,5 cm, a kisebb darab átm:
2,2x4,5 cm, M: 0,6 cm. A kúp alakú foglalatok nem
egyformák: a palástdísz peremén lévõ darab, valamint egy további betétes darab felsõ harmadának átmérõje: 1,3x1,4 cm, magasságuk: 1,2 cm, (az üvegbetéttel együtt 1,6 cm). A másik három kisebb darab
felsõ harmadának átmérõje: 1,2x1,3 cm, magasságuk: 1,2 cm. (Ezek a megmaradt nyomok, illetve
peremtöredékek alapján szintén a külsõ részen lehettek.) A méretbeli különbség leginkább a csonka
kúp alakú részek felsõ átmérõjén figyelhetõ meg: az
említett három darab jóval keskenyebb. Azt azonban nem lehet teljesen kizárni, hogy ezek a viszonylag kis eltérések csak a készítés során keletkeztek,
s nem az eltérõ elhelyezés miatt lettek kisebbek.
A téglalap alakú foglalat H: 1,4 cm, Sz: 1 cm, magassága: 0,9 cm. (Alján egy indatöredék részlete.) A négyzetes
foglalat hossza: 1,1 cm, magassága: 1,3 cm. Az indák átm: 0,8–1,1 cm. A tárgyak összsúlya: 26,1 g. (III. tábla
1., IV. tábla, 7. kép)
Palástdísz alátétlemeze (Ltsz: 2005.565.8.) Állapota: töredékes, hiányos, ragasztott. Megtartása: jó.
Anyaga: tûzaranyozású ezüstlemez.

6. kép
Abb. 6

7. kép
Abb. 7

251

Jakab Attila
Összesen tizennégy töredékbõl álló alátétlemez két nagyobb és két kisebb darabbá összeragasztott
részlete. A darabok nem illeszthetõek össze. A lemez eredeti szélein lévõ darabok karéjosak, s bekarcolással
díszítettek. A karéjok találkozási pontjainál lyukak vannak, ezek egy része valószínûleg az alsó és a felsõ rész
összefogására szolgáló szegecslyuk, míg a többi a hátlap felvarrására szolgált. A tûzaranyozás csak a lemez díszített oldalán figyelhetõ meg. A lemez eredeti alakja nem szerkeszthetõ ki egyértelmûen. Az összeragasztott
darabok átmérõje: 4x6,2 cm, 2,9x5,1 cm, 1,5x3,2 cm, 1,2x2,2 cm. S: 7,6 g. (III. tábla 2., IV. tábla)
Gyûrûfej (Ltsz: 2005.565.11.) Állapota: hiányos. Megtartása:
jó. Anyaga: elektron, színezett üveg.
A gyûrû feje egy négy karommal ellátott ovális, aranyozott
ezüstfoglalat, amely az alja felé fokozatosan szûkül. A két hosszanti oldalon (a karmok alatt) egy-egy fejjel lefelé álló háromszögletû kidomborodó részt alakítottak ki, amelyeken forrasztásnyom látható – a gyûrû karikájának a helye. A karika azonban nem került elõ. A sötétlila
üvegbetéten három, fehér kerettel körbevett lila folt van. A gyûrûfejhez
tartozó foglalat átmérõje: 0,9x1,2 cm, M: 0,6 cm, a kõvel együtt:
0,9 cm. S: 1,1g. (II. tábla 6., 8. kép)

8. kép
Abb. 8
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2006–2007-ben a következõ tárgyakat találtuk:
Láncos-csüngõs fülbevaló csepp alakú csüngõje (Ltsz:
2005.565.12.) Állapota: hiányos. Megtartása: kielégítõ. Anyaga: ezüst.
Kialakítása nagyon hasonló a korábban elõkerült darabéhoz
(2005.565.5.), de ezen mindössze egy hurok maradt meg, s nem kerültek elõ a hozzá tartozó láncocskák sem. Az alsó részén azonban itt is
négy lyuk látható, tehát eredetileg itt is négy láncocska lóghatott, illetve valószínûleg egy ötödik
a kissé elgörbült összekötõ tagon. Az összekötõ tag alsó részén nem
hurkot alakítottak ki, hanem megcsavarva a végét lecsippentették.
A csüngõ teljes magassága: 2,5 cm, ebbõl a felsõ rész: 1,8 cm. A legszélesebb része (az alsó harmad átmérõje): 1,2 cm. Az összekötõ drót
hossza: 3,4 cm. S: 2,1 g. (II. tábla 7., 9. kép)
Pecsétgyûrû (Ltsz: 2005.565.13.) Állapota: ép. Megtartása:
jó. Anyaga: ezüst.
A fej felé fokozatosan szélesedõ pántú, alsó részén egymásra
hajtott és eldolgozott végû pecsétgyûrû. Pántjának átmetszete lapos
félkör. A pecsétkép közepén poncolással kialakított nyolcszirmú virág
(rozetta), melyet halványan bekarcolt kör kerít; ennek külsõ részén
nagyjából V alakú poncolás fut körbe. A gyûrû külsõ részén felirat,
melynek egy része meglehetõsen kopott.
A karika átm: 2,4x2,2 cm, Sz: 0,4 cm, V: 0,2 cm, a gyûrûfej
átm: 1,6 cm. S: 7,5 g. (V. tábla 1., 10. kép)
Karperec(?) töredéke (Ltsz: 2005.565.14.) Állapota: hiányos.
Megtartása: jó. Anyaga: ezüst.
Kerek átmetszetû, ívelt karperec(?)töredék, két végén törésnyommal. H: 4,6 cm, a megmaradt ív átm: 4,4 cm, a karika átm:
0,3 cm. S: 2,4 g. (V. tábla 3.)
Ezüströg (Ltsz: 2005.565.15.)
Szabálytalan négyzet alakú ezüstdarab. Átm: 2,4x3,7 cm,
V: 0,8 cm. S: 35,9. (V. tábla 5.)
Ezüströg (Ltsz: 2005.565.16.)
9. kép
Nagyjából háromszög alakú, egyik oldalán ívelt ezüstdarab.
Abb. 9
Átm: 5x4,4 cm, V: 1,4 cm S: 102,4 g. (V. tábla 4.)
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Ezüströg (Ltsz: 2005.565.17.)
Nagyjából ovális, kissé egyenetlen felületû
ezüstdarab. Átm: 3,7x2,8 cm, V: 0,8 cm, S: 46,3 g.
(V. tábla 2.)
Láncos-csüngõs fülbevaló (Ltsz: JAM
Aranyleltár 171.) Állapota: hiányos. Megtartása: jó.
Anyaga: arany.
Két részbõl álló csepp alakú csüngõ öt
láncocskával. A felsõ (kúp alakú) rész és az alsó
(félgömb alakú) rész között nem figyelhetõ meg
forrasztásnyom. (Talán valamilyen paszta fogta
egybe a két részt.) A két tagot összekötõ drót mindkét végén hurkos. Az alsó részen a hurok szárát rácsavarták a drótra, majd lecsippentették. A csüngõ
felsõ, kúp alakú részét négy függõleges, poncolt vonallal négy mezõre osztották, melyekben szintén
poncolással kialakított növényi minták láthatóak.
A minták felsõ részén a kúp csúcsát X alakú beponcolásokkal díszítették. Az alsó, félgömb alakú tag
felsõ részén is megtalálható a növényi ornamentika.
Ezek alját kettõs girland mintával zárták le. Alsó részét a girlandok csúcsaiból induló négy poncolt vonallal díszítették, amelyek az összekötõ drót alsó kibukkanásánál találkoznak.6 A csüngõ alsó és felsõ részének találkozásánál négy kis hurkot alakítottak ki. (A hurkok végzõdését itt is rácsavarták
a drót szárára.) Bár a drótok kialakítását a csüngõ belsejében nem lehet
megfigyelni, annyit mégis megállapíthatunk, hogy a szemközti hurkokat
egy drótból alakították ki, mivel ezek együtt mozognak. Két hurok kissé
jobban kiáll a csüngõbõl; ezek szögben törnek meg, így ezek láncocskái is
jobban kiállnak mint a maradék három. A láncocskák kialakítása megegyezik a már bemutatott példányéval: azaz az ovális, keresztben meghajlított
láncszemekbe kapcsolódnak a hasonló módon kialakított további szemek.
Ugyanezzel a módszerrel készült a csüngõn lógó ötödik láncocska is, amelyik a két tagot összekötõ drót alsó részén kialakított hurokból lóg. A láncocskák különbözõ hosszúságban maradtak meg, de így is ismerjük az eredeti hosszúságukat. A leghosszabban megmaradt láncocska végén ugyanis
egy apró gömbtöredék van. Amennyiben nem tételezünk fel ennek folytatásában további láncocskát – amire semmi jel nem utal – akkor ez az eredeti
hosszúság. A csüngõ teljes H: 2,3 cm, ebbõl a felsõ rész 1,9 cm. Sz (az alsó
harmad átmérõje): 1,2 cm. Az összekötõ drót H: 3,3 cm. A láncocskák
H: 12,3 cm, 9,2 cm, 8,3 cm, 7 cm, 3,2 cm. S: 6,5 g. (VI. tábla, 11–14. kép)
Kõbetétes gyûrû (Ltsz: JAM Aranyleltár 172.) Állapota: jó. Megtartása: jó. Anyaga: arany, hegyikristály.
Vékony, kerek átmetszetû huzalgyûrû. Foglalata ovális, mely a huzal irányában fokozatosan szûkül, s alján kis ovális részben végzõdik.

10. kép
Abb. 10

11. kép
Abb. 11

6 A csüngõn azonban – ellentétben a Kiss Etele által leírtakkal – nem figyelhetõ meg sem zománc (KISS 2007C. 64.), sem niel-

ló. (Nem utalnak erre egyébként az anyagvizsgálat eredményei sem: ld. Appendix II.) Nem elképzelhetetlen, hogy a kialakított mélyedéseket egykor kitöltötték valamilyen anyaggal, amely az idõk folyamán kipergett. Elegendõ arra gondolnunk,
hogy a késõbb részletesen ismertetendõ nyírmártonfalvi lelet fülbevalóját H. Tóth Elvira szerint nielló díszítette (TÓTH 1972.
219.), azonban mára ennek sem maradt nyoma.
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13–14. kép
Abb. 13–14

12. kép
Abb. 12
A foglalatban ovális, két oldalról lapított, élben összefutó hegyikristály ül.7 A foglalat két,
szélesebbik alsó részén egyegy fejjel lefelé nézõ, háromszög alakú megvastagodást alakítottak ki; erre a részre forrasztották a karikát. A karika
átm: 1,8x2 cm, V: 0,1 cm, a foglalat átm: 1x1,3 cm, a foglalat
magassága a hegyikristállyal
együtt: 1,1 cm, a hegyikristály
M: 0,6 cm. S: 2,6 g. (II. tábla
9., 15. kép)
A fentieken kívül
még több mint 80 db érem is
napvilágot látott. Ezeket Tóth Csaba dolgozta fel, akinek munkája a függelékben olvasható (Appendix I.).
Elõkerült még a palástdísz keretének egy kis darabja, amelyik tökéletesen illeszkedett egy már
meglévõ töredékhez. Találtunk még két, a palástdísz külsõ részérõl származó csonkakúp alakú foglalatot, amelyek közül az egyik üvegbetét nélküli. Ez utóbbi tárgyak külön leltári számot nem kaptak, hanem a palástdísz
többi darabjai közé kerültek, azzal megegyezõ leltári számmal.
Edény (Ltsz: 2005.565.9.) Állapota: töredékes, hiányos, ragasztott.

7 A palástdísz, a gyûrûfej, valamint a most említett ékszer betéteinek vizsgálatát Szabó László vegyésznek, ásványgyûjtõnek

(Nagykálló) köszönöm.
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A kincsleletet rejtõ edény csak töredékeiben került a múzeumba, teljes profil nem állítható
össze a cserepekbõl. Magasságát nem ismerjük. Perem- és fenékátmérõje csak megközelítõleg adható
meg. Pá.: 18–19 cm, Tá.: 12 cm. Összesen 107 db
töredék került elõ a leletmentés során. Közülük
három – össze nem illõ – perem- valamint egy vállés egy aljtöredéket lehetett összeragasztani. Két
kisebb összeillõ oldaltöredéket sikerült még megtalálnunk, a többi darab nem illeszthetõ össze. Az
edény barnásszürke, némely darabja világosbarna,
kézikorongolt, csillámmal és apró kavicsokkal erõsen soványított, pereme kihajló, megvastagodó.
A perem középsõ részén kis gerinc húzódik. A szinte nyak nélküli edény a szájnál szélesebb vállban
folytatódik. Az edény díszített: közvetlenül a perem
alatt egy bekarcolt hullámvonal, alatta bekarcolt vonalak húzódnak. Ezt legjobban egy perem- és válltöredéken lehet megfigyelni; itt a két vonal között a távolság
1,1 cm. Aljából csak egy kis rész van meg, ezen díszítés nem látható. (VII. tábla 1.)
Az Árpád-kori edény töredékeivel együtt találtam három korongolatlan császárkori kerámiát is, melyeket valószínûleg a leletmentés során gyûjtöttek be (Ltsz: 2005.565.10.). Valójában a területen semmilyen telepre utaló nyomot nem találtunk, így gyanakodhatunk, hogy talán csak véletlenül keveredtek az anyaghoz.
A töredékek valószínûleg egy edényhez tartoznak. Ezzel a kerámiaanyaggal a továbbiakban részletesen nem
foglalkozom.
1. Világosbarna, törésfelületében sötétbarna, samottal soványított edény aljtöredéke. Fenékátmérõje
nem mérhetõ. 3,6x3,7 cm.
2. Világosbarna, törésfelületében sötétbarna, samottal soványított edény aljtöredéke. Fenékátmérõje
nem mérhetõ. 3,1x3,8 cm.
3. Kívül világosbarna, belül sötétbarna, samottal soványított edény oldaltöredéke. 2,2x2,9 cm.

15. kép
Abb. 15

A leletanyag
Az ékszerek párhuzamai
Mesterházy Károly az arany S végû karikaékszerek összegyûjtése során figyelt fel arra,
hogy a XIII. század elsõ felére keltezhetõ – a tatárjáráskor földbe került – nemesfém S végû ékszereket elektronból készítették. Kivételek lettek volna az elõzetes jelentésekben aranynak meghatározott tyukodi darabok (MESTERHÁZY 1983. 145.). Mint az anyagvizsgálat során bebizonyosodott,
ezek anyaga is elektron, így Mesterházy megfigyelését továbbra is helytállónak kell elfogadnunk.
Véleménye szerint a – tyukodi darabokhoz hasonló – négyszögletes keresztmetszetû, bordázott S végû karikaékszerek a XI–XII. század fordulóján tûntek fel (MESTERHÁZY 1983. 145.).
Elektronból készített példányokat ismerünk még a XIII századi Akasztó–pusztaszentimrei kincsleletbõl (PARÁDI 1975. 130., 131. 8. ábra 5., MESTERHÁZY 1983. 143.), Karcag határából (PARÁDI
1975. 136., 137. 11. ábra 1.), valamint – a közelebbrõl nem datálható – Sóshartyán–Aranyosgödör
lelõhelyrõl (PARÁDI 1975. 152–154., MESTERHÁZY 1983. 144. és 4. j. további irodalommal).8
A köpûs záródású karikákkal legutóbb Kulcsár Mihály foglalkozott részletesen. Megállapítása szerint ezek nem karperecek voltak, hanem hajkarikák. Feltûnésük legkésõbb a XII. század elsõ
8 Ez utóbbi esetben Mesterházy K. bordázott S végrõl (MESTERHÁZY 1983. 143.), míg Parádi N. mindössze „vésett kis mé-

lyedésrõl” (PARÁDI 1975. 130.) ír az S végen. Amennyiben ezt a vésést elfogadjuk bordázásnak, akkor helytálló Mesterházy
Károly megjelölése.
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felére tehetõ, s valamikor a XIII. század végén – XIV. század elején hagytak fel használatukkal
(KULCSÁR 1996. 249–267.).
A tyukodi kincsleletben elõkerült karika Kulcsár Mihály 1. típusának (a karika egyik végén
ráhúzott köpû van) „a” alcsoportjába tartozik, amennyiben levélrátét díszíti (KULCSÁR 1996 253.).
Legjobb párhuzama az Oroson – megyénk területén – elõkerült lelet egyik elektronból készített darabja (HAMPEL 1903. 436., PARÁDI 1975. 138., 141. 13. ábra 3. kép., KULCSÁR 1996. 2. tábla 1., TATÁRJÁRÁS 2007. 99.). A két karika méretben is csaknem hasonló, hiszen a tyukodi mindössze fél cmrel kisebb az orosinál. Közel áll hozzá a Nyáregyháza–pusztapótharaszti lelet ezüstbõl készült két
darabja is (PARÁDI 1975. 124., 121. 2. ábra 4–5. kép, 123. 3. ábra 9–10. kép).
Egyszerûbb változatai több helyrõl is ismertek. Bronzhuzalra hajlított, ezüstlemez borítású,
díszítetlen levélrátétes példányt találtak Kaposvár határában (BÁRDOS 1978. 193., 216. XI. tábla
15.). Amennyire a közölt rajzból és a leírásból kiderül, hasonló, de bekarcolt levéllel díszített bronz
karikapár került elõ a Cegléd–Madarász-halmi temetõ 110. számú nõi sírjából (TOPÁL 1972. 62.,
71., 73. 1. tábla 11–13.).
A tyukodi leletben újabban elõkerült csepp alakú csüngõk igazi kuriózumnak számítanak
Magyarországon a láncos-csüngõs fülbevalók között.9 Bár darabjaink hiányosak, a Kelebia–
Négyesen talált kincsleletben megtalálható párhuzamuk segítségével el lehet képzelni, hogy milyenek lehettek eredetileg. Leletegyüttesünk különlegessége, hogy egyszerre három példány került elõ
egy kincsleleten belül, és közülük az egyik aranyból készült.10
A tárgytípussal legutóbb Hatházi Gábor foglalkozott az említett – kun szállásterületen: Kelebián elõkerült – kincslelet kapcsán (HATHÁZI 2005. 107–110.). A több nemzedéken keresztül halmozódó ékszerek gyûjtése már a XIII. század végén megkezdõdött, és a kincseket a XIV. század
vége és a XV. század elsõ harmada közt rejtették el (HATHÁZI 2005. 142.). A minket érdeklõ

9 A tárgytípus elnevezésében – s ezzel összefüggésben viseleti szerepével kapcsolatban – némi bizonytalanság uralkodik

a szakirodalomban. A Kelebia–Négyesen talált lelettel kapcsolatban Hatházi Gábor felváltva használta a láncos-csüngõs
elõtagot megtartva a karikaékszer, hajkarika, fülbevaló és a fülkarika kifejezéseket (HATHÁZI 2005. 106–107., 166.). Elemzése során H. Tóth Elvira a fülbevaló kifejezést alkalmazta (TÓTH 1972. 219.). Ez a terminológiai bizonytalanság részben
összefüggésben áll azzal, hogy ékszereink szoros rokonságban állnak bizánci-balkáni, valamint az ukrán és orosz területekrõl is ismert diadémacsüngõkkel. Egy-egy példány elõkerülésekor olykor nehéz eldönteni az eredeti funkciót, aminek
oka egyrészt a meglehetõsen kevés ábrázolás (San Vitale, Ravenna; Hotnica – Bulgária), másrészt hogy az ékszerek általában kincsleletekben és nem sírokban, viseleti helyzetben kerülnek elõ. Néhány adat azonban megengedi azt a feltételezést, hogy az ékszerünkhöz legközelebb álló párhuzamok esetében felvessem, hogy ezeket fülbevalóként használták. Gondolok arra a dániai, XII. század második felében készült freskóra, amelyen a keresztény erényt megtestesítõ nõalak jelenik
meg. A bizánci hercegnõi viseletben ábrázolt alak mindkét fülében egy-egy három láncból álló, gömbökkel tagolt fülbevaló van – igaz ezeknél nem találunk a karika és a lánc között csüngõt (16. kép). Amennyiben hitelesnek fogadjuk el az ábrázolást a fülbevalóra vonatkozólag, ez megengedi az említett felvetésünket, noha magam pontosan ilyen típust nem ismerek
(SORENSEN 2005. 355. Abb. 11.). A másik meggondolandó adat a Lukovit–mušati lelet, amelyet sírban találtak, diadéma
maradványai azonban nem kerültek elõ mellõle (SZTANCSOV–NACSEVA 1960. 89. Obr. 9. 3. sír), így ebben az esetben is
valószínûsíthetõ az ékszerek fülbevalóként történõ használata. (Természetesen felmerülhet még a hajkarikaként – valamilyen bõrpántra felvarrva, illetve befûzve – való használata, de figyelembe véve az említett ábrázolást és a karikák nyitott
végét, én az ékszert fülbevalóként tudom legjobban elképzelni.)
Összefoglalva az elmondottakat – valamint figyelembe véve azt, hogy a csüngõkhöz tartozó karikák nyitottak, ami
a diadémacsüngõk esetében nem valószínû, hiszen ezek ebben az esetben viszonylag könnyen leeshettek volna – az ernesztházi, kelebiai, tyukodi és a késõbbiekben részletezendõ nyírmártonfalvi ékszerek esetében a fülbevaló elnevezést vélem helyesnek. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a tyukodi példányok egyikén sem került elõ az
összekötõ tag végén a fülbevaló karikája. Ezeket azonban a több évtizedes szántás és tárcsázás megsemmisíthette.
(A tárgytípussal kapcsolatban lásd még HATHÁZI 2005. 200. 173–174. j.)
10 Az anyagvizsgálat során kapott eredmények megengedik azt a feltételezést, hogy a két ezüstbõl készült is aranyozott lehetett (ld. Appendix II.). Az arany esetében Kiss Etele felveti azt a lehetõséget, hogy valamilyen módon a nikaiai Laszkarisz
császári udvarral áll összefüggésben, s ezáltal valószínûleg IV. Béla feleségének, Laszkarisz Máriának a környezetéhez
kapcsolódik (KISS 2007C. 64.).
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ékszerpárból csak az egyik van meg épségben, míg a másik darabnak csak a két kettõs kúppal tagolt karikája maradt meg. Az épen maradt példány felsõ részén a geometrikus és növényi ornamentikával díszített kúp alakú csüngõ csuklós-tengelyes megoldással kapcsolódik a karikához (VIII.
tábla 1.). A csüngõ alsó harmadában a kúp és
a gömbsüveg találkozási pontjánál négy, illetve a gömbsüveg közepén lévõvel együtt öt hurok van felforrasztva, melyekrõl egymásba
hurkolt láncocskák lógnak le. Ezek felezõinél,
illetve végeiken préselt lemezgömbök ülnek
(HATHÁZI 2005. 166–167., 106–107. 96–99.
kép, 167. 1. tábla 1–2.). A bizánci hatású balkáni ékszerviselet eme ritka típusának magyarországi feltûnése Hatházi Gábor szerint „kulturális/etnikai szempontból meghatározott körben lelhetõ csak fel” és „földbe rejtõiket igen
szoros szálak fûzték a Balkán, Moldva vagy
Havasalföld területeihez” (HATHÁZI 2005.
108–109.). Ez lényegében azt jelenti, hogy
a XIII. század középsõ harmadára – második
felére datálható, esetleg a XIV. században készült kelebiai ékszer magyarországi feltûnése
a kincslelet néhány, szintén bizánci hatást mutató darabjával együtt a Balkán irányából bete16. kép
lepülõ kunokhoz lenne köthetõ (HATHÁZI
Bizánci hercegnõ ábrázolása Dániából a XII. század
2005. 110., 142–143.).
második felébõl (SORENSEN 2005. 355. 11. ábra alapján)
A kelebiai mellett a tyukodi darabok
Abb. 16
jó párhuzama ismert Dobricából (Szerbia), egy
Aus Dänemark stammende Darstellung einer
1240 körül elrejtett kincsleletbõl (VIII. tábla
byzantinischen Prinzessin, zweite Hälfte 12. Jh.
4.). A csepp alakú csüngõket azonban nem véset díszíti, hanem filigrán minta (CSOROVICS–
LUBINKOVICS 1969. 100., Kat. 196., KOVÁCS 1998. 167., 182. ábra, HATHÁZI 2005. 107. 100. kép.).
Az egyik fülbevalónak még a láncocskái is megmaradtak, melyeket nem tagolnak gömbök.
Hasonlóan ritkák azok a láncos-csüngõs fülbevalók, melyek az elõbbiektõl mindössze
a csüngõ alakjában térnek el, amely ez esetben nem csepp, hanem kettõs piramis alakú. Kárpát-medencei elsõ példánya a zömmel XIV. századi tárgyakat tartalmazó, de valószínûleg a XV. században
elrejtett ernesztházi (Torontál megye) kincsbõl ismert (HAMPEL 1881. 177., ZSÁMBÉKY 1983. 119.,
PÎRVULESCU 1993. 233–244.). Benne több más ékszer mellett két darab láncos fülbevalót is találunk.
Az alsó részükön két – gömbbel díszített – karikáról két-két, talpuknál összeforrasztott gúla csüng,
melyekrõl négy-négy, gömbökkel tagolt lánc lóg (HAMPEL 1881. 175. 1a–1b., ZSÁMBÉKY 1983. 116.
23. kép., 124., PÎRVULESCU 1993. 234. Pl. I: 1a–1b., 237–238. foto 1–2.). (VIII. tábla 2.)
Ennek az ékszernek jó párhuzama került elõ Nyírmártonfalva–Gút lelõhelyen 1959-ben.
Az eddig még részletesen nem publikált tatárjárás kori – friesachi érmekkel datált – leletben van
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egy poncolással díszített, kettõs piramis csüngõjû ezüst fülbevalópár egyik tagja.11 (IX. tábla,
17. kép)
További két példányuk ismert Bulgáriából, a Loveèhez közeli Lukovit– Mušat nevû lelõhelyrõl. Itt egy XIII–XIV. századra datált temetõbõl került elõ egy kettõs piramis csüngõjû, ezüstbõl
készült láncos-csüngõs fülbevalópár (SZTANCSOV–NACSEVA 1960. 89. Obr. 9. 3. sír., JOVANOVIĆ
1987. 117., 120., 118. T. III: 3.). (VIII. tábla 3.)
Az ékszertípus változatai nemcsak a Balkánról (a már említetten kívül ilyen például az
a valószínûleg diadémacsüngõként meghatározható darab, amelyik az ún. második nikopoli kincsben került elõ: ASZPARUHOV 1995. Obr. 16.), hanem Ukrajna és Oroszország területérõl is ismertek.
11 Láncos-csüngõs fülbevaló (a debreceni Déri Múzeum gyûjteményében található): Ltsz. IV. 61.1.1. A karika átm: 2,2x2 cm.

Vastagsága: 0,1cm. A korong átm: 0,2 cm V: 0,1cm. A kettõs piramis M: 1,9 cm, felsõ M: 1,5 cm. A piramis talpa: 0,9 cm.
Lánchossz: 14,8 cm, 11,8 cm, 12,4 cm. A gömb átm: 0,6 cm. Teljes hossza: 19,5 cm. Az összekötõ drótok hossza a legrövidebb láncon: 1,4 cm, a leghosszabbon 1,5 cm, míg a töröttén: 1,3 cm.
A fülbevaló nyitott karikája ovális, átmetszete kör alakú. A karika két végén egy-egy apró, lapított, ovális kis ezüstkorong ül. Ezeket utólag húzták fel a kész karikára, majd a végeket kissé elkalapálva rögzítették. A kis korongok is ezüstbõl
készültek, anyaguk azonban kevésbé finomnak tûnik, mint a karikáé. A karika alsó részére egy duplán hajlított ezüstdrót
akasztókarikát forrasztottak. (Körülötte ragasztás nyomok láthatók.) Errõl egy nyolcast formázó – de középen össze nem
érõ – akasztó lóg, melynek egymásra hajtogatott két vége az akasztókarikában van, míg alsó része a kettõs piramis alakú
csüngõ felsõ részén fúrt – egymással szemben fekvõ – lyukon megy keresztül. A csüngõ felsõ részét alkotó piramist egy
lemezbõl alakították ki; egykor az elsõ és a negyedik oldalt szorosan egymás mellé hajtották, de ma már ezek – vélhetõleg
valamilyen erõhatás következtében – szétnyíltak, csakúgy mint részben a mellette lévõ egyik oldal. A csüngõ felsõ része
letört. Ez valószínûleg egy utólagos javítás során történhetett, mivel ha a piramis csúcsa ép lenne, nem férne el az akasztóban, másrészt a lyukakkal átütötték a díszítést. A csüngõ belsejében valamilyen – egykor nyilván az összeerõsítést szolgáló – paszta, valamint a restaurálás során felhasznált ragasztó maradványa látszik. A csüngõ felsõ része díszített; két-két háromszög alakú szemközti oldalának mintázata kevés eltéréssel csaknem megegyezik.
1. oldal: 6 egymás alatt lévõ, a csúcs felé fokozatosan kisebbedõ fordított V alakú poncolt díszítés. A V alak csúcsait
függõleges vonal köti össze, amelynek alján, a legalsó V alakú díszítés alatt horgonyszerûen kettéágazik, de középvonalában leér egészen a háromszög aljáig. Poncolt vonalak zárják le (foglalják keretbe) a szárakat is.
2. oldal: Középen a csúcstól az aljának a középsõ részéig húzódó függõleges poncolt vonal, míg a háromszög két oldalán három-három, a csúcs felé egyre kisebbedõ félköríves poncolt díszítés, melynek egyik félköríves tagjánál egy kis rész
kitörött. Az oldal felsõ felében sötétszürke elszínezõdés rajzolódik. A mintázat meglehetõsen kopott.
3. oldal: Csaknem megegyezik az 1. oldal díszítésével, de ezen nem hat, hanem csak öt V alakú díszítés található, amelyeket nem köt össze függõleges vonal, illetve a „horgonynál” egy további poncolt vonal látszik – valószínûleg elütés eredményeként.
4. oldal: Nagyon hasonlít a 2. oldal mintázatára, de a díszítések nagyobbak, s emiatt a poncolt függõleges vonal is megszakad egy helyen a csúcs közelében.
A csüngõ alján lévõ egy lemezbõl préselt piramist valószínûleg a paszta fogta a felsõ részhez. A lemez díszítetlen, mindössze a négy sarkán, valamint a középsõ részén van egy-egy lyuk. Három lyukban hurokszerûen kialakított kis drót csüng,
míg a negyedik sarkon ez hiányzik, s nincs meg a többi lyuknál jóval kisebb középsõn sem. A hurkokból kis láncok lógnak, melyeket oly módon fûztek egybe, hogy egy összeforrasztott kis ovális láncszemet meghajlítottak, s ebbe fûzték a következõ szemet. H. Tóth Elvira leírása szerint a fülbevaló niellós díszítésû volt, de ennek nyoma ma már nem fedezhetõ fel
(TÓTH 1972. 219.).
A leghosszabb láncon három helyen ragasztásnyom figyelhetõ meg. Így rögzítették az eltört láncszemeket. Felvetõdik,
hogy a ragasztáskor a jelenleg hiányzó negyedik láncocska megmaradt darabjait ragasztották össze a másik, töredékesen
megmaradt lánccal. Emiatt lenne hosszabb ez, mint a másik kettõ.
A láncocskák végén egy-egy, mindkét végén hurokkal ellátott összekötõdrót lóg. Az alsó hurok – hosszát tekintve –
a középsõ láncon lévõ összekötõ tag végérõl letörött. A felsõ hurkok alatt a drótot spirálisan rácsavarták a drótszárra, majd
lecsippentették. A lecsípett végek és az alsó hurkok között egy-egy lemezbõl préselt, két félgömbbõl összeállított kerek
gömböt helyeztek el. Ezek anyaga a fülbevaló többi részénél rosszabb minõségû ezüstnek tûnik. Az egyik üreges gömb kettévált, így belsejében jól látható, hogy az alsó hurkokat is rácsavarták a drótszárra, ezek azonban már a gömb belsejében
helyezkednek el, ezért ez a megoldás a másik két darabon nem tanulmányozható. A szétnyílt gömbön az is megfigyelhetõ,
hogy a gömbbé préselt lemezek „felesleges” – túl hosszú – végeit annak belsejébe hajtották vissza, nem vágták le. A félgömbök belsejét valószínûleg valamilyen pasztával töltötték ki, hogy összefogják, mivel forrasztásnyomot nem lehet a kapcsolódási pontoknál megfigyelni.
A leletanyag publikálását Horváth M. Attila engedélyezte, akinek szívességét köszönöm. A teljes kincslelet publikációja a közeljövõben várható.
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Ezekrõl a XI–XIII. századra datált kincsleletekben elõkerült ékszerekrõl
esetenként nehezen eldönthetõ, hogy diadémacsüngõrõl vagy fülbevalóról
van-e szó, vagy esetleg más (fej)viseleti szerepük volt. Ilyen pl. a Sztaraja
Rjazanyban elõkerült kincslelet filigránnal és granulációval díszített láncos-csüngõs aranyozott ezüst ékszerpárja (GUSCSIN 1936. XXVI. risz. 5.,
11.) vagy aranyból készített változata az õsi Csernyigov területérõl (POPUDRENKO 1975. 83. risz. 1.). Utóbbiakkal ellentétben nem kúp, hanem templomkupola alakú a bolohovói földvár ásatása során elõkerült kincslelet ékszere (JAKUBOVSZKIJ 1975. 98. risz. 12.).12 A fülbevaló divatja a Balkánon
sokáig fennmaradt – késõi változataira ld. BIRASEVICS 1961. 31. Tab. IV:
2–3., 34. Tab. VI: 35., Tab. VII: 1.13
Fentebb már idéztem Hatházi Gábor véleményét, aki a tárgyalt típus magyarországi (kelebiai) feltûnését a kunokhoz köti. Ezt az elképzelést
a bemutatott tyukodi és nyírmártonfalvi leletek nem támasztják alá. Egyrészt az említett darabokkal együtt elõkerült friesachi denárok a kincsleletek elrejtését a tatárjárás idejére, a kunok (újra)beköltözése elõtti idõre datálják.14 Másrészt az említett falvak környékén, tágabban az ország északkeleti részén – az ártándit nem számítva – nem ismerünk keleti jellegû
leleteket. Ez alól kivételt a Nyíregyházától nem messze fekvõ Demecserben elõkerült tárgyak jelentenek, amelyeket az ottani földvár környékén
találtak. A területrõl egy kard, két szekerce, valamint késõbb egy összeégett
17. kép
páncéling maradványai kerültek a Jósa András Múzeumba. A páncéling
Nyírmártonfalva–Gút:
összetartozása a többi tárggyal nem bizonyítható, de valamennyi darab keláncos-csüngõs fülbevaló részlete
leti eredetû és a XIII. századra datálható. Németh Péter az említett fegyveAbb. 17
reket a földvárat ostromló tatárokhoz vagy a soraikban harcoló kunokhoz
Nyírmártonfalva–Gút:
kötötte, s felvetette, hogy azok egy(?) nomád harcos sírmellékletei (NÉMETH
Ohrgehänge, Detail
1988. 85–94.). Így elképzelhetõ, hogy ezek a leletek egy(?) kun – legalábbis kelet-európai eredetû nomád (tatár?) – harcos sírjára utalnak (PÁLÓCZI
1973. 243., NÉMETH 1988. 92.). Egy késõbbi munkájában Pálóczi már csak annyit írt a leletrõl, hogy
keleti eredetû, de nem kötötte egyértelmûen a kunokhoz (PÁLÓCZI 1989A. 49., 65.), s ennek megfelelõen nem feltételezte a kunok megtelepedését sem ezen a területen (PÁLÓCZI 1974. 246., PÁLÓCZI
1989A. 49. 35. ábra).
A lelet közlésekor Németh Péter összegyûjtötte a környék kunokra vonatkozó adatait. Ebbõl kiderül, hogy Demecser környékén három faluban (Tass – ma Nyírtass, Ajak, Pátroha) említenek kun birtokosokat a XIII. század második fele-vége és a XIV. század elsõ negyede-fele közti idõszakból (NÉMETH 1988. 89–90.). Ezekbõl a falvakból azonban (még) nem került elõ kunokra jellemzõ leletanyag. A megye területérõl további, a kunok jelenlétére utaló említést nem ismerünk.
Összefoglalásképpen elmondható, hogy az újabb eredmények fényében az ékszertípus magyarországi feltûnését nem lehet kapcsolatba hozni idegen (kun) elemek betelepülésével, s így megjelenésük sem köthetõ etnikumhoz,15 nagy valószínûséggel délrõl származó kereskedelmi áruk,
12 Az orosz és ukrán szövegek fordítását Kulcsár Valériának köszönöm.
13 A tanulmányra Takács Miklós hívta fel a figyelmemet, akinek köszönöm a segítséget!
14 Kétségtelen azonban, hogy a tatárjárás elõtt betelepült kunok szállásterületének földrajzi elhelyezkedését nem ismerjük

(PÁLÓCZI 1974. 245.), ami elméletileg nem zárja ki, hogy ezeken a területeken is megtelepedhettek, ez azonban nem bizonyítható és az esélye kicsi.
15 Ez persze nem zárja ki azt a lehetõséget, hogy a kelebiai ékszerek valóban a kunokkal kerültek Magyarországra.
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de – legalábbis a tyukodi aranypéldány esetében – a helyi készítést sem lehet kizárni (vö. KISS
2007C. 64.).
A tyukodi leletben is megtalálható „palástcsatokról” Kovács Éva írt részletesen tanulmányában (KOVÁCS 1973.). A „palástcsat” helyett a palástdísz kifejezést használta (KOVÁCS 1973. 76.,
78.), mert mint írja: „...érthetetlen volt számomra, hogy a korábban ’páros palástcsat’-ként említett
ékszereken valójában sem az összekapcsolásra, sem a felerõsítés vagy rögzítés bármiféle megoldására sem találtam utalást. Végsõ fokon rendeltetésük homályos maradt, megkockáztattam hát a feltevést, hogy az ékszereket palástra, esetleg övre varrva viselték.” (KOVÁCS 1973. 67.) Ezt az észrevételt a tyukodi leletbõl elõkerült palástdísz is alátámasztja, mivel annak megmaradt darabjain semmilyen csatra vagy összekapcsolásra utaló nyomot nem lehet megfigyelni. A felvarrást segíthette viszont az alátétlemezen levõ sûrûn elhelyezkedõ kis lyukak egy része, míg a többi a felsõ részen
meglévõ szegecsek illeszkedési pontjaként szolgált. Kovács Éva számos nyugat-európai példát bemutatva bizonyította, hogy ezek a XIII. században általában párosával viselt (felvarrt) ékszerek
a köpenyt összehúzó zsinór két végének elrejtésére szolgáltak (KOVÁCS 1973. 67–72.).
Leletünkkel kapcsolatban megjegyzendõ, hogy a korábban ismert darabokkal ellentétben
a tyukodi palástdísz a megmaradt töredékek alapján nem kerek, hanem valószínûleg ovális volt.
Alakja nem szerkeszthetõ ki teljes bizonyossággal, de az ékszer íve mindenképpen ovaloid formát
mutat. Alátétlemezének alakja bizonytalan, de a párhuzamok alapján követhette a felsõ részt, így az
is hasonló formájú lehetett. Felmerült, hogy az ékszer esetleg csepp alakú volt. A megmaradt töredékek alapján készítettünk két lehetséges rekonstrukciót (18–19. kép), amelyek elkészítésekor figyelembe vettük a megmaradt töredékeket, a korábban ismert darabokat, valamint azt, hogy a készítéskor igyekeztek a szimmetria elvét követni. Az eredeti méreteket a töredékek csekély száma
miatt nem lehet pontosan megmondani –
a kiszerkesztett nagyság csak viszonylagos. A tárgyak erõsen töredékes voltából
következõen lehetséges, hogy a rekonstrukciók kisebb-nagyobb részleteikben
a késõbbi kutatások folyamán esetleg módosulni fognak. Mivel párhuzamot egyik
formához sem találtam, további – ép – darabok elõkerüléséig a kérdés nyitva marad. (Jómagam az ovális formát tartom
valószínûbbnek.)
Bár a rekonstrukció során a nagyobb darabokat egy tárgyhoz tartozónak
vettük, illetve igyekeztünk a foglalatokat
a leírt módon elhelyezni, a „feleslegben”
maradt foglalatok, illetve a be nem illeszthetõ alátétlemezek megengedik azt a feltételezést, hogy – figyelembe véve a párhuzamként felhozott páros ékszereket –
18. kép
a töredékek két darabhoz tartozzanak.
A tyukodi palástdísz egyik lehetséges rekonstrukciója
A területen azonban a legszorgalmasabb
Abb. 18
Eine der möglichen Rekonstruktionen des Umhangschmucks
von Tyukod
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kutatás sem hozott a napvilágra – a már
említett darabokon kívül – több töredéket.16
A töredékek legnagyobb jelentõségét – azonkívül, hogy egy ritka tárgytípus újabb darabjai – az adja, hogy az
alább bemutatandó körnek további olyan
példányai, amelyeket a tatárjárás idején
elrejtett érmekkel együtt találtak.17 Ez
megkönnyíti a többi ékszer keltezését is,
melyeket korábban inkább csak stíluskritikai alapon lehetett datálni.
Palástdíszünk legjobb párhuzama a két különbözõ helyen õrzött, de
együvé tartozó, lelõhely nélküli páros
palástdísz (X. tábla 1–2.). A Nemzeti Múzeumban és az Iparmûvészeti Múzeumban lévõ darabok alátétlemeze rovátkolt,
apró lyukakkal tagolt karéjos formájuk
megegyezik a tyukodiakéval. Hasonlóan
szoros rokonságot mutat az ékszerek felsõ kialakítása is: öntött, aranyozott ezüst,
19. kép
önmagukba visszatérõ indák, rajtuk keA tyukodi palástdísz egyik lehetséges rekonstrukciója
rek, illetve kissé ovális foglalatokban ülõ
Abb. 19
betétek. A palástdíszeket Héjjné Détári
Eine der möglichen Rekonstruktionen
Angéla a XIV. századra keltezte (HÉJJNÉ
des Umhangschmucks von Tyukod
1965. 10., 45., 6. tábla.), ami figyelembe
véve a tyukodi darabokkal való nagyfokú
hasonlóságot mindenképpen késõi. Véleményem szerint inkább a XIII. század elsõ fele, esetleg
második harmada körüli keltezés tartható elfogadhatónak.
Díszítését tekintve közel állnak a tyukodi példányokhoz a – friesachi érmekkel datált, s
a Nemzeti Múzeumba valószínûleg töredékesen került – ún. budapesti kincsleletbõl származó aranyozott ezüst palástdíszek (X. tábla 3–4.). Peremük a tyukodihoz hasonlóan rovátkolt, rajtuk négy
szimmetrikusan elhelyezkedõ kúp alakú foglalat ül, közöttük szimmetrikusan elhelyezkedõ szegecslyukakkal. Belül két indás farkú állat, illetve a tyukodiéhoz hasonló indavirágok töltik ki a teret.
Az ékszerek Kovács Éva szerint a XIII. század második harmadában készülhettek, míg Héjjné tágabban – a XIII. századra – határozta meg készítési idejüket. Legújabban Kiss Etele foglakozott az
ékszerpárral, aki az 1220–1240-es évekre keltezte azokat (HAMPEL 1896. 375., KOVÁCS 1973. 71.
6. kép, KOVÁCS 1974. 33–34., 50., 46. kép, PARÁDI 1975. 134., KISS 2007A.).
A virágindás díszítést felfedezhetjük még egy melltûn is (X. tábla 5.), melyet Kovács Éva
a XIII. század második felére datált (KURRAS 1963. 93. Abb. 32., KOVÁCS 1974. 50. 43. kép). Ezt
a Bajnán elõkerült palástkapcsot Kiss Etele ennél korábbra, az 1220–1240-es évekre datálta (KISS
2007B.).
16 A rekonstrukció Szinyéri Péterné restaurátor és Benke Zsolt rajzoló segítségével készült.
17 A másik – párban – elõkerült palástdísz az alább részletezendõ ún. budapesti kincsleletbõl ismert (TÓTH 2007. 82.).
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Az említett díszítõmotívumot nemcsak palástdíszekrõl ismerjük: párhuzamai megtalálhatóak az ebbe a körbe tartozó ún. krakkói koronakereszten is, amelynek ilyenfajta rokonságára már
a tárgy monografikus feldolgozója, Lotte Kurras is felfigyelt (KURRAS 1963. 90–93.). A kör legkvalitásosabb darabját két – eredetileg különálló – koronából illesztették össze. A koronákat L. Kurras
IV. Béla lányához, Kingához (Kunigundához) kötötte, akit 1239-ben jegyzett el Boleszlav krakkói
és szadomiri herceg (KURRAS 1963 105.). Kovács Éva szerint csak az egyik korona volt Kingáé,
a másik valószínûleg testvéréé, Konstanciáé lehetett (KOVÁCS 1998. 152–155.18), s vélhetõleg
1240–50 között készülhettek (KOVÁCS 1998. 165.). A virágindák távolabbi analógiája megtalálható
a p³ocki Szent Zsigmond fejereklyetartó koronáján is, amely az 1250-es évek végén készülhetett
Kinga egy másik testvére, Jolánta részére. Hasonló díszítést említhetünk az elveszett sevillai koronáról is (KOVÁCS 1998. 165.). Ezek az ékszerek – valószínûleg több hatást is ötvözve – Magyarországon készülhettek (KOVÁCS 1998. 163.).
Ugyanebbe a körbe tartozik a Goranuban (Románia) elõkerült aranykorona töredéke is,
melyet a XIII. század második felére kelteztek (DUMITRIU 2001. 25–27., Taf. 1: 2. és a borító fényképe, TATÁRJÁRÁS 2007. 63.).19 Kiss Etele szerint ez is az udvar megrendelései közé tartozott,
s ezek az ékszerek „félreérthetetlenül utalnak arra, hogy a krakkói koronakereszt stílusa meghonosodott a magyar udvarban, és már a tatárjárást megelõzõen elterjedt az arisztokrácia körében is”
(KISS 2007B. 99.).
Kovács Éva a palástdísz említését megtalálni vélte V. István egyik számadásában (KOVÁCS
1973. 73., 76.), míg Lovag Zsuzsa egy ennél is korábbi adatot – az 1093-as pannonhalmi összeírást
– idézett annak bizonyítékául, hogy az ékszertípus már korábban is ismert volt Magyarországon
(LOVAG 1974. 404. 99. j.).20 Kovács Éva szerint az ékszer korabeli neve összefüggésbe hozható az
elõször a XIII. század harmadik harmadában feltûnõ násfa kifejezéssel („duas nasvas”) (KOVÁCS
1973. 76.), amely kifejezés a XV. századtól egyre gyakrabban jelenik meg és „általában ékszert jelent, de nyakláncot sõt fejdíszt is neveznek így” (KOVÁCS 1973. 76.). Az ékszertípus magyarországi
megjelenésével kapcsolatban elveti a korábban általa is elfogadott szakirodalmi vélekedést, miszerint ezek a tárgyak kun hatásra terjedtek volna el nálunk (KOVÁCS 1973. 76., 78.).
A tyukodi – érmekkel datált – palástdísz ez utóbbi vélekedést teljes mértékben alátámasztja, hiszen azt még a kunok betelepülése elõtt rejtették el. A korábbi – röviddel a tatárjárás elõtt – betelepült kun népesség pedig semmiképpen nem lehetett hatással az ékszer magyarországi viselettörténetére.
Az Árpád-kori pecsétgyûrûkkel kapcsolatos ismereteinket Hlatky Mária (HLATKY 1938.
11–50.) és Lovag Zsuzsa (LOVAG 1975., LOVAG 1980.) foglalta össze. Lovag Zs. munkájából kiderül, hogy az együttesben lévõ pecsétgyûrû (gyûrûspecsét) kivitelezését tekintve nem különbözik
a XIII. századi gyûrûk azon csoportjától, amelyek abroncsa nem vékony huzal, hanem szélesebb
pánt, amelyik a kerek gyûrûfej felé fokozatosan kiszélesedik. Megtalálható rajta a vékony vonalkeret, mely körbefogja a pecsétképet. A fejnél kiszélesedõ pántvégek bekarcolása sem egyedülálló
a tatárjárás korára datálható leletek között. A tyukodihoz némileg hasonló ferde bekarcolásokat
találunk pl. az Akasztó–pusztaszentimrei (PARÁDI 1975. 129–130. 8. ábra 3. kép, LOVAG 1980. 223.
18 A tanulmány eredetileg német nyelven jelent meg (KOVÁCS 1971. 231–268.), de munkám során a tanulmány magyar nyelvû

változatát használtam.
19 Kiss Etele legutóbb úgy vélekedett, hogy az említett tárgy tulajdonosaként „a kun fejedelmek egyike Barc (Bajbarsz) avagy

Membrok jöhet szóba, akiket IV. Béla jelenlétében Róbert esztergomi érsek keresztelt meg 1227-ben a kun elõkelõkkel és
népükkel együtt” (KISS 2007C. 60.).
20 Ez ellentmond Kovács Éva vélekedésének, aki szerint a bizánci eredetû ékszertípus a XII. századi kereszteshadjáratok után
jelent meg Nyugat-Európában, s a következõ évszázadban vált az elõkelõk jellegzetes viseletévé (KOVÁCS 1973. 72.).
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1. ábra 2.), a diószegi (HLATKY 1938. 27–28. II. tábla 16., LOVAG 1980. 224., 225. 2. ábra 9.), valamint az elveszett, s csak rajzból és leírásból ismert Hajdúszoboszló–aranyszegpusztai lelet egyik
gyûrûjén (HAMPEL 1893. 455. 3. ábra., MÓDY 1975. 82, 84., 3. kép 3.).
A pecsétkép eltér a XIII. századi pecsétgyûrûk legáltalánosabb ábrázolásaitól. Legközelebb
áll hozzá az a két félhold alakú motívumot is ábrázoló pecsétgyûrû, amelyik Négyszálláson került
elõ (XI. tábla 1.) (SELMECZI 1992. 107., III. tábla 73. sír 9. ábra). Távolabbi analógiája a XIII. század
közepére datálható Balota-pusztai sír leletei között található pecsétgyûrû (XI. tábla 2.) (PÁLÓCZI
1989B. 101., 110. VII. tábla 5., 125., HATHÁZI 2005. 50. 41. kép, 151.).
Általánosan elfogadott, hogy az éremképek hatással voltak a gyûrûk pecsétképeire (LOVAG
1980. 234. – további irodalommal). Ez alapján felvethetõ, hogy a tyukodi gyûrûn és párhuzamain
található két félhold alakú motívum talán kapcsolatba hozható egy, a XII. század második felére –
utolsó negyedére keltezhetõ éremtípuson lévõ, hasonló ábrázolással (CNH I. 134., H 125.).21
Pecsétképét tekintve ritkaságnak számít a kincslelet egy másik gyûrûje. Ennek legközelebbi párhuzama a zalaszentgróti kincslelet egyik gyûrûje (XI. tábla 3.) (ArchÉrt 1911. 183. ábra, PARÁDI 1975. 148., 151. 18. ábra). Ennek körirata nem értelmezhetõ, ahogy Zsámbéky Mónika írja:
„értelmetlen betûk sora” (ZSÁMBÉKY 1983. 105.).22
Hasonló, de gyengébb kivitelû, nyolcszirmú rozettás ezüstgyûrû került elõ – felirat nélkül
– a szerbiai Trnjane temetõjébõl egy nõi sírból (XI. tábla 4.) (MARJANOVIÆ-VUJOVIÆ 1984. Pl. XI.
137. sír).23
A tyukodi példányon található feliratról Kubinyi András a következõképp vélekedett:
„A kezdõ kereszt után egy S betû van, ami lehetne a szokott Sigillum rövidítése. Sajnos utána annyira kopott szöveg, hogy nem lehet biztosra menni. Nem zárható ki, de nem is biztos, hogy a következõ
szó VM-re végzõdik. Elvileg nem zárható ki, hogy a SIGILLUM szót teljesen kiírták, viszont az VM
(ha az) elõtt nem tudom kivenni az LL-t. Az utolsó szó viszont evidensen PAVLI, bár az A nagyon
kopott.” Ami a korát illeti, az írásképbõl mindössze annyi állapítható meg, hogy: „Kapitális betûformát használ, ami éppúgy lehet korai mint késõ középkori, valószínûbb az Árpád-kor, kb. a XII. század közepétõl legkésõbb a XIV. század elejéig.” 24
21 A típusra Tóth Csaba hívta fel a figyelmemet. Segítségét köszönöm! Itt jegyzem meg, hogy Hlatky Mária a Balota-pusz-

tai gyûrût az ornamentális díszítésû gyûrûk között tárgyalta, s a rajta lévõ ábrázolást „virágidomnak” vélte. Érvelésének
alapja az, hogy II. Béla pénzein is hasonló formák fordulnak elõ. A datálást tovább erõsítette volna, ha kiderül, hogy a leletegyüttesben lévõ érmét is a XII. század elsõ felében verték (HLATKY 1938. 38–39.). Ez utóbbi meghatározás azonban –
mint kiderült – tévedés: az érme a XIII. század közepére datálható (PÁLÓCZI 1989. 111., 131–132., HATHÁZI 2005. 51.).
Mindezek ellenére nem lehet kizárni a virágmintával kapcsolatban Hlatky feltevését.
22 A leletanyagban XIII. század második felére datálható bécsi fillérek is voltak (HARSÁNYI 1910. 133–134., HARSÁNYI 1912.
142., JELENTÉS 1910. 40., ZSÁMBÉKY 1983. 105., 125. 17. j.), ennek ellenére darabunkat Hlatky Mária a XIII. század elejére (HLATKY 1938. 28–29.), Parádi Nándor – elsõsorban a feliratot véve figyelembe – inkább a század második felére (PARÁDI 1975. 153–154.), Lovag Zsuzsa tágabban a XIII. századra (LOVAG 1980. 226.), míg Zsámbéky Mónika – szintén a feliratok megléte alapján – a XIV. század elejére datálta (ZSÁMBÉKY 1983. 105.). A tyukodi darab alapján elfogadhatónak tûnik a XIII. század elsõ fele, de a század második felét sem lehet kizárni a készítés idõpontjául. Ennek az sem mond ellent,
hogy a leletanyagban van egy-egy rombusz alakú ruhakapocs, amelyeket Ódor János a XIV. századra keltezett (ÓDOR
1998. 129. 25. kép, 130.).
23 A temetõt a XI–XIII. század elsõ negyedéig használták (MARJANOVIÆ-VUJOVIÆ 1984. 175–178.). A jelzett sírban közelebbi korhatározó lelet nem került elõ, de nem messze tõle feküdt egy olyan sír, amelyikben egy XII. századra datálható karperec volt (MARJANOVIÆ-VUJOVIÆ 1984. 94. Fig. 208/3., 168–169.). Rozettás fejû gyûrûket még a XV. századból is ismerünk a déli területeken. Ezekre találunk példát a belgrádi Nemzeti Múzeumban (MILOŠEVIÆ 1990. 92. 101. ábra, 112. 143.
ábra).
Több nyolcszirmú rozettás gyûrût nem ismerek Magyarország területérõl, de egy – a tyukodinál mindenképpen késõbbi – hatszirmú, ónból készült variánsa került elõ a négyszállási I. számú jász temetõ 70. sírjában (SELMECZI 1992. 25. II.
tábla 70. 44.).
24 Kubinyi András professzor 2007. február 21-én írt levele. Segítségét köszönöm!
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Ezek alapján tehát felvethetõ, hogy a gyûrû egy Pál nevû ember hivatali-/magánpecsétje lehetett, s legkorábban a XII. század közepén készülhetett.
A hasonló korú leletekben megtaláljuk a betéttel ellátott, ovális fejû gyûrûket is, amelyek
több helyen elõkerültek. Így például Nyáregyháza–Pusztapótharasztin (PARÁDI 1975. 124., 121. 2.
ábra 4., 123. 3. ábra 4.), Karcag határában (PARÁDI 1975. 135–136., 137. 11. ábra 4.). A Magyarországon kívül elõkerült leletek közül megemlíthetõ a fuchsenhofi 25 (FUCHSENHOF 2004. 629. Kat.
324.), valamint a wroc³awi, a salzburgi, a namuri, a schleswigi leletek gyûrûje (FUCHSENHOF 2004.
787. Abb. 38.), melyeken szintén találunk karmokat.
Üvegbetétes gyûrûnk foglalatának legjobb párhuzama az ugyanitt elõkerült aranygyûrû
foglalata. Alakjuk csaknem megegyezik: a különbség mindössze annyi, hogy az aranygyûrûn nem
találunk karmokat, illetve néhány milliméterrel nagyobb. Az utóbbi, ép gyûrû betétje hegyikristály.
Formáját tekintve nem különbözik jelentõsen a Tiszaörvény–Templomdombon elõkerült lelet gyûrûje sem (HORVÁTH 1970 132., 131., 5. kép 7., PARÁDI 1975. 140., 143. 14. ábra 3., WOLF 2007. 99.).
A köves gyûrûkkel Hlatky Mária foglalkozott részletesebben: összegyûjtötte az aranyból
készített példányokat is, melyekbõl viszonylag keveset ismerünk a XI–XIII. század közötti idõszakból (HLATKY 1938. 13–19., 17. I. tábla 2–11.). Meg kell még említenünk a III. Bélának és nejének,
Antiochiai Annának a sírjából elõkerült kõbetétes aranygyûrûket – igaz ezeket nem Magyarországon készítették (HLATKY 1938 45–47., KOVÁCS 1974. 44., 10b–10c kép, KOVÁCS 1998. 122., 85.
kép).26 Feltûnõ, hogy – nyilvánvaló összefüggésben az arany értékével – az ilyen típusú gyûrûknek
azonosítható tulajdonosai a világi és egyházi hierarchia legmagasabb rangú képviselõi közé tartoztak. A magyar királyi páron kívül idetartozik még például Lodomér esztergomi érsek gyûrûje a XIII.
század második felébõl (HLATKY 1938. 17. I. tábla 5., 18., KOVÁCS 1974. 51. 48a. kép).27
A tatárjáráskori kincsleletekben hegyikristályok is elõfordulnak – igaz ritkán. Parádi Nándor véleménye szerint ezek a foglalat nélküli hegyikristályok eredetileg a viselet részei voltak, s felhasználásukat tekintve: „Leginkább nyakláncon való alkalmazásukra, felfüggesztésre gondolhatunk.” (PARÁDI 1975. 152–153.) Esetünkben szerencsés módon a betét a helyén maradt, így funkciója nem kérdéses.28
A Parádi Nándor által ruhacsatnak (PARÁDI 1975. 150.), Kovács Évánál – kissé megtévesztõ módon – „karikakapocsnak” nevezett ékszertípusról utóbbi szerzõ írt összefoglalóan (KOVÁCS
1973. 80–87.). Megállapítása szerint ez – ellentétben a páros palástdísszel – a középkori ékszerdivat egyik legelterjedtebb tárgytípusa volt, amelyik hosszú századokon át fennmaradt, s a népviseletben is helyett kapott. Formája változatos: a karika mellett fennmaradt négyzetes, rombikus, többszögû, karéjos és szív alakú variációja is. Elterjedtségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a nemesfémek mellett egyszerûbb anyagból készült változatait is ismerjük. Legkorábbi példányai valószínûleg a VI. században tûntek fel. Funkciójuk a felsõruha nyakkivágásának összefogása volt
25 Ez a kincslelet a benne lévõ pénzek alapján a tatárjárás idejénél néhány évtizeddel késõbb került elrejtésre.
26 A síregyüttesrõl az utóbbi idõben felmerült, hogy esetleg Könyves Kálmáné és elsõ feleségéé lenne. Ez a felvetés azonban

mondanivalóm lényegét nem érinti (TÓTH 2005/6. 141–161.).
27 Akinek anyagi lehetõségei nem engedték meg az elõkelõk által használt aranyékszereket, az is igyekezett legalább kinéze-

tében hasonlót hordani. Így például a fentebb már említett Tiszaörvény–templomdombi lelet gyûrûje aranylemezzel borított vashuzalból készült (WOLF 2007. 99.).
28 A hegyikristályhoz több hiedelem is fûzõdik. Plinius szerint esõvízbõl és hóból keletkezik és a fagytól keményedik meg
(PLINIUS XXXVII.9.23.). Használták „belsõleg” betegségekre, de nyelv alá helyezve a szomjat is csillapította. Védelmezõje volt a lelki tisztaságnak és örömet hozott a birtokosának (BAUER–BOUŠKA–TVRZ 1990. 210.). A hegyikristály egyébként
egyrészt jelképezi a tisztaságot és az ártatlanságot, másrészt lényegében Krisztust jeleníti meg (HENZE 1991. 433.). Hrabanus Maurus pedig a következõket írja: „Quod autem crystallus significet soliditatum angelorum, vel Dominicam, in illo
testimonio Ezechielis prophetae probatur...” (HENZE 1991. 445.).
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(KOVÁCS 1973. 80.), ám mint – Szabó Kálmán nyomán – Pálóczi-Horváth András is felhívta a figyelmet, hazánkban elsõsorban az öv összecsatolására használták ezeket a csatokat (PÁLÓCZI 1989B.
126–127.).
Hasonló, domború mintával díszített darabot több helyrõl is ismerünk: pl. Bajótról (PARÁDI
1963. 207., PARÁDI 1975. 132., 133. 9. ábra 1.), Karcag határából (HAMPEL 1882. 148., PARÁDI 1975.
136., 137. 11. ábra 3.). Legutóbb a fuchsenhofi kincsleletben kerültek elõ nagy mennyiségben ép és
töredékes példányai (FUCHSENHOF 2004. 432–461. Kat. 7–55., 61.).
Utolsó ékszerünket – amely töredékesen került elõ – csak vastagsága alapján nevezem feltételesen karperecnek. Valójában annyit mondhatunk, hogy egy kör alakú tárgy – talán karperec
vagy köpûs záródású karika – egy töredéke.29
Az érmek és az ezüströgök
Az újabb érmeket30 és ezüströgöket nem számolva a következõképpen összegezhetjük az
ékszereken kívül elõkerült tárgyakat: 1305 érem, melyek valamivel több mint 69%-a magyar brakteáta és közel 30%-a friesachi denár. A maradék 1%-on 10 német és 1 angol pénz osztozott. A friesachi denárok egy része 1235 utáni, éppen ezért elrejtésük nagy valószínûséggel a tatárjáráshoz
köthetõ.
A pénzek összetétele nem számít különlegesnek, és átlagban is megfelel a hasonló korú leletek összetételének. Annál érdekesebb a veretlen ezüstök jelenléte a kincsben, amelyek fontos bizonyítékot nyújtanak arra, hogy a veretlen ezüstök használata együtt történt a friesachi denárokéval. A leletben két – kiegészíthetõ – ezüstpogácsa darab, valamint 11 kisebb ezüströg van. A két nagyobb – közülük a kisebb teljesen ép – fontos adatokat nyújt a korabeli súlyrendszer megismeréséhez (GEDAI 1984. 23–29.). Magyarországon legutóbb a Jászdózsa–jászapáti kincsleletben került elõ
ezüströg friesachi érmekkel együtt (POLGÁR 1999. 161., POLGÁR 2007. 91–92.).31 A környezõ területek XII–XIII. századi kincsleleteiben érmekkel együtt elõforduló veretlen ezüstöket legutóbb
a felsõ-ausztriai Fuchsenhofban talált leletek kapcsán gyûjtötték össze (FUCHSENHOF 2004. 83–90.).
Az edény
A kincsleletet egy edényben (fazékban) rejtették el, amelynek csak töredékei kerültek múzeumba. Profilja csak részlegesen szerkeszthetõ meg. A lelõhelyen további Árpád-kori kerámia nem
került elõ. A töredékekbõl annyi kiderül, hogy a váll fölött egy hullámvonallal, míg testének többi
részén bekarcolt vonalakkal díszítették. Olyan csigavonallal díszített fazekat, amelyikben tatárjárás
kori kincsleletet rejtettek el pl. Hajdúszoboszló–Aranyszegpusztáról (PARÁDI 1963. 206. 2. kép 4.,
231. 16. kép 4–4a., 243. MÓDY 1975. 84. 4. kép) és Rimócról (PARÁDI 1963. 206. 2. kép 5., 230. 15.
kép 2., 243.) ismerünk. Ezeken az épen maradt edényeken azonban nem találunk hullámvonalat az
edény testén. A tyukodihoz hasonlóan hullámvonalas a geszti kincsleletet rejtõ edény megmaradt
nyaktöredéke – igaz ez esetben a legkésõbbi érmek már III. András korából valók. Az elveszett Pátroha–Butorka-dûlõi leletet rejtõ edényrõl tudjuk, hogy „öble hullámvonalakkal volt díszítve” (ALISPÁNI JELENTÉSEK 1931. 103.).
Tágabb környékünkrõl is ismerünk olyan kiegészített edényeket, amelyek alakja és díszítése alapján elképzelhetjük, hogy milyen lehetett az elrejtéskor még nyilván ép tyukodi fazék. Az egyik
29 Lektori véleményében Ritoók Ágnes megjegyezte, hogy ebbõl a korszakból biztosan karperecként meghatározható ékszert

nem ismerünk. Így esetünkben sem bizonyítható, hogy az említett darab karperec töredéke lenne.
30 Ezeknek feldolgozását Tóth Csaba végezte el. Munkáját ld. e cikk végén (Appendix I.).
31 A közel 3500 érmet egy „kézzel formált, fehér színû agyagpalackban [rejtették el], melynek teljes felületét hullámvonalak

díszítik.” (POLGÁR 1999. 161., ld. még POLGÁR 2007. 91–92.)
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ilyen darab Debrecen–Fancsikáról ismert. A vállon lévõ hullámvonal alatt hét bekarcolt vonal található (MESTERHÁZY 1973. 104., 151. 10. kép 1., VÖRÖS 1990. 124. 5. ábra). A Fancsikán elõkerült leleteket – köztük a kutyakoponyát rejtõ edényt – Mesterházy Károly a XII–XIII. századra keltezte
(MESTERHÁZY 1974. 255.). A tyukodi leletet rejtõ edényhez hasonló lehet az a – valószínûleg hasonló
korú – ismeretlen lelõhelyû fazék is, amelyet a Jósa András Múzeumban õriznek (VII. tábla 2.).32
A két említett edény kora közelebbrõl nem határozható meg, de a Tyukodon elõkerült leletek segítségével bizonyítható, hogy ezzel a díszítésmóddal a XIII. elsõ felében biztosan számolnunk
kell, s vélhetõleg már a XII. század második felében – végén megjelent.

A település
A település a forrásokban elõször 1181-ben tûnik fel a cégényi monostor birtokainak
összeírásánál. Ebben a Kölcse ispán által alapított cégényi monostor részére tett adományokat és az
ott élõk kötelezettségeit is írásba foglalták. A többször átírt oklevélnek egyetlen – XV. századi – másolata maradt fenn a Kapy család levéltárában (MOL DL 64073) (NÉMETH 2000. 59.). Az oklevélben Tyukod határát – máig azonosítható módon – leírják. A Szamos bal partján fekvõ településen
ekkor lovas jobbágyok éltek (MAKSAI 1940. 223., NÉMETH 2000. 71.). A késõbb Etetyukod néven
ismert településsel azonos, melyet 1344-ben Lajos király a Szente-Mágócs nembeli Kölcsei Máté
fia Dénes fiainak visszaadott. A másik részérõl, Tyukodról 1215-ben egy Pósa nevû poroszlót említenek. 1220-ban lopással vádolják az idevalósi Timát. Még 1301 elõtt III. András megparancsolta
adószedõinek, hogy az egy fertós adót Omodé tyukodi jobbágyaitól ne szedjék be. Fia, István 1323ban egy birtokperben tanú, s a következõ évtizedekben több ügyben is feltûnik a neve, az idevaló
Tyukodi Domonkos fiaival együtt. 1335 után az Omodé fiak birtokrészüket eladták, Zsigmond
pedig 1405-ben Tyukodi Domonkos leszármazottaitól elvette tyukodi birtokrészüket és az Õri
családnak adományozta (MEZÕ–NÉMETH 1972. 131., KÁLNÁSI–SEBESTYÉN 1993. 449–450., NÉMETH
2000. 71.).
1332-ben Kozma nevû papjáról hallunk. A Boldogságos Szûz Mária tiszteletére szentelt
egyházát 1406-ban említik elõször (eccl-e in honorem B. Marie Virginis in eadem Tyukod constructe
– ZSO II/1. 4808. reg.) (MEZÕ–NÉMETH 1972. 131., NÉMETH 2000. 71., MEZÕ 2003. 473.).
A település neve puszta személynévi eredetû, mely a tik~tyúk szónak a -d képzõvel megtoldott alakjából alakult ki. Etetyukodja elõtagja szintén személynévi eredetû. Vagy törökbõl származtatható vagy a magyar hét:het: számnév továbbképzéseként magyarázható (MEZÕ–NÉMETH 1972.
131.).

Értékelés
A tyukodi kincslelet néhány tárgytípust leszámítva jól illeszkedik a korszak hasonló leletegyütteseihez. A ritkaságnak számító láncos-csüngõs fülbevalók, a palástdísz(ek), a hegyikristály
betétes aranygyûrû, az épnek tekinthetõ ezüstlepények, valamint a töredék ezüströgök mellett nem
32 Lelõhelye és a bekerülés idõpontja ismeretlen. Ltsz: 63.473.1. Ragasztott, kiegészített. Kívül-belül vörösesbarna, törésfe-

lületénél szürke, kézikorongolt, homokos anyagú edény. Külsõ felületének egy része szürkésbarna. Pereme lekerekített,
enyhén kihajló, külsõ részén hornyolt. A rövid nyakon egy bekarcolt hullámvonal fut körbe. A peremnél szélesebb vállban
folytatódik, majd fokozatosan szûkül az alja felé. Az edény teste díszített; közvetlenül a hullámvonal alatt kezdõdõen bekarcolt csigavonal húzódik egészen az edény alsó harmadáig. M: 17,2 cm, Pá.: 15 cm, Vállá.: 17 cm, Tá.: 9 cm. Hasonló
díszítésû peremtöredék megyénk területén legutóbb Nyíregyháza–Tesco lelõhelyen került elõ. A feltárt településrészletet
a leletanyag feldolgozója a XII. század második felére – XIII. század elsõ felére keltezte. (L. Lukács József tanulmányát
ugyanebben a kötetben!
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hiányoznak a korszak hasonló leleteiben elõforduló egyéb ékszerek, mint az elektron S végû karikaékszerek, a ruhacsat, a köpûs záródású karika, a pecsétgyûrûk és az érmék közül a friesachi denárok. A viszonylag kopott pecsétgyûrû, a nagy számú érem és az ezüströgök megengedik azt a feltételezést, hogy a leleteket viszonylag hosszabb idõ alatt tezaurációs céllal gyûjtötték össze (LASZLOVSZKY 2003. 460.).
A tyukodi mellett más tatárjárás kori kincset is ismerünk a környékrõl. Az elpusztult Sárvár
monostoránál – Nagyecsed határában – került elõ egy cserépedényben elrejtve több mint 900 érme,
melynek többsége magyar lemezpénz és friesachi denár volt, de több más külföldi érme is akadt
köztük. A lelet összetétele arra utal, hogy azt a XIII. század elsõ felében, de valószínûleg nem a legelején rejtették el (GEDAI 1967. 57–77.).33 Meg kell még említenünk a közeli Géberjénben (GEDAI
1967. 76., TÓTH 2007. 83.), illetve a szomszédjában lévõ Fülpösdarócon elõkerült friesachi éremleteket is.34
Feldolgozásában már Parádi Nándor rámutatott arra, hogy a tyukodi lelet elrejtõjének társadalmi rangja némileg magasabb lehetett annál, mint az „átlagos” XIII. századi kincsleletek tulajdonosaié (PARÁDI 1975. 154.). A tyukodihoz hasonló gazdagságú csak a Budapest területén elõkerült
kincs lehetett, amely minden bizonnyal csak töredékeiben került be a Nemzeti Múzeumba (PARÁDI
1975. 134.). Parádi Nándor véleménye szerint a tatárjárás során elásott „ékszerek egykori tulajdonosai az Árpád-kori társadalom azon részéhez tartozhattak, amely falvakban lakott, a pénzforgalommal és a kezdõdõ árutermeléssel kapcsolatban állt. Ezek a személyek könnyebben juthattak hozzá
és anyagi helyzetük is lehetõvé tette a leletekbõl megismert jó kivitelû ékszerek használatát.” (PARÁDI
1975. 155.) Hasonlóképpen vélekedett Mesterházy Károly is, aki szerint a kincsleletek elrejtõi
„azok a szabadok, akik gyakran nem is egy falu, hanem csak falurész, néha egy-egy szolgacsalád és
kis földdarab tulajdonosai” (MESTERHÁZY 1983. 145.). Lényegében erre a következtetésre jutott
Laszlovszky József is (LASZLOVSZKY 1991. 48–49.).
Kincsleletünket tehát valamelyik elõkelõ nemesi család egyik tagja rejtette el. A ritkaságnak – s ezért nagyobb értéknek – számító palástdísz, az arany láncos-csüngõs fülbevaló, az aranygyûrû, valamint a viszonylag sok ezüströg miatt társadalmi helyzete mindenképpen magasabb lehetett, így feltételesen azonosítható a sárvári monostort birtokló Gutkeled család valamelyik
tagjával.35 A család gazdagságát bizonyítja hogy a monostor ásatása során elõkerült egy bordázott,
arany, S végû karikaékszer, amelyet Magyar Kálmán a XI–XII. századra datált (MAGYAR 1984. 169.
16. kép 8., 172., ARANYAK 1997. 141., 143. 130. kép). Számításba vehetõ esetleg valamely tyukodi
nemesi család is, ennek azonban az említett ékszerek alapján kisebb a valószínûsége.36 A kérdés

33 Gedai István tanulmányában a lelõhelyet Nagyecsed–Bagolyvárként jelölte meg (GEDAI 1967. 77.), s így említi Tóth Csaba

is katalógusában (TÓTH 2007. 85.). Az említett elnevezés azonban tévedés. Egyrészt Nagyecsed határában nem találunk
Bagolyvár nevû dûlõt (KÁLNÁSI 1989. 309–337.), másrészt Magyar Kálmánnak sikerült azonosítania a pontos lelõhelyet
és az elõkerülési körülményeket. Ez alapján a lelet Nagyecsed–Sárvár-dûlõben, az egykori monostor területén került elõ
1941-ben (MAGYAR 1984. 179. 33. j.).
34 Ez utóbbiról mindössze annyit tudunk, hogy kb. 40 darab érmet találtak 1899-ben, de ebbõl csak 4 darab került be a Jósa
András Múzeumba (Numizmatikai Leltárkönyv 63.93.1–4.).
35 Érdemes megjegyezni, hogy a Gutkeled nemzetség éppen ebben az idõszakban – II. András halála után – kerül az „arisztokrácia élcsapatába”. Így a XIII. század második harmadában tagjai viselték a nádori és a horvát-szlavón báni tisztséget
is (FÜGEDI 1986. 116., 118.). Az említett összefüggésekre Ritoók Ágnes hívta fel a figyelmemet, akinek segítségét köszönöm.
36 Itt jegyzem meg, hogy az erõsen töredezett és hiányos ékszerek miatt elképzelhetõ, hogy a kincslelet esetleg egy vándorötvös hagyatéka is lehet(?). Magam azonban inkább a családi elrejtés felé hajlom.
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megválaszolásához a pecsétgyûrû felirata sem visz közelebb; a forrásadottságok miatt a tulajdonos
nevét oklevelekbõl nem ismerjük.37
A tulajdonos magas rangját látszik közvetve alátámasztani a következõ megfigyelés is.
A II. József-féle katonai felmérésen (PÓK 2000. 113.) jól látható egy, a lápon áthaladó út, amelyik
Tyukodot köti össze az ekkorra már elpusztult Sárvár monostorával, s közvetve Ecseddel (20. kép).
A lelõhely GPS-szel felvett koordinátáit térképre vetítettük, amibõl kiderült, hogy az az út egykori
nyomvonalától északra mintegy 200 m-re feküdt.38 Ez azt jelenti, hogy a kincslelet elrejtõje vagy
a sárvári monostor vagy Tyukod felõl menekült a lápon, s eközben tért le az útról azt elásni.
A kincslelet jelentõségét fokozza, hogy – közvetve – írásos forrás szól az elrejtés idõpontjáról. Már többen rámutattak, hogy IV. Bélának egy 1250-ben kelt oklevele arról tudósít, hogy a tatárok feldúlták Sárvár monostorát, illetve birtokait (KARÁCSONYI 1901. 56., GEDAI 1967. 76.,

20. kép
A tyukodi kincslelet lelõhelye a II. József-féle katonai felmérésen
Abb. 20
Fundstelle des Hortfundes von Tyukod auf der Militäraufnahme aus der Zeit Josephs II.

37 Ehhez annyit tehetünk még hozzá, hogy a XIII. század elején – elsõ felében (nem említve itt most a világi és egyházi

elõkelõk-tisztségviselõk pecsétjeit) az alsóbb rangú egyházi személyeknél, valamint a méltóságot nem viselõ nemeseknél
a pecséthasználat nagyon ritka (SZENTPÉTERY 1930. 150., KUMOROVITZ 1993. 59., 62–63.), a hivatalt viselõknél „a XIII.
században általában az ispánok jelentették a világi pecséthasználók alsó határát” (KUMOROVITZ 1993. 62.). Ezek a vélemények megerõsítik a pecsétgyûrû tulajdonosának magasabb társadalmi státusát.
38 A felmérési, valamint a transzformációs pontatlanságok miatt ± 50 m eltérés lehetséges.
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MAGYAR 1984. 154.), amelynek pusztulási rétegét a régészeti kutatások is napvilágra hozták (MAGYAR 1984. 176–177.).39
A tyukodin kívül megyénk területérõl több hasonló korú, nagy valószínûséggel a tatárjáráshoz köthetõ leletet ismerünk. Ide tartozik többek között a jelenlegi megyehatár DNy-i részén a XX.
század elején elõkerült Balkány–abapusztai éremlelet (HARSÁNYI 1912. 48–60.), amelyikbõl további néhány darab került be 1936-ban a múzeumba.40 Ékszereket is tartalmazó kincslelet ismert Pátroháról, amelyet 1931-ben találták szántás közben. A leleteket edényben rejtették el, mely azonban
összetörött, cserepei pedig a megtaláláskor elkallódtak. A leletben közel 2 kg ezüstérmet találtak III.
Béla idejébõl, valamint II. András friesachi mintára vert magyar érmeit. Ez utóbbiak ma már nincsenek meg, illetve nem azonosíthatóak. A leletben volt még négy ezüst-, valamint egy bronzgyûrû,
egy köpûs záródású karika, egy ezüstkarika, egy másik karika töredéke, valamint két, ezüstdrótból
font háló alakú dísz 5–5, láncon lógó csüngõvel (GEDAI 1968. 37–41., ISTVÁNOVITS 2003. 171–172.,
159. t. 1–10., 160. t. 1–5.).
Érmek nem kerültek ugyan elõ az Oroson talált köpûs záródású karikákkal, ám az egyik
példány nagyfokú hasonlósága a tyukodi darabéval – valamint az elrejtés depot jellege – megengedi azt a feltételezést, hogy ezeket is a tatárjárás idején rejthették el (PARÁDI 1975. 138.).
A kincsleleteken kívül a már említett demecseri mellett még egy további fontos leletegyüttes köthetõ a tatárjáráshoz a megyébõl. A Rakamazról származó együttes a következõ tárgyakat foglalja magába: egy csikózablát, egy pofakorongos zablát, hevedercsatot, nyeregveretet, kantárvereteket. A tárgyak párhuzamait Mesterházy Károly a Jenyiszej középsõ folyása mentén, a Minuszinszki
medencében találta meg, a Hakasz autonóm területen. Az egykor itt élt – a mongolok által meghódoltatott – hakaszokra jellemzõ tárgyak magyarországi felbukkanása nagy valószínûséggel az
1241–42-es mongol hadjárattal hozható összefüggésbe. E tárgyak tulajdonosa vagy egy hakasz segédcsapat tagja volt, vagy pedig a tárgyak egy mongol lovas zsákmányaként kerültek erre a környékre. Feltételesen kapcsolatba hozhatóak esetleg az 1239-ben bevándorolt kunokkal, akik zsákmányként hozhatták magukkal (MESTERHÁZY 1984. 225–236., MESTERHÁZY 2007. 37.).41
Befejezésül elmondható, hogy a tyukodi kincslelet – annak ellenére, hogy mindenképpen
hiányos – talán a legjelentõsebb ebbõl az idõszakból. Benne ritkaságnak számító tárgyak kerültek
elõ, amelyek tovább bõvítették és pontosították ismereteinket a korszak anyagi kultúrájáról.

39 „quod cum monasterium de Sarwar, cuius sunt Patroni, in episcopatu Transiluano situm, quondum celebre, et possessioni-

bus opulentum, ex generali subuersione Tartarica tam ex ruinus aedificiorum dicti monasterii, quam depopulationibus possessionum eiusdem, adeo periisset, quod etiam adhuc vix addici valeat,...” (CODEX DIPLOMATICUS IV/2. 67.)
40 Az Alispáni jelentésekben 6 darabot említenek (ALISPÁNI JELENTÉSEK 1936. 72.), beleltározva azonban 8 darab van (JAM
Numizmatikai Leltárkönyv 63.97.1–8.). Ennek közelében még további két lelõhelyen került elõ tatárjárás kori kincslelet.
Mindkettõ Hajdú-Bihar megye területére esik: az egyik a már említett Nyírmártonfalva (PARÁDI 1975. 136., TÓTH 2007.
85.), a másik Pusztabánháza (TÓTH 2007. 86.). Ezzel a Tóth Csaba által körvonalazott lelethorizontnak – melynek két „csomópontja” a Tiszántúl és a Duna-Tisza köze – környékünkön két kisebb körzetét lehet felvázolni, amelyeket a tatár pusztítás intenzívebben érintett (vö. TÓTH 2007. 79–80.).
41 Mint az a fentiekbõl is kiderült, e két utóbbi lelõhelyen elõkerült tárgyak a katonai (lovas) felszereléshez tartoznak. Ennek
kapcsán nem tartom véletlennek, hogy az említett tárgyak földvárak közelében – Szabolcs, Demecser – kerültek elõ. A várak pusztulásának ideje csak közvetett adatok alapján határozható meg, régészeti bizonyíték jelenleg még nincs rá. Ezek
alapján mind a szabolcsi földvár (NÉMETH 1973. 170.), mind a demecseri földvár a tatárjárás idején pusztult el (NÉMETH
1988. 91–92.).
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A környékbeli települések – Nagyecsed–Sárvár, Géberjén, Fülpösdaróc – területén elõkerült éremleletek (21. kép42) pedig megerõsítik az oklevélben is fennmaradt adatokat a vidék pusztulásáról.43

21. kép
A tatárjárás idején elrejtett
leletek lelõhelyei SzabolcsSzatmár-Bereg megyében
1: kincslelet (érmek és ékszerek)
2: éremlelet 3: ékszerlelet
4: fegyverzet/lószerszám
Abb. 21
Fundorte der zur Zeit des
Mongolenüberfalls im Komitat
Szabolcs-Szatmár-Bereg
verborgenen Horte 1: Hortfunde
(Münzen und Geschmeide)
2: Münzfunde 3: Schmuckfund
4: Bewaffnung/Pferdegeschirr
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Hortfund aus der Zeit des Mongolenüberfalls
in Tyukod–Bagolyvár
Auf den Fund stieß man 1970 in dem am Rande des Ecseder Moores gelegenen Tyukod–Bagolyvár-dûlõ. Der Fundort liegt südwestlich der Siedlung in einem ehemaligen Sumpfgebiet. Weitere archäologische Funde kamen in unmittelbarer Umgebung des Fundortes nicht zum
Vorschein.
In den Jahren 2006–2007 fanden wird an dem Fundort die folgenden Gegenstände: ein
nahezu unversehrtes Ohrgehänge mit Kettchenanhänger, den tropfenförmigen Anhänger eines anderen Ohrgehänges (das Paarstück kam schon bei den Forschungen 1970/71 ans Licht), einen Siegelring, einen Goldfingerring mit Bergkristalleinlage, Fragment von einem Armring(?), drei Silberklumpen sowie 80 St. Münzen. Der Hortfund war in einem Gefäß verborgen, das nur fragmentiert
ins Museum gelangte, so dass sein Profil nicht vollständig rekonstruierbar ist.
Die Schlussmünze trägt die Jahreszahl 1235, das Vestecken der Münzen ist daher mit großer Wahrscheinlichkeit an den Mongolenüberfall (1241–42) zu binden.
Die Zusammensetzung der Münzen weist keine Besonderheit auf und entspricht auch im
Durchschnitt den Funden ähnlichen Alters. Umso interessanter ist das Vorhandensein der Silberklumpen, die einen wichtigen Beweis dazu liefern, dass sie gemeinsam mit den Friesacher Denaren
verwendet wurden. Der Fund enthält zwei – zu ergänzende – Hacksilberstücke sowie elf kleinere
Silberklümpchen. Die beiden größeren Exemplare – wovon das kleinere völlig unversehrt ist – tragen mit wichtigen Angaben zum Kennenlernen des zeitgenössischen Gewichtesystems bei.
Unter den Schmuckstücken sind drei Gegenstandstypen hervorzuheben:
1. Rosettenverzierter silberner Siegelring mit Inschrift, dessen Siegelbild eine Rarität darstellt. Seine nächste Parallele ist ein Fingerring mit Inschrift aus dem Hortfund von Zalaszentgrót.
Besonders interessant macht ihn außer der Rosettenverzierung die darauf erkennbare, verwischte
bzw. schwer lesbare Inschrift. Ihre wahrscheinliche Lesung, nach freudlicher Auskunft von Professor András Kubinyi: + SIGILLVM PAVLI, obschon vom ersten Wort nur der erste Buchstabe ganz
sicher ist. Sein Eigentümer lässt sich nicht identifizieren.
2. Fragmentierte Umhangverzierung. Beste Parallele ist das an zwei verschiedenen Stellen
(Nationalmuseum, Kunstgewerbemuseum) aufbewahrte, jedoch zusammen gehörende Umhangschmuckpaar, dessen Unterlegbleche gekerbt und mit kleinen Löchern gegliedert sind. Ihre Passform stimmt mit der des Stückes von Tyukod überein. Enge Verwandtsschaft zeigt es auch zur oberen Ausgestaltung der Schmuckgegenstände: gegossene, silbervergoldete, rückläufig gewundene
Ranken und auf diesen in runden bzw. leicht ovalen Fassungen sitzende Einlagen.
Hinsichtlich der Verzierung stehen dem Exemplar von Tyukod die aus dem sog. Budapester Hortfund stammenden vergoldeten Silberagraffen nahe, deren Rand ein ähnliches Kerbmuster
aufweist. Das Interessante an dem Fund von Tyukod ist seine Gestalt, die sich im Gegensatz zu den
bisherigen Stücken als oval (eventuell als tropfenförmig) rekonstruieren lässt. Aus den erhalten gebliebenen Fragmenten mit Rankenornament ergibt sich zwar nur ein Exemplar. Doch der Paarcharakter dieses Schmucktyps sowie die große Zahl der Fassungen gestatten die Vermutung, dass
man auch hier urpsrünglich wohl zwei Exemplare verborgen hat und die Fragmente des zweiten
Stücks wahrscheinlich verloren gegangen sind.
3. Als echtes Kuriosum unter den ungarländischen Funden zählen die Ohrgehänge mit Kettchenanhänger, von denen man in Tyukod sogar zwei Paare versteckt hatte. Bei dem schlechter erhaltenen Paar aus – ehemals vergoldetem – minderwertigem Silber ist keines der beiden Exemplare
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unversehrt. In besserem Zustand befindet sich das Goldohrgehänge, von dem nur ein Paarstück zum
Vorschein gelangte.
Auch die in ähnlichen zeitgenössischen Funden vorkommenden sonstigen Schmuckgegenstände fehlen in unserem Hortfund nicht: Elektron-Zopfringe mit S-Ende, Gewandschnalle, Ring
mit Tüllenverschluss und unter den Münzen die Friesacher Denare.
Aus der Umgebung sind mehrere Funde der Periode des Mongolensturms bekannt (Nagyecsed–Sárvár, Géberjén, Fülpösdaróc).
Größere Bedeutung verleiht dem Hortfund von Tyukod die Tatsache, dass eine Schriftquelle – indirekt – auf den Zeitpunkt seines Verbergens hinweist. Eine aus dem Jahr 1250 datierende
Urkunde von König Béla IV. (1235–1270) informiert über die Zerstörung des Monasteriums zu Sárvár und dessen Besitzungen durch die Mongolen, was auch archäologische Forschungen bestätigt
haben. Das einige Kilometer von dem Fundort entfernte Kloster verband eine heute nicht mehr bestehende mittelalterliche Straße mit Tyukod. Überträgt man die GPS-Koordinaten auf die zur Zeit
Kaiser Josephs II. angefertigte (1782–1785) Karte fällt auf, dass die Funde in der Nähe dieser Straße
versteckt worden sind. Der Hort von Tyukod ist – entgegen seiner Unvollständigkeit – einer der bedeutendsten zeitgenössischen Funde. Zusammen mit den Münzhorten der Umgebung vermittelt er
ein Bild von den Verwüstungen des Mongolenüberfalls in dieser Gegend.
Am Ende der Studie findet man die Bestimmung der in jüngster Zeit zum Vorschein gelangten Münzen (Appendix I) sowie die Ergebnisse der Materialuntersuchung der Schmuckgegenstände (Appendix II).

Attila JAKAB
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
H–4401, Pf. 57.
e-mail: teglaegeto@freemail.hu
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V. tábla
Tafel V
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VI. tábla
Tafel VI
Tyukod–Bagolyvár
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VII. tábla
1: Tyukod–Bagolyvár 2: Árpád-kori fazék a Jósa András Múzeum gyûjteményébõl
Tafel VII
1: Tyukod–Bagolyvár 2: Árpádenzeitlicher Topf aus der Sammlung des Jósa-András-Museums
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VIII. tábla
Az elõkerült láncos-csüngõs fülbevalók párhuzamai: 1. Kelebia (HATHÁZI 2005. 106. 9. kép alapján),
2: Ernesztháza (MM 1987. II. 121. 322. kép alapján), 3: Lukovit–Mušat (SZTANCSOV–NACSEVA 1960. 89. Obr. 9.
3. sír ábrája alapján), 4: Dobrica (CSOROVICS–LUBINKOVICS 1969. 100., Kat. 196. alapján)
Tafel VIII
Die Parallelen der Ohrgehänge mit Kettchenanhänger: 1. Kelebia (nach HATHÁZI 2005. 106. 9. kép)
2: Ernesztháza (nach MM 1987. II. 121. 322. kép) 3: Lukovit–Mušat (nach SZTANCSOV–NACSEVA 1960. 89. Obr.
9., Zeichnung des Grabes 3) 4: Dobrica (nach CSOROVICS–LUBINKOVICS 1969. 100., Kat. 196.)
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IX. tábla
Nyírmártonfalva–Gút: láncos-csüngõs fülbevaló
Tafel IX
Nyírmartonfalva–Gút: Ohrgehänge mit Kettchenanhänger und dessen Anhänger
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X. tábla
A tyukodi palástdísz párhuzamai
1–2: Az Iparmûvészeti és a Nemzeti Múzeum
gyûjteményében található, lelõhely nélküli
darabok (KOVÁCS 1998. 139. kép alapján)
3–4: A budapesti lelet palástdísze (KISS 2007A.
101. nyomán) 5: A bajnai lelet (KISS 2007B.
100. alapján)
Tafel X
Parallelen der Umhangverzierung von Tyukod
1–2: Umhangschmucks ohne Fundorte in der
Sammlung des Kunstgewerbe- und
Ungarischen Nationalmuseums (nach KOVÁCS
1998, Abb. 139), 3–4: Umhangschmuck aus
dem Budapester Fund (nach KISS 2007A. 101.),
5: der Fund von Bajna (nach KISS 2007B. 100.)
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XI. tábla
A tyukodi kincsleletben
elõkerült pecsétgyûrûk
párhuzamai: 1. Jászdózsa–
Négyszállás (SELMECZI 1992.
III. tábla: 73. sír 9. ábra alapján),
2. Balota-puszta (PÁLÓCZI 1989B.
110. VII. tábla 5. alapján),
3. Zalaszentgrót (ArchÉrt 1911.
183. kép alapján), 4. Trnjane
(MARJANOVIÆ-VUJOVIÆ 1984.
Pl. XI. 137. sír rajza alapján)
Tafel XI
Die Parallelen der Fingerringe aus dem Hortfund von Tyukod: 1. Jászdózsa–Négyszállás (nach
SELMECZI 1992. III. tábla 73. sír 9. ábra) 2. Balota-puszta (nach PÁLÓCZI 1989B. 110. VII. tábla 5.)
3. Zalaszentgrót (nach ArchÉrt 1911. 183. kép) 4. Trnjane (nach MARJANOVIÆ-VUJOVIÆ 1984. Pl.
XI., Zeichnung des Grabes 137)

Appendix I.
Tóth Csaba
A Tyukod–Bagolyváron talált újabb érmek meghatározása
A Tyukod–Bagolyvár (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) lelõhelyen 1970–71-ben elõkerült
vegyes kincslelet éremanyaga eredetileg 1305 darabot számlált, amelyet jelentõsen bõvített a 2006–
2007 folyamán több alkalommal megismételt mûszeres kutatás, amely összesen további 85 azonosítható pénzdarabot eredményezett, továbbá azonosíthatatlanná kopott, sérült példányokat, éremtöredékeket, összecementálódott és szét nem választható pénzdarabokat. Az újonnan elõkerült
éremanyag illeszkedik a már ismert leletrészhez, ugyanazok a típusok találhatók meg benne, a lelet
elrejtésének korábbi, a tatárjárás idejére keltezését semmilyen irányba nem módosítja. A 85 azonosítható példányból 23 db magyar brakteáta, 59 db friesachi denár, továbbá egy-egy grazi és kölni
denár. Az alábbiakban közöljük az újonnan elõkerült leletrészt. Elõtte azonban ejtsünk néhány szót
a lelet korabeli értékérõl!
Amikor egy középkori kincslelet korabeli vásárlóértékét szeretnénk meghatározni, számos
nehézséggel kerülünk szembe. Egyrészt az Árpád-korból csak szórványosan maradtak fenn a korabeli pénzértékviszonyokra vonatkozó adatok, s ezek többsége is föld-, illetve telekár. Természetszerûen ezek az árak az ország különféle régióiból származnak, és eltérõ minõségû, fajtájú földekre vonatkoznak, tehát nagyon nehéz õket összehasonlítani. Ugyanez a helyzet a ló és egyéb haszonállat
(szarvasmarha, disznó) vagy a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek (sör, bor, gabona, só stb.)
esetében, hiszen a középkorban ugyanúgy évente vagy egy adott éven belül akár többször is változhattak az árak, ugyanakkor egy évtizeden belül jó, ha egy adattal rendelkezünk.
A másik probléma, hogy egy adott kincsleletet, amely több különféle típusú, vagyis eltérõ
súlyú és finomságú veretet, továbbá veretlen ezüströgöket is tartalmaz, miként lehet azonosítani az
írott forrásokban szereplõ számítási egységekkel. Az árak általában márkasúlyban vannak megadva,
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ez a XIII. század közepe elõtt jórészt a 233,3 grammos magyar, a század második felétõl inkább a
245,5 grammos budai márkát jelenti. Emellett használatos a penzaszámítás (1 penza=40 denár), illetve kisebb összegek esetében a denárban megadott összeg. A legkisebb tévedés lehetõségét talán
az a módszer rejti magában, amikor a lelet súlyát átszámítjuk márkasúlyra, és megpróbálunk keresni egy ennek körülbelül megfeleltethetõ, márkában megadott korabeli értéket. A tyukodi lelet jelenleg ismert része körülbelül 1400 darab denárból, valamint ezüströgökbõl (1,3 kg) áll, amely mintegy 9–10 magyar márka súlyának feleltethetõ meg. Lássuk, mit lehetett a XIII. század közepén ebbõl vásárolni!
A XIII. századból ismert lóárak 1–15 márka között szóródnak, bár vannak adataink extrém
magas árakról is: a 100–200 márkás értékek nyilvánvalóan csak nagyon különleges lovak esetében
álltak fenn (VÖRÖS 2005/2006. 192–193.). Egy ökör 1239-ben fél márka ezüstbe, egy disznó 1279ben negyed márkába került. Egy páncél ára 1220-ban és 1291-ben egyaránt 10 márka volt, vagyis
ennek az árucikknek az értéke – ha ebbõl a két adatból lehet messzemenõ következtetést levonni –
viszonylag állandó volt évtizedeken át. 1240 körül egy birtokot és hat szolgát együttesen 10 márkára értékeltek, 1243-ban 1 malomhely háztelekkel és réttel 4 márka értéket képviselt.44
A fentieket szem elõtt tartva a tyukodi lelet viszonylag komoly összegnek számított a maga
korában, hiszen értékébõl akár egy páncélt, jó pár lovat vagy 20 ökröt, illetve 40 sertést lehetett vásárolni.

I. Magyar pénzek
Bizonytalan kibocsátó (XII–XIII. század)
1. Brakteáta, H191, CNH.I. 271. (0,23 g)
2. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,30 g)
3. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,26 g)
4. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,26 g)
5. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,25 g)
6. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,24 g)
7. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,23 g)
8. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,23 g)
9. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,22 g)
10. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,20 g)
11. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,19 g)
12. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,19 g)
13. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,19 g)
14. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,18 g)
15. Brakteáta, H192, CNH.I. 272–273. (0,06 g)
16. Brakteáta, H200, CNH.I. 280–281. (0,48 g)
17. Brakteáta, H200, CNH.I. 280–281. (0,33 g)
18. Brakteáta, H200, CNH.I. 280–281. (0,32 g)
19. Brakteáta, H200, CNH.I. 280–281. (0,25 g)
20. Brakteáta, H200, CNH.I. 280–281. (0,22 g)

44 Az árakra lásd: HÓMAN 1916., különösen 514–525.!
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21. Brakteáta, H200, CNH.I. 280–281. (0,17 g)
22. Brakteáta, H200, CNH.I. 280–281. (0,10 g)

II. Friesachi típusú pénzek
Friesach pénzverde
I. Eberhard (1147–1164) vagy II. Konrád (1164–1168)
23. Denár, CNA Ca5, L.4. (1,21 g)
Eriacensis-periódus (1170–1200)
24. Denár, CNA Ca9, L.6. (0,99 g)
25. Denár, CNA Ca9, L.6. (0,96 g)
26. Denár, CNA Ca9, L.6. (0,93 g)
27. Denár, CNA Ca9, L.6. (0,86 g)
28. Denár, CNA Ca9, L.6. (0,68 g)
29. Denár, CNA Ca9, L.6. (0,64 g)
30. Denár, CNA Ca9, L.6. (0,64 g)
II. Eberhard (1200–1246)
31. Denár, CNA Ca10, L.8. (1,01 g)
32. Denár, CNA Ca10, L.8. (0,90 g)
33. Denár, CNA Ca10, L.8. (0,59 g)
34. Denár, CNA Ca10, L.8. (0,29 g)
35. Denár, CNA Ca12, L.10. (0,66 g)
36. Denár, CNA Ca12, L.10. (0,62 g)
37. Denár, CNA Ca13, L.13. (1,2 g)
38. Denár, CNA Ca14, L.15. (1,17 g)
39. Denár, CNA Ca14, L.15. (0,86 g)
40. Denár, CNA Ca14, L.15. (0,30 g)
41. Denár, CNA Ca16, L.19. (0,84 g)
42. Denár, CNA Ca16, L.19. (0,73 g)
43. Denár, CNA Ca19, L.24. (0,72 g)
44. Denár, CNA Ca19, L.24. (0,53 g)
45. Denár, CNA Ca20, L.25. (0,79 g)
46. Denár, CNA Ca20, L.25. (0,41 g)
47. Denár, CNA Ca20, L.25. (0,40 g)
St. Veit pénzverde
II. Ulrich (1181–1202)
48. Denár, CNA Cb8, L.183. (0,87 g)
49. Denár, CNA Cb9, L.184. (1,03 g)
50. Denár, CNA Cb9, L.184. (0,72 g)
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Bernhard (1202–1256)
51. Denár, CNA Cb10, L.186. (0,77 g)
52. Denár, CNA Cb11, L.189. (1,06 g)
53. Denár, CNA Cb11, L.189. (0,78 g)
54. Denár, CNA Cb12, L.199. (0,65 g)
55. Denár, CNA Cb12, L.199. (0,63 g)
56. Denár, CNA Cb13, L.191. (0,67 g)
57. Denár, CNA Cb14, L.200. (0,78 g)
58. Denár, CNA Cb14, L.200. (0,58 g)
59. Denár, CNA Cb17, L.194. (1,00 g)
60. Denár, CNA Cb17, L.194. (0,54 g)
61. Denár, CNA Cb18, L.198. (0,94 g)
Pettau (Ptuj) pénzverde
II. Eberhard (1220/30 körül))
62. Denár, CNA Cg1, L.17. (0,93 g)
63. Denár, CNA Cg1, L.17. (0,51 g)
64. Denár, CNA Cg1, L.17. (0,48 g)
65. Denár, CNA Cg1, L.17. (0,31 g)
VI. Lipót (1220/30 körül)
66. Denár, CNA Cg4, L.18. (1,28 g)
Windischgräz (Slovenj Gradec) pénzverde
Berthold (1158–1188)
67. Denár, CNA Ch1, L.129. (0,84 g)
68. Denár, CNA Ch1, L.129. (0,78 g)
IV. Henrik (1204–1228)
69. Denár, CNA Ch8, L.132. (0,85 g)
Berthold (1218–1251)
70. Denár, CNA Ch11, L.23. (1,05 g)
71. Denár, CNA Ch11, L.23. (0,95 g)
72. Denár, CNA Ch11, L.23. (0,57 g)
Gutenwert (Otok) pénzverde
Beatrix von Burgund, Gattin Ottos VII. von Andesch-Meranien (+1231)
73. Denár, CNA Cj 52, L.– (349) (1,12 g)
74. Denár, CNA Cj 52 L. – (349) (0,99 g)
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Rann (Brezice) pénzverde
II. Eberhard (1200–1246) és VI. Lipót (1198–1230)
75. Denár, CNA Ck2, L.123a. (1,2 g)
76. Denár, CNA Ck2, L.123a. (0,99 g)
77. Denár, CNA Ck2, L.123a. (0,52 g)
Landstraß pénzverde
Bernhard von Kärnten (1202–1256)
78. Denár, CNA Cn4, L.161. (0,68 g)
79. Denár, CNA Cn4, L.161. (0,59 g)
80. Denár, CNA Cn4, L.161. (0,57 g)
81. Denár, CNA Cn4, L.161. (0,44 g)

III. Egyéb külföldi veretek
Stiria
Graz pénzverde
VI. Lipót (1195–1230)
82. Denár, CNA D1, L.301. (0,93 g)
Köln
I. Henrik (1225–1238)
83. Denár, Hävernick 647. (1,50 g)

IV. Bizonytalan éremtöredékek
84. Összecementálódott bizonytalan friesachi denárok egy darabban (6,31 g)
85. Bizonytalan friesachi denárok töredékei – 8 db (0,87 g, 0,81 g, 0,65 g, 0,43 g, 0,39 g,
0,36 g, 0,32 g, 0,24 g)
86. Apróra tört, azonosíthatatlan éremdarabkák (6,79 g)45

Irodalom
HÓMAN 1916.
Hóman Bálint: Magyar pénztörténet 1000–1325. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1916.
VÖRÖS 2005/2006.
Vörös István: Ló az Árpád-kori Magyarországon. [Horses in medieval Hungary (11th–13th
Century).] FA 52. 2005–2006. (2006) 163–216.
45 A kézirat lezárása után még két érmét találtunk a lelõhelyen: 87. Brakteáta, H200, CNH. I. 280–281. (0,2 g) és 88. Denár,

CNA Cb13, L.191. (0,8 g).
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A meghatározáshoz felhasznált irodalom
CNA
Bernhard Koch: Corpus Nummorum Austriacorum. Band I. Mittelalter. Kunsthistorisches
Museum Vienna, Wien 1994.
CNH
Réthy László: Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár I. Vegyesházi
királyok kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1899.
H
Lajos Huszár: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Corvina – Battenberg, Budapest –
München 1979.
Hävernick
Walter Hävernick: Die Münzen von Köln. Vom Beginn der Prägung bis 1304. Köln 1935.
L
Arnold Luschin v. Ebengreuth: Friesacher Pfennige. Beiträge zu ihrer Münzgeschichte und
zur Kenntnis ihrer Gepräge. Numismatische Zeitschrift 56. 1923. 33–146.

TÓTH Csaba
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest
H–1370, Pf. 364.
e-mail: toth.csaba@hnm.hu

Bestimmung der in Tyukod–Bagolyvár gefundenen
neueren Münzen
Das numismatische Material des 1970 am Fundort Tyukod–Bagolyvár (Komitat SzabolcsSzatmár-Bereg) zum Vorschein gelangten gemischten Hortfundes zählte ursprünglich 1305 St.
Münzen. Der neuere Fundkomplex enthielt weitere 85 identifizierbare Geldstücke. Dieses Münzmaterial passt zu dem bereits bekannten Teil des Fundes, und es modifiziert auch die frühere, den
Zeitpunkt des Versteckens der Schätze in die Periode des Mongolensturms setzende Datierung in
keiner Weise.
Der gegenwärtig bekannte Teil des Fundes von Tyukod besteht aus ungefähr 1400 Stück
Denaren sowie Silberklumpen (1,3 kg), was man einem Gewicht von etwa 9–10 ungarischen Mark
gleichsetzen kann. Das galt seiner Zeit als eine relativ beträchtliche Summe, hätte man sich von
ihrem Erlös doch eine ganze Rüstung, etliche Pferde oder 20 Ochsen bzw. 40 Schweine kaufen können.

Csaba TÓTH
Ungarisches Nationalmuseum
Budapest
H–1370, Pf. 364.
e-mail: toth.csaba@hnm.hu
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Appendix II.
Kis-Varga Miklós
A Tyukod–bagolyvári kincslelet tárgyainak elemi összetétele
A Tyukod–Bagolyvárról származó tatárjárás kori kincslelet tárgyainak összetételét ún.
energiadiszperzív röntgenfluoreszcencia analízissel határoztuk meg. A módszer roncsolás mentes
elemi analízist tesz lehetõvé oly módon, hogy a tárgyakat egy röntgencsõbõl származó sugárzással
besugározzuk, majd az alkotóelemek által kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzást mérjük. Az
összetételt az ún. alapvetõ paraméterek módszerével határoztuk meg, amelynél a koncentráció
értékek relatív hibája fõ alkotók esetén kb. 3–5%, kisebb mennyiségben lévõ komponensek, illetve
szennyezõk esetén kb. 5–10%. Az elemzési eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze.

Minta

Összetétel %

Karát

Cu

Ag

Au

Hg

Fe

Pb

Bi

S végû karikaékszer, ltsz.: 2005.565.1

5.9

57.2

36.8

–

–

–

–

9

S végû karikaékszer, ltsz.: 2005.565.2

5.3

55.4

39.2

–

–

–

–

9

Köpûs záródású karika, ltsz.: 2005.565.3

2.3

97.5

–

–

–

0.32

–

–

Pecsétgyûrû, ltsz.: 2005.565.4

5.4

93.6

0.5

–

–

0.32

–

–

Láncos-csüngõs fülbevaló töredéke
(kúpos tárgy), ltsz.: 2005.565.5

4.7

93.6

0.67

–

–

0.92

–

–

Láncos-csüngõs fülbevaló töredéke
(gömbszerû tárgy), ltsz.: 2005.565.5

4.2

94.1

0.77

–

–

0.84

–

–

Láncos-csüngõs fülbevaló töredéke (lánc),
ltsz.: 2005.565.5

2.19

97.8

–

–

–

–

–

–

Ruhacsat, ltsz.: 2005.565.6

24.7

49.5

25.4

–

–

0.32

–

6

Palástdísz, ltsz.: 2005.565.7

3.2

95

*

*

1.7

–

*tûzaranyozású
felület

Palástdísz alátétlemez, ltsz.: 2005.565.8

3.4

95.5

*

*

–

0.97

*tûzaranyozású
felület

Gyûrûfej, ltsz.: 2005.565.11

2.3

53.2

36.3

8.1

–

–

–

9

Láncos-csüngõs fülbevaló csepp alakú csüngõje,
ltsz.: 2005.565.12

2.5

94

1.12

–

1.1

0.82

–

–

Pecsétgyûrû, ltsz.: 2005.565.13

3.8

93.3

2.1

–

–

0.35

–

–

Karperec töredéke, ltsz.: 2005.565.14

3.2

93.1

1.4

–

1.77

0.38

–

–

Ezüströg, ltsz.: 2005.565.15

0.5

94.7

–

–

–

4.7

–

–

Ezüströg, ltsz.: 2005.565.16

2.9

91.1

–

–

–

5.9

–

–

Ezüströg, ltsz.: 2005.565.17

0.5

92.8

–

–

–

1.7

4.9

–

Láncos-csüngõs fülbevaló csüngõje, ltsz.: 2005.565.18

7.4

43.8

48.6

–

–

–

–

12

Láncos-csüngõs fülbevaló (lánc), ltsz.: 2005.565.18

5.7

37.1

57.1

–

–

–

–

14

Kõbetétes gyûrû, ltsz.: JAM Aranyleltár 172.

8.3

34.2

57.3

–

–

–

–

14

A vizsgálatokat a tárgyak eredeti, tisztítatlan felületén végeztük, ezért az ezüstleletek
esetében csak a 2005.565.7. és a 2005.565.8. leltári számú palástdísz töredékeknél állapítható meg
egyértelmûen, hogy a mért aranytartalom a felület aranyozásából származik. Ennél a két tárgynál
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ugyanis a tûzaranyozáshoz használt higany jelenlétét is kimutattuk. A többi ezüsttárgy esetében
a felület kis mértékû mechanikai tisztítása után lehetne eldönteni, hogy a táblázatban közölt egy
százalék körüli aranytartalom tömbi eredetû-e vagy bevonat, illetve bevonat maradványa. Hasonlóan a tisztítás adhatna választ arra, hogy az ezüstökben mért alacsony ólom-, illetve néhány esetben vaskoncentráció korróziótól származó felületi szennyezõdés-e vagy tömbi eredetû összetevõ.
Az ezüströgökben talált viszonylag magas ólomkoncentráció inkább az utóbbit támasztja alá.
A 2005.565.5. leltári számú láncos-csüngõs fülbevalótöredék darabjai közül a kúpos és a gömbös
rész összetétele hibán belül azonosnak vehetõ, míg a lánc összetétele kissé eltérõ. Az aranyötvözetek esetében az utolsó oszlopban feltüntettük a karát értékét is. Megfigyelhetõ, hogy
a 2005.565.18. leltári számú leletnél a lánc összetétele szignifikánsan eltér a csüngõétõl.

KIS-VARGA Miklós
MTA Atommagkutató Intézet
Elektronspektroszkópiai Osztály
Debrecen
H–4026 Bem tér 18c.
e-mail: kvm@atomki.hu

Elementare Zusammensetzung der Gegenstände
des Hortfundes von Tyukod–Bagolyvár
Die Zusammensetzung der Gegenstände des aus der Zeit des Mongolenüberfalls stammenden Hortfundes von Tyukod–Bagolyvár wurde mit der sog. Energiedispersiv-Röntgenfluoreszensanalayse untersucht. Das Verfahren ermöglicht eine zerstörungsfreie Elementaranalyse. Mit Hilfe
der sog. Grundparameter haben wir die Zusammensetzung bestimmt, wobei die relative Fehlerquote
der Konzentrationswerte im Fall von Hauptelementen ca. 3–5 %, im Fall der in geringer Menge vorhandenen Komponenten bzw. Schmutzpartikel ca. 5–10 % beträgt. Die Ergebnisse der Analyse fasst
die unten stehende Tabelle zusammen. Die Untersuchungen wurden auf der ursprünglichen, ungesäuberten Oberfläche der Gegenstände vorgenommen. Das bedeutet, nur mit einer nach der Säuberung erfolgenden erneuten Messung lässt sich feststellen, ob bestimmte Gold-, Eisen und Bleiwerte
auf die Zusammensetzung des Metallmaterials oder einen eventuellen Überzug bzw. eine Verschmutzung hindeuten. Bei zwei Silberfunden (Inv.Nr. 2005.565.7 und 2005.565.8, Umhangschmuck) konnte auf Grund des vorhandenen Quecksilbers festgestellt werden, dass die Oberfläche
des Gegenstandes vergoldet war. Das Material der Kettchen der Ohrgehängefragmente (Inv.Nr.
2005.565.5 und 2005.565.18) weicht von dem der übrigen Teile ab.

Miklós KIS-VARGA
Elektronenspektroskopie-Abteilung des Atomforschungsinstituts
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
Debrecen
H–4026 Bem tér 18c.
e-mail: kvm@atomki.hu
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Adalékok a kárpátaljai magyarság népviseletéhez
Ratkó Lujza
A történeti Bereg, Ung és Ugocsa megye magyar népviseletérõl nem sokat tud a néprajztudomány. Néhány publikációban találunk ugyan hosszabb-rövidebb ismertetéseket, elszórt adatokat
a területnek mind a magyarországi, mind a kárpátaljai részére vonatkozóan, de módszeres, alapos
leírás nem született még ebben a témakörben. * A jelen írás sem vállalkozik többre, mint hogy – egy
véletlenszerûen adódó alkalmi gyûjtés adatainak összefoglalásával – adalékokkal szolgáljon a vidék
XX. századi nõi és férfi népviseletéhez. A rövid, kétnapos gyûjtésre 2004 júliusában került sor a magyar–ukrán határhoz közeli Nagypaládon, Tiszabökényben és a Tiszapéterfalvával összeépült Tivadarfalván, de az adatok nem csak ezekre a településekre, hanem az adatközlõk szülõhelyére is vonatkoznak. Így a legtöbb információval a nagypaládi, csepei és tiszasásvári viseletrõl rendelkezünk.
Az adatokat régi családi fotók, valamint a terepen – többek közt a tiszabökényi falumúzeumban –
látott eredeti viseletdarabok segítettek pontosítani. Ezen kívül 2007 novemberében egy Magyarországra áttelepült, de egykor Nagyszõlõsön élõ református lelkész felesége szolgált kiegészítõ adatokkal a környezõ falvak: Feketepatak, Tiszaújhely, Verbõc és Fancsika paraszti viseleteirõl.

Nõi viselet
Az irodalmi adatok szerint a századfordulót követõ években a nõk általános viselete a szõttes szoknya volt sok alsószoknyával, cifra blúzzal, kendõvel. A ruhanemûk alapanyagául a házivásznat használták, amelyet késõbb felváltott a bolti kelme (CSOMÁR 1940. 107., GYÖRGY HORVÁTH–LAJOS 1998. 137.)
Az általam gyûjtött adatok alapján a régi bõszoknyás viseletet a XX. század elsõ évtizedeiben már csak az idõsebb generációk hordták, a fiatalabbak inkább polgári ruhákat viseltek. A fényképek tanúsága szerint Nagypaládon már az 1930-as években városias szabású egészruhát viseltek
a lányok (1., 6. kép). Ezt a gyûjtött adatok is alátámasztják, melyek szerint a pulyajányok [kislányok] ebben az idõszakban derékban vágott egészruhában jártak, amelynek a szoknyarésze „hol rakottan volt, hol holozsba volt”. [Hól: egymással szembe hajtott rakás nõi ruhán.]
A városi hatásokon kívül több más tényezõ is befolyásolta az öltözködést. Az egyik ilyen
lényeges tényezõ a „megélhetés”, a vagyoni helyzet volt.
* A teljesség igénye nélkül: Bereg XIX. század végi népviseletérõl Beregvármegye monographiájában olvashatunk vázlatos

leírást (LEHOCZKY 1881.), Bereg megye magyarországi részének XX. századi viseletérõl pedig Csiszár Árpád írt publikációiban (CSISZÁR 1990., CSISZÁR 2002.). A kárpátaljai magyar népviseletekkel kapcsolatban az egykori Ung megyérõl (CSOMÁR 1940.), a beregi Gát faluról (BOTLIK 2001.) és a színes viseletû Nagydobronyról (CSOMÁR 1940., MÓRICZ 1995., MOLNÁR 1999.), valamint az ugocsai Nagyszõlõsi járás falvairól (GYÖRGY HORVÁTH–LAJOS 1998.) találunk adatokat.

NyJAMÉ XLIX. 2007. 297–311.
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„Ez a falu és ez a részleg, ez a Kárpátalja, ahol nem a huculság lakik, ez kimondottan olyan jól öltözött és jól munkált népek voltak mind! Hála Istennek föld megvolt, mindenki gazdálkodott és jó megélhetés volt.” (Nagypalád)
Különösen a két világháború közti idõszakban volt jó
dolga a népnek; ma is szívesen emlékeznek vissza az 1919 és
1938 közti „cseh világra”, amikor Kárpátalja a Csehszlovák Köztársaság fennhatósága alatt állt.
„A csehek alatt jó vót, na, nem vót rossz dóga a népnek. Ruha vót jobban, mint mikor a magyarok bejöttek – mikor felszabadultunk, nagyon gyenge vót Magyarország, ugye akkor az
is csak szedte magát összefelé... De a csehek alatt megvót az
embernek a szabadsága is, nem bántottak bennünket.” (Tivadarfalva)
Ebben az idõszakban még kevésbé módos családban is
elõfordult, hogy a nagygazda lányokhoz hasonlóan ruházták
egyedüli leánygyermeküket.
1. kép
Fiatal lány polgári ruhában, hagyományos
copfos hajviselettel
(Nagypalád, 1930-as évek)

„...a szegény családbul nagy módosok vótunk! De akik a fejünk felett vótak, a nagyobb gazdák, azok az égig értek, mer
azoknak vót nagy tag is! De nekünk nem vót nagy tag, nekünk
csak egy keves kis fõd vót, de én velek mentem egy uton minAbb. 1
denbe, mert magános egyetlenegy ján vótam. Ez a tippje az
Junges Mädchen in bürgerlichem Kleid,
életemnek. ... Hogy honnen vót a pénz? Nekünk se sok fõd termit herkömmlicher Zopfhaartracht
mett, mer nem vót fõdünk, csak mondjuk vót rengeteg sok kézi(Nagypalád, 1930-er Jahre)
munkánk, meg a sok vászonnemü, oszt abbul eladtunk egy-két
darabot, oszt abbul olyan ruhát vett az én szüleim nekem, mint annak a nagygazda jánnak vót!
És akkor én velek mentem egy uton! De a fiuk is velem maradtak, mer nem azok a fiuk karoltak
fel éngemet, aki mondjuk igazságoson hozzánk való lett vón, csak mind a feljebb való. Mer azér,
hogy egyes ján vótam. ... Szóval na, egy kicsit mindig oda vótunk nézve a nagyobbak közé. Tehetség vót, csak a nagy fõd nem vót meg hozzá.” (Nagypalád)
Az öltözködést az a törekvés is befolyásolta – legalábbis a határ közvetlen közelében fekvõ
Nagypaládon –, hogy kövessék a magyarországi divatokat: „Ahogy túlfelõl õtöznek, úgy õtözzünk
mi is itt”.

Szoknya
A bõ, derékban ráncolt szoknyát rendszerint a rávarrt széles pánttal kötötték meg az asszonyok a derekukon, vagy keskeny korcot varrtak rá, bele gumit vagy megkötõt fûztek és azzal húzták
össze. Mivel középkorúak vagy idõsebbek viselték, sötétebb színvilág jellemezte: a legáltalánosabb
a közép- vagy sötétkék volt. A szoknya az életkor elõrehaladtával hosszabbodott: a lányoknak még
térdig ért, a középkorúaknak a féllábszárig érõ volt az általános, „de az öregasszonyok már egész
hosszúba jártak”.
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„Ez kor szerint volt. Mer akik már férjhez mentek, azok már nem jártak rövidbe. Ez törvény volt,
hogy akik már férjhez mentek, azok már hosszabb, ilyen térden aluli öltözetbe jártak. És nem díszesbe.” (Nagyszõlõs környéke)
Az 1940-es, 1950-es években a hétköznapi, munkához viselt szoknya anyaga legtöbbször
karton volt. Nyári öltözéknek kedvelték az apró mintás flokont, késõbb a nehézselymet. A minta
hímzett is lehetett.
„Édesanyám mindig azt szerette, hogy pici kis minta legyen benne, nem nagy, csak nagyon egyszerû. A sötétkékbe volt nagyon szép kis... mint a lóherelevél, mintha margaretta lett volna.
A barna anyagon kis fehér vagy rózsaszín megakadt [elõfordult], vagy legyen ott a zöld ággal
egy kis kék-zöld levél, meg egy pici kis fehér vagy rózsaszines. Vagy tiszta fehér is megakadt, kis
kivarások, himzések.” (Csepe)
Ünnepre, templomba tavasszal, õsszel és télen általában egyszínû szövetszoknyát hordtak.
A tiszabökényi falumúzeum gyûjteményében található egyszínû sötétkék szövetszoknya alját két
egyujjnyi széles, szintén sötétkék szaténszalag, valamint a szoknya visszáján körülfutó tenyérnyi
széles, középkék béléssáv díszíti.
A szoknya alá mindig egy-két alsószoknyát vettek hétköznapra is. Régebben vászonból készítették, az ötvenes években azonban már gyolcs volt az anyaga. A bõ, ráncolt alsó szép mozgást
adott a szoknyának:
„Hát ezeket a ruhákat, amikbe mentek a templomba, kitartotta, úgy lengett utánnok, hogy szinte
jó volt nézni az öregeket!” (Csepe)
Az alsószoknya alját keskeny felhajtásokkal (piékkel) és egyujjnyi széles bolti csipkével
díszítették, amelyet a hajtásokhoz, illetve a szoknya legaljára is varrhattak. A Nagyszõlõs környéki
falvakban úgy is viselték, hogy kilátszott a felsõszoknya alól a csipkéje. Voltak, akik „csak tiszta
parasztosat”, azaz díszítetlent hordtak.
Mezei munkákon elõfordult, hogy az asszonyok a felsõszoknyát levéve dolgoztak a nyári
nagy melegben:
„Volt amikor kimentek kapálni, osztán hát kutyásul égetett a meleg, osztán ahol kevés volt a szempár, levették a felsõszoknyát, oszt az alsószoknyába elkapálgattak. Jól esett neki.” (Csepe)
Kötõ
Hogy a szoknya fölött milyen anyagú és fazonú kötényt viseltek, az egyrészt az alkalomtól,
másrészt az illetõ életkorától függött. A generációs divatok közti különbséget jelezte például, hogy
a 60 év körüli idõsebbek a régiesebb derékkötõt hordták, a középkorúak és fiatalabbak viszont már
az újabb pántos kötõt viselték. A lekerekítetlen aljú, csaknem a szoknyával azonos hosszúságú derékkötõt bõven ráncolták és oldalvonalig ért, vagy hátul kevés híján beterítette az egész szoknyát.
A megkötõjét Nagypaládon spándlinak nevezték. Mivel ezt csak idõsek hordták, a szoknyával
együtt rendszerint fekete volt.
A pántos kötõ abban különbözött a derékkötõtõl, hogy elöl deréktól fölfele egy mellrészt
varrtak rá, az alját pedig lekerekítették. Hátul majdnem összeért a csípõn. A köznapi munkás
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kötényt általában egyszerû, apró mintás barna kartonból készítették, hogy ne koszolódjon nagyon.
Az aljára és a mellrészre a saját anyagából háromujjnyi fodrot varrtak.
„Volt, aki csicsásabbat is felvett, aki nagyon szép akart lenni, annak volt egy kis berakás is ideoda, a zseb is egy kicsit megdíszítve volt.” (Csepe)
A kötény aljába cikkcakkot, hullámvonalat vagy keskeny felhajtásokat is varrattak díszítésképpen olyan színû cérnával, amilyen az
anyag alapszíne vagy a benne levõ minta színe volt. A tiszabökényi falumúzeumban látható fekete – feltehetõen ünnepi – kötényt a három oldalán körülfutó cakkozáson kívül kettõs karikák sora díszíti (2. kép).
„Annak hires varrónénak kellett lenni”, aki az ilyen gépi hímzéseket
megcsinálta, mert speciális varrógép kellett hozzá. Mind a derékkötõn,
mind a pántos kötõn lehetett zseb is.
A módosabbak viseltek egy részbõl szabott kötényruhaszerû
zsebes kötõt, amelyet hátul keresztezett, majd egy lyukon elõrebújtatott és elöl megkötött pánttal húztak össze. Oldalán volt egy kis karcsúsító bevarrás. Az alját nem kerekítették le és díszítést sem igen tettek
rá, legfeljebb a nyakához és a zsebéhez varrtak madeirát. Mivel teljesen körbeért, „nagyon jól megvédte a ruhát”.
A kötõ sajátos változata volt a házivászonból készült surc,
amelyet elsõsorban olyan munkákhoz kötöttek föl, amelyek erõsen koszolták vagy igénybe vették a ruhát: például az õszi betakarításkor a paszulyt [babot] vagy a málét [kukoricát] a surcba szedték bele s onnan
öntötték a kosárba. Aratáskor is szokás volt, hogy „a marokszedõ meg
még a kötözõ is maga elibe vászonkötõt kötött, hogy ne nyûjjön a ruha
rulla.” A koszosabb otthoni munkákhoz ugyancsak ezt kötötték fel. Az
elõrelátó háziasszonyok a disznóvágásra hívott hentes számára is tarto2. kép
gattak egy surcot a sifony [szekrény] aljában. Elkészítése igen egyszerû
Cakkos szélû, hímzett derékkötõ
volt: a téglalap alakú vászondarab felsõ két sarkát visszahajtották, hogy
és részlete (Tiszabökényi
a kötõ jól illeszkedjen a test formájához (a karöltõhöz), majd a defalumúzeum)
rekához és a nyakához megkötõt varrtak. Mindig egyszerû, díszítetlen
Abb. 2
volt, nõk és férfiak egyaránt viselték. A nagyon koszos munkákhoz a
Besticktes Leibchen mit Zackenrand
fehér vásznat befestették kékesfeketére, kékeszöldre. Festékanyagot rébzw. Detail (Dorfmuseum
gebben „a hegyekbõl” hoztak. Ha nem is feltétlenül házivászonból, de
Tiszabökény)
ma is viselik, ócska anyagokból kézzel is megvarrják a surcot.
Ugyancsak házilag szövött kötényt használtak otthon az asszonyok a konyhai munkákhoz:
a fõzéshez, dagasztáshoz, tésztagyúráshoz. Hogy mennyire hozzátartozott ezekhez a munkákhoz
a gyúrókötõ, azt jól mutatja az alábbi idézet:
„De én mikor magamnak elnyútom [a levestésztát] avval a kis kötõvel, én annak minden ízit
érzek! ... Tán nem is esik úgy jól, ha nem kötöm oda azt a kis vászonkötõt... Nem nagy az, ennyi
ni, de már a hasamat a liszt nem dörzsöli, meg a tészta! Hát kicsi, de az kellett a fõzéshez is!”
(Csepe)
A gyúrókötõt általában egyszerû vékony vagy vastagabb szõtt csíkokkal díszítették; ezek neve
parasztcsik volt. A lakodalmi fõzéshez, tálaláshoz már szélesebb szedett mintával szõtt kötõt
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vettek föl: „avval mán mentek a lakadalmokba dicsekedni, mer az
mán egy kicsit nagyobb mintás volt”. (Csepe)
A mindennap használt kötõket a konyhában vagy szobában
tartották úgy, hogy összekötött pántjuknál fogva felakasztották a fali
fogasra. A kint használt koszos, szagos surcokat az ólajtóba vert szegen
tárolták.
Az idõsebb generáció ma is használ a ház körüli munkákhoz
surcot vagy kötõt (3. kép), de a fiatalabb korosztályok már nem viselik, szégyellik.
„Megszûttem én a lányomnak is azt a kötõt, na de hát azt mondta,
hogy hát: ’Anyu tartsa meg magának, mert hát az mán szégyen!’
Pedig nem szégyen, mer én még mindig szeretek benne!” (Csepe)

Felsõ
A blúz a szoknya anyagából vagy más anyagokból is készülhetett. Munkához, fõként a nyári melegben, bõvebb szabásút vettek föl,
3. kép
hogy szellõsebb legyen; ezt rendszerint a szoknyába behúzva viselték,
Lócán üldögélõ idõs asszony
csak a mezõn húzták ki, hogy ne melegítse õket. Kis kerek gallérja
hétköznapi kék vászonkötõben
volt, vagy egyszerûen csak be volt szegve a nyaka. Pálha nélkül szab(Nagypalád, 2004)
ták. [Pálha: a blúzok, ingek hónaljába toldott négyszögletes alakú kis
Abb. 3
vászondarabka, amely szabadabb mozgást biztosított a kar számára.]
Auf einer Bank sitzende ältere Frau
Karcsúsított fazonú blúzt akkor vettek föl, ha csinosabban
in Alltags-Leinenhaube
akartak felöltözni. A hétköznapra valónak elöl-hátul volt szûkítõ bevar(Nagypalád, 2004)
rása, de kicsit bõvebbre hagyták, mint az ünnepit, hogy kényelmesebb
legyen. Egyszerû kerek gallérú vagy gallér nélküli volt. Szerettek minél több gombot varrni rá, amelyeket rendszerint a blúz anyagával húztak be. A gombolás mellé
vagy a mell vonalában 1–3 függõleges hajtást, pléhelést varrtak dísznek. Kissé bõ, ráncolt ujja általában könyök alá ért, és rendszerint nem volt mandzsettája. Gyakran gumival húzták össze az ujj
végét, de jobban szerették szabadon hagyni, hogy „libegjen is egy kicsit”. Sokszor vállpárnát varrtak bele, nemcsak az ünneplõbe, hanem a hétköznaplóba is. Olyan blúz is volt, amelyiknek – a puffos ujjhoz hasonlító – könyök fölé érõ rövid ujja keskenyebb vagy szélesebb (pl. háromujjnyi
széles) mandzsettában végzõdött, és 1–3 gombbal gombolódott. Díszítésként madeirát varrhattak a
nyakához, az ujja végére, a mellrészre vagy a gombolás mellé. A karcsúsított blúzt általában szoknyán kívül hordták.
„Aki egy komolyabb ünneplõ blúzot készíttetett a lányának, arra már egy kis madéria is ráment.” (Csepe)
Nagypaládon ingvállnak hívták a bõ szabású blúzt, amely elöl és hátul „körbe vót húzva
kétszeresen kis pici ránccal”. Az ujja a karöltõ nélküli, a blúzzal egybeszabott ún. japánujjhoz hasonlított, csak annál hosszabb volt. „Sima parasztujj” volt, azaz nem ráncolták be, de azért bõre
hagyták, hogy „levegõs legyen”. A nyaka elöl négyszögletesen volt kivágva. Egyenes szabású alja
a comb felsõ részéig ért. A szoknyába behúzva viselték. Az idõsebb asszonyok a templomba feketét
vettek föl, de hétköznap gyolcsból vagy pamutos vászonból készült fehér ingvállat hordtak, „kinek
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hogy adta a tehetsége”. Hímezni nem volt szokás. Nyáron közvetlenül a testen viselték, télen inget
vettek alá (lásd lejjebb).
A Nagyszõlõs környéki falvakban az idõsebbek egyenes szabású, hegyes gallérú, egyszerû
blúzfazont hordtak a szoknya és a kötõ fölött úgy, hogy az alja körben 10–20 cm-re ért le a derékvonal alá.
Az idõsebb generációk a blúzra, ingvállra télen egy „erõsebb” anyagból készült, kerek gallérú, végig gombos, testhezálló felsõt vettek. Elöl a gombolás két oldalán 3–4 kis hajtás díszítette.
Az ujja vállban és a kézelõnél enyhén húzott volt. A szoknyán kívül viselt kabátféle alja, amely gallérszerûen takarta a csípõ vonalát, rövidebb vagy hoszszabb lehetett. Rendszerint fekete volt, mert inkább csak
az idõsebbek hordták.

4. kép
Lila hímzéssel díszített házivászon ing
(Tiszabökényi falumúzeum)
Abb. 4
Hemd aus hauseigenem Leinen mit lilafarbiger
Stickerei (Dorfmuseum Tiszabökény)
5. kép
Kék hímzéssel díszített házivászon ing
(Tiszabökényi falumúzeum)
Abb. 5
Hemd aus hauseigenem Leinen mit blauer Stickerei
(Dorfmuseum Tiszabökény)

Alsóruhák
A blúz alatt, közvetlenül a testen hidegebb idõben egy kombinészerû alsóruhát viseltek, amelyet eleinte vászonból, késõbb gyolcsból varrtak. Nyári melegben
az idõs asszonyok sokszor csak ezt az ujjatlan, szellõs alsóruhát viselték a szoknyához, blúzt nem. A keskeny
vállpántos, egyenes vonalban lefelé szélesedõ ing – késõbbi nevén kombinét – mellrészét gyakran egyszerû
hímzéssel, monogrammal díszítették (4–5. kép). Háromujjnyi széles, vállon gombolódó pántos, nyakán elöl és
hátul kereken kivágott változatát görögvállu ingnek hívták. A tiszabökényi falumúzeum gyûjteményében látható
egy két darabból szabott, egyenes vonalú felsõrészbõl és
enyhén ráncolt szoknyarészbõl varrt alsóruha is, melynek tetejét, illetve a szoknya alját széles madeira és két
kétujjnyi felhajtás díszíti.
A bugyit a legidõsebb korosztályok nem ismerték, csak az „orosz világban”, 1945 után jött divatba.
„Nagymama soha nem hordott, úgy halt meg 93 évesen. Mint gyerekek álltunk, oszt néztük, hogy hogy pisil. Soha guggolva nem pisilt, hanem állva! Õ nem
bírt leguggolni, hát már milyen öreg volt! És azért
volt ott alul az ing, nem volt bugyi egyáltalán! Azzal
törülte meg. És õk már nem is vettek, amikor már nálunk megjelent a bugyi, orosz világ, ilyesmi, a fiatalság [vett], de az öregek ebbe már bele nem mentek.”
(Nagypalád)
A térdig érõ, alul gumis szárú bugyit eleinte varrónõk varrták, majd késõbb már boltban is lehetett kapni.
A szárát gyakran fodorral, csipkével díszítették. Az
egész kicsi lányoknak ún. ingbugyit varrattak, amelynek
felsõ része is volt, mintha egy ing és egy bugyi lenne
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összevarrva. A vállon saját anyagából varrt megkötõvel kötötték meg, hátul gombolódott. Fodorral,
masnival díszítették. A rózsaszínt vagy világoskéket kedvelték, a fehér ünneplõnek számított. „A
kislányoknak olyan nagyon jól állt az.”
Nagypaládi adat szerint a nõk a blúz alatt valamikor hordtak egy mellényszerû ruhadarabot,
amely melltartóként funkcionált.
A viselet tartozéka volt az egyszerû, ún. nádlis hosszanti csíkokban kötött cérnaharizsnya
is. Leginkább a világosszürkét, szürkét kedvelték, de hordtak drappot, „kávészint” is. Fehér harisnyát a fiatalok viseltek világos ruháikhoz, a fekete pedig az idõsek viselete volt, de ünnepre mások
is felvették. Újabb ünnepi viselet volt a vékonyabb mûszálas, átlátszó kapron harisnya. Aki divatolni akart, az olyan kapron harisnyát vett, amelynek hátul volt egy hosszanti varrása (varásos harizsnya).
A harisnyát két módon rögzíthették: vagy megkötötték gumival térd fölött (bár ez nem volt
túl kényelmes, mert szorította a lábukat), vagy stumpántlival, harisnyatartóval csíptették föl a bugyi
térdig érõ szárához. Nagypaládon a gumis kötést inkább a nagyobb lányok alkalmazták, míg a kisebbek harisnyakötõt hordtak.
Lábbeli
Az idõsebb nemzedékek még fekete csizmában és magas szárú cipõben jártak, míg a fiatalabbak már inkább pántos, spanglis félcipõt viseltek.
Hímzés
Nagypaládon nem volt szokás a viselet hímzése. Csepén az ötvenes években már inkább elõfordult, hogy az utcai kimenõruhát és az ünneplõ viseletet – elsõsorban a blúz elejét és mandzsettáját
– „ártatlan kicsi mintákkal” díszítették. Nemcsak fehér, hanem egyszínû, színes blúzokat, például
barnát is hímeztek, amely ünneplõs viseletnek számított. Elsõsorban a mellrészre vagy a blúznak az
aljára, a deréktól lefelé ráncolódó, a csípõt körben takaró, fodorszerû seszlire varrtak csokorban vagy
csíkban elhelyezett mintát: apró zöld leveleket, például lucernalevelet hímeztek piros vagy rózsaszín
bimbóval, égszínkék nefelejccsel, margarettával vagy más virágokkal. Az aprómintás anyagokat inkább csak zámlival [levarrt hajtás], ráncolással, darázsolással díszítették, hímzéssel nem.
A hímzett aljú vagy virágmintás szalaggal díszített szoknyát – mint a vidék viseletétõl idegen divatot – „romániásnak” vélték:
„Volt, amelyiknek a szoknyáján megakadt [elõfordult] egy-egy, na de az már inkább olyan romániás, vagy mit tudom én... Az alján volt egy kis csikszerüség, nem teljesen kivarrva, hanem
egy-egy kis minta. Vagy egy kis ótottrózsa-szerüség, kis minta levéllel, vagy megin csak ez a lucernalevél vagy margaretta, vagy ez a kis kék nefelejcs, de nem nagy minták voltak, ezek a kis
apróbb, egyszerübb minták voltak.” (Csepe)
Haj- és fejviselet
A lányok hagyományos hajviselete a hosszú, egy vagy két ágba befont copf volt. A fonat
végébe vagy a két fonat közé háromujjnyi széles vagy keskenyebb selyemszalagot kötöttek, olyan
színût, amilyen pászolt [illett] a ruhájukhoz (1. kép). A szalag leérhetett akár a szoknya aljáig is.
A hagyományos copf mellett már a harmincas években megjelentek – a városi divat
átvételének jeleként – a különbözõ modern hajviseletek. A 6. képen egy ilyen frizurát láthatunk
Nagypaládról: a nagylány halántéknál kétoldalt rövidre vágott haját hajsütõvassal „becakkozták”,
hosszú copfját pedig, amely nem látszik a fényképen, kontyba rakták fel.
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6. kép
Nagylány polgári ruhában, modern frizurával
(Nagypalád, 1930-as évek)
Abb. 6
Großes Mädchen in bürgerlichem Kleid, mit moderner Frisur
(Nagypalád, 1930-as évek)
A következõ, hatvanas évekbeli történet jól jelzi, hogy a hosszú
haj még jóval a viselet elhagyása után is megmaradt a lányok ékességének.
„Egyszer vágattam le a hajamat menyasszonyságom elõtt, nem azért,
hogy menyaszszony voltam, hanem a nagynéném rászedett. Jézus
Krisztusom! Hazamentem, édesanyám azt mondja: ’Jányom, nem ismerek rád! – Hát – mondom –, én se magamra! Ez többet nem lesz, biztos!’ Leültem a kredenc mellé, nekidûltem és sírtam. ’Hát mi van jányom? – Jaj anyu, ez többet nem lesz!’ És sose többet nem vót [rövid
haja].” (Csepe)
Az asszonyok leánykori hosszú copfjukat kontyban hordták: tarkóról indulva egy vagy két
ágba fonták a hajukat, kontyba tekerték, majd hajtûkkel vagy hajlított ívû kontyfésûvel a fejükhöz
rögzítették (7–9. kép). Általában minden nap fésülködtek, mert egyik napról a másikra szétcsúszott
a hajuk. Ha nem volt idõ a fésülködésre, akkor is lebontották és újra feltûzték a kontyot. A hajtût
pácskába [pakliba] csomagolva lehetett kapni a boltban, de régebben „az emberek [férfiak]

7–9. kép
Idõs asszony hagyományos fejviselete: konty feltûzése kontyfésûvel (Nagypalád, 2004)
Abb. 7–9
Traditionelle Haartracht einer älteren Frau: mit einem Kamm hochgesteckter Haarknoten (Nagypalád, 2004)
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10–12. kép
Idõs asszony hagyományos fejviselete: kendõkötés (Nagypalád, 2004)
Abb. 10–12
Traditionelle Haartracht einer älteren Frau: Tuchbindung (Nagypalád, 2004)
eszkábáltak drótból” V alakúra hajtott tûket, amelyeket a mennyezetrõl lelógó petróleumlámpa vasára akasztottak fel sorban. Ha kicsúszott az asszony fejébõl egy tû, „akkor vette a másikat, beleszúrta, osztán ment tovább vele”. Jellemzõ adat, hogy az 1947-es születésû, még mindig hagyományos kontyot viselõ adatközlõ öt lánytestvére közül ma már egy sem hord kontyot.
Az asszonyok rendszerint kendõvel kötötték be a fejüket (10–12. kép): hétköznap kartonkendõt hordtak, mert az nem melegített annyira, ünnepre pedig egyszerû mintás kázsmír[kasmír]kendõt kötöttek, amelynek vagy a szélén futott körbe egy egyszerû mintasor, vagy a sarkában
volt a minta. A világosabb kendõk, például világos kávébarna, világos krémszínû, vajszínû, vagy a
kevésbé jellemzõ világoskék inkább ünneplõsek voltak. A fiatalabbak színesebb kendõket vettek
föl, de „nem cifrát, hanem szolid kendõket. De a középkorúak már fekete kendõt hordtak”. (Nagyszõlõs környéke)
A mezei munkához fölvett hétköznapi kendõk között „megakadt még a fehér is”, aminek a
szélén égszin csík vagy egyéb pici minta futott körbe.

Férfi viselet
Az irodalmi források szerint a századforduló után, nagyjából az I. világháborúig a férfi viseletben is a vászonöltözet volt általános: a házilag szõtt vászonból készült, rendszerint rojtos aljú bõgatyát bõ ujjú vászoninggel, ráncolatlan, a ruházatot elöl deréktól lefelé takaró surccal, fekete mellénnyel és csizmával hordták (CSOMÁR 1940. 106., GYÖRGY HORVÁTH–LAJOS 1998. 71., 137.). Az ebben az idõszakban született nemzedékek nemegyszer halálukig viselték az idõközben divatjamúlttá
vált öltözéket, legfeljebb vászon helyett gyolcsból készültek a ruhadarabok.
Az 1920-as években jött divatba a zsinórozott, szûk szárú magyar ruha (lásd lejjebb), majd
késõbb ezt váltotta fel a térdnél bõre szabott priccsesnadrág [csizmanadrág], amelyet fehér, ráncolatlan ujjú inggel, a nadrág anyagából készült mellénnyel és ujjassal, kisujjassal [zakószerû kabátka], kalappal viseltek. A mellény hátulját selyembõl varrták, és egy kapoccsal összefogott pánttal
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13. kép
Gazdalegény csizmanadrágban, ujjasban, fûzõs csizmával
(Nagypalád, 1940-es évek)
Abb. 13
Bauernbursche in Stiefelhose, Wams und Schnürstiefeln
(Nagypalád, 1940-er Jahre)
húzták össze, hogy csinosan álljon. Elöl a nyaka V alakban, az alja
pedig a 2–3 gomb alatt fordított V alakban volt kivágva. Másik
mellényféle volt az inkább hétköznapi viseletnek számító meleg
béléses, derekat takaró lajbi.
A Nagyszõlõs környéki falvakban az 1940-es években még
a legények körében is általános divat volt a csizmanadrágos viselet.
A priccsesnadrágot, különösen ha ünnepre vették fel, mindig szép
fényes bokszbõr csizmával hordták (13., 17. kép).
„Minél pászosabb, minél pakondeklisebb [a csizma kérge, kemény bélése] a szára, minél fényesebb a csizma, annál csinosabb a férfi! Jó kemény talpot tettek a suszterek, hogy jól kopogjon.” (Csepe)
A szövetbõl készült priccsesnadrágot fõként hidegebb idõben hordták az emberek [férfiak],
de nyáron is felvették ünneplõnek a templomba, hiába meleg volt. Hétköznap jó idõben gyakran
pantallót is viseltek, amely szellõsebb, kényelmesebb volt a csizmanadrágnál (14. kép).
A férfi viselet általában sötét volt: a feketén kívül kedvelték a sötétkék, kávébarna, szürke,
esetenként mintás, például halszálkás anyagokat is. A fekete ünnepinek számított, csak „mán mikor
nyüvõbe vót”, akkor fogták be hétköznapi, délutáni öltözéknek.
A férfi viselethez elengedhetetlenül hozzátartozott a kalap. Színe eltérhetett a ruha színétõl;
leginkább fekete vagy barna posztókalapot hordtak, nyáron hétköznap – különösen mezei munkához
– szalmakalapot, amelynek formája a posztókalapéhoz hasonlított,
csak kicsit szélesebb volt a karimája, hogy védjen a naptól. Bazárban lehetett olcsón kapni. Kinti munkákhoz még ma is viselik.
***

Magyar ruha
Bár nem tartozik a népviseletek közé, mégis említést kell
tennünk az ún. magyar ruháról, amely már az 1920-as, 1930-as
14. kép
Lócán ülõ, pipázó idõs férfi mai hétköznapi öltözékben
(Nagypalád, 2004)
Abb. 14
Auf einer Bank sitzender, Pfeife rauchender älterer Mann
in moderner Alltagskleidung (Nagypalád, 2004)
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évektõl kezdõdõen jelentõs szerepet játszott a kárpátaljai magyarság öltözködésében: nevének megfelelõen ugyanis egyfajta nemzeti jelképként hordták elsõsorban ünnepnapokon (különösen március
15-én), de jellemzõ viselete volt a szüreti báloknak éppúgy, mint a mûkedvelõ színjátszó körök elõadásainak.
„Akkor a vót a fõ cél, még a templomba is az esett jól, hogy ha magyar pruszlis ruhába mentek
a kisjányok is, nemcsak a 18 évesek, hanem még az ilyen 12–13 évesek is. Felõtöztek magyar ruhába, és abba ment a templomba. ... Az olyan nagyon-nagyon magyaros kinézetü vót.” (Nagypalád)
A falusi fiatalok mellett a városi fiatalság és az értelmiségi réteg körében is népszerû volt.
A városnak számító Nagyszõlõsön például az 1940-es években azok a lányok is felvették, akik „akkor már nyugati divat szerint öltöztek”.
A módosabbak fehér selyembõl, a szegényebbek fehér batizból varratták a rövid puffos ujjú, karcsúsított felsõbõl és ráncolt szoknyából álló egészruhát, amelyhez piros vagy bordó pruszlit
[fûzõvel összehúzható mellényt], nagyjából a szoknya felét takaró, kerek formájú, körül fodros,
piros vagy zöld kötõt és keménypapírból készült, félhold alakú, hátul fenékig érõ piros szalaggal
megkötött piros pártát viseltek (15. kép). A kötõt és a pártát elsõsorban a színpadi elõadásokon használták, egyébként inkább csak a ruhát és a pruszlit viselték. Csipkés aljú alsószoknyát is vettek alá,
„hogy kitartsa a szoknyát”. A tehetõsebbek fekete lakkcipõvel hordták, egyébként fekete spanglis
[keresztbe pántos] cipõt vagy puha szárú piros
csizmát vettek hozzá.
A férfiak magyar ruhája Kossuth-kötésekkel gazdagon zsinórozott, szûk szárú, rendszerint
fekete szövetnadrágból, lajbiból (16. kép) és ujjasból állt, amelyet lobogós ujjú fehér inggel
hordtak.
A magyar ruha nemzeti jellegét gyakran
a szoknya aljára varrott vagy a kalap köré kötött
nemzetiszínû szalaggal is hangsúlyozták.
A stilizált magyaros ruha népszerûségére
és elterjedtségére jellemzõ, hogy sok helyen –
a népviselet szerepét átvéve – kiszorította a hagyományos ünnepi öltözékeket. Tanulságos megvizsgálni ebbõl a szempontból a 17. képet, amelyen egy népszínmû szereplõit láthatjuk 1939bõl: az elsõ sorban álló egészruhás nõk kisméretû, lekerekített köténye éppúgy a magyar ruha
hatásáról árulkodik, mint a hátsó soriak pruszlis
öltözéke vagy a zsinórozott mellényt és ujjast vi15. kép
selõ férfi ruházata. Hagyományos viseletet csak
Magyar ruhás, pártás nagylányok
az öregaszszonynak, illetve a bõgatyás pásztor(Nagypalád, 1930-as évek)
nak öltözött szereplõkön, valamint a két baloldali
csizmanadrágos férfin láthatunk.

Abb. 15
Erwachsene Mädchen in „ungarischer Tracht”
mit Kopfputz (Nagypalád, 1930-er Jahre)
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16. kép
Magyar ruha arany zsinóros,
sujtásos kék bársony mellénye
(Tiszabökényi falumúzeum)
Abb. 16
Blaue Samtweste
der ungarischen Tracht
mit goldenen Schnüren
(Dorfmuseum Tiszabökény)

Más falvak viselete

17. kép
Mûkedvelõ falusi színjátszók. A kép hátuljának felirata:
„Emlékül 1937. Március 29. Vereshaju Szindarabrol.
Szép reményû Nagy Jolán urleánynak Nagypalád”
Abb. 17
Amateurschauspieler auf dem Dorf. Inschrift im Bildhintergrund:
„Zum Andenken an das Schauspiel Die Rothaarige, 29. März 1937.
Dem aussichtsreichen Fräulein Jolán Nagy, Nagypalád“
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Egykor minden falunak
más volt a viselete, és az öltözék
alapján meg lehetett ismerni,
hogy ki hova való. Mint ahogy
mondták: „Egyik faluba ez vót
a szokás, a másik faluba más vót
a szokás.” A viskiek például cifra
kötõjükkel, hímzett viseletükkel
tûntek ki, a salánkiaknak pedig az
volt a jellegzetességük, hogy
„tán még a magyar idõbe, cseh

Adalékok a kárpátaljai magyarság népviseletéhez
idõbe is rojtos gatyába jártak az emberek, meg keményszáru csizsmába. Görbeszáru csizsma vót,
nem csak akármilyen!” (Tivadarfalva)
Az egyes falvak viseletei közti konkrét különbségekre rákérdezvén azonban nem mindig
tudnak pontos feleletet adni, ehelyett tréfával ütik el a választ: „Hát csak úgy jártak, mint mi: két
lábon!” (Tivadarfalva)

Nemzedéki különbségek
A divat változásain, a mind újabb és újabb viseletelemek megjelenésén túlmenõen az egyes
nemzedékek öltözködése más szempontból, például a színek tekintetében is eltért egymástól: a korábbi generációk ugyanis életkoruk elõrehaladtával a maiaknál hamarabb kezdtek sötétebb ruhában járni.
„Akkor nem úgy jártak, mint most, már hiába én is a hetvennyolcadikat töltöm, mink világosabb öltözetbe járunk. A régebbiek, mán édesanyámék meg anyósomék, meg mindezek
a nénik, akire én emlékszek, azok hamarabb sötét ruhába jártak. Mondjuk én a cseh világba vótam olyan kislány, meg nagyobbacska, és akkor már a nénik sötétbe jártak. Már mikor az ötvenet
meghaladták, nem vettek volna fel ilyen ruhát! Volt sötétkékbe, fekete, pici pettyel, kis virágokkal, azok már akkor úgy jártak.” (Nagypalád)
Voltak az új divatnak olyan jelenségei, amelyeket az idõsebbek nem tudtak elfogadni, sõt
illetlennek tartottak. Ilyen volt például az 1930-as években divatba jött ujjatlan ruha is, amelynek
a viselését esetenként a szülõk meg is tiltották – az idõsebb nemzedékek ugyanis még rövid ujjút
sem igen hordtak.
„Na de akkor még a vének annyira hatalmasok vótak, hogy azt nem engedték meg a szülõk, hogy úgy menj az utcára! Olyan nincs, hogy úgy mensz az utcára, hanem eddig [könyökig]
érõ ujjuba legalábbis!” (Nagypalád)
A nõk modern nadrágviseletét (és emellett cigarettázását) egyenesen az erkölcsök „elfajulásaként” értékelik ma az idõsek.
***

Összegzés
E rövid, alkalmi gyûjtés legfontosabb tanulsága az, hogy noha a népviseletbõl kivetkõzés
már régen megtörtént a kárpátaljai magyarság körében, az idõsek – ha csupán emlékezetükben is –
még õrzik ennek a XX. század eleji öltözködési kultúrának a hagyományait. Ennek alapján úgy tûnik, talán még nem késõ egy szisztematikus kutatás keretében feltárni a terület népviseletével kapcsolatos emlékanyagot. Az idõs emberektõl való gyûjtésen kívül nagyon fontos lenne a családi albumokban, múzeumi adattárakban, esetleg más helyeken fellelhetõ fotók összegyûjtése és feldolgozása is, ugyanis ez a képanyag nélkülözhetetlen kiegészítõje lehetne a szóbeli adatoknak. Ilyen módon – a jászsági, nyírségi és vajdasági példákat követve – akár rekonstruálni is lehetne a rég letûnt
viseleteket például egy-egy falu néptánccsoportja, népdalköre számára. Egy ilyen kutatással nemcsak a néprajztudomány nyerne, hanem mindenekelõtt a kisebbségben élõ magyar közösség, hiszen
egy fontos, identitását erõsítõ hagyomány kerülne újból napvilágra.
***
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Beiträge zur Tracht des Ungartums der Karpatoukraine
Über die Tracht im historischen Komitat Bereg ist der Ethnographie nicht allzu viel bekannt. Zwar sind vereinzelt Publikationen in Bezug sowohl auf das ungarländische wie auch das
karpatoukrainische Gebiet des Komitats erschienen, doch eine methodische, detaillierte Beschreibung zu diesem Themenkreis wurde noch nicht veröffentlicht. Auch der vorliegende Aufsatz ist
nicht das Ergebnis einer längeren, systematischen Erhebung vor Ort, sondern lediglich die Zusammenfassung einer zweitägigen, sich zufällig ergebenden Datenaufnahme, die weiterer Untersuchungen bedarf und nicht mehr erreichen will, als mit ergänzenden Angaben zur Kenntnis über die Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Gegend getragene Männer- und Frauentracht beizutragen.

Lujza RATKÓ
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
H–4400, Pf. 57.
e-mail: ratko@jam.nyirbone.hu
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Közösségi elv és dokumentálás
Baráth Menyhért jándi népi verselô

Varga János
A népi verselõk és kézirataik vizsgálata több aspektusból, több diszciplína szempontjai
szerint lehetséges. Nem csak az etnográfia, hanem a történettudomány, a szociológia, az irodalomtudomány, a pszichológia számára is kutatási terepül szolgálhatnak. Az alábbiakban egy jándi népi
verselõ kéziratait felhasználva, egy konkrét versén keresztül vizsgálom a típusra jellemzõ formaitartalmi jegyeket. Az eddigi értelmezésektõl eltérõen, új megközelítést is alkalmazva, a kognitív
tudomány szemléletmódját követve pedig az alkotás létrehozásának motivációit próbálom meg
értelmezni.

Népi verselõk: dilettánsok vagy amatõrök?
Vizsgálatom alanyát – a népi verselõt – a szakirodalomban többféle elnevezéssel illetik: népi verselõ, népi költõ, parasztköltõ, hogy csak a legfontosabbakat említsem. 1 A jellemzés legfontosabb elemei, hogy ezek az alkotók iskolázottak, egyszerû származásúak és nem professzionális
szerzõk, hanem a mindennapi munkájuk mellett foglalkoznak versírással is. 2 Tehát amatõrök, vagyis valamiféle hozzáértéssel rendelkeznek az adott mûvészeti területen, de azt nem hivatásszerûen
mûvelik. Néhányuk hozzáértése kisebb-nagyobb mértékben megkérdõjelezhetõ, ezért jelöli õket dilettánsként a szakirodalom. Verseiket feltehetõleg többnyire szûkebb közösségük számára írják, bár
nem bizonyítható, illetve kielégítõen nem ellenõrizhetõ az utókor számára, hogy ezek az alkotások
valóban minden esetben nyilvánossá váltak-e a kisközösség számára, akár felolvasás (tehát élõszóbeli közlés), akár olvasás révén.
A paraszti írásbeliség termékeinek két nagyobb csoportját különböztethetjük meg. Az elsõ
csoportba tartoznak a másolás útján létrejött parasztkéziratok (énekeskönyv, daloskönyv,
1 „népi verselõ, népi költõ, parasztköltõ: a népi alkotó fejlettebb típusa, egyszerû származású verselgetõ, aki kis közösségének

írja közérthetõ, rendszerint alkalmi költeményeit. Nagyobb részük → amatõr, kis részük pedig → dilettáns; erre céloznak
a kissé lekezelõ, gunyoros elnevezések is, mint amilyen pl. a verselõ, versfaragó, versíró, verskovács, rímelõ, rímfaragó,
rímkovács és hasonlók.” (KATONA 1980. )
2 „A népi verselõk iskolázott, rendszerint katonaviselt emberek, kb. ötödrészben asszonyok is; olvasmányaik vagy falusi értelmiségiek (tanító, tanár, pap stb.) biztatására, máskor merõ ösztönösségbõl nyúlnak tollhoz. Egy részük specialista (pl. fejfaírók, võfélyek, népének-szerzõk stb.), a többség sok mindennel próbálkozik: névnapi, újévi köszöntõ, lakodalmi vers, võfélymondóka, verses levél, hazafias, szerelmi vers, verses krónika, tréfás gúnyversek, halotti búcsúztatók stb. Szinte törvényszerûen saját élményeiket és nézeteiket öntik epikus-lírai versekbe, továbbá a helyi eseményeket; valósággal verses
krónikaírók. Személyiségük azonban még nem bontakozik ki teljesen, majd mindig közösségük nevében, érdekében alkotnak, hû tükrei koruk, népük és csoportjuk nézeteinek, biztos kézzel tudják a mindenkori társadalmi igényeket kielégíteni.”
(KATONA 1980.)
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võfélykönyv stb.). A másik csoportba az önálló fogalmazású verses és prózai alkotások, amelyeket
egyéni célokra készítenek egyéni gondolatokat kifejezve (levél, parasztkrónika, parasztönéletrajz,
hírversek stb.) (UJVÁRY 1960. 112.). Ezek az írásos alkotások kétféle hagyomány határán keletkeznek: irodalmi mûfaji mintákat követnek, de stílusuk, képalkotásuk, kifejezésmódjuk gyakran a hagyományos népköltészeti alkotásokat idézi meg.3
Az elsõ világháború néphagyományban fellelhetõ kéziratos emlékeit már vizsgálta a (néprajz)tudomány (KÖRNYEYNÉ 1985.). A kötet szerzõje hiánypótlónak szánta tanulmányát, hiszen mint
bevezetõjében említi, ezzel a forrással viszonylag keveset foglalkozott a magyar néprajzi szakirodalom. Holott a népi kéziratos források fontos dokumentumok a parasztság köznapi kultúrájának,
szellemi életének vizsgálatához, sõt fontos adalékokkal szolgálhatnak a történetírás számára is.
A következtetések levonására pedig a források minél szélesebb körû feltárására és rendszerezésére
van szükség. Környeyné Gaál Edit könyve többek között bemutatja Gergely Menyhért verses krónikáját is, amelyet Csiszár Árpád másolt le az eredeti noteszbõl, és amely megtalálható a Beregi
Múzeum Adattárában (Beregi Múzeum Adattára: 41. dosszié 195–267. Ltsz. 2.68.)
Katona Imre egy tanulmányában a népi verselõk egy speciális csoportját – a versíró és rigmusmondó kubikosokat – mutatta be, illetve az õ alkotásaikat elemezte (KATONA 1960.). A kubikosköltõk legtöbbje csak a rögtönzött rigmusok alkotásáig jutott, de voltak közöttük tehetségesebbek,
akik bonyolultabb és hosszabb versformákat is sikerrel alkalmaztak. Katona általánosságban megállapítja, hogy az általa ismert és ismertetett szövegek költõi eszközökben szegények. „Egyhúrú, meglehetõsen egyhangú” líraként értékelte a kubikosverseket, amelyek legtöbbjénél – már ami írásos
rögzítésre került – formai bomlást eredményez az élõszóbeli elõadás és ezáltal a dallam hiánya.
Megállapíthatjuk, hogy amint a lírai alkotás kikerül a hallás és a hallás által kontrolált ritmus-kompetencia szabályozása alól – azaz papírra kerül –, formailag nagyon könnyen sérül: megdöccen a
versritmus, szabálytalanná válnak a szótagszámok, a rímek leromlanak. A dilettáns költõ természetes ritmusérzete az írásos forma létrehozásánál jelentõsen sérül, szemben a hivatásos és tanult költõével.
A kubikosversek és rigmusok – mint oly sok más népi verselõ alkotásai – a klasszikusok
(elsõsorban Petõfi), a népdalok, a magyarnóták, a mozgalmi dalok hatását mutatják. „… akadtak
azonban közöttük is rigmusmondó, tollforgató egyéniségek, akik a néhány soros mondókától, a több
versszakos, bonyolultabb versformákig többféle lírai mûfajban is próbát tettek. Az alkotások többsége helyzetadta, rögtönzött rigmus volt, nem került sor írásbeli rögzítésre, de a kortársak emlékezete
minden nagyobb kubikos-lakta helységben megõrzött néhány sikerültebbet.” (KATONA 1960. 553.)
Illyés Gyula A puszták népé-ben szintén felidézi a falusi verselõ, hírköltõ alakját. Sorai arról tanúskodnak, hogy a huszadik század elején a verselõ falusi, pusztai ember már nem a különc,
az extrém kategóriájába tartozott, hiszen minden falu, minden puszta kitermelte magából írással
rendszeresen foglalkozó népi költõit. „Aki a pusztán az olvasás mellett írt is, az legtöbb esetben komoly író volt. Nem tudom, hogy van ez másutt? – Tolna-Baranya minden pusztáján akad egy, néha
két-három költõ, de különösen akad a falvak zsellérsorain, azért, mert ott még több idõt áldozhatnak az írásnak. Apró papírdarabkákra írnak, ha van papírjuk is, bár ehhez nemigen ragaszkodnak.
3 „Az önálló fogalmazású, egyéni célokra készített, egyéni gondolatokat kifejezõ verses és prózai alkotások már az alkotó pa-

raszti írásbeliség megnyilvánulásai. Ilyenek a: levél (→ verses levél), napló, krónika (→ parasztkrónika), önéletrajz (→ parasztönéletrajz), ill. a népköltõk, hírversírók munkái (→ népi verselõ). Mindezeket az alkotásokat a hagyományos szóbeli,
közösségi parasztkultúrán túllépõ személyes igények hívták életre. Mûfaji mintáik valószínûleg irodalmiak voltak, stílusuk,
kifejezésmódjuk, frazeológiájuk viszont a hagyományos népköltészeti alkotásokéval rokon. A paraszti írásbeliség mûfaji
gazdagsága és a szóbeli hagyomány melletti jelentõsége egyenes arányban nõ parasztságunk iskolázottságának mértékével,
az írás-olvasás általánossá válásával.” (KÜLLÕS–SZEMERKÉNYI 1981. 183.)
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Rendszerint csak <jót mondanak> négy-nyolc sor erejéig, ami vagy fennmarad, vagy nem. Hírköltõknek nevezik magukat. Nem afféle Hazafi Verayak, nem járják az országot, legfeljebb csak akkor,
ha aratásra szegõdnek. Csöndes emberek, rendesen dolgoznak, csak közben verseken törik a fejüket.” (ILLYÉS 1987. 244.)
Csiszár Árpád visszaemlékezéseiben is találkozunk a krónikás ember alakjával: „Aztán jártak a krónikás emberek. A legutolsó ezen a területen Perecsénybe való volt, úgy hívták, hogy Kecskés Pál; ez egy kocska ember volt. Kinyomtatta a verseit – a hazafias verseket meg az aktuális eseményekre készült balladákat –, azokat szavalta, meg árusította is ezeket a kis verseit. A vonaton, itt
a Mátészalka környéki vonalon, még a harmincas években is, megjelent egy ilyen ember: szavalt,
utána pedig kéregetett. Hazafias verseket szavalt. A harmincas évek végén, a háború kezdetekor
a hadirokkantakról mondott érzékeny történeteket, és természetesen várta a fillért.”4
Fehér Zoltán a Históriások, fûzfapoéták meg mindenféle írogató emberek c. írásában a személyes, vagyis családi érintettség okán is kutatja az általam vizsgált csoport indítékait és mûvészetét, hiszen édesapja nyomdájában is nyomtattak – persze magánkiadásban, saját költségen – a „mindenféle írogató emberek” (FEHÉR 2003. 88.). A tanulmány gondolatait követve és kiegészítve megállapíthatjuk, hogy a tárgyalt idõszakban, adott szociokulturális környezetben a kriminalitás iránt óriási volt az igény; a vásári históriások sokszor az újságok híranyagát dolgozták föl verseikben. (Lásd
Németh László Égetõ Eszter-ében a helyi brutális bûncselekményeket feldolgozó sajtótermékek sikerét a minõségre törekvõ, politikai, szociális, gazdasági kérdéseket megszólaltató újságírással
szemben!). A háborús krónikák is a különlegeset, a falusi mindennapok egyhangú életétõl eltérõt, a
háborús borzalmakat és a hadifogság szenvedéseit választják elsõdleges témájuknak. A háborút
megjárt, világlátott parasztemberek kedvelt motívuma a távoli hadszíntér idegenség-érzetének fölmutatása és hangsúlyozása. Ezért ezek a krónikák sokszor és hosszasan részletezik az idegen világ
építészeti és ruházkodási szokásait, az otthoni földmûvelési munkafolyamatoktól eltérõ „barbár”
jellegzetességeket, az étkezés és az ételek furcsaságait. A krónikás feladatának tartja az egzotikum
újra és újra történõ felmutatásával az önmaga és az olvasók/hallgatók megdöbbentését, s ezáltal
a figyelem folyamatos fenntartását éppen úgy, mint a vásári ponyvák szerzõi és árusítói teszik ezt
a brutális sorozatgyilkosságok megéneklésével.
A háborús viszontagságokat „megverselõ” személy híradással szolgál a faluközösség által
nem ismert világokról, alkotása tehát mindenképpen közösségi motiváltságú is, hiszen kötelességének érzi az élményeit, tapasztalatait megosztani másokkal, a „nem-tudókkal”. Verselõi ambícióikat
így sokszor ez a kollektív felelõsségtudat hívja életre, hiszen a háborút megelõzõ idõkben ezeknek
az embereknek meg sem fordult a fejében, hogy versekben fogalmazzák meg gondolataikat, érzelmeiket. A háború extrémitása indikátorként mûködött a népi verselõk körében abban a tekintetben,
hogy a verselõ belsõ indíttatása a költészet irányában (textuális) tetté váljon. A háborús élményanyag átlépteti a verselõt a szóbeliség és az írásbeliség határvonalán, hiszen számtalan esetben fordult elõ, hogy az addig csak szóbeli közlésre szánt rigmusokat, lejegyzetlen võfélyverseket önmaga és a szûkebb közösség számára megalkotó népi költõ a papír után nyúlt, s elkezdte a költeményeit rendszeresen lejegyezni, megörökíteni. A háborús helyzet, a hadifogság pedig lehetõvé tette
azt is – szemben az addigi falusi hétköznapok leterheltségével és figyelemelvonó kötelezettségeivel
–, hogy ez az írásos dokumentálás megszokott idõtöltéssé, rutinná váljon, sõt az idõkitöltõ szerepe
is dominánssá válhatott.
Fehér tanulmánya az idézett verselõk mûveiben formai kötöttségeket, egyfajta tradíciót
ismer föl: az úri írásbeliség elemei leszálltak a népi írásbeliségbe, s ott meggyökeresedtek. Így
4 Csiszár Árpád visszaemlékezései a Beregi Múzeum adattárában (25. dosszié 1180. Ltsz. 594.82.).
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a költemények elején rendszerint a hallgatóság megszólítása, a végén pedig erkölcsi tanulság olvasható.
A népi verselõk alkotta hírversek elterjedésének elõhívó okaként Fehér elsõsorban az 1868.
évi népiskolai törvényt említi, amelynek eredményeként felszámolták az analfabetizmust, s ennek
köszönhetõen megnõtt az igény az írásos históriákra. Az általa idézett fûzfapoéta verseit szociológiai jelenségnek tartja. Kérdése: megörökítésre méltó-e ez a fajta költészet? „A históriások emlékei
még-még beleférnek a néprajz kereteibe. Egy fûzfapoéta azonban, aki ráadásul nem is a paraszti világot verseli meg, már alig vagy sehogy se. Még csak nem is fél-népi verselõ, mint a võfély versek
szerzõi. Legalábbis a klasszikus néprajzba nem fér bele. A szociográfia, a pszichológia, a szemiotika eredményeit is felhasználó jelenkutatásba, azt hiszem, annál inkább.” (FEHÉR 2003. 96.) Azzal
a következtetéssel zárja írását, hogy a faluban élõ, a népköltészeti hagyományokat még alkotó módon felhasználni tudó verselõkkel szemben – ilyenek például Baráth Menyhért, beregi parasztköltõ
és társai is (tehetjük mi hozzá) – az általa idézett fûzfapoéta már csak a magyarnóták képi világát,
formai megoldásait, életérzését használja föl verseiben.
A hírvers fogalma rendszeresen elõkerül a szakirodalomban a népi verselõk tárgyalása kapcsán. A Beregi Múzeumban õrzött elsõ világháborús verses krónikák is besorolhatók ebbe a kategóriába, így Baráth Menyhért versei is. Ám néhány distinkció azonosítható a tárgyalt költemény és
az általánosságban értett hírversírók attitûdje között. A hírversírók mindig a közösség számára alkottak, mégpedig a számukra elérhetõ maximális számú befogadó számára. Verseiket vásárokra vitték, a kinyomtatott példányokat árulták. Nem csak az (el)ismertség, „szakmai” hírnév motiválta
õket, hanem az anyagi haszon lehetõsége is. Ezzel szemben a világháborút megidézõ népi verselõink számára az alkotás elsõdleges célja a rögzítés, a megtörtént események elsõsorban önmaguk
számára történõ dokumentálása volt.
A háborús verses krónikák megalkotásának és írásos rögzítésének az emlékezeti motiváltsága az egyik legfontosabb momentum. Követve Merlin Donald kognitív elméletét az evolúcióról
megállapíthatjuk, hogy az emberi faj az evolúció egy bizonyos szakaszában képessé vált arra, s persze erre kényszerítette külsõ és belsõ környezete egyaránt, hogy úgynevezett külsõ emlékezeti tárakat kezdjen használni (DONALD 2001.). Vagyis az agykapacitás által lehatárolt információtárolás kihelyezõdik az emberi testen kívülre: a humán egyed leírja, lerajzolja, késõbb technikailag fejlettebb
formában rögzíti a számára és a közösség számára megõrzendõnek ítélt információkat. Ezáltal minõségi – és persze mennyiségi – ugrás következik be az ismeret- és kultúraátadásban.
A verses krónikák is ilyen külsõ emlékezeti tárként mûködnek az alkotójuk, az eseményeket átélõ és az emlékezet számára fontosnak ítélõ személy szempontjából. Hogy aztán ez az emlékezeti tár hozzáférhetõvé válik-e a szûkebb-nagyobb közösség számára, az sok körülmény hatásától
függhet, de a verses krónika akkor is közösségi tettként értékelhetõ, ha esetleg a közösség azt nem
olvasta vagy hallotta, ugyanis maga a megírás, alkotás aktusa közösségi elvû. A verselõ az emlékezés, dokumentálás gesztusán keresztül a közösség megjelenítését, sõt a valamiféle közösség megteremtését viszi végbe. Nem véletlen az, hogy ezeknek a szövegeknek a hõsei, szereplõi az aktuálisan
megteremtõdõ csoport tagjai – jelesül a katonák, hadifoglyok, bajtársak –, s nem az egyén, az elbeszélõ. A narratíva jellemzõen „mi”-beállítottságú; a közösség cselekszik, szemlélõdik, vele történnek meg a háborús események. Az egyén szerepe, mozgásterepe redukált – általában a csoport tetteinek, ítéleteinek függvénye. S ez nem véletlen.
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A mûvészet funkciója a kognitív szemlélet aspektusából
Az emberi megismeréssel foglalkozó, viszonylag fiatal tudomány(komplexum), a kognitív
tudomány az alapvetõ emberi funkciókat (látás, hallás, testfelépítés, nyelvi kompetencia, párválasztás stb.) evolúciós alapon magyarázza. Az emberi kogníció alapvetõ strukturális felépítettsége biológiailag szervezett, az evolúció során alakult ki, annak a terméke. A fentebb említett humán struktúrák a környezeti hatásokra adott válaszok, amelyek (elsõsorban) adaptáció útján jöttek létre.
A kognitív diszciplínán belül persze nem minden emberi attribútum magyarázható és okolható kielégítõen – legalábbis eddig ez még nem történt meg. Egyes teoretikusok, miután végigveszik a fent
említett mûködési elveket – megtudjuk pl. azt, hogyan mûködik az emberi elme, hogy az egyik legismertebb, magyarul is megjelent könyv címét idézzük (PINKER 2002.) –, amint ahhoz a kérdéshez
érnek, hogy mi az ember mûalkotásokat létrehozó vágyának az evolucionista magyarázata, vagyis
hogy miért fest képeket, ír verseket és dallamokat, nem tudnak rendszerszerû leírást adni, s megállapítják, hogy ezeknek az alkotásoknak az elméleten belül nincs funkcionális magyarázata. Ez a következtetés azonban legfeljebb annyit jelent, hogy adott szakember adott rendszerében erre a kérdésre (jelenleg) nincs adekvát válasz. Mások, egyéb szempontokat véve figyelembe kiegészítõ konstrukciókat is megalkothatnak.
A kognitív (vagy naturalista – PLÉH 2003. 7.) szemlélet talaján maradva, azon belül az evolúciós pszichológia megállapításait használhatjuk fel. E szerint a ma emberének alapvetõ jellemzõi,
pszichés motívumai, szokásai, interperszonális gyakorlatai a több tízezer évvel ezelõtti (ez az idõ az
evolúcióban elhanyagolhatóan rövidnek tekinthetõ) körülményekhez adaptálódtak, s ezeket az akkori környezeti hatások magyarázzák. Az emberi egyed adott nagyságú közösség tagjaként meghatározott, élettere is erre a (törzsi) nagyságú csoportra alkalmazkodott, biológiailag és szociálisan is
ez a valamikori környezeti állapot szervezi (PLÉH–CSÁNYI–BERECZKI 2001. 321.). Az utóbbi évszázadok technikai-társadalmi változásai üteméhez mérve az evolúció sebessége elképesztõen lassú,
ezért azt mondhatjuk, hogy a mai civilizációk kereteit tulajdonképpen „õsemberek” töltik ki.
Az akkori idõk genetikailag egymáshoz kötött közösségét felváltották másféle közösségek.
A mai kis- és nagyközösségek (falu, város, nemzet) tagjai egymáshoz genetikailag nem kötõdnek,
a közösségek területi, politikai stb. alapon szervezõdnek; de a közösségek léte szükséges, hiszen azt
a valamikori biológiai alapú csoportot valaminek helyettesítenie kell, az egyed (és a környezet) nem
képes az evolúciósan adaptálódott biológiai-szociális jellemzõit ilyen rövid idõ alatt fölülírni, megváltoztatni. A mesterséges közösségek pótolják a genetikailag egymáshoz kötõdõ csoportokat. Ezek
a közösségek pedig – mivel a genetikai kapocs eltûnt – mítoszokkal, történelemmel, s ebbõl következõen közösségi irodalommal teremtik meg a saját identitásukat. Ez a közösségteremtõ és -formáló
tényezõ jelenik meg ezekben a verses krónikákban. Az egyén túléléséhez, fennmaradásához szükséges ez a mesterségesen megteremtett közösség; ezért a verseknek a hõsei: „mi, egy faluból valók”,
„mi, hadifogoly katonák”, „mi, magyarok”.
Tehát a verses krónikák emlékezeti, dokumentáló funkciója mellett a másik kitüntetett szöveggeneráló aktus a közösségi elv. A két funkció együttes meglétét szemléletesen mutatja az a gesztus, amelyet egy másik beregi verselõ, Gergely Menyhért háborús krónikájában találunk meg: az
események leírása végén a szerzõ bajtársai nevük aláírásával igazolják a leírtak hitelességét.
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A fojó partján 5
Ragyog a nap meleg a délután.
Zajos élet van a fojó partján.
Százával ott fogoj magyar bakák.
A lopsinai szenyét mosogatják.
II
Mond az egyik ingét dörzsölgetve.
Titkon egy könycseppet az ingére.
Nemlesz tiszta fehér soha az én rúhám.
Amíg kinem mossa othol ajó anyám.
III
Mond a másik én már abba hagyom.
Akár milyen piszkos megúnta a karom.
Fehér volt ez valamikor régen.
Ha kimosta othol drága feleségem.
5 A vers és a kézirat (az eredeti notesz) betûhív közlése. Baráth Menyhért krónikája az I. világháborúból. Beregi Múzeum

Adattára: 41. dosszié 266. és Dok. 1.862./37.
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IV
A harmadik csak aszt mondogatja.
Száradó ruháját gyakran megforgatja.
Jaj Istenem fordizsdmeg a sorsúnk.
Mire még egyszer kel odahaza mossúnk.
V
Negyedik emlegeti kedvessét.
Többeken csatárol mondogatnak mesét.
Devégre öszhangzik mindegyikünk szava.
Jöj el ragyogj rejánk.
Szép szabadság napja.
Baráth Menyhért
1914. 1918.
Egy népi verselõ (Baráth Menyhért): Baráth Menyhért jándi születésû és lakos. A hadifogságban Illés József gergelyiugornyai emberrel járt.
Hadifogságuk tárgyi dokumentumai a múzeumban.
Eredeti kézirat D.67.43.1.
Gyûjtötte: Csiszár Árpád múzeumvezetõ. Gergelyiugornya, 1967. jún. (Beregi Múzeum
Adattára 41. dosszié 153–169.)
Ltsz. 5.68.
Baráth Menyhért jándi népi verselõnek három verse található meg a Beregi Múzeum gyûjteményében: A hadjáratomba, Hazai vágy, A fojó partján. A versek az I. világháború idején íródtak, csakúgy, mint más beregi népi verselõké, akiknek szintúgy õrzi verseit a Múzeum. Mennyiségre a legnagyobb versgyûjtemény Szabó Jánosé, de Gergely Menyhért beregi parasztköltõ verses
krónikája is részletesen felidézi a világháború keleti hadszínterén történteket. Meg kell még említenem a tarpai Szász Sándor írásos emlékeit (imák, elmélkedések) is.
A fojó partján c. versben megfigyelhetjük, hogy ebben a szövegben miként tûnnek föl azok
a jellemzõk, amelyeket eddig említettünk a népi verselõk és mûveik kapcsán. Mennyiben azonosíthatók például a dilettantizmus jegyei? A dilettáns alkotónak nincs irodalmi képzettsége, nem ismeri
a versformákat, ezért kizárólag ütemhangsúlyos, párrímes verseket tud írni (nóta, illetve népdal hatása). Ez a vers is ebben a formában íródott: kétütemû, 10 és 12 szótagos sorokból áll, strófaszerkezete négysoros. (Kivétel az 1. versszak utolsó sora, amelyik 11 szótagos.) Kérdés, mennyiben tudatos az ütemek tagolása, hiszen az utolsó versszakban megnõ az ütemek száma. Ám ezt értékelhetjük
hangulati erõsítésként, fokozásként is. Ezt alátámasztja, hogy az utolsó 12-est fölbontja két sorra:
két 6 szótagos sor lesz a zárlat. Az érv a tudatosság mellett az, hogy az 1–4. versszakban tartja
a kétütemû 10-est, illetve 12-est – még ha ez a szabályosság egy esetben sérül is –, és az 5. versszakban is megmarad a fenti szótagszám.
Párrímeket használt: a dilettáns számára a legkönnyebben belátható rímtechnika, az összecsengõ sorvégek idõbeli távolsága itt a legkisebb, ezért a poétikailag kevésbé tudatos verselõnek viszonylag kevesebb gondot jelent a rímeltetés. Ezzel szemben a keresztrím, ölelkezõ rím nagyobb
poétikai tudatosságot feltételez; ez ráadásul fokozottabban jelentkezik a fejben költött, s csak
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a késõbbiekben papírra rótt verseknél. Ennek okai a memória-korlátok; írásban a vers vizuális képe
nagyobb lehetõségeket kínál az idõben egymástól távolabb elhelyezkedõ összerímelõ szótagok sikeres alkalmazásának.
Ami a verset poétikai-esztétikai szempontból különlegessé teszi, kiemeli a népi kéziratos
háborús versek monoton, eseményleíró, epikus sémájából, az a vers szerkesztése. (Persze itt megint
az alkotói reflexió kérdéséhez jutunk: mennyiben tudatos ez a szerkesztési mód, és vajon ki lehet-e ezt deríteni?) A költemény a különbözõ idõsíkokat váltogatja, egyrészt a szereplõk szólamai
révén, másrészt a megszólalókhoz köthetõ életkorok és életszakaszok vonatkozásában. Az elsõ baka
ingmosás közben jövõ idõben gondolkodik („Nemlesz tiszta fehér soha az én ruhám. / Amíg kinem
mossa otthol ajó anyám.”) A második a múltat idézi föl: „Fehér volt ez valamikor régen. / Ha kimosta othol drága feleségem.” A harmadik a jelent kapcsolja a jövõhöz: „Jaj Istenem fordizsdmeg a sorsúnk. / Mire még egyszer kel odahaza mossúnk.” Szintén az idõhöz, pontosabban az életkorhoz, életszakaszhoz kapcsolható a megszólalók szakaszonkénti szerkezeti elhelyezése a versben. Az elsõ
szereplõ, akire még az anyja mos, fiatal felnõtt, legényember. A második már házas, aki a feleségét
emlegeti. A harmadik baka általános többesben beszél (mossunk), nála nem azonosítható az életkor.
A negyedik viszont a kedvesét emlegeti, tehát olyan férfiról van szó, aki a házasság elõtt van még,
jegyes lehet.
Tehát ahogy látjuk, egy nem linearitáson alapuló idõkezelést használ a vers, de éppen ezek
a temporális váltások teszik érdekessé a szerkesztési módot. Minden bizonnyal egyszerûbbnek, jobban kiszámíthatóbbnak tartanánk, ha az idõsíkok természetes módon követnék egymást, a múltból
indulva, a jelenen keresztül a jövõig.

Emlékrögzítés, dokumentálás vagy esztétikai funkció?
Ha a költõi képek, alakzatok meghaladnak egy bizonyos kritikus szintet a népi verselõ szövegeiben (ezt a kritikus szintet persze a hivatásos befogadó önkényesen maga jelöli ki), akkor joggal feltételezzük, hogy az alkotás poétikai-esztétikai igényeket próbál kielégíteni (lírai dominancia).
Ellenben ha a poétikai alakzatok redukáltabbak, kevesebb található belõlük (epikus dominancia),
akkor a versek megalkotásának kitüntetett célja maga a dokumentálás, az emlékek késõbbi elõhívásának megkönnyítése. Utóbbi esetben a poétikai eszközök (tagolás, ütem, szótagszám, rímek) mnemotechnikai funkciókat szolgálnak (lásd: ókori eposzok, sok száz és ezer soros epikus mûvek fejben
tartása és interpretálása).
Bonyolítja persze a megítélést az, hogy a népi verselõk alkotásai népköltészeti mintákat is
követnek, s azt jól tudjuk, hogy a népdalok, népballadák a jelzõkkel, határozókkal igen takarékosan
bánnak. Másrészt az iskolázott, valamiféle olvasottsággal bíró falusi verselõk mûköltészeti allúziókat, formajegyeket is beemelnek költeményeikbe, s ennek következtében a költõi képek, jelzõs szerkezetek jelenléte a poétikai „megcsináltságot” erõsíti, ellenpontként a népköltészeti egyszerûséggel
szemben.
A fenti versben visszafogott lírai eszközökkel találkozunk, habár a vers felütése elit-irodalmi allúziókat hív elõ (Toldi, János vitéz) a hivatásos olvasóban. De vajon csak õbenne, a laikusban
nem? – Nem lehet, hogy csak nem tudatosul abban a formában, ahogyan a professzionális olvasatok
esetében? Hiszen olyan olvasmányokat idéz meg a felütés, melyek ismertek lehettek, és így a kezdõ
sorok, illetve kép az ismertség, bennfentesség (textuális) érzetét hívják elõ a befogadóban. (Ez is
a poétikai tudatosság kérdését hozza újra elõtérbe: a dilettáns nem képes arra, hogy a fent említett
szövegközi eljárást reflektíve alkalmazza).
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Másrészt a vers felütését értékelhetjük a népdalok természeti kezdõképe követésének, imitációjának. (A Petõfi- és Arany-mûvek pedig szintén a népköltészeti formát alkalmazzák. S így eldönthetetlen, hogy Baráth Menyhért melyik mintát követte. De nem is kell döntenünk, hiszen az irodalmi szövegek megalkotásánál szétválaszthatatlanul, s akár együttesen is mûködnek alakzatok formájában a régi szövegek, a hagyomány.)
Patetikus stíluselemek gyakran feltûnnek a tárgyalt verstípusokban, így Baráth Menyhértnél is: „…ragyogj rejánk. / Szép szabadság napja.” A beszélt nyelvi regisztertõl stilárisan legtávolabb esõ nyelvi egység a zárlatban kap helyet; a vers lezárása, csattanója szinte követeli az emelkedettebb stílt, a szándékoltan lírai, megformáltságában szembetûnõen, hangsúlyosan költõi nyelvhasználatot. Ennek mintegy kompenzáló jelleget tulajdoníthatunk: a verselõ ezzel bizonyítja, tudatosítja önmaga és a többi befogadó számára, hogy (egyébként) tisztában van az önmaga számára felállított poétikai-esztétikai követelményekkel, és ezeknek az elvárásoknak megfelelni szándékozván
a versnyelv kliséit fenntartások nélkül illeszti a szövegébe.
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Baráth Menyhért versében felismerhetõk azok
a legfontosabb jegyek, amelyek a népi verselõk szövegeire jellemzõek; formai megoldásaiban, poétikai megalkotottságában a népi kéziratos hagyomány már ismert, feldolgozott alkotásaival mutat
rokonságot. Esztétikai szempontból a vers a szerkesztésmódjával tûnik ki a sok más, világháborút
megidézõ, amatõr verselõ munkái közül. A szöveget létrehozó motivációiban pedig – a kognitív tudomány szempontjai szerint értelmezve a mûalkotás és befogadás folyamatát – hangsúlyosan jelen
van az emlékrögzítés és a közösségteremtõ funkció is.
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Gemeinschaftsprinzip und Dokumentieren
Der Volkspoet Menyhért Baráth von Jánd
Eine Untersuchung der Volkspoeten und ihrer Werke kann vom Gesichtspunkt mehrerer
Disziplinen wichtig sein. Die handschriftlichen Textdenkmäler können sowohl der Ethnographie,
der Geschichtswissenschaft, der Soziologie, der Literaturwissenschaft als auch der Psychologie als
Feld für Forschungen dienen. Unter Verwendung der Handschriften eines Volkspoeten aus Jánd
bzw. anhand eines konkreten Verses von ihm untersuche ich die für den Typ charakteristischen
inhaltlichen und Formmerkmale. Die Motivationen der Erschaffung des Werkes versuche ich unter
dem Aspekt der kognitiven Wissenschaft zu interpretieren.
Volkspoeten sind geschulte Leute von einfacher Herkunft, die ihre Verse für eine kleinere
Gemeinschaft schreiben. Sie sind keinesfalls professionelle Autoren, sondern befassen sich neben
ihrer täglichen Arbeit mit der Verskunst. Je nach ihrer Sachkenntnis bzw. Begabung nennt die Fachliteratur sie denn auch Amateure oder aber Dilettanten.
Zur ersten Gruppe des bäuerlichen Schrifttums gehören die durch Kopieren enstandenen
Handschriften, zur zweiten die selbständig formulierten Werke. Ein fachliterarischer Überblick
zeigt, dass man die Mehrzahl der Werke von Volkspoeten als arm an dichterischen Mitteln bezeichnen kann: da sie mündlich vorgetragen werden und die Melodie fehlt, ist die Form der schriftlich
niedergelegten Verse ziemlich unvollkommen. Ihr Rhythmus holpert, die Anzahl der Silben wird
unregelmäßig, die Reime verschlechtern sich. Die Gedichte zeigen den Einfluss von Klassikern
(z.B. Petõfi), Volksliedern, ungarischem Liedgut und Kampfliedern.
Die sog. mitteilenden Verse wählen das Absonderliche, die Schrecken bzw. eine vom dörflichen Alltag abweichende Welt zum Thema. So verhält es sich auch mit den Kriegs-Chroniken, in
denen der Chronist bzw. Erzähler durch ausführliche Schilderungen des Kriegsschauplatzes oder
der Gefangenschaft das von ihm erlebte Fremdheitsgefühl mit der heimischen Gemeinschaft teilen
möchte. Das Extreme des Krieges wirkt im Kreis der Volkspoeten wie ein Indikator: der innere
Ansporn wird über das Versdichten zur textlichen Tat.
Eines der wichtigsten Momente des Verfassens und Niederschreibens von Kriegs-Chroniken in Versform ist die Gedächtnismotivierung. Für den Autor fungieren die Verse als äußerliches
Erinnerungsarchiv. Das Schreiben unterliegt dem Gemeinschaftsprinzip: durch die Geste des
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Gedenkens bzw. Dokumentierens vollbringt es der Versdichter, die Gemeinschaft darzustellen, ja
sogar sie zu erschaffen. Nach den Feststellungen der Evolutionspsychologie sind die Grundmerkmale, psychischen Motive bzw. interpersonellen Praktiken des Menschen der Gegenwart den vor
etlichen zehntausend Jahren herrschenden Umständen angepasst. Die Stammesgemeinschaften der
damaligen Zeit wurden von den nicht genetisch begründeten territoriellen, politischen usw.
Gemeinschaften abgelöst. Mit Hilfe von Mythen, der Geschichte und daraus folgend einer Gemeinschaftsliteratur schufen diese Gemeinschaften sich ihre eigene Identität. Diese gemeinschaftsbegründende und -formende Komponente erscheint in den Vers-Chroniken, u.a. auch in den Versen
von Menyhért Baráth, neben der dokumentierenden Funktion.
Bei einer detaillierten Analyse des Gedichts „Am Flussufer“ werden alle jene Merkmale erkennbar, die auf Grund des oben Gesagten für die Werke der Volkspoeten charakteristisch sind. Entgegen der formal-technischen Mängel macht die nicht auf Linearität beruhende Zeithandhabung des
Verses bzw. sein Aufbau den Text in poetisch-ästhetischer Hinsicht zu etwas Besonderem unter den
Werken ähnlichen Typs.
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Téglaégetô kemencék az írott forrásokban
Jakab Attila
Tanulmányomban1 a téglaégetéssel kapcsolatos forrásokat mutatom be, hangsúlyozottan
a teljesség igénye nélkül. Az összegyûjtött adatokkal szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a középkori téglaégetõ kemencék kutatása során a régészeti anyag mellett érdemes figyelmet szentelni
az okleveleknek, inventáriumoknak, melyek értékes adatokat szolgáltatnak az elnevezéseket, munkakörülményeket, esetleg csak a téglaégetés elterjedését illetõen. A források szûkössége miatt érdemesnek tartottam ezeket egészen a XVIII. századig bemutatni, mivel néhány kora újkori, újkori adat
tartalmaz olyan utalásokat, melyek a téglavetés és az égetéstechnika kérdésében új ismereteket
nyújtanak. A felsorolt források bemutatása idõrendben történik.
Az alább következõ adatokat a Történeti Etimológiai szótár tégla címszava alapján idézem
(TESZ 1973. 873.). Tégla szavunk a latin tegula ’(tetõ-)cserép’ származéka, mely a latin tegere ’befed, takar’ stb. származéka. A tetõcserép latin neve pedig jelentésváltozás útján (építõanyag, égetés)
származott át az általunk építõanyagként ismert falazóelemre. A szó olasz eredetét viszont kizárta a
címszó írója.
A szó elsõként 1332–35-ben fordul elõ egy Tetlas [Teglas] nevû helység nevében (NÉMETH
1997. 190.). 1334-bõl ismert a következõ adat: „Ad uallem Tyglasweulg wlgo nuncupatam.” (MOSZ
1984. 967.) Legközelebb 1347-ben és 1354-ben fordul elõ a Téglás helynév Teglas, majd Theglas
alakban (MOSZ 1984. 967.).
A tégla szó további elõfordulását nem követem nyomon az oklevelekben; ezek száma a források bõvülésével folyamatosan növekszik. A továbbiakban kizárólag az égetéssel, mesterekkel
kapcsolatos feljegyzéseket sorolom fel. Mielõtt részletesen rátérnék erre, érdemes sorra venni azokat a latin és német nyelvû elnevezéseket, amelyek a téglavetõre (foglalkozásra) és téglaégetõre (kemencére) vonatkoznak. A Kézmûipari kataszterben a foglalkozás megjelölésével kapcsolatban az
alábbi megnevezéseket találjuk. Latin nyelven: laterarius, laterator, laterifex, laterorum confector,
rutilarius (KATASZTER 1975. I. 222.). Ezek közül az elsõ a legáltalánosabb kifejezés. Német nyelvû
forrásokban a következõ kifejezések fordulnak elõ: Ziegelmacher, Ziegler, Fliensenschlager.
A szakmát a leggyakrabban a Ziegelmacher szóval jelölték (KATASZTER 1975. I. 248.).
Ezt a listát tovább bõvíthetjük, ha a Fejérpataky által közölt középkori számadáskönyvek
feljegyzéseit is figyelembe vesszük (FEJÉRPATAKY 1885. 679.). A téglavetõkkel kapcsolatos elnevezések: Czigelbrwer, Czigenbacher, Ziegelmaister, Zegelderrer. A téglaégetõ kemence Lateradium,
Czigenbach, Czigeschewer megnevezéssel fordul elõ. Mint láttuk a téglával kapcsolatos kifejezések
1 Jelen dolgozat az ELTE Régészeti Intézet, Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszékén megvédett „Középkori

téglaégetõ kemencék Magyarországon” címû diplomamunkám egyik, részben bõvített fejezete. További két (összevont) fejezetét ld. JAKAB 2005.
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elõször a XIV. század elsõ harmadának végén – második harmadában jelennek meg a forrásokban,
s ehhez képest rövid idõn belül a téglaégetéssel/téglaégetõkkel kapcsolatos megjegyzések is feltûnnek.
Elsõ okleveles példánk 1345-bõl származik. Ebbõl értesülünk arról, hogy az elkövetett hatalmaskodások miatt a leleszi egyház jobbágyai „nem mertek az erdõbe menni faanyagért, a fahiány
miatt templom építésére alkalmas téglát nem tudtak kiégetni, ezáltal tizenkét és fél tömény tégla kárt
szenvedtek el” (NEUMANN 2006. 35.).2 Egy másik adatunk 1353-ból keltezhetõ. Ekkor jelenik meg
írásban a Tegla egetu helynév (TESZ 1973. 873.). Négy évvel késõbb ismét felbukkan oklevélben a
kifejezés: „Terram Teklaegetow vocatam” összetételben (MOSZ 1984. 967.). Hasonló elnevezéssel
találkozunk egy másik oklevélben 1357/1432-bõl: „Transit iuxta quandam terram Teglaegethew vocatam.” (MOSZ 1984. 967.)
Selmecbányán már a XIV. században önálló szakma lehetett a téglaégetés, 1367-ben
ugyanis két polgárt is találunk a feljegyzések között, akik ezt a nevet viselik: Ludel Czigenbacher,
és Heinczmann Czigenbacher (FEJÉRPATAKY 1885. 13.).
Természetesen a téglaégetésre utaló kifejezés nem csak magyar elnevezéssel fordul elõ az
oklevelekben. Példa erre egy 1406-ban kelt határjárási irat, mely Szatmár (Zatmariensis) polgárainak és hospesei Heydreh (Hedreh) nevû földjének határait mutatja be. A fennmaradt iratban a következõ olvasható ezzel kapcsolatban: a határ elhalad „inter terras civitatis Zatmariensis et possesionis Hod[o]s predictarum procedendo penes quasdam foveas, ubi alias lateres combuerrebant”
(ZSO 1951/58. II: 1. 640.).
A téglavetés, mint szakma a XV. század elején már Budán is létezett, s mûvelõinek joga hasonló lehetett, mint az egyéb építõipari szakmáké. Az elmondottakat Buda város jogkönyvére alapozom, amelyben a 118. artikulusnál a következõ cím olvasható: „Az ácsok, a kõfaragók, a kõmûvesek, a téglavetõk, és a következõk jogairól” (BVJ 2001. II. 377.). Sajnos az artikulusnak csak a címe maradt fenn, így tartalmát nem ismerjük. Ami a cikkely keletkezési idejét illeti, a kutatás egyetért abban, hogy a jogkönyv megírása 1403-ban vagy 1404-ben kezdõdött, s 1421-ig, a 403-as cikkelyig terjedõ rész el is készült (BVJ 2001. I. 26.), ami azt jelenti, hogy a bennünket érdeklõ artikulus ez alatt az idõ alatt került bejegyzésre.3
Az elõbb elmondottaknak némileg ellentmond Zsigmond feleségének, Borbálának most
következõ oklevelei közül a korábbi. A királynénak két oklevelét is ismerjük, melyekben téglavetõkrõl esik szó. A korábbi 1425-ben kelt, s németül íródott a bécsi polgármesterhez (consul). Ebben
óbudai (Eczelburg) építkezéseihez kér két téglaégetõ mestert (czwen maister der Czigelbrenner),
mivel Magyarországon nem lehet ilyeneket találni. Arról érdeklõdik, hogy mit kell a mestereknek
adni a tetõcserép és tégla (Dachcziegel und anderen Cziegel) ezréért, ha õ adja hozzá a kemencéket,
a fát (Hüetten und Holz) és más szükséges dolgokat (CDH 1829/44. X: 6. 730.).4
2 „ipsa ecclesia in concremacione laterum seu tegularum pro construccione ecclesie aptarum propter defectum lignorum

duodecim tyminos et dimidium tegularum dampni perpessa extitisset” (NEUMANN 2006. 35.). Ennek az oklevélnek a kapcsán felmerült bennem, hogy érdemes lenne egy „átlagos” méretû, álló Árpád-kori templom téglamennyiségét kiszámolni,
hogy körülbelül hány téglából áll. Elképzelhetõ ugyanis, hogy ez a téglaszám esetleg éppen egy templom felépítéséhez
szükséges téglamennyiséget jelent. Ez, ha a „tömény” szót az eredeti – 10000 – jelentésében (TESZ 1976. 962.) használták,
akkor esetünkben 125 000 téglát jelent. Azt sem lehet azonban kizárnunk, hogy a kifejezés az egy égetés során kiégetett téglák számát jelenti. A néprajzi anyag alapján egyébként átlagosan 60000–80000 téglát égettek ki egyszerre (JAKAB 2005.
359.).
3 Érdekességként jegyzem meg, hogy a Jogkönyvben a tégla, mint „büntetési eszköz” is szerepel. Amennyiben ugyanis a kofák egymást szidalmazták, a veszekedést kezdeményezõnek büntetésül téglát kellett cipelnie (BVJ 2001. II. 394–395. és 3.
jegyzet).
4 Magyar nyelven: SALAMON 1885. 483.
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A másik oklevél 1427-ben kelt, s a véglesi várnagynak íródott. Ebben arra kéri, hogy jelen
feljegyzés birtokában vegye rá a téglaégetõt (presentium notitia conbustorem seu factorem tegularum), hogy nagy mennyiségben téglát vagy cserepet (lateres aut tegulas) égessen és rendezze azokat sorba (DL 43 698).5
Bártfán 1438 áprilisában a következõ bejegyzést tették: „Item de funibus ad lateradium –
5 denar” (FEJÉRPATAKY 1885. 388.).
A bécsiekhez nem csak Borbála királyné fordult kérésével. Ismerünk arra is adatot, hogy
„1443-ban Buda polgársága fordul a bécsiekhez tégláért” (SZINNYEI–KOCSIS–ZÁDOR 1992. 104.).6
II. Ulászló uralkodásának idején, 1502-ben kelt a következõ oklevél, melyben egy peres
ügyben kihallgatott személy vallomásában említést tesz egy Rába melletti helyrõl, ahol a pannonhalmi apát jobbágyai évente egyszer téglát szoktak égetni: „ubi tegulas decremari fecerunt semel in
anno iobagiones domini Sacri Montis Pannonie” (PRT 1904/12. III: 2. 580.).
A XVI. század közepérõl szolgáltat adatokat Détsy Mihály, aki az 1493 és 1556 között, az
egri vár építkezésein dolgozó munkásokról és mesteremberekrõl írt összefoglaló tanulmányt
(DÉTSY 1964.). Munkájából kiderül, hogy a vár építése során meglehetõsen kevés téglavetõ mestert
alkalmaztak, mivel a vár alapvetõen kõbõl épült. Ennek ellenére 1549 és 1552 között több alkalommal is említenek téglavetõket, akiket részben pénzzel, részben természetben fizettek ki (DÉTSY
1964. 172–173.).
Magyar nyelvû feljegyzésben meglehetõsen késõn, 1597-ben jelenik meg a téglaégetõ kemence kifejezés (MOSZ 1984. 968.). Ezt Nádasdi Ferenc kereszturi castrumának inventáriumában
találjuk. Ebben a következõket olvashatjuk: „Asoniom eõ nagysaga maoria elõtt tegla egeteo kemencze harom szajú – 1, az fedele uij sendelies. Hitvan egetlen regi tegla is vagion” (MOL U et C
fasc. 101. No. 3. Fol. 58. r.).7 Az égetõkemence mellett más is bizonyítja a téglaégetést. Így az inventárium készítõje a belsõ bástyában három téglavetõformát is felsorol (MOL U et C fasc. 101.
No. 3. Fol 13. r.).
A téglaégetéssel kapcsolatos egyéb dolgokat is megtudunk a Borsi castrum inventáriumából, mely 1638-ban íródott (MOL U et C Fasc. 2. No. 34.). Szó esik a leírásban egy, a kastély elõtt
lévõ folyóról, melyen egy vízi malom található (MOL U et C Fasc. 2. No. 34. Fol. 19. r.). Kicsivel
késõbb pedig ezt írja a leltárkészítõ: „Vagion meghios(?) az kastely elõtt valo malom elõtt egy sindelies Filagoria, ez meliben nagy darab teölgy fa szek. Ez filagorianak gradicsi és karfaia tölgy fabul valo. Ezen Filagoria mellett, vagion egy Tegla vetõ szín, kerteles nelkûl szalma fedelevel, egy
Tegla Egetõ kemenczewel, es egy Tegla vetõ Asztalaval.” (MOL U et C Fasc. 2. No. 34. Fol 20. r.)8
Egy másik Rákóczi birtokról – Sárospatakról – tudjuk azt, hogy ott 1639-ben egy „téglavetõ-kert” mûködött, három „téglaszínnel” és egy égetõkemencével (MAKKAI 1954. 245.). Patakon
5 Érdekes kérdés, hogy a latin forrásokban a ’later’= tégla kifejezés jelenik meg, s a foglalkozásnév is ebbõl származtatható,

a magyar nyelvbe ugyanakkor a ’tegula’= tetõcserép kifejezésbõl származott át a tégla neve. Bár a latinban elkülönül a két
szó, azt nehezen tudom megmagyarázni, hogy az oklevélben miért a ’vel’ szócska szerepel az elvileg jól megkülönböztethetõ anyagnév között. Lehetõségként vetem fel, hogy esetleg szinonimaként használták a két szót a téglára (?).
6 Ez a megjegyzés hivatkozás nélkül jelent meg, így nem tudtam ellenõrizni, kutatásaim során pedig másutt nem találkoztam
ezzel a forrással. Az elmondottak miatt nem tudom megmondani, hogy miért kértek téglát a bécsiektõl a budaiak (mesterhiány, minõségi kifogások?).
7 Közvetlenül ezután említ meg az összeíró egy tó mellett fekvõ, rossz állapotban lévõ mészégetõ kemencét (MOL U et C
fasc. 101. No. 3. Fol. 58. r.). Az inventárium egy korábbi részében szó esik egy, a vártól keletre esõ halastóról. Ez vélhetõleg azonos azzal a tóval, amelyik mellett a mészégetõ kemence állt. Az adatok birtokában nem tartom kizártnak a kemencék
lokalizálásának lehetõségét.
8 Itt már korábban is égethettek téglát, ugyanis 1631-ben arról értesülünk, hogy az itt folyó téglavetéshez és téglaégetéshez
a nagytoronyaiak kötelessége volt homokot és fát szállítani (MAKKAI 1954. 177.).
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egyébként a tégla mellett cserépgyártás is folyt (MAKKAI 1954. 239.). Egy 1651-es adat szerint a kemencék befogadóképessége mintegy 50000 tégla lehetett (ROMÁN 1965. 23.).
De nem csak az észak-magyarországi birtokokról ismerünk téglaégetésre utaló adatokat.
Például a fogarasi uradalom 1637-es inventáriumában említenek két téglaszínt; az egyik szárító,
a másik égetõ (MAKKAI 1954. 474.).
A téglaégetés elterjedése azonban negatív hatásokkal is járt. A tüzelõanyag ugyanis általában fa volt, s ennek nagy mennyiségben történõ felhasználása az erdõs területek pusztulását is magával vonta. Legalábbis erre a következtetésre kell jutnunk, ha az 1646-ban lejegyzett pozsonyi uradalmi urbárium erdõkkel kapcsolatos összeírásának alábbi részét olvassuk: „Silvae. (…) Altera est
insula Hengerau dicta, qua nunc traiectus Danubialis et via publica habetur, itidem devostato potiori ex parte per tegulares pro coctione laterum…” (URBARIUMOK 1959. 200.)
Ugyanebbõl az évbõl ismerünk egy másik adatot is. Ebbõl megtudjuk, hogy ekkor I. Rákóczi György kõfaragókat és téglavetõket küldött át Nagybányáról Szatmárra, hogy a megrongált vár
kijavításában segédkezzenek (SZÁDECZKY 1889. 700.).
A téglaégetéssel kapcsolatos XVIII. századi iratok kutatásával Nyitrai Elek foglalkozott
több munkájában. A következõkben az õ írásaira támaszkodom.
Budán az 1686-os török alóli felszabadulás után az elsõ, sokáig fennálló téglaégetõt 1697ben létesítették (NYITRAI 1955. 276.). A Kneissel Márton által alapított üzem a mai Moszkva tér
nyugati oldalán volt. Halála után özvegye Körber Jánoshoz ment feleségül, így az õ tulajdonába került. Közelében feküdt a mai Vérmezõ út és Várfok utca sarkán elterülõ másik üzem, melyet Renner Ferenc alapított. Ezt halála után veje, Hofmann Ignác vette át. Hofman 1714-ben átvette a Körber-féle üzemet is. A két égetõ prosperitását a Budán ebben az idõben meginduló építkezéseknek
köszönhette (NYITRAI 1954. 21–47.). A harmadik téglaégetõt Hörger Antal Ferenc alapította 1741ben. Ez a Bécsi út 88–92. szám alatti telkeken helyezkedett el (NYITRAI 1953. 44.). A század második felében a három üzemet Jálics Kristóf irányította, aki ezzel monopolhelyzetbe került. 1783-ban
jutott tulajdonába a negyedik budai téglaégetõ is, amely a mai Statisztika park helyén mûködött.
A városi tanács egyik iratából kiderül, hogy 1784-ben már hat téglaégetõ volt a városban. A fent említett három üzemen kívül a Pasaréten volt kettõ magántulajdonban, és a Magyar Kamarának volt
egy kisebb, nem túl jelentõs égetõje Óbudán. Ezek évente összesen 3,5 millió téglát égettek (NYITRAI 1953. 47.).
Nyitrai Elek nevéhez fûzõdik az elsõ, téglamesterrel kötött szerzõdés közzététele is. A német nyelvû szerzõdést a fent említett budai Körber János kötötte 1710-ben Bachmann (vagy Pachmann) Ferenccel. A pontokba szedett szerzõdésbõl kiemeljük a legfontosabbakat. Említés történik
az üzem területén fekvõ kemencérõl (ezek szerint csak egy volt), egy házról, egy pajtáról, valamint
egy kútról. Vízhiány esetén a Dunáról kellett hordani a vizet. Szó esik a gyártott termékekrõl is. Készítettek fali-, boltozati-, kéménytéglát, valamint padlóburkoló téglát és „fedélcserepet”. Árusítottak ezen kívül nyers (égetetlen) téglát és sarat is (NYITRAI 1955. 276–279.).
A Budán mûködõ téglaégetõk mellett a XVIII. századból több adatot ismerünk az egyházi
és világi uradalmakban történõ égetésekre is. A pannonhalmi apátság és filiáinak irataiban több bejegyzést találunk ezzel kapcsolatban. Vidalics Ferenc bakonybéli apát egy peres iratban az intézkedései között megemlíti, hogy 1719-ben téglakemencét csináltatott (PRT 1904/12. V: 1. 545.). A bakonybéli feljegyzésekben 1749 júniusára vonatkozóan azt olvashatjuk, hogy a gyõri kõmûvesek
téglakemence építését kezdték meg egy malom oldalában (PRT 1904/12. IX: 2. 45.). A bakonybéli
apátság téglaégetõjét 1781-ben be kellett zárni rossz állapota miatt, s az építkezésekhez szükséges
további téglamennyiséget a fõapátság biztosította (PRT 1904/12. IX: 1. 82.).
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A Pannonhalmához tartozó Szent Márton mezõváros 1787-es összeírásából arról értesülünk, hogy a városon kívül egy téglaégetõ kemence állt, egy másik helyen pedig két további. A kemencékhez szoba-konyhás lakás tartozott, a mester lakásában ezen kívül további szobát és egy kamrát találunk. A lakáson kívül a mester megélhetését istálló, sertésól, valamint szántó biztosította
(PRT 1904/12. V: 1. 225.).
A világi nagybirtokosok téglaégetéseirõl is ismerünk adatokat. Így tudjuk, hogy a Széchényiek birtokán Széchenyi Antal (1747–1767) idejében kezdõdtek az égetések. Széchényi Ferenc helyezteti át a kemencét Kiscenkrõl Nagycenkre. 1804-ben már 205 ezer téglát égettek, s ez a mennyiség a század folyamán fokozatosan növekedett (SZINNYEI–KOCSIS–ZÁDOR 1992. 107.).
Összefoglaló jelleggel a XVIII. századi uradalmak építészetével Cs. Dobrovits Dorottya
foglalkozott (DOBROVITS 1983.). Munkájában a Pápa–Ugod–devecseri Esterházy uradalom adataira
támaszkodott, de megállapításainak többsége érvényes a többi nagybirtokra is. Számunkra különösen érdekes az egyik megjegyzése, melyet kissé hosszabban is idézek: „Az építõanyagok beszerzése,
elõállítása az uradalom kötelessége. A robotok egy részét az építkezésekkel kapcsolatos tevékenység, favágás, fafaragás, téglaégetés, kõbányászás, az anyagok szállítása és az építkezéseknél folytatott segédmunka köti le. Itt egy érdekes specializálódást figyeltünk meg a robotelosztásnál. Néhány
községben földrajzi elhelyezkedésük miatt nyilván hagyományként ûzik a lakosok a favágás, mészégetés, téglavetés stb. mesterségét. A vágás mellett azonban ki is faragják a faanyagot. Megfigyelhetõ, hogy ezekre a munkákra mindig ugyanazokat a falvakat, sõt ugyanazokat a jobbágyokat is küldik. Ugyanúgy a téglaégetés, mely szintén a helyi anyagokhoz kötõdik, egyes településeket szinte
’téglaégetõkké’ képez ki, akik szállítják is az anyagot, és igen gyakran az építkezésekkel kapcsolatos
segédmunkát is elvégzik.” (DOBROVITS 1983. 71.)
A XVIII. század végére jelentõsen megszaporodnak a téglaégetéssel kapcsolatos iratok,
melyek között szép számmal találni a téglavetõ mester és a megrendelõ mester közötti szerzõdéseket. Ezekbõl kiderül, hogy általában készpénzben és terményben fizettek a megrendelõk. Ilyen szerzõdéseket ismerünk pl. a Dunántúlról (PETÁNOVICS 1981. 106., 117., 123., 128., 155.), de az Alföldrõl is. Ez utóbbit szó szerint is közlöm: „Szabó András Ladányi Lakos Téglavetõ mestermagát be’jelentette, hogy a téglavetõnek be’áll ha az Nemes Tanátsnak tettszik. Már más izbe is Vetvén Szabó
András Ladányi Lakos az Váras részére Téglákat, ezért esméretes lévén mesterségére nézve vele illy
következendõ alku tétettet
1. Minden Tíz ezer Téglától fizetése lészen egy köböl Búza, mely meg is õröltetik.
2. Minden 10 ezertõl 4 font só
3. Minden ezertõl kész pénz fizetés 1 Rf 42 xr
4. Minden ezertõl egy font hus.”
A szerzõdés 1792-ben kelt és a fent nevezett, valamint Karcag városa között köttetett (BELLON 1974. 127., 90. jegyzet).
A felsorolt oklevelekbõl és más, idézett példákból kitûnik, hogy a téglavetés már a XIV.
századtól önálló mesterség volt. A téglaégetõ helyneveknek – a forrás adottságokhoz képest – nagy
száma mindenképpen arra utal, hogy már korábban is mûködtek téglavetõk, csupán a korábbi oklevelekben nem kerültek feljegyzésre. Ezt a forrásokból kikövetkeztethetõ feltételezést a régészeti leletek megerõsítik. Arról nem is szólva, hogy már jóval korábbi idõkbõl is ismerünk téglából épített
templomokat, egyházi építményeket.
A téglaégetõ kifejezés azonban nem nyújt felvilágosítást arról, hogy milyen módszerrel
égették a téglát, azaz tábori vagy már komolyabb, állandóbb jellegû kemencékben történt az égetés.
Ezt ma már csak szerencsés feltárásokkal lehetne eldönteni, amennyiben azokat egyeztetni sikerülne az inventáriumokkal, határjárásokkal. Erre azonban kicsi az esély.
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Érdekes az a kettõsség, amely a Budai Jogkönyv és Borbála királyné oklevele között fennáll. Ha ugyanis a Jogkönyvben a téglavetõket megemlítik, nyilván már létezõ és fontos szakma lehetett annak megírása idején. Borbála levele alapján viszont „hiányszakma” volt, ha Bécsbõl kért
mestereket. Elképzelhetõ, hogy ennek oka valamilyen speciális ismeret lehetett, amellyel a magyar
mesterek nem rendelkeztek (jobb minõségû téglák, speciális téglaformák). A kérdésre csak további
kutatás adhat választ.
A korai oklevelekbõl kevés ismeret szûrhetõ le. Ide tartozik, hogy a kemencéket fával fûtötték.9 A XVI–XVII. századi inventáriumokból már a kemencék elhelyezkedésére is találunk utalásokat: patak vagy tó mellett találhatók. Említés történik a kemence szerkezetére vonatkozólag, hiszen
a forrásban közlik, hogy háromszájú az égetõ, ahonnan egyúttal megtudjuk a tüzelõnyílás korabeli
nevét is.10 A zsindelyezett fedél kifejezés valószínûleg a kemence felett álló szín tetõzetére utal,
esetleg a kemence tetejét zsindelyezték be(?), de ez utóbbi kevéssé valószínû. Mint láttuk, a fogarasi – kivonatolt – inventáriumban például két színt említenek; az egyik szárító, a másik égetõ. Ezt
figyelembe véve olyan megoldásra kell gondolnunk, mint amilyet egy 1540-ben készült metszeten
is megfigyelhetünk, azaz a kemence fölé egy fából ácsolt – zsindelyezett(!) – építményt húztak fel
az idõjárás viszontagságai ellen. További ismeretet szerezhetünk a Borsi inventáriumból, ahol a kemence mellett szó esik a téglavetõ asztaláról, valamint a – nyilván a téglák szárítására is szolgáló –
téglavetõ színrõl.11 A szakma képviselõi – úgy tûnik – városi polgárok, s elsõsorban fõúri, nemesi
megrendelõik voltak. A téglaégetés a századok folyamán fokozatosan elterjedt, de a téglavetõk szolgáltatásait továbbra is a módosabbak vették igénybe.12
Mint arról már ejtettem szót, a téglaégetés elterjedése egyes helyeken már az erdõállományt is veszélyeztette. A helyzet hasonló lehetett a következõ évszázadban is, mert tudunk arról,
hogy a budai égetõk sem kaphattak tüzelõfát a helyi erdõkbõl, csak távolabbról beszerzett fával
égethettek (NYITRAI 1954. 41.).13 A szenet, mint fûtõanyagot csak a XVIII. század végén kezdték
használni, elsõként Sopronban (NYITRAI 1956.).
A téglaégetés tömeges elterjedése a XVIII. századra tehetõ, s okaként a török alól felszabadult területek újjáépítését, a világi, valamint egyházi építészet reprezentációs igényeinek kielégítését jelölhetjük meg. A tömeges gyártással párhuzamosan pedig a tégla, mint építõanyag mindinkább elérhetõ lett a szegényebb rétegek számára is.14
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Ziegelbrennöfen in den Schriftquellen
In der vorliegenden Studie habe ich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die mit den Ziegelbrennöfen in Verbindung stehenden Angaben zusammengestellt. Ihre wichtigsten Quellen sind die
Urkunden und Inventarverzeichnisse. Auf Grund der Angaben kann man feststellen, dass die mit
dem Ziegelbrennen zusammenhängenden Begriffe in Ungarn ab der Mitte des 13. Jahrhunderts auftauchen und von da an öfters in den Quellen vorkommen. In ungarischer Sprache erscheint der Ausdruck „Ziegelbrennofen“ erstmals Ende des 16. Jahrhunderts im Text eines Inventarverzeichnisses.
Aus der Neuzeit gibt es dann schon zahlreiche Aufzeichnungen über den Hergang des Ziegelbrennens, ja sogar Angaben über die mit einem Ziegelbrennmeister geschlossenen Verträge sind erhalten geblieben.
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332

Rácz Demeter,
egy XVIII. századi görög katolikus mecénás *
Terdik Szilveszter
1. Bevezetés
Néhány évvel ezelõtt a Borovszky által szerkesztett Szatmár vármegye monográfiát lapozgatva figyeltem föl a nagykárolyi görög katolikus templomot megörökítõ fotóra (BOROVSZKY é.n.
186.). Elõször is az épületnek a görög katolikus templomok között páratlan építészeti kialakítása lepett meg, késõbb pedig az a tény, hogy a szakirodalomban alig találtam adatot az egykori Munkácsi egyházmegye talán legérdekesebb barokk templomára. Az épület különleges formája már
a XVIII. században fölkeltette a külföldi utazók érdeklõdését is, 1 a XIX. század végén pedig szintén különleges építészeti megjelenésének köszönhette, hogy a barokk kor emlékeivel még alig foglalkozó magyar mûemlékvédelem is fölfigyelt rá. 2 A Mûemlékek Országos Bizottsága az 1888. június elsején tartott ülésén a következõ indoklással hagyta jóvá a templom felújítására nyújtandó
1000 forintos segélyt: „E templom csak 1730-ban épült fel és így egy akkori ízlésben van díszítve,
de más részt alapterve egészen a régi byzanti styl modorában lévén felfogva, e tekintetben Magyarországon ritkítja párját. A hajdani határõrségen kívül hasonló templom-alapterv nálunk nem ismeretes. Ezen okból a bizottság a templomot ritkasága miatt, fenntartásra méltónak tartja és [..] egy
ezer forintig terjedõ segély engedélyezését ajánlja.” 3 (KÖH Könyvtár, MOB Iratok 1888/36. sz.)
Persze egy olyan korszakban, amikor a szakmai közönség és a közfelfogás egyaránt másodrangúnak

* Jelen tanulmány a PPKE HTK karán 2003-ban készített szakdolgozatom átdolgozott változata. Megköszönöm Pallai Béla

szatmárnémeti parókusnak, Szõcs Péternek, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatóhelyettesének, továbbá a nagykárolyi Tódor Istvánnak és feleségének, hogy a szatmári részen folytatott kutatómunkát segítették, valamint Kulcsár Krisztina levéltárosnak és Mordovin Maxim régésznek a beregszászi levéltári kutatáshoz/ban nyújtott önzetlen segítségüket. Az 1–2. kép
közzétételének engedélyezését a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak, illetve Bardoly Istvánnak, a máriapócsi kegytemplom alaprajzait pedig az egri Érseki Levéltárnak, illetve Kiss Péternek köszönjük.
1 François Xaver de Feller luxemburgi jezsuita 1765-ben járt Magyarországon. Nagykárolyban a ruténok templomáról emlékezett meg, melynek különös formája nagyon tetszett neki (GYÖRFFY 1991. 25., 75.).
2 A MOB iktatókönyvei szerint a nagykárolyi „orosz ajkú gör. kath. Hitközség” kérvényt adott be a vallás- és közoktatásügyi
miniszternek, melyben templomuk helyreállításához kértek segélyt. A kérést a MOB 1888. június 1-én tartott ülésén tárgyalta (MOB Iktatókönyv 1888. 32. és 52. dokumentum, amelyek eredetiben nem maradtak fenn, csak az ülés jegyzõkönyve –
ebbõl közlünk részletet).
3 Tallós Jenõ mérnök 1888-ban tett jelentést az épületrõl, rajzokat és fényképet küldve az ikonosztázról. Sajnos nem maradtak fenn, pedig a bizottság valószínûleg ezek alapján döntött (FORSTER 1905/15. II. 772.). A kiutalt segélynek köszönhetõen
a helyreállításban is segédkezett a MOB. A 80-as években már meg is történt a helyreállítás (BOROVSZKY é.n. 181.), viszont
Forster csak a MOB 1903–11 közötti mûködése kapcsán említi, hogy Sztehló Ottó másodépítész megvizsgálta a templomot,
illetve helyreállításának Tóth János építész és a nagykárolyi gör. kath. hitközség által bemutatott költségvetését átdolgozta
(FORSTER 1905/15. III. 225.). Lux hagyatékában maradt fenn egy méreteket feltüntetõ vázlatos alaprajz (KÖH Tervtár Lux
Hagyaték 02560 – pontos évszám nélkül).
NyJAMÉ XLIX. 2007. 333–380.
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tartotta a XVIII. század mûvészeti emlékeit, 4 erõs lobbizásra volt szükség a segély megszerzéséhez.
A felújításról tudósító görög katolikus sajtó tudni is vélte, hogy az akkori parókus, „Pazuchanics Ignácz fáradságot nem ismerõ buzgalmának köszönhetõ”, hogy a kormány támogatja a „kievi nagytemplom mintájára” épített egyház felújítását a mûemlékekre szánt alapból (Kelet 1: 6. 1888. 4.).
De mitõl is különleges ez az épület? Egyrészt változatos tömegalakításától és formavilágától, amelyet a homlokzati toronypár, a hajó fölött magasodó hatalmas, kupolát rejtõ harmadik torony, a hajók oldalfalait bõvítõ félköríves apszisok által létrehozott kereszt alakú alaprajz, és még
sok más apró részlet összessége alkot, valamint az együttest létrehozó, alapítói/alkotói szándéktól,
az építtetõ Rácz Demeter szerepvállalásától. A templom építését kutatva Rácz Demeter életére, személyére vonatkozó bõséges forrásanyag tárult föl, ezért a továbbiakban nem csak a nagykárolyi
templom építéstörténete, hanem az építtetõ életútja, valamint más görög katolikus templom- és kolostorépítést érintõ mecenatúrája is földolgozásra került.

2. Rácz Demeter élete
2.1. Basilovits életrajza
Rácz Demeter elsõ életrajzát a munkácsi kolostor történetét ismertetõ mûvében Basilovits
J. Joannicius (1742–1821) bazilita szerzetes írta meg a legfontosabb életrajzi adatokra, és a rendet
támogató mecenatúrájára koncentrálva. Valószínûleg õ még személyesen ismerte kolostora jótevõjét, 5 adatai mégis idõnként ellentmondani látszanak a más forrásokból feltárható információknak
(BASILOVITS 1799/1804. I. Pars III. Caput IX. 103–109.). 6
Basilovits úgy tudja, hogy Rácz Demeter nemes szülõktõl származott, édesapját Györgynek hívták, aki a munkácsi várban volt quaestor (uradalmi tisztfõnök) 7 másodmagával, Aposiol
(sic!) 8 nevû társával. A Rákóczi szabadságharcban a várnál tett szolgálataiért elismerésképpen 80
ezer (!) Rhénes forintot ígértek neki a császári udvartól. Rácz Demeter 1710-ben született, felcseperedve a szatmári jezsuitáknál, majd más iskolákban is tanult. Miután a tudományokban kimûvelte
magát, Károlyi Ferenc regimentjének lovasai közé állt. 9 A gróf nagyon megszerette az ifjú nemest,
és állandóan a maga oldalán tartva, szolgálataiért a helytartói méltósággal adományozta meg. Basilovits szerint Rácz ki is mutatta odaadó hûségét, amikor a „gallok” elleni csatában az életét kockáztatva mentette meg urát, aki alól kilõtték a lovát, de Rácz szinte az utolsó pillanatban még saját lovára tudta ültetni, miközben õ maga a kengyelbe és lova sörényébe kapaszkodott. A gróf hálából
fölajánlotta, hogy Rácz bármilyen kérését teljesíti. A hadnagy nem is teketóriázott sokáig, hanem
4 Bár a század végén az ifjabb mûemlékvédõ generáció már fontosnak tartotta a mûemlékek idõbeli határainak bõvítését

5

6

7

8
9

(BORSOS 1984. 48.). Valószínûleg ennek a helyreállításnak köszönhetõ, hogy az épület fényképét szerepeltették a katolikus
egyházat reprezentatívan bemutató kétkötetes albumban is (KISS–SZIKLAY 1902. I. 462.).
Basilovits János 1783-tól haláláig a munkácsi monostor igumenje volt. Hogy mikor lépett be a közösségbe, pontosan nem
tudjuk, de valószínûleg még ifjú korában, ha már negyven évesen õ lett a házfõnök. Basilovits helyét és szerepét a ruszin
történetírásban röviden ismerteti UDVARI 1992. 49–50.
Késõbbi Rácz-életrajzokra is hivatkozik Udvari István, amelyekhez nem tudtam hozzáférni. Egyiket Kralickij A. 1866-ban,
a másikat Zsatkovics Gy. 1907-ben írta. Mindkettõ ukránul jelent meg. A szövegek adatait közli UDVARI 1992. 127. 22. jegyzet.
Lehoczky Tivadar fordítja így a quaestor szót. Egy 1683-ból származó, a munkácsi vár személyzetét felsoroló lista alapján
úgy tûnik, hogy az udvari fõkapitány után ez a tisztség volt a második legfontosabb a várban, meglehetõsen magas évi illetménnyel (LEHOCZKY 1996. 618.).
Ez a névváltozat nyomdahiba lehet, valószínûleg Apostolról, Rácz György testvérérõl lehet szó.
Katonai beosztására a levelezésekbõl is kaphatunk adatokat, mivel a Károlyiak leginkább „tituláris Hadnagy úrnak” szólítják.
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elõvette a munkácsi várkapitánytól apjának írt kötelezvényt, amelyet mindig magánál hordott, és azt
kérte, hogy a kincstárból bocsássák rendelkezésére a még apját illetõ 80 ezer rhénes forintot. Károlyi Ferenc késedelem nélkül elõmozdította megmentõje ügyét, aki számára rövidesen igen kedvezõ
megoldás született. Az örökséggel gazdaggá lett ifjút ezen felül Vezend faluval és tartozékaival is
megajándékozta, majd házának elõjárójává tette, „mint a fáraó Józsefet”, ezen kívül minden jószágának teljhatalmú jószágkormányzójává (plenipotentiarius) nevezte ki. 10 A színesen, párbeszédekkel érzékletesen leírt részletek arra utalnak, hogy Basilovits magától Rácz Demetertõl vagy valamely más szóbeli forrásból is hallhatta, majd írói fantáziájával kiszínezte az egyes epizódokat. A továbbiakban röviden megemlékezik Rácz feleségeirõl, majd kolostorépítõ tevékenységét és sírfeliratát ismerteti.
2.2. Lucskay életrajza
A munkácsi egyházmegye másik nagy egyháztörténésze, Lucskay Mihály (1789–1843.)11
is foglalkozott egy keveset Rácz Demeterrel nagyszabású történeti munkájában. Olyan részleteteket
is említ, amelyeknek Basilovitsnál nyomát sem találjuk (LUCSKAY 1991. 110–111.12).
Lucskay szerint Zékány János (1670 k. – 1731 után),13 akit Nagy Péter (1671–1725) fia nevelõjévé, majd minden javainak felügyelõjévé tett, titokban nagy mennyiségû kincset, aranyat-ezüstöt juttatott Bécsbe, ahol azt a Károlyiak szolgálatában álló Rácz Demeterre bízta, hogy õrizze meg
két fia számára. Néhány évvel késõbb a pétervári udvarban beállt politikai változások következtében Zékánynak sürgõsen haza kellett menekülnie Oroszországból. Bécsben Rácztól kérte is a pénzt,
aki úgy tett, mintha semmirõl sem tudna. A csalódott Zékány visszatért Miszticére, ahonnan a Királyi Táblán pert indított Rácz ellen, de rövidesen meghalt. Egyik fia viszont folytatta az eljárást, de
hogy mi lett az eredménye, nem lehet tudni – jegyzi meg Lucskay –, majd azt is közli, hogy ezt az
esetet különbözõ emberektõl hallotta, a fiatalabb Zékány errõl szóló, a munkácsi püspökhöz címzett leveleit pedig maga olvasta a levéltárban.
Lucskay mégis úgy gondolja, hogy Rácz valóban méltán kap helyet az egyházmegye történetérõl szóló munkában, mivel õ építtette a munkácsi kolostort. A továbbiakban közöl néhány
életrajzi adatot, valószínûleg Basilovits nyomán, miszerint Rácz Munkácson született; magas és formás alkatú volt; a Károlyi grófot az ellenség kezétõl, fiát pedig a halál torkából mentette meg egy
csatában, bár „nem tudom melyikben” – jegyezi meg Lucskay kicsit szkeptikusan –, miután a gróf
hálából plenipotentiariusává nevezte ki.
Ezt követõen egy újabb, számunkra ismeretlen forrásból származó epizód következik. Károlyi házasságra akart lépni a kassai apácáknál élõ Csáky kisasszonnyal, ezért Ráczot küldte lánykérõbe. A kisasszony három napi gondolkozási idõt kért, majd úgy döntött, hogy nem a grófhoz,
hanem Ráczhoz kíván hozzámenni. A frigy létre is jött, bár a feleség gyermekáldás nélkül, hamar
elhalt.

10 Basilovits a kronologikus rendet felbontva Rácz késõbbi birtokszerzéseirõl is itt tesz említést (BASILOVITS 1799/1804. I.

Pars III. Caput IX. 103–104.
11 Lucskay 1817-tõl az egyházmegye levéltárosa, majd 1818-tõl 1827-ig püspöki titkár volt (SZINNYEI 2000.)
12 Ez a munka sokáig csak kéziratban volt hozzáférhetõ, kiadása az utóbbi évtizedekben indult meg. A Basilovitsnál és Lucs-

kaynál található Rácz életrajzok egymásnak ellentmondó adatait már Zsatkovics ismertette (ZSATKOVICS 1890. 1–2.).
13 Életrajzi adatai: SZINNYEI 2000.
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2.3. A levéltári forrásokból származó életrajzi adatok
Az eddig feltárt levéltári forrásokból megrajzolható Rácz életrajz több ponton ellentmond
a két történetírónál található adatoknak, bár úgy tûnik, hogy vannak átfedések, csak a részletek különböznek.
Már a Basilovitsnál található születési dátum is problémás, mivel egyéb források szerint
Rácz néhány évvel korábban születhetett.14 A Rácz György pályafutásáról és a nagy pénzjutalomról szóló részleteket is más megvilágításba helyezik a további források. A Szatmár megyei levéltárban fönnmaradt a Szatmárnémetiben élõ Rácz–Apostol család 1809-ben befejezett nemességigazoló eljárásának anyaga (SzSzBM Lt. IV. A. 501/e. 206. d. Fasc. 19. Nro. 19. 1809.). Az ügyhöz kapcsolt iratmásolatokból a család korai története is kibontakozik. 1665. március 28-án Rácz János az
Ausztriai Háznak eddig teljesített hû szolgálataiért nemességet kérelmezett, nem csak maga, hanem
testvérei, Kristóf, Apostol és György számára is. Az ugyanekkor kiállított nemességet adományozó
levélben Lipót király Rácz Jánosnak és rajta keresztül a fent nevezett testvéreinek, valamint mindkét nemû utódaiknak magyar nemességet adományozott. Egy év múlva már a megye is elfogadta
nemesítésüket (SzSzBM Lt. IV. A. 501/e. 206. d. Fasc. 19. Nro. 19. 1809./A.). A levélben szereplõ
Apostol tehát nem egyszerûen Rácz György társa volt, mint ahogy Basilovits állította, hanem a testvére. A további dokumentumokból az is jól látszik, hogy nem Munkácson, hanem Németiben élõ
„görög” családból származtak. 1696. július 17-én a megye Generalis Congregatioján Rácz Apostol,
Rácz György és mások kérésére igazolták, hogy õk görög rítusú személyekként nem új jövevények,
hanem régi lakói Németi városának, ezért ne háborgassák õket (SzSzBM Lt. IV. A. 501/e. 206. d.
Fasc. 19. Nro. 19. 1809./E.).
A Basilovitsnál olvasható, pénzjutalomról szóló epizódot is más összefüggésbe helyezi az
ugyancsak ebben az anyagban található elismervény, amelyben a szatmári német várkapitány igazolta, hogy a helybeli görögöktõl, név szerint Czombos Jánostól, Rácz Apostoltól, Rácz Györgytõl,
Görög Istvántól, Görög Demetertõl, és Görög Páltól egy nagyobb összeget vettek föl a kapitulációra
készülõ védõk (1704. december 30.) (SzSzBM Lt. IV. A. 501/e. 206. d. Fasc. 19. Nro. 19. 1809.).15
Részben ez a kölcsön okozta a szatmári görögök vesztét, mivel a vár átadása után a magyarok kollaborációval vádolták meg õket, Rákóczi Ferenc vagyonukat prédává nyilvánította és elrendelte, hogy
költözzenek át Tokajba (BÁNKUTI 1969. 211.).16 Károlyi Sándor sem állt ki mellettük, pedig többször bizonygatták ártatlanságukat. Károlyi elõtt ráadásul még azzal is vádolták õket, hogy a nagykárolyi kastély feldúlásával végzõdõ labanc portya során nem is a németek, hanem a magyarok és
a görögök okozták a legtöbb kárt.17 A politikai helyzet változásával viszont a Szepesi Kamara 1718ban elrendelte, hogy a németi görögök kapjanak kárpótlást a szatmári német õrségnek nyújtott segítségükért. Ekkor mások mellett Rácz György özvegyének és utódainak, valamint hitelezõinek 2308
rajnai forintot ítéltek meg (SzSzBM Lt. IV. A. 501/e. 206. d. Fasc. 19. Nro. 19. 1809./I.). Basilovits
Szatmárról Munkácsra helyezte az eseményeket, nem világos miért. Elképzelhetõ, hogy a kuruc
idõk alatt Rácz György végül is elhagyta Szatmárt, bár munkácsi mûködésére vonatkozó adat eddig
14 Rácz Demeter 1767. december 2-án azt írta, hogy a hatvanat túllépte, tehát 1710 elõtt kellett születnie (MOL P 398, 136.

csomó 61353). Az Aranykönyv szerint 1782-ben, 76 éves korában halt meg, tehát 1706-ban született (Aranykönyv, kéziratos egyházközség-történet, a nagykárolyi görög katolikus egyházközség irattárában). Ezt erõsíti meg, hogy 1778-ban végrendeletében 72 évesnek mondja magát (ld. a Függelékben!).
15 Sarkadi Nagy is említi, hogy támogatták az osztrákokat (NAGY 1860. 101–102.).
16 A görögök folyamodványaikat Barkóczy Krisztinának, Károlyi feleségének juttatták el, aki továbbította is férjének, de a
sok egyéb kérés miatt nem volt túl sok kedve ezzel foglalkozni (Károlyi Sándor levele, 1705. április 25. Eger in: KOVÁCS
1994. 59.).
17 Károlyi Sándor levele feleségéhez, Miskolc, 1705. január 24. (KOVÁCS 1994. 32.).
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nem került elõ.18 Ha valóban elköltöztek, Rácz Demeter Munkácson is születhetett. A Basilovitsnál
szereplõ pénzösszeg túlzónak tûnik, de az elképzelhetõ, hogy a Kamara által megígért néhány ezer
forint kifizetésére sem került sor egyhamar, és azt késõbb tényleg csak a Károlyiak befolyása csikarta ki a kamarából, bár eddig ezt megerõsítõ adat sem ismert.
Hogy Rácz Demeter valóban ebbõl a szatmári családból származott, azt õ maga vallotta
meg az 1760-as években, a Szatmár megyei nemesség-összeírás folyamán. 19 Egyébként címere is
egyezik a nemesítõ levélben leírt változattal: hármas halmon nyitott korona, felette szablyát tartó
jobb kar, a sisakdíszben a korona és a kar ismétlõdik, két oldalán D és R betûkkel. 20
A levéltári források alapján nem állapítható meg pontosan, hogy Rácz Demeter mikor szegõdött a Károlyi család szolgálatába. Elsõként nem Károlyi Ferenc, hanem az apja, Károlyi Sándor
alkalmazta. 21 Rácz az általa Károlyi Sándor nevében 1739-ben írt fogalmazványában arra utal,
hogy Károlyi Ferenc mellett „nyocz esztendõbeli” szolgálatát, amely ura mellett „rész szerint Táborozással, rész szerént pediglen kedves gyermekei mellett való lakással tölt el” 1731-ben kezdte. 22
1732-ben Károlyi Ferenctõl Nagykárolyban már egy telket kapott tartozékaival együtt. 23 Károlyi
Sándor naplóbejegyzései alapján úgy tûnik, hogy a 30-as évek elején Rácz inkább az öreg gróf személyes szolgálatában állt, mivel számos megbízását kellett teljesítenie Bécsben és az észak-magyarországi birtokokon (KÁROLYI 1865. II. 9., 10–11., 19., 29, 30–33., 40., 76–79.). 24 Az 1734-ben felállított lovasezredben Károlyi Sándor viszont hamarosan Ferenc fia közvetlen szolgálatára rendelte
hadnagyát, aki rendszeresen tájékoztatta is az öreg grófot a hadszíntér eseményeirõl. 25 Szolgálata

18 A munkácsi várat 1688. január 18-án vette át a német õrség Zrínyi Ilonától, s egészen 1703. június 28-ig maradt a kezükön,
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amikor II. Rákóczi Ferenc foglalta el. A császáriak 1711. június 22-én vették át újra (LEHOCZKY 1996. 599., LEHOCZKY
1912. 12.). Ha Basilovits adata hiteles, akkor ezidõtájt kellene számolnunk Rácz György szolgálataival.
„Vezend – Demetrius Rátz. – Dnus Terrestris Demetrius Rácz unicus, et solus communicavit Cae Reis Armeles Joanni Rácz
Fratribusque Christophoro, Apostolo et Georgio die 28a Marty 1665 sub pendente sigillo clementer datas., et anno 1666.
14a aprilis hocce ICottu publicatas nemine reclamante sunt.” Opus deputationis – Pro Investigatione Status Dominorum
Nobilium Incliti Comitatus Szathmáriensis Processum Nagy-Bánya, et Nyír, annis 1762, 1763, 1764 exmissae. (SzSzBM
Lt. IV. A. 501. 235/a. 614. és SzSzBM Lt. IV. A. 501/e. 206. d. Fasc. 19. Nro. 19. 1809./K.)
Rácz címere a károlyi templom karzatának bejárata felett, valamint pecsétjén, pl. az általa kiadott nyugtán is fennmaradt
(MOL P 397, 90. csomó (1739–59) 647.).
Károlyi Sándor a naplóiban 1730. október 19-én emlékezik meg elõször róla (KÁROLYI 1865. I. 379.). Rácz Demeter egy
1767-ben írt levelében azt írja, hogy 38 éve szolgálja az uraságot, ami azt jelenti, hogy 1729-ben lépett szolgálatba (MOL
P 398, 136. csomó 61353.). Rácz Demeter elsõ fennmaradt levele 1730. október 27-én kelt Megyeren (MOL P 398, 136.
csomó 60804.).
Ezen adománylevél szerint Rácz Károlyban kapott egy telket az orosz templom közelében (de a levélrõl hiányzik Károlyi
Sándor aláírása és pecsétje, ebbõl látszik, hogy vagy egy másolat vagy egy elõkészítõ fogalmazvány). Az írás 1739. április
8-án kelt (MOL P 392, 8. fiók lad. 8/1 No. 137. – másik oldalán az 1732-es adományról szóló írás, lásd a következõ jegyzetet!).
Károlyi Sándor kéri Horváth György prefektust, hogy „melly telkeket itten Károllyban Szakmajszer Miklós Perceptornak
inscribáltam, mivel az már Nemzetes Rácz Demeteré eö kegyelméjé”, tartozékaival együtt Rácznak és emberének a városi
bírák elõtt „mutassa be”. (1732. február 3. – MOL P 392, 8. fiók Lad. 8/1 No. 137.) Károlyi Ferenc március 1-én felszólítja Oláh Andrást, hogy Rácz Demeternek a telke tartozékait (földet, kaszálót stb.) utalják ki (MOL P 392, 8. fiók lad. 8/1
No. 123.b.).
Fõképp 1731-ben és 1732-ben volt Bécsben, de 1733-ban már Károlyi Ferencnek ír gyakran jelentéseket Károlyból.
1734. július 14-én arról írt a Graten melletti táborból, hogy Ferencet megbecsülik. Egy nappal korábban a franciák is megtámadták õket, de hál’ Istennek az ifjú gróf már egészséges, és nem veszi elõ a kólika (MOL P 398, 136. csomó 60840.).
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jutalmaként Mezõpetriben egy birtokot zálogba vehetett 25 évre. 26 Ezt a jussát 1740-ben vesztette
el, a birtok megtartásáért folytatott küzdelme során kelt levelében így emlékezik vissza a néhány
évvel korábbi feladataira:
„Méltóztassék Excellenciád kegyelmessen meg emlékezni, a’ midõn Bécsen általl maga T.
Nemes Regementyét méltóztatott késérni, az elsõ Statióban rostok lévén semmiképpen nem akartam (…) Paratumra resolválni, sok legális exceptiómat elõ fordítván, akkoron Excád maga Mtgos
személlye eleiben hívatván armatis precibus kegyesen diszponálni méltóztatott, sok ajándékokat tévén, s. akkoron az Petri Portiónak kiváltására cessiót is adni méltóztatott, aszt mondván ennek utána
nem ennyit, hanem többet, s. nagyobbakat, csak hogy az fiamnak preomnibus, cselédgyének, s.
minden jószágának szorgalmatossan gongyát visellye, mivel maga láttya kegyelmed az eö boldogtalanságát, kivált mostani circumstantiánkban, semmi meritalis cselédgye nem lévén, talán az pénz
sem isméri, ezért csak visellye kegyelmed gondgyát mindenének, nem kérhet kegyelmed tõllem
ollyat melyben szívembül kegyelmednek szolgálni nem kívánok; Én is oly nagy (…) szavainak
azonnal hitelt adván, csak azt feleltem Domine quid me vis fie, Paratum cor meum: Egész azon üdõtül fogva híven igazán, igyekeztem az én Uramat szolgálnom, és ha az Mtos Ifjú Úr eö Excellentiáját, tapasztalt igaz lelki isméretibüll ellenkezõt méltóztatik mondani, hogy valaha szánt szándékkal
igazán nem szolgáltam volna, magam csináltatok akasztó fát magamnak, mint Hámán: De úgy vélem a’ midõn eö Excja in conscientie foro fog mondahoztattni, újjólag olyan recognitiót vészen mint
a’ micsodát, Istenben boldogult Mtos Asszonnak írott leveleiben tett vólt fellõlem; Édes kegyelmes
Uram, nékem azon szolgálatra olly indispensabilis szükségem nem vala, a’ mint eleget is mentegettem magamat de Excád, a’ mint promittáltam armatis precibus méltoztatott circumveniálni, soha énnekem egész szolgálatomnak idejében, egy grajczár fizetésem sem vala, sem annyi ruházatom az kit
az ujamra egyszerre tekerítettem volna, mind magam kölcségeimet s. ruházatommall szolgáltam, noha az Istennek sem tartozik az ember szolgálni ingyen, mert az Krisztus száz annyit ígért az eö szolgáinak, és az eörök életet: s. nékem is Hajdelbergi betegségében, aszt ígérte Mtgos ifjú Úr eö Excja;
Édes fiam ha az Úr Isten súlyos ágyambul felszabadít, meg látod atyád lészek, és az Isten feletkezzék el felõllem, a’ mikor én az te jó téteményeidrüll el feledkezem.” (Károlyi Sándornak. Szántó,
1740. Márc. 5. MOL P 392, 11. fiók lad. 10. No. 129.) A levél szerint Rácz a plenipotentiariusi tisztséget Károlyi Sándortól nyerte. Az idézet végén föltûnik a Basilovitsnál emlegetett gesztus is, miszerint Károlyi Ferenc szinte fiává fogadta Ráczot, majd bõséges adományairól biztosította, 27

26 „Én Nagy károlyi Gróff Károlyi Ferencz Felséges Urunk eö Fghe egy Magyar Lovas Regementyének Proprietarius

Obestere. T. N. Szatthmár Vármegyének Fõispánya, adom tuttára mindeneknek az kiknek illik, hogy ez elmúlt Campamentumra, azmidõn N. Regementemet ide Impériumba maséroztam emberem (azkinek Bagásiómra, Udvaromra, asztalomra,
cselédimre való gondviselést oenerálhattam volna) nem lévén: Mghós Uram Attyám kegyes dispositiójára, s. méltóztatott
ajánlatira resolválván magát Nemzetes Rácz Demeter mostani tituláris Hadnagyom Vélem való Táborozásra; Kinekis
abbéli resolutiójáért, Mghos Uram Attyám eö Nacsága cessionaliter engette megh, hogy maga pénzén 600 forintokon T.
M. Jasztrabszky János Uram kezénéll lévõ Mezõ Petri Iussunkat ki válthassa, s. azzal magának használhasson: Én is consideratióban vévén, szíve szolgálattyát és fáradozássát, hogy azzal remunerálhassam, s. jövendõre is obligálhassam, engettem eõ Knek és successorainak azon just huszon ött Esztendeig Ezer Tallérokban, aszt ingrediálván az proscribált hat szász
forintot is cum libero aedificio bírni, és minden haszna vételével usuálni, el telvén pedighlen az proscribált üdõ akkoron
akár magam, s. akár successoraim ha teczik recaptiválhassák. Datum Hajdelberg. 2 szeptember 1735. Károlyi Ferencz
Obester.” A dokumentumnak van egy másodpéldánya ugyanezen jelzet alatt (MOL P 392, 11. fiók lad. 10. No. 126.). Az
az érdekes, hogy Rácz egyik levele szerint már egy évvel korábban átengedték neki a birtokot, de ez az 1735-ös lehetett a
hivatalos forma. Levél: Pruzl, 1734. Júl. 31. (MOL P 398, 136. csomó 60842.). Rácz 1735-ben már Károlyból írja jelentéseit.
27 Rácz Demeter egyik levelében (Károly, 1733. jan. 24.) a következõ formulával szólítja meg Károlyi Ferencet: „Bizodalmas Nagy jó Uram Atyám!” (MOL P 398, 136. csomó 60832.)
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Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus mecénás
bár Basilovits leírásával ellentétben Rácz nem a csatában tanúsított hõsiességéért, hanem ura betegségében végzett kitartó szolgálatáért részesült a nagy elismerésben (BASILOVITS 1799/1804. I. Pars
III. Caput IX. 103–104.). 28
A jószágkormányzói tisztség az uradalom életében mindenképpen kiemelkedõ fontosságú
posztot jelentett. 29 Rácz Demeter a hadügyek miatt távol lévõ Károlyi Ferenc valódi helyetteseként
mûködött. Személyesen teljesítette ura utasításait, gyakran a család bizalmas dolgait intézte. Rácz
Demeter utazásairól, megbízatásairól leginkább számadásaiból tájékozódhatunk (MOL P 1502,
151/1 3/a–d. Számadások 1732–1745.). 30
A Lucskaynál szereplõ, Rácz vagyongyarapodását magyarázó, Zékány Jánossal kapcsolatos epizód részleteinek tisztázása még további kutatásokat igényel. A Zékány János életútját elsõként
a XX. század elején földolgozó Takáts Sándor is utalt már a Ráczot érintõ vádakra (TAKÁTS é.n.
369–379.). A Takáts által is használt, a Károlyi család levéltárában található források alapján csak
következtetni lehet az ügy néhány részletére, sok részlet homályban marad (MOL P 1511, 8. d., Zékány János cári nevelõvel kapcsolatos iratok). Az orosz földrõl hazatért Zékányról a bécsi haditanács Károlyi Sándortól is kért jelentéseket, amelyekbõl, és Zékány Károlyinak írt leveleibõl lehet
tudni, hogy 1727-ben tért haza Magyarországra, és Lucskay közlésével ellentétben nem Miszticén,
hanem az Ugocsa megyében található karácsfalvi birtokán telepedett le. Károlyi Memoriáléja szerint a cári nevelõ hazatérését Bizánczy György munkácsi püspök és a munkácsi baziliták segítették,
bár három milliósra tartott vagyonát maga mögött hagyta, 7000 forintot és sok aranyékszert sikerült
magával hoznia (MOL P 1511, 8. d., Zékány János cári nevelõvel kapcsolatos iratok, f 9–14.).
II. Péter cár igyekezett visszahívni egykori bizalmasát, még útiköltséget is küldve számára, de Zékánynak a bécsi haditanácstól nem sikerült útlevelet kapnia, noha Károlyi Sándor korábbi véleményét megváltoztatva támogatta kérvényeit. 1730-ban viszont meghalt a cár, a következõ évben valószínûleg Zékány is eltávozott az élõk sorából. György nevû, fõhadnagy fia 1770 körül indított
pert, hogy apja feltételezett vagyonát „visszaszerezze”. 1770. december 22-én Nagykárolyban kelt,
Károlyi Antalnak írt levelében azt kéri a gróftól, hogy a családi levéltárban egy kicsit körülnézhessen, mivel bécsi ágense arra utaló nyomokat talált, hogy Károlyi Sándor támogatta apja útlevélkérelmeit. Ez igaz is volt, amint Károlyi Sándor jelentéseibõl és leveleibõl ki is tûnik. Zékány György
a levele elején nagyon illedelmesen leszögezi, hogy megkíméli Károlyi Antalt a per részleteinek ecsetelésétõl, ezért aztán nem is derül ki pontosan, hogy milyen fórumon, kik ellen és milyen ügyben
folyik az eljárás. Levéltári kutatásának célja, hogy kiderítse apja „állapottyát” hazatérése után, minden bizonnyal anyagi szempontból. Csak ebbõl az utalásból sejthetõ, hogy milyen perrõl is van szó
28 1734-ben és 1735-ben történtek a hadi események, amikor a Károlyi Sándor által felállított lovasezreddel a Rajna vidéken

harcolt Károlyi Ferenc. Ebben a hadjáratban a magyar huszárok többször összecsaptak a franciákkal, és kisebb nagyobb
hõstetteket hajtottak végre. Károlyi Ferenc és csapata 1734 júniusától vett részt benne, de ez év októberében már otthon
volt Károlyban (ÉBLE 1893. 228–256., ÉBLE 1896. 1–2.). 1735 második felében a regiment újra a birodalomban harcolt,
ahol a Ráczot megjutalmazó okmányok születtek, amelyekben semmi hõsi tettrõl nem esik szó. Basilovits talán azt a történetet ismerte és tulajdonította Rácznak, amikor 1737-ben a balkáni hadjárat során Babocsay Farkas és Károlyi Ferenc fõhadnagy kölcsönösen, hõsiesen megmentették egymást (ÉBLE 1893. I. 396., ÉBLE 1896. 3.). Ebben a hadjáratban Rácz Demeter már nem vett részt, mivel ura árváinak személyes õrzésére volt rendelve (ÉBLE 1893. I. 409–410.).
29 Nem sikerült kiderítenem, hogy pontosan mikor kapta meg a címet, de elképzelhetõ, hogy tényleg ezekben az években,
mivel 1737-tõl ura újra hadjáratokban vett részt, és valakinek irányítania kellett a birtokot. Károlyi Sándor mindig személyesen igazgatta a birtokait, csak nagyon ritkán nevezett ki helyettest. A jószágkormányzók listáját közli Éble Gábor, de
csak 1760-tól tudta pontosan összeállítani a névsort. Az biztos, hogy az 1750-es években más is volt ezen a poszton
(KÁROLYI 1911. II. 195–196.). Károlyi Sándor birtokigazgatásáról és az abban dolgozó tisztviselõk munkájáról rövid áttekintést nyújt KOVÁCS 1988. 171–178.
30 Van olyan számadás, amelyiket Eötvös Miklós készített. De sok megbízatásáról tájékoztatnak Károlyi Sándor naplójegyzetei is, fõképp a harmincas évek elejérõl (KÁROLYI 1865. II. 9–11., 19., 26., 33., 48., 78–79.).
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(MOL P 398, 185. d., 82225.). A per részleteirõl a másik Zékány fiú, János levelei kicsit bõvebben
tájékoztatnak. 1784. június 29-én írta Károlyi Antalnak, hogy a munkácsi baziliták ellen folytatott
pere újabb fordulatot vett, mivel a szerzetesek egy újabb Instantiát adtak be az uralkodóhoz. Ez minden jel szerint kedvezõtlenül hatott a per állására, ráadásul a baziliták nem hajlandók kiadni neki
egy testamentumot (nem tudni, hogy a Zékány Jánoséról vagy már a Rácz Demeterérõl van-e szó),
ezért Zékány azt kéri a gróftól, hogy legalább õ adja át a Rácz Demeterrel kötött „contractusokat”,
nyilván, hogy õ is elkészíthesse beadványát. Ebben a levélben körvonalazódnak a Rácz ellen megfogalmazott vádak is:
„Excellentiád tud egy dolgot, mellyet én még nem tudok, pedig kellene tudni; hanem még
eddig nem tudhattam, de meg taníthat reá a mindeneket tudó Úr Isten, Rácz Demeter bátyámnak is
titkára meg tanított õ Szent Felsége, mellyek közül ollyan is lehet hátra, a mellyet Excellentiád jól
tud, én ugyan nem törekedtem rajta hogy feszegessem, mert taníttatom a Sz Írásból kevéssel meg
elégedni. Azért tehát Kegyelmes uram hogy et capra, et caulis maneant, tudgya Excellentiád miben
részesült Rácz Demeter halála után két contractusban, azt is tudgya jól, hogy néki a muszka írás, és
nem a muszka írás volt hasznára szegény Zékány János maradékinak pedig örökös kárára. Az is lehet tudtára a maga Archivumjából, hogy Rácz Demeternek minden vagyonnya a Szegény Atyáméból volt, melyre hitet is kellene Excellentiádnak (tenni), ha õ Sz Felsége elébe talál menni, de elõzze
meg mindezeket a keresztényi szeretet, és szedgye össze Excellentiád a magával született generositassat, szegényekre vonszó irgalma tselekedeteit, és másét meg tartani nem kévánó tökéletes lelkiismeretit, és a mit ki tanult azon két contractusból enyémnek lennie, méltóztassék kegyesen ki adni.”
(MOL P 398, 185. d., 82237.)
Ebbõl a levélbõl világos, hogy a Zékány fiúk a bazilitákat és Rácz Demetert vádolták apjuk
feltételezett vagyonának az eltulajdonításával, amelynek létérõl a szóbeli közléseken túl éppen Károlyi Sándor már említett jelentéseibõl értesülhettek. Károlyi Antal válaszlevelének másolata is
fönnmaradt, amelyben kerek perec visszautasítja, hogy bármiféle titkos „contractusok” léteznének,
ezért nem is tudja azokat kiadni (MOL P 1511, 8. d., Zékány János cári nevelõvel kapcsolatos iratok, f 8. Kelt Nagykárolyban, 1784. július 2-án). A per még nem érhetett véget, mert Zékány János
két év múlva egy elkeseredett és fenyegetõ hangú levélben újra kérte a feltételezett dokumentumok
kiadását (MOL P 398, 185. d., 82239. Karácsfalva, 1786. február 26.). Ezekbõl a forrásokból nem
lehet pontosan rekonstruálni a per folyamát, annyi viszont sejthetõ, hogy az 1770-es években indított pert a Zékány fiúk elõször elvesztették és Rácz halála után indították újra, hogy örökségébõl részesülhessenek. Azt is megtudjuk, hogy a Károlyiak szolgálatában álló Zékány fiúk Ráczot is jól ismerték, viszonyuk a per kapcsán minden bizonnyal megromolhatott, hiszen Rácz és a baziliták kapcsolata is „gyanúsan” jó volt, mint ahogy Károlyi Antal és Rácz jó kapcsolata mögött is valami titkos szövetséget föltételeztek. A per fényében Basilovits Ráczról írt életrajzának néhány részlete is
jobban érthetõvé válik. Basilovits nyilván jól ismerte a rendje és a nagy mecénásuk ellen folytatott
pert, valószínûleg éppen emiatt felejtett ki minden kompromittáló részletet az életrajzából, nehogy
még késõbb is alapot szolgáltathasson a vádaskodásra. Minden bizonnyal ezért szerkesztette a Rácz
vagyonosodásáról szóló epizódot is, amelyben nehezen megszerzett, apai „örökségként” igyekezett
bemutatni Rácz vagyonát. További kutatások nélkül nehéz Rácz ártatlansága vagy felelõssége mellett állást foglalni, mindenesetre úgy tûnik, hogy a Zékány fiúk nem tudták kellõen alátámasztani
vádjaikat. Rácz esetében azért elgondolkoztató, hogy éppen az 1730-as években kezd nagyszabású
építkezésekbe és vagyonszerzésbe, késõbb pedig éppen õ maga veti majd Károlyi Sándor szemére,
hogy szinte semmit sem kapott a Károlyiaktól ezekben az években.
1737 nyarán kezdték el Nagykárolyban az új görög katolikus „orosz kõtemplom építését”
Rácz vezetésével. Két év múlva, amikor a templom jobbára készen állt, Rácz a mellette lévõ telken
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új ház építéséhez fogott. A fõképp általa finanszírozott templom és a mellette épülõ ház együttese
egy kisebb úri rezidencia benyomását kelthette.
Rácz ezekben az években házasodott, ami átmeneti megtorpanást okozott „karrierjében”.
Basilovits Rácz feleségérõl csak annyit ír, hogy Károlyi Ferenc hitvesének, Csáky Krisztinának volt
az édestestvére, nevét nem közli (BASILOVITS 1799/1804. I. Pars III. Cap. IX. 105.). Keresztneve
Konstancia volt,31 de meglehetõsen keveset tudunk róla. A század elején a kiterjedt Csáky család
egy része a kurucok, másik része a császár pártjára állt. Konstancia nagybátyja Csáky Imre
(1672–1732) váradi püspök és kalocsai érsek volt, aki 1723-ban Váradon befogadta Mihály nevû
testvére Rodostóból hazaérkezõ feleségét, Klobusiczky Évát. Az asszony terhesen tért haza, hamarosan megszülte Imre nevû fiát a vele együtt hazatérõ kisfia és két kislánya (Krisztina és Konstancia) mellé (BUNYITAI–MÁLNÁSI 1935. 264.).32 Károlyi Sándor is pártfogolta a Csáky gyermekeket,
miután fia 1726-ban feleségül vette Krisztinát. Konstancia a kassai orsolyitáknál nevelkedett,33 nõvére halála (1736. február 28.) után viszont õt bízták meg a „hátramaradott” három kis árva gondozásával Károlyban.34 Konstancia sorsát másik nagybátyja, Csáky Miklós (1698–1757) is figyelemmel kísérte, aki 1738-tól szintén váradi püspök lett. Károlyi Ferenc mellett õ foglalkozott Konstancia pénzügyeivel.
Csáky Konstancia a nõvére halálát követõ idõszakban Károlyban maradt az árvákkal. Az
ekkor írt leveleinek írásképérõl megállapíthatjuk, hogy Rácz Demeter hadnagynak diktálta õket, aki
szintén Károlyban volt, hiszen ura messze táborozott. Konstancia az egyik levelében meg is említi:
azért nem ír sógor urának gyakrabban, mert a hadnagy úr úgyis tájékoztatja mindenrõl.35 1737 februárjában azt kéri Horvátországba masírozott sógorától, hogy a gyerekeket hadd rakhassa le Surányban (Nyitra megyei Károlyi birtok), mert Kassára szeretne menni az apácákhoz.36 1738 végén vagy
1739 elején valóban elköltözött Kassára, hogy apáca lehessen. Ugyanezen év nyarán a három kis
árva közül a két kislányt is magához vette.37 A kolostorból rendszeresen írt sógorának, aki anyagi

31 Nagy Iván is említi Konstanciát a Csáky család ismertetésekor, mint Rácz Demeter feleségét, de halála dátumát nem közli
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(NAGY 1857/68. III. 88.). Furcsa, hogy ennek ellenére, amikor egy másik helyen Rácz Demeterrõl emlékezik meg, akkor
a Szirmay által közölt téves adatot veszi át, miszerint Csáky Rosáliának hívták Rácz hitvesét (NAGY 1857/68. V. 545., SZIRMAY 1809/1810. II. 38.).
Noha Málnási Ödön szerkesztette sajtó alá Bunyitay Vince munkáját, saját könyvében a Csáky gyermekek közül kifelejti
Konstanciát, bár Bunyitay világosan írja, hogy Csákyné két lánygyermekkel jött haza Rodostóból (MÁLNÁSI 1933. 35.).
1731-ben kapták meg véglegesen (elõször 1698-ban) az orsolyiták a kassai kolostort (WICK 1941. 385–387.). Az épületet
a reformátusok építették, és 1663-ban szentelték fel (KEMÉNY 1904. 82.).
Csáky Krisztina 1733. április 30-án írt egy levelet apósának, melyben arról számolt be, hogy húga neveltetése sokba kerül
Kassán az apácáknál, ezért szeretné maga mellé venni háztartást tanulni. A levél hatására Károlyi Sándor nem csak Konstanciát, hanem két öccsüket is pártfogásba vette (ÉBLE 1893. 316–317.). A gyermekek gondozásáról ÉBLE 1893. 340.
1737. január 5. (MOL P 398, 24. csomó 10457.). Az elsõ fennmaradt levél, melyet Rácz írt 1736. november 14. (MOL P
398, 24. csomó 10454. 1736. november 14.)
1737. február 17. Károlyból (MOL P 398, 24. csomó 10458.). Áprilisban már Surányból, a Haller Gábornéval (Károlyi
Klára) és a gyerekekkel járt zarándoklat után ír Károlyi Sándornak és Ferencnek is egy levelet november 6-án, amelyben
bejelenti, hogy Kassára költözik, mert ifjú lányhoz nem illik ez a gyerekekkel történõ hurcolkodás. Károlyi Sándortól kéri,
hogy adja ki neki kevés jussát (MOL P 398, 24. csomó 10467. és 10468.). Ennek ellenére ez év Karácsonyán még Károlyban találjuk, sõt még a következõ év szeptemberében is. Minden ekkor kelt levelét Rácznak diktálta (MOL P 398, 24. csomó 10469. és 10471–10472.). Késõbb Kassáról hazajött, 1739. június 29-én így írt sógorának Károlyból: „az legyezött
nagy alázatossággal köszönöm de igen czifra az apáczának, nem illik, mindazon által a’ mennyiben sógor Uram ajándéka
ottan is örök emlékezetire meg fogom tartani.” (MOL P 398, 24. csomó 10480.). A zarándoklatról ÉBLE 1893. 409. Rácz
Demeter is többször említi Károlyi Ferencnek, hogy a kisasszony apáca akar lenni (MOL P 398, 136. csomó 60868.,
60872.).
Kassán július 15-én kelt levél. A gyerekeket Rácz hozta fel (MOL P 398, 24. csomó 10479.). Antal gróf Károlyi Sándorhoz
kerül Erdõdre (ÉBLE 1893. 541.).
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ügyeire is felügyelt, Csáky Miklós püspökkel együtt. Ez utóbbi nem nagyon igyekezett a leánynak
járó pénzeket eljuttatni, így költségeit általában sógora fedezte.38 Rácz Demeter szerint ezért a
püspök is oka volt, hogy Konstancia elõször apáca akart lenni. Házassági tervüket õ jelentette be
elõször Ferencnek 1739. október 2-án Olcsváról, útban Kassa felé.
„Méltóságos Generális, érdemem felett drága jó kegyelmes Úr!
Semmiképen elhalgatni nem merészeltem, mivell még Gratiája alat nyugszom, s. ez után is
az alat maradni óhajtok, sem mit Nacságodtul titokban nem tartottam, s. nem is kívánok, oszt ugyan
énnékem, talán spiritu profetico méltóztatott vólt Ngd régen meg jelenteni, de akkor nem is álmodoztam felõlle, s. provisiom sem lehetet vólna, s. most is csak arra magyarázom, hogy implacabiliter disgustáltatott, az M. Várady Püspök gondviseletlenségévell, s. resolválta magát, hogy fen hagy
az világon, s. annak minden árnyékos gyönyörûségén (az kin másként sem igen kapott) s. keres magának olly nyugodalmat, melyben minden testi, lelki csendességben, nagy gondoskodás nélküll, betegségben, Istenessen nagy nyugodalomban, ha mind nagy szegénységben is, mind az általl szegénynek ki telhetõ táplálásávall életét folytathassa, s. minden nyelveknek zörgését csendessé tehesse, lehet Isten kegyelmes gondviseléssével. s. segécségévell így tetézni kívánván: Maga alázatos
örökös hív szolgálattyára, sok szálas s. magas czédrusok közüll (M. Gróff Constantia Kis asszony)
Gratiája méltatlan személyemhez képest, engemet (egy tövis bokrot) választani méltóztatott: Nem
forog elõttem senki respectusa, egyedül Excellentiátok kegyes kegyelme, kit mindenkor tehecségem szerént nem kissebítém, hanem inkább gyarapítani igyekeztem, hogy ne offendálhassék, de ha
ugyan csak igaznak kell lenni, hogy az Házasság, Királly választás, Hadverés Istentüll decretáltatnak, tudom Excellentiádnak drága kegyelme engemet sem condennál: Én ugyan meg vallom (lelkem üdvösségén kivüll) nagyobb áldást az én Istenemtül nem várhattam, s. onnat reménlem függését is üdvösségemnek, csak lehetnék elégséges Isten ingyen való kegyelmének hálálására, és a M.
Kis asszony testi lelki nyugodalmának tellyesítésére; Nem az én cselekedetemért nyugtotta az Úr
Isten ezen kegyelmét én hozzám, hanem lehet predecessoraim találtak kedvet áldozatokban az Úr
elõtt, kit heted nemzetségben sem akart az véghetelen kegyelmû Isten jutalom nélküll hadni, kiért
áldassék Szent neve most, és mindörökkön örökké ámen. Ha Ngd ellenére nem lészen, ismét megyek Szántóra, mivell azon drága kincsünk nyugodalmára Ngd Gratiájábull való házamot otan készítettem. Ezen dolgot még senki sem tudgya, az jövõ postán fogom megírni az Öreg eö Excellentiájának: Magamat tapasztalt, drága kegyelmébe ajánlom életem fottáig Méltóságos uramnak alázatos Szolgája: R.D.” (MOL P 398, 136. csomó 61090.)
Tíz nappal késõbb Kassáról visszatérvén már így ír Károlyi Ferencnek: „Édessem Excellentiádat alázatossággal venerállya, mink most mind a ketten örömmel és félve is várjuk Excellentiádat, mind az általl mentüll hamarább hozza Isten szerencsésen.” Ami azt jelenti, hogy ebben a néhány napban kötöttek házasságot (Olcsva, 1739. október 12. MOL P 398, 136. csomó 61086.).
Hogy pontosan hol, ki elõtt és mikor, homályban marad. Károlyi Ferenc válasza nem volt túl bíztató, érzõdik, hogy nem tetszett neki a házasság.39 Csáky Miklós püspök reakciója is hasonló, ha
helytálló Éble Gábor meglátása, aki Csáky 1739. december 11-én Belényesrõl Károlyi Ferenchez
írt levelének néhány sajnálkozó sorát erre az eseményre vonatkoztatja. Éble Gábor szerint különösen Károlyi Sándor ellenezte a frigyet, akinek már korábban is volt konfliktusa a kisasszonnyal
38 Csáky egyszer azt írta Károlyi Ferencnek, hogy Konstanciának „az Attyátul semmi sem maradt” (Nagyidáról 1738. novem-

ber 19. MOL P 398, 24. csomó 10470.). Konstancia 1739-ben folyamatosan sürgette Károlyi Ferencet, hogy addig igyekezzék a püspökkel elintézni az õ javait, amíg itthon van, és nem megy a következõ hadjáratra. Megtudjuk, hogy gróf Batthányitól kapott rendszeresen egy pénzösszeget, és volt valamiféle mindszenti jószága is. (MOL P 398, 24. csomó
10473–10474., 10478–10479.).
39 Ezt Rácz Károlyi Ferencnek írt levelébõl sejthetjük, melyben kommentálja ura válaszát. Károly, 1739. november 24. (MOL
P 398, 136. csomó 61091.).
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(ÉBLE 1893. 409–410., Csáky Miklós levele: MOL P 398, 24. csomó 10510.). Hogy a házasság miért váltotta ki a két grófi család erõs rosszallását, pontosan nem tudhatjuk. Az igaz, hogy Konstancia grófi családból származott, Rácz Demeter pedig kisnemesnek nevezhetõ, a lánynak viszont a
rangon kívül nem sok mindene volt, úgyhogy arra nemigen számíthatott, hogy elõkelõbb kérõje
akadjon. Úgy látszik az apácaság sem volt ínyére, s talán ezért döntött úgy, hogy a címben kisebb,
de vagyonban komolyabb, nemesi származású ifjúhoz megy hozzá. Noha elõre sejthette a két család
ellenkezését, valószínûleg abban bízott, hogy a Károlyiak belsõ, bizalmas emberüknek, Rácz Demeternek még ezt is megbocsátják.
A Károlyi család ellenreakciói nem maradtak el – Rácz és hitvese nem maradhatott Károlyban. Konstancia 1740. január 3-án Szántón kelt levelében engedélyt kért arra, hogy az ottani házban
maradhassanak:
„Méltóságos Generális!
Értettem T. Batter guardian atyám Uram általl Excellentiád neheztelését: kérem alázatossan
méltóztassék ebben a házban meg hadni adig a’ míg valaholl hajlékott szerezhetünk, akkoron úgy
elrejtem magomat, hogy emberi szem sem fog látni: Ámbár Mlos személlye Excellentiádnak általam meg sértõdött is, mind az által kérem alázatossan ezen instantiámot meg ne vesse. Magamat
Mlos Gratiájában ajánlván Excellentiádnak alázatos szolgálója.” (MOL P 398, 24. csomó 10483.)
Ugyanaznap Rácz Demeter is írt az öreg uraságnak. Kérte, hogy ne rakja ki õket Szántóról,
mert nincs hová menniük, majd folytatva mondandóját, tisztázott vele egy-két anyagi természetû
ügyet (Szántó, 1740. január 3. MOL P 398, 136. csomó 60907.). Késõbb Károlyi Ferencnek is tolmácsolja kérésüket, felsorolva, hogy milyen házlehetõségek után nézett, de eddig nem járt szerencsével, ezért kéri, hadd maradhasson (Szántó, 1740. január 18. MOL P 398, 136. csomó 61092.).
Károlyi Sándor megengedte, hogy maradjanak, de büntetõ intézkedései nem maradtak el teljesen.40
Rácz Demeter így reagált ezekre 1740. február 16-án kelt levelében:
„Méltóságoss Gavalliere Generális! Érdemem felett való jó kegyelmes Uram!
Alázatos Instantiámra, Erdõdrüll die 8a Februárensis méltóztatott kegyes resolutiójátt Excnak, mélly alázatossággal, de kivált, hogy Mtos kezey subscriptiójátt (in statu quasi proscriptionis
is érdemem felet lehetet tisztelnem) megmagyarázhatatlan örömömmell vettem, mellyért az Úr
Isten Excdat, annyi áldásokkal, a’ mennyivel Ábrahám atyánkat áldotta, álgya meg. Tudom Kegyelmes Uram, az egész ország meg botránkozott bennem, de kivált Excellenciád drága meg becsülhetetlen kegyelme távozott el tõllem, az kiértt ifjúságomnak sengéjét töltöttem volt örömmel, hogy
még valaha juthatok az igéretnek földére, az ki mostani casusommal, Excellenciádtok Disgratiájábull adatatik másoknak: Excellenciád kegyességétüll volt szerencsém hallani Cunfusione igitur
Mundus, mindenek mind az általl úgy lesznek, a’ mint az Úr Isten akarja. Vétettem, meg vallom vétkemet, az Tékozló Fiuval, de Excellenciádnak atyai kegyelme tetézheti azokat; Nincsen sem Moysesem sem Áronom, hogy könyörögnek értem, mert Exctok disgratiájávall, amici mei, et proximi
mei adversum me appropuierunt, et qui justa me erat de longe steterunt;41 Nincsen egyéb reménségem, hanem valamint az Úr Isten Sz. Pétert az Pitvarban, az Latort az keresztfán, az Publicariust az
Templom ajtajában, kit kit Mojses Áron könyörgésén kívûl, töredelmes fohászkodásokért, kegyelmébe vette; Engemet is Excellentiátok régi kegyelmes kegyelmében vévén, valamint az Úr angyala
Dánielt az oroszlánok vermében, Jónást az czethal gyomrában, Szidrákot, Miszákott, Abdenágott,
az Nabugodonozor kemenczéjében meg tartotta, engemet is, minden irigyem ellen, méltóztatik
kegyelmessen protegálni. Kérem is alázatossan mint jó kegyelmes Uramat Excellenciádat, minden
40 Csáky Konstancia január 18-án így írt levelében: „kegyes válaszátt Excellentiádnak alázatossággal köszönöm, és ha az Úr

Isten éltet igyekezem abbéli kegyességét megszolgálnom.” (MOL P 398, 24. csomó 10484.)
41 „Barátaim és rokonaim elfordulnak nyomorúságomtól, és akik közel voltak, távol maradnak.” (Zsolt 37, 12)
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vétkemet meg engedni, és az Mtos Ifjú Urat eö Excellentiáját (az ki implacabiliter disgustáltatott,
mivel hat rendbéli alázatos instantiámra mind e’ horáig resolválni nem méltóztatott) maga kegyes
atyai kegyelmévell disponálni, hogy minden tet érdemimrüll, kiket valaha contentuma szerint eö
Excellenciának cselekedhettem, kegyesen meg emlékezvén, mostani fogyatkozásomatt kegyelmessen tetézni méltóztassék. Magamat életem fottáig Excnak tapasztalt, és megbecsülhetelen drága kegyelmébe ajánlom.
Excellenciádnak Méltatlan alázatos szolgája R. D.” (MOL P 392, 11. fiók lad. 10. No. 128.)
A levélben hivatkozik egy korábbi kérelmére is. Március 5-én viszont Marsovszky Andrást
személyesen küldte hozzá Károlyi Sándor, aki készíttet egy elszámolást Rácznak az utóbbi években
adott javakról, valamint az olyan pénzösszegekrõl, melyeket Rácz „hitelezett” meg (ezeket Rácz kéri tõle 1740. január 25-én Szántón írt levelében: MOL P 398, 136. csomó 61093.). Ez utóbbiakat
Károlyi Sándor megtéríti ugyan, de a Rácznak adott javakat visszavenni szándékozik, visszaadván
az értük kapott pénzt. Rácz az utóbbi nem várt fordulat miatt csalódásának adott hangot, az elszámoláshoz csatolt levelében – februári leveléhez képest mindenképp – erõsebb hangnemet ütve meg:
„Érdemem felett való jó kegyelmes Uram!
Hála légyen az Úr Istennek, hogy én véllem is meg ismértette, koronás próféta száz negyven ötödik soltárátt, mert én nagy hitelt attam volt az Excellenciádnak kegyelmes szavának, de mivel így vagyon az dolog, a’ mint Excád die 4. februárensi Erdõdrüll költ kegyes levelének contextusábull tapasztaltam, Loquor ex amaritudine animae meae, s. meg ne ítéltessem Szent Jóbbal.” Vagyis erõs csalódásának ad hangot, hogy Ura nem tartja korábban tartott szavát,42 de a végén arra kéri
Károlyi Sándort, hogy legalább várja meg az ifjú uraság hazajöttét, mielõtt elhamarkodva ítélkezne
(Szántó, 1740. március 5. MOL P 392, 11. fiók lad. 10. No. 129.). Rácz következõ levelébõl tudjuk,
hogy a büntetés következményeként Károlyba nem mehet be, s így az általa vezetett építkezések is
veszélybe kerültek (Szántó, 1740. március 14. MOL P 392, 11. fiók lad. 10. No. 130.). Március 25én újra járt Rácznál Marsovszky András, amikor is átadta az elõzõleg megállapított pénzösszegeket
a fundusokért, de Rácz a petri birtokról, melyet 25 évre inscribáltak neki, valamint egy károlyi házról nem akart lemondani. Az értük járó pénzt nem vette át, és továbbra is a még haza nem érkezett
Ferenc jóindulatára apellált.43 Csalatkoznia kellett, mert Károlyi Ferenc hazatérte után sem enyhült
meg, hanem ténylegesen elvette tõle a mezõpetri birtokot.44 Rácz még a következõ évben is „számûzetésben van”, amirõl szép, bibliai képekben gazdag, Károlyi Sándornak írt levele tanúskodik:
42 A levél folytatását már közöltük szolgálat-történetének ismertetésekor (vö. a 6. oldalon!).
43 Marsovszky András jelentése szántói látogatásáról, amelyben további parancsot kért, hogy mi legyen az el nem fogadott

pénzzel. Kelt Károlyban, 1740. március 26-án (MOL P 392, 11. fiók lad. 10. No. 132.). Marsovszky ehhez csatolta Rácz
március 25-én kelt levelét (MOL P 392, 11. fiók lad. 10. No. 131.).
44 Rácz 1740. április 25-én kelt levelében ezt így kommentálta: „Már az úr Isten Méltóságos Ifjjú Urat is Ex-hoz hoszta, azért
elõbbeni alázatos Instantiámat alázatossággal említeni merészelem, s Excellentiátok üdvözülendõ lelki ismeretére támasztom, s az Isten itélõ széke eleibe citálom, mivel én bölcs Salamon javallásaként az hatalmasokkal törvénben szállani nem
kívánok, hanem a’ mitt üdvösségesnek ismér Excellenciátok asztat követni méltóztassék, (…) szolgáltam kilenc esztendeig
Excellenciád kegyes parancsolattyára, s a’ miá az alat circiter két ezer forintokkal építettem, száz nyolcvan forintokkal Excellenciád complanálni méltóztatott. Az Úr Isten minden ügye fogyott szegényeknek gongyokat viseli, s talán én rollam
sem feledkezik el.” Aztán azt kéri, hogy a templom építése miatt hetente legalább egyszer mehessen Károlyba (MOL P
392, 11. fiók lad. 10. No. 135.). Az 1735-ös petri adománylevél, harmad-pecsétes példányán a pecsét alatt a következõket
olvassuk: „Ezen felül specifikált, és Mtgos Ifjú Úr eö Excellentiája kegyes Grátiájábul applicidált ezer Tallérokat, s. a’ mellett az csûrért száz Rhnes forintokat, Mtgos Gavalleriere Generális Uram eö Excellentiája T. Nemzetes Irinyi István szolgabíró Uram eö kegyelme által minden fogyatkozás nélkül le tenni méltóztatott, presentibus recogniscálni. Irinyben, 8. May
1740. R. D.”, ami azt jelenti, hogy végül is kénytelen volt lemondani birtokáról, Károlyi Ferenc nem engesztelõdött meg
(MOL P 392, 11. fiók lad. 10. No. 136.). Ehhez kapcsolódik Károlyi Sándor feljegyzése a Naplójában: 1740. máj. 8. „jött
ki hozzám generális fiam Batorbul. Fizettem ki Rácz Demetert az Petri portiobul arannyal Nro 370 in specie, azon felül az
épületi árat is arany 24.” (KÁROLYI 1865, II, 170.)
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„Jónás próféta az Úr Istennek önnön parancsolatait általl hágván, meg büntetett, harmad
napig az czethall gyomrában térden állva dicsérte az Úr Istent, s harmad nap múlva meg szabadula, s követé az Úr Parancsolattyát: Huszonkettõdik holnap számláltatik, miólta, méltó vétkeimért
Excellenciád kegyelmességébül extermináltattam, s azon üdõtül fogva sem Mosest, sem Áront nem
kaphattam, az ki érettem Excellenciátok kegyes tekinteti elõtt folyamatossan érettem esdekelni merészelt volna; annak okáért bátorkodom kegyelmess személyei eleibe ezen alázatossággall s méltó
vétkeimért bocsánatott alázatossággall kérnem, az ki életem fogytáig Excellenciádanak és Exd méltóságos Úrnak: Méltatlan alázatos legkisebb szolgája: R. D.” (Szántó, 1741. június 28. MOL P 398,
136. csomó 61097.)
A levélben megadott idõtartam alapján (22 hónap) 1739. szeptemberétõl volt büntetésben
Rácz, ami azt jelentené, hogy házassági szándéka (amelynek következménye a büntetés) már akkor
nyilvánvaló volt Károlyi Sándor számára, bár ennek ellentmondani látszik Rácz 1739. október 2-ai,
Károlyi Ferencnek írt levele, miszerint az öreg uraságot csak késõbb fogja tájékoztatni.
Hogy mikor és miért állt végül helyre a béke, pontosan nem tudjuk. Mivel Becsky György
idõközben kiváltotta a zálogból szántói birtokait, ahol ez idáig Rácz Demeter és felesége tartózkodott, el kellett hagyniuk a falut. Emiatt kérték, majd kapták meg szintén zálogba a vezendi birtokokat, ahová 1741-ben át is költöztek.45 A következõ év telét Debrecenben, majd Kaplonyban töltötték, mivel Vezendet is elérte az országosan dühöngõ pestis.46 Késõbb már Vezenden tartózkodtak,
Rácz gyakran írt jelentést urainak, még Bécsben is járt. 1747-ben megpróbálta birtokállományát
gyarapítani, zálogba kérve több birtokot is Károlyi Ferenctõl a maga és Csáky Konstancia részére.47
Az ezekben az években Vezendrõl írt levelei végén rendszerint azt is oda írta, hogy „Édessem” is
csókolja ura kezeit, akár Ferencnek, akár Sándornak írt. Az utolsó ilyen levele 1748. február 7-én
Károlyi Ferencnek kelt (MOL P 398, 136. csomó 61165.). A következõ évbõl már egyáltalán nem
találunk leveleket, míg 1750-tõl kezdve szinte csak Károlyból írta jelentéseit Károlyi Ferencnek, de
már soha többé nem említi Konstanciát. Ezek alapján azt feltételezhetjük, hogy Csáky Konstancia
valamikor 1748 és 1750 között halt meg, nõvéréhez és bátyjához hasonlóan48 fiatalon távozhatott
az élõk sorából. Basilovits szerint Rácz Demeter másodszor is megnõsült, egy másik nemes hölgyet
véve feleségül, de egyikõjük sem ajándékozta meg utódokkal (BASILOVITS 1799/1804. I. Pars III.
Caput IX. 105.).49
45 Birtokkérõ levele: Szántó, 1741. április 9. (MOL P 398, 136. csomó 61101.). Utolsó szántói levele: 1741. október 25.
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(MOL P 398, 136. csomó 61102.). Elsõ Vezendrõl írt levele: 1742. június 26. (MOL P 398, 136. csomó 61103.). Bár a Károlyi család birtoktörténetét feldolgozó munka ezt írja Vezendrõl: 1747-tõl 1782-ig „Vezendet, Mezõteremet stb. Rácz
György (sic!) bírta 5000 ftr. Inscriptióban.” (az 1747 félreolvasás lehet a névvel együtt) (KÁROLYI 1911. I. 23.). Károlyi
Ferenc apja egyetértésével már 1741. május 11-én Rácz Demeternek és Csáky Konstanciának adta 5000 német ft.
ellenében, hogy az egész falut „egész földes uri inscriptióval birhassák, és usuálhassák”, amíg meg nem halnak, utána
visszaszáll az úrra. Pecsétes és aláírt példány (MOL P 392, 13. fiók lad. 12. No. 90.a.).
Elõször 1742. november 13-án ír Debrecenbõl: „Édessem csak Vezendet sóhajtya.” (MOL P 398, 136. csomó 61105.) 1743.
január 6. Károlyi Sándornak Kaplonyból: „Isten kegyelmébül Károlyban is szûnik az pestis.” (MOL P 398, 136. csomó
61107.)
Mezõterem egész falut, a kávási és hatvani portiót, Vezendet még egyszer a hozzájuk tartozó földekkel együtt 18.000 német
fr-ért akarják zálogba venni. Egy külön levélben Szaniszló falut kérik 16.000 ft-ért, két év alatt fizetve, 960 ft kamattal.
Mindkét szöveget Rácz Demeter írta Károlyi Ferenc nevében, Károly, 1747. július 8-i dátumozással. A két szöveg egymás
alatt van, de hátoldalára fel van írva: „sed res effectum non est assecuta”, vagyis nem lett belõle semmi (MOL P 392, 13.
fiók lad. 12. No. 91.). Ezt a megjegyzést a birtoktörténetben nem vették észre, így tévesen Mezõteremet is a birtokai közé
sorolják (KÁROLYI 1911. I. 21., 23.). 1746. november 6-án (Julián naptár szerint) Rácz és felesége a pócsi bazilita kolostorban alapítványt tettek a halottaikért (UDVARI 1992. 165.).
Csáky István (szül. Munkács 1710), aki Károlyi Ferenc lovasezredében szolgált és kapitány volt, Mainz közelében halt
meg 1734-ben. Krisztina (szül. 1706-ban Szepesváron) 1736-ban halt meg Nagykárolyban. A Váradon született Imre pap
lett, majd Rómába került és csak 1799-ben halt meg (MÁLNÁSI 1933. 35.).
Zsatkovics a második feleség nevét is tudni véli – Dombrádi –, de nem tudjuk, honnan veszi (ZSATKOVICS 1890. 1.).
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A Lucskaynál található történetet – miszerint Konstantciát eredetileg a sógora, Károlyi Ferenc akarta volna feleségül kérni, csak õ inkább Ráczot választotta – az eddig föltárt forrásokkal
nem lehet alátámasztani, bár az is igaz, hogy a Károlyiak haragjának igazi okát sem sikerült kideríteni, így Lucskay verziója sem zárható ki teljesen.
Az ötvenes években a levelezés tanúsága szerint Rácz Demeter bent lakott Károlyban, vigyázott a családra és intézte ügyeiket, mint valódi plenipotentiárius. Károlyi Ferenc mindvégig
megbecsülte tisztében, 1752-es végrendeletében Antal fia figyelmét is felhívta hû szolgája valódi
érdemeire.50 Rácz ebben az évben kapta meg az ecsedi uradalom megszerzésében végzett munkájáért jutalmul a frissen szerzett uradalom részét képezõ Nyíradonyban a Károlyi család portióját és
a hozzá tartozó Radvány (ma Aradvány) pusztát 4000 forint ellenében (MOL P 392, 162. fiók).
Károlyi Ferenc és Rácz együttmûködéséhez kapcsolódik egy olyan kultúrtörténeti jelentõségû kezdeményezés is, amely a maga nemében egyedülálló próbálkozás volt. Károlyi Ferenc
ugyanis Nagykároly városában nyomdát alapított, melyet Mária Terézia királynõ nagylelkûen támogatott, bár kezdetben voltak nehézségek, ugyanis 1754 õszén állítólag Rácz úgy kezdte el az ábécéskönyvek nyomtatását, hogy a királynõ engedélye még nem érkezett meg. Mivel a gróf nem volt
otthon, nem is tudta az engedélyeket ellenõrizni, ezért az engedélyeztetés végül csak a következõ
évben indult meg. Nádasdy Lipót kancellár a következõképpen indokolja a nyomda szükségességét:
„E könyvnyomda nagy elõnyére leszen azon országrészeknek, hova alkalmas könyveket csak
messze fekvõ helyekrõl és nagy költséggel lehet beszerezni, jelesen pedig a görög egyesültek szertartásaihoz szükséges könyvekre való nyomda az egész országban nem létezik, ugyanezért a legszükségesebb könyvek, melyek nélkül a katholikus nép mûveletlen részének lelki oktatására kellõleg nem eszközölhetõ, messze tartományokból a gondosabb plébániák pénztárába is érzékeny költségen szerezhetõk be, vagy pedig a görög nem egyesültek karloviczi nyomdájában azon természetes
veszéllyel, hogy egyesültek könyveibe különbözõ tévtanok jutnak.”51 Mária Terézia 1755. október
27-én meg is adta a kiváltságot, amelynek szövegében szerepelt, hogy liturgikus könyveket is fognak itt nyomtatni, mivel a munkácsi kolostor és püspökség még nem rendelkezett saját nyomdával,52 és liturgikus könyveiket a Kárpátokon túli területekrõl, könyvkereskedõktõl kellett beszereznie. A nagy könyvhiány miatt gyakran nem is az unitus, hanem az ortodoxok által kiadott könyveket
használták. Néhány évvel korábban épp Olsavszky Mánuel püspök javasolta a királynõnek, hogy
minél hamarabb állítson fel nyomdát az egyházmegyében.53
Az engedély megszerzésének évében, decemberben már el is kezdték a szláv nyelvû ábécéskönyvek nyomtatást. A szláv nyelvû nyomdász kereséséhez Olsavszky Mánueltõl kértek segítséget,

50 Errõl így emlékezik meg 1752-ben kelt végrendeletében: „Hoc addito ad Novum, hogy az melly példa nélkül való megbe-

tsülhetetlen hívségeit mutatta hozzám Plenipotentiáriusom Mélts Rácz Demeter nem csak néhai édes Társom idejében, hanem az ólta mind gyermekeimnek csecsemõségbõl fel és ki nevelésében, Istenem és lelkem szerént javaslom, hogy ha csak
fele adósságom, melly úgy az egy fiamra néz, kifizetéséig, az édes fiam minden úttal móddal és kedveséssel is igyekezzék
õ Kigyelmét az Plenipotentiariuságban meg tartani, mert maga hamar követendõ kárával fog romlását jószágának, jövedelmének, mostani új módi idegeny Tisztek alatt tapasztalni, erre azért mind kérem, mind intem, ’s amennyiben lehet ex vi
aquisitionis kötelezem is a fiamot, sõt ha az édes Lányaim ebben gátlásra inkább, mint segedelmére lennének a’ fiamnak,
nagy háládatlan. Ha azért az akaratomat tellyesíti a’ fiam azon jóságáért ne véllye hogy általam le volna kötelezve, mert a’
melly kevés adományom van kezénél az eddig tett hasznát sem éri fel Szolgálattyának, és úgy is mind pénziben került, következõ képen ha fel nem vállalhatná és ezen szolgálatot a jószág, életéig vetessék a kezibül õ Kigyelmének.” (MOL P 392,
8. fiók lad. 8/2 No. 195.)
51 1755. október 21-én kelt. A levelet idézi és fordította ÉBLE 1891. 22.
52 Eredetije egy szép, nagy pecsétes pergamen (MOL P 392 Törzsanyag 8. fiók lad. 8/2. No 201.). Szövegét kiadta ÉBLE 1891.
85–87.
53 A liturgikus könyvek problematikájáról lásd HODINKA 1909. 787–813.
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aki fel is ajánlotta közremûködését (ÉBLE 1891. 28.), bár jelenleg a nagykárolyi nyomdában készült
szláv nyelvû könyv nem ismert.
1756-tól Rácz már nem csak Ferencnek, hanem a hadszíntéren tartózkodó Antal grófnak is
külön jelentéseket írt. Úgy tûnik, hogy a fiatal grófnak valami problémája lehetett Ráczcal, mert elmozdította Károlyból, bár az is elképzelhetõ, hogy Antal gróf egyszerûen a kor divatjának megfelelõen jobban képzett, agilisebb gazdatisztre vágyott. Rácz már érezhette, hogy valami gond lesz,
mert 1756. január 29-én Károlyból írt levelében Ferencet kérlelte, hogy öregsége ellenére is tartsa
meg szolgálatában (MOL P 398, 136. csomó 61191.). Egy év múlva mégis búcsúlevelet írt urának
(Károly, 1757. január 11. MOL P 398, 136. csomó 61207.), mivel úgy tûnt, véglegesen el kell hagynia Károlyt. Ebben az idõszakban néha Vezendrõl írogatott. Számkivetésben érezte magát, és idõnként fölemlegette, hogy a fiatal gróf még mindig neheztel rá. Helyzete körülbelül másfél év múlva
látszott rendezõdni, amikor Rácz megint rendszeresen Károlyból jelentkezett, különbözõ megbízatásokat kapott, például a fiatal grófnét õ kísérte fel Bécsbe (Bécsi beszámoló. Pozsony, 1758. november 17. MOL P 398, 136. csomó 61227.).
Ezekben az években komoly megpróbáltatások érték az uniót. Az Erdélyben tevékenykedõ
Sofronius szerzetes anti-unionista mozgalma Szatmárban is éreztette hatását,54 a mozgolódás 1760
õszén érte el Szatmár megyét. Állítólag Királydarócon járt egy Sofronius és egy György nevû szerzetes, akik az unió ellen lázították a népet, minek következtében a falusiak el akarták küldeni fiatal
egyesült papjukat: a szentséget éppen nem dobták ki a templomból, de a papnak mondták, hogy azt
is vigye el.55 Sofroniusék nem csak személyesen, hanem egy levéllel is agitáltak az unió ellen, amelyet a hatóságok latinul, de magyar fordításban is megõriztek: „Becsületes igaz keresztények lelki
fiak az Nap Keleti Templomok legfõ képen Magyar Országba Szatmár Vármegyében, minden Nemzetnek, Rácznak, Oláhnak és Orosznak az kik találkoztak az Császár, királné birodalma alatt, tudósítunk, hogy mi képen meg adattanak Privilégiumok az Urban boldogult Imperátorokkal, és irgalmas Leopoldus az Rómajiak Imperatorai és hatodik Károlus által, minek csak az Római Imperatorokkal ami képen mortis Nagy birodalmukat az mi Anyánknak Mária Teresiának meg erõsítetet és
meg adatott néktek, meg tartani az Igaz Görög hitet azért tehát irni tudósitunk hogy aki nem akar
unitus leni jöjön hozánk kinyiba közép Szolnok vármegyébe és (...) helység között tíz Máriásokat
karlóczy metropolita számára és aki akarja meg tartami az igaz Nap keleti Görög hitet minden helységbõl jöjjenek, hozzanak két embert az Currens járjon helységrõl helységre, az bírók fognak tartozni el vini és ne agják az unitus papok kezeibe, hanem csak az diáknak, 500 ft bírság alatt az szabor
fog lenni. 15, Marcziusának napján 1761. Papp Sofronius” és még mások. A levelek hátoldalán azok
a községek is fel vannak sorolva, ahová a levelet szánták: „Útja az levélnek”, két oszlopban, egyik
oszlop: „Terem, Portelek, Dengeleg, Szaniszló, Peniszlek, Lugos, Téglás, Dorog,” mellette lévõ
oszlopban: „Vezend, Iriny, Endréd, Reszege, Bélteg, Nyír Adony, Ráczfejértó, Böszörmény,” majd
alattuk: „viszá vitesék Bödre” alatta újabb felsorolás két oszlopban: „Lök, Encsencs Pócs, / Kállósemjén, Kisléta,” majd végül: „hozattassék Csomaközre, azután hozattassék Károlyaba az Hadnagy
kezébe, Öveges Gergely kezébe és legyen Õ nála az levél járjon Éjel Napal” (A latin változaton a
falvak sorrendje más: MOL P 396 /14. 56. fiók No. 9.; a magyar változat: MOL P 396 /14. 56. fiók
No 10.). A levél hatására 1761 tavaszán több más faluban is hasonló forgatókönyv szerint zajlottak
le az események, mint ahogy Királydarócon: a templom kulcsát elvették, az egyesült papot nem

54 Mûködését jól ismerteti TÓTH 1998. 203–210., TÓTH 1951. 117–120. Szatmár megyei következményeirõl REVIZOR 1912.,

GHITTA 2001. 291–348.
55 1760. december 22-én a faluban tartott kivizsgálás jegyzõkönyvei (MOL P 396 /14. 56. fiók. No. 3.). Bölöni Sándor leve-

le Károlyi Antalhoz, melyben összefoglalja a daróci eseményeket (MOL P 396 /14. 56. fiók. No. 5.).
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akarták beengedni.56 Károlyi Antal rendteremtési módszerei nem mindig voltak finomak, ami a jobbágyok között kisebb pánikot keltett, mint ahogyan arról Rácz Demeter beszámolt:
„Bizodalmas jó Uram! Vice ispán Uram!
Az Úr Comissiója Timse Uram által ide hozattatott az, az Vezendieknek szólló hogy az Bíró
az Tizenkét Esküttekkel bé mennyenek, s. más Privatussok is, az kik meg nevezettek az Comissióban, Lupsa és Belme Sándor nevezetû Emberek itten nincsenek, s. nem is laktanak itten soha; Az
bírák meg félemlettek az veréstül, mivel valamelly hír pervetrált hozzájuk, hogy egy Szent Miklósi
Ember Károlyban eset megveretése után meghólt volna, s. egész félelem vette ökött körül, hogy eö
véllek is ugy bánnak az Urak, s. deklárálták magokatt hogy ki ki a Tarisznyát az hátára veszi és megyen az földesurakhoz Erdélyben; Nékem ugyan valóban kárommal esik, ha mondásokat bé tellyesítik, kivált mostani nyári munkán; az Pap bé megyen az Deák nem mér bé menni, az Vajdámmal
pediglen ha az Úr méltóztatik dispensálni gratiaul vészem mivel magam még az házbul sem igen
mehetek ki, s. eö folytatja csekély eoconomicskámat, hogy hátramaradásommal esnék absentiája,
egyéb iránt, ha ugyan csak azon Currens dolgában sem volt akkor az Hegyallyára expidáltam vólt
Borok után, de ha valami más kérdések iránt méltóztatik az Úr, bémenetele felõl parancsolni, meg
tudván vasárnap bé mehet.” (Kelt Vezenden, június 5. 1761. MOL P 396/14. 56. fiók. No. 86.)
Rácz Demeter ebben az idõben eléggé beteges volt, s nem nagyon akarta beengedni alattvalóit a kivizsgálásra. Nem tudni, hogy a verésrõl megalapozott hírek mennyire voltak biztosak, de
a kihallgatások és a vármegyei kivizsgálások arra utalnak, hogy néhány embert õrizetbe is vettek és
bezártak. Körülbelül augusztusra sikerült a helyzetet stabilizálni, amikor is arról számolnak be Károlyi Antalnak, hogy a munkácsi püspök fog vizitálni, és az uniót újra kihirdetni (Tóthay Pál levele.
Károly, 1761. augusztus 17. MOL P 396/14. 56. fiók. No. 92.).
Rácz 1762 és 1767 között folyamatosan Károlyból írta leveleit. 1763-ban Antal gróf a pozsonyi káptalan elõtt megerõsítette a nyíradonyi portióban, és még ebben az évben egy közös birtokszerzési akcióba is kezdtek ugyanott, mely látszólag Rácz Demeter rovására ugyan, de sikerrel
járt (MOL P 392, 162. fiók.).57 1767-ben pedig már õ maga kérte nyugdíjazását Antal gróftól:
„Méltóságos Gróff Generális! Érdemem felet nagy Kegyelmû Uram!
Ithon létében Excellentiádnak nem vala annyi üressége, hogy alázatos Instantiámat megjelenthettem volna szóval, s. azon oktul Pennámal kéntelenéttetem terhelni Excellentiádat: Már Istennek ingyen való kegyelmébül, 38. esztendõket el töltöttem az Méltóságos Károllyi Ház szolgálattyában, s. hatvan esztendõmet is életem folyásában, mind az erõtelenségem nyugodalmat kíván,
s. mind pedig az én Istenemnek hozzám való kegyelmét, még hátra levõ öreg napjaimban, penitentia tartással, hogy megköszönni igyekezzem, el jöttek a napok: hogy anyival inkább nyugodalmasok lehessenek napjaim, az ki már ennek utána, az édest, a savanyútól nehezen tudom megkülönböztetni, ha Excellentiádat meg nem bántanám, tészek ilyen Projektumot.
Excellentiád nagy hírrel és Nével tündöklõ édes atyátul, s. nagy atyátul, csekély érdememhez képest nyertem vala Károlyban egy Pár teleket Szabad épületre, az mellyen 16600 forintos
épületet tettem, jó lenne Vendég fogadónak. Ugyan azon kívül Vezendet, az ki Andrási Sigmondnál

56 Több esetrõl kivizsgálás is készült, pl. a szentmiklósiak kihallgatási jegyzõkönyve (MOL P 396/14. 56. fiók. No. 27.).
57 Rácz 1752 után arra törekedett, hogy Nyíradony kizárólagos tulajdonosa legyen, ezért a többi birtokostól fölvásárolta ré-

szeiket. 1762-ben Cselei Zsuzsanna örököseitõl vett zálogba egy nagyobb részt, amit a következõ évben Károlyi Antal
megtámadott egy zálogperben, majd a pert az ellenfél formai mulasztása révén nyerte meg. Így a zálogrész a Károlyi családé lett arra hivatkozva, hogy az eredendõen a Báthory birtokok része. Rácz tehát elesett tõle, de viszonzásképpen megerõsítették korábbi javaiban (1763 Pozsony). A végzést 1794-ben megtámadták a kijátszott örökösök, és a per még 35 év
múlva is tartott. Történetét ismerteti egy névtelen szerzõ (MOL P 392, 79. fiók lad. 93. Károlyi Lajosnak írt jelentés 1829bõl).
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ezer forintokban vala,58 ött ezer Német forintokba eö Excellentiájoktul meg vettem, meg építettem,
mind néppel, s mind oeconomiához szükséges épületekkel, három vízi malommal, két szárazzal,
hogy ha eö Excellentiájának teczenének ezek 24000 Rhénes forintokban Excellentiádnak adnám,
úgy is itten készen lészen az Nemes Vármegye 15 000 forinttya, s. azon kívül a’ Cassábul Mester
Uram kilenczezeret pótolhatna hozzá, ne gondollya pedig Excellentiád hogy meg károsodna ebben,
mert ex per centum is fructificál Excellentiádnak, az majorság búza melyre egy pénzt sem költök,
a’ falu szántya, arattya bé horgya, 500. köböl a’ désmához a száz husz, néha harmincz, s. más fél
száz is [..] portio a’ mint a’ Bányai Pénz Verõ Háznak szoktunk adni két forintyával tészen, 1260 f.
Kocsma árendája minden esztendõben 250 f taxa 260 f 5 malom 300 azon kívül Urbarialis fa, tyúk,
s. tojás, kender. Nagyon szaporodna Excellentiád oeconomiája, mivel az teremi két inscriptiót is ki
akarja váltani Excellentiád, magamat tapasztalt kegyelmébe alázatossan ajánlom Excellentiádnak.
Károly dec. 2. 1767.” (MOL P 398, 136. csomó 61353.)
Ebbõl az áttekintésbõl megismerhetjük azoknak a jövedelemforrásoknak egy részét, amelyek lehetõvé tették Rácznak, hogy a negyvenes évektõl kezdve nagyobb számú egyházi építkezést
támogasson. A levél írásának idejében éppen a munkácsi kolostorépítkezés folyt (1766-tól), s valószínûleg ehhez kellett az a pénz, amelyet a felkínált javak eladásából kívánt elõteremteni.
Ebbõl az idõszakból a fiatal grófné, Harruckern Jozefa (1740–1802) néhány Rácznak szóló
levele is fönnmaradt. Károlyi Antal 1757. június 13-án kötött házasságot a Csongrád és Békés megyei családi birtokaival szomszédos uradalmakat bíró család lányával. A levelek tanúsága szerint
a grófné többször Károlyban tartózkodott, ahol igen megkedvelte Rácz Demetert, akiben valódi társat talált magányában, hiszen alig találkozott a katonasággal és birtokügyeivel elfoglalt férjével, aki
ráadásul még levelet sem nagyon írt feleségének. Kapcsolatuknak az sem tehetett jót, hogy házasságukban viszonylag késõn jött a gyermekáldás, elsõ és egyetlen gyermekük József 1768. október
7-én született.
Károlyiné Rácznak írt leveleibõl több 1765 õszén kelt. Ekkor a grófi család Károlyból jött
Gyulára, onnan Pestre, majd Bécsbe távoztak. Vele volt a gróf is, aki éppen akkor nem érezte túl jól
magát. A grófné aláírása – „Édes Demecske Igaz szivû, jó akarója, szeretõje és leanya. GKaroliné”
– a Ráczhoz fûzõdõ valódi meghitt viszonyról tanúskodik, bár ebbõl még nem kell feltétlenül rejtett
szerelmi viszonyra következtetnünk, mint ahogyan a leveleket feldolgozó levéltárosok tették, amikor ezeket egyszerûen csak Károlyiné „szerelmes” leveleinek titulálták.59 Úgy tûnik, hogy Rácz
1766-ban már ki akart lépni a szolgálatból, ehhez a grófné segítségét is kérte, aki persze ellenezte
a tervet (Bécs, 1766, dec. 1. DAZO, Fond 64, Opisz 1, Nro. 671, f 13v). A következõ év tavaszán
a grófné a károlyi kastélyban végzendõ felújítási munkákról rendelkezett, miután örömmel tudatta,
hogy a farsangot épségben átvészelte: „Édes Demecske jelentem az urnak hogy hala Istennek vége
van az farsang, én még jo egésségben vagyok mert nem korhelyketem, nem viratom, és kevesset
tanczoltam, most pedig penitentiat tartok, a regy buneimet mert most igen okos voltam, még bötben iten maradok de mingyart húsvét utan ha isten éltet le megyek, iten egyedul vagyunk nincs senki iten, remek formán élek (..)” (Pest, 1767. március 9. DAZO, Fond 64. Opisz 1. Nro. 699, f 14r)
A grófné 1767 õszén és telén kelt leveleiben több ezer forintot kért Rácztól, lehetõleg teljes diszkréció mellett, hogy se apja, se férje ne tudjanak róla, mert bizonyos bécsi kiadásait szerette volna így
fedezni. A tranzakció sikerrel járt. Ráczot arra kérte, hogy a levelét égesse is el (ez a jelek szerint
nem történt meg) (DAZO, Fond 64, Opisz 1. Nro. 699.). Rácz ekkor készülhetett Munkácsra
58 Andrássy Zsigmond 1722. ápr. 4-én kaphatta meg hû szolgálataiért Barkóczy Krisztinától, Károlyi Sándortól és Ferenctõl.

MOL P 392, 13. fiók lad. 12. No. 90.
59 A levelek nyelvileg is nagyon érdekesek, mert jól látszik, hogy a grófnénak nem a magyar volt az anyanyelve (DAZO,

Fond 64, Opisz 1. Nro. 654.).
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költözni, ahol a kolostor építése folyt. A grófné persze maradásra kérte: „(..) Oh édes Demecske,
mit hallom, mit olvasom, az úr el van bucsuzik az úr el megy tölünk. Mit csinálok, ha Demecske
elhagy; ha az úr engemet latna mengyit sirtam azért had engemet meg szana, most is ugy könyvesek
hogy maid nem látok mit irok. Jaj édes Demecske eleget haragsom azokra az emberekre a kik az
urat san szandekal, meg mortificaltak; az isten meg is very az olyan rosz szívü embert; de aban
a dologban látom hogy csak én a leg töbet szenvedek, mert én az úr hívségét és meritumát leg joban
ismerem, és most tavul kel elny az urtul; hiaba predical nékem az úr hogy ne busulyon elég okom
vagyon és a leg nagyob az, hogy az úr engemet el hagy, és más földön mesire meg lakny, ky les mar
attyám és mindenem azon a földön, valosagos árva lések. (..)” (Pest, 1767. december 3. DAZO,
Fond 64, Opisz 1. Nro. 699. f 5v) A következõ húsvét után már terhességérõl számolt be: „En is kivanok az urnak serencsés Aleluiat a levelet viza küldöm, vettem Turcsányitul ezt a levelet, csak egesen az úr mikor olvasot, már meg ván fizetve az az embert, az Vidával meg csináltam, de bizony
4000 ft még kel a Bécsi auziglina soha nem tudom segén fejimben mit csinaljon, és mivel fizessen
pedig juniusban otant leség Bécsben, akor les bajon eleget büsülök azért, adjon az úr jó tanacsot,
írjon nékem ha ide gyön az úr és mikor, de senkinek se mongjon az úr hogy én czitaltam ide, nagy
öröme volna, ha én az en Demecske iten látnám, a mind mondja a Baba hat 16dik hétben terhes vagyok adjon isten jó véget, épen most a cafét ky hantám töbet nem írhatom met bagyot vagyok csak
seresen az úr engemet és imadgozon érettem maradok igaz szívû szolgalója és leánya, GKároliné”
(Pest, 1768. április 16. DAZO, Fond 64, Opisz 1. Nro. 699. f 16r) A grófné 1769 folyamán is több
levelet írt Rácznak Károlyba, ahol gyakran tartózkodott a gróffal. Károlyiné fájlalta, hogy a gyermek miatt nem tud leutazni, mindig kérlelte Ráczot, hogy menjen fel Pestre (DAZO Fond 64, Opisz
1. Nro. 719.).
Egyébként a fiatal grófnét már a kortársak is hírbe hozták Ráczcal. Fönnmaradt egy latin
nyelvû levél a grófnak címezve, amelyben sejtetni engedik, hogy Rácz és a grófné túl sokat vannak
együtt. A levélben álnéven szerepelnek az érintettek, Rácz „Romanczów”, a grófné „Carissza” néven, és az udvarban élõ papok is álneveket kaptak (Nagykároly, 1772. szeptember 4. DAZO, Fond
64, Opisz 1. Nro. 759.).60 A jelek szerint a gróf a grófnénak is megmutatta ezeket a névtelen leveleket, aki a következõképp írt Rácznak: „Édes Demecske, jelentem hogy itten vagyok Isvánéval (ti.
Haller Istvánné) igen jól vagyunk itten lelkünk üdveségére, de csak Demecske igen hía, bár az úr it
volna, mingyárt job volna és könyeb a lelkünk, a grófom csudálta és gondolkozot hogy az úr visza
nem gyött, Piskotra, de egyet nem mondot, csak ohaitva elvarok az idõt hogy az urat meg látok, de
jol tudom hogy ha az lape nem kuldt hát nem les semy abul csak Vezenten szomsedsagomrul eltavoszék az úr, édes Romanzow jelentem hogy megint kaptunk egy level a hol az Czarné, és Romanzow sokat emlegetek (…) Édes Romanczow maradok a hív czárné bar csak az úr itten volna my közötünk. Az úr ért is egy misét mondatunk Isten éltessen.” (Pócs, 1772. október 13. DAZO Fond 64,
Opisz 1. Nro. 760.) A grófné és Rácz viszonyát nehéz megítélni, hiszen Rácz válaszleveleit nem ismerjük (a grófné tényleg el is égethette õket, nehogy fény derüljön pénzkérõ akcióira), s nem tudjuk
hogyan kezelte a grófné idõnként túlfûtöttnek tûnõ rajongó szeretetét. Mindenesetre az a tény, hogy
a több mint 30 évvel fiatalabb grófnéra ilyen hatást tudott gyakorolni, azt mutatja, hogy Rácz még
öreg korában is nagy kisugárzással bírt – ma úgy mondanánk, hogy „sármos” volt –, ha ennyire meg
tudta dobogtatni a környezetében élõ hölgyek szívét. A történetírók munkáiban fellelhetõ, Rácz formás külsejét és megnyerõ modorát ecsetelõ jelzõk a fentiek alapján nem minõsíthetõk egyszerûen
csak irodalmi toposzoknak. Basilovits például így írt: „Kellemes férfi volt, a társalgásban nyájas,
mindenki elfogadta” (BASILOVITS 1799/1804. I. Pars III. Caput IX. 109.).
60 A levél külsejére a XIX. században valaki ráírta: „Igen tréfás levél”.
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Rácznak 1767-ben sem sikerült teljesen „nyugdíjba vonulnia”, bár úgy érezte, hogy a gróf
támogatja kérését.61 A következõ években fõleg Vezenden, idõnként pedig a munkácsi kolostorban
tartózkodott, de levelei tanúsága szerint ugyanúgy segédkezett az uradalom ügyeiben is, mint annak
elõtte. Nyugdíjazási kérelmét az is befolyásolhatta, hogy 1767 tavaszán Vezenden a parasztjai
megtámadták a szomszédos Irinyi István özvegyét, Becsky Krisztinát, aki bizonyos réteket nem
akart nekik használatba adni. Az ügyben októberben maga a Királynõ is írt, majd megyei kivizsgálás kezdõdött. A verekedés igaznak bizonyult, de az is bebizonyosodott, hogy az asszony
sértegetései váltották ki. Noha Rácz Demeter éppen nem volt otthon, gazdatisztje is besározódott,
valamint az is világossá vált, hogy a legelõ felszántását õ sem akarta hagyni.62
Már említettük, hogy Vezend mellett voltak javai Nyíradonyban és a hozzá tartozó Aradvány pusztán is (KÁROLYI 1911. I. 151–153.). 1774-ben Antal gróf ezeket a javakat vissza akarta
venni tõle, aminek kapcsán Rácz Demeter pontos kimutatást készített itteni bevételeirõl, de azt is
pontosan összeszámolta, hogy mennyi pénzébe került, míg az egész falu birtoklását megszerezte.
A falu évente kb. 11850 Rhénes forint bevételt jelentett számára, ami több volt, mint a vezendi
jövedelmek. Úgy tûnik, Antal visza is vette a javakat, viszonzásképpen évi 1850 forintot utalva ki
Rácznak, aki emellett élete végéig megtarthatott még két telket a faluban, amelyeket Eötvös Miklóstól szerzett. Azért tarthatta meg õket, mert azok a Károlyiak birtokszerzése elõtt nem voltak
a bátori uradalom részei. Élete vége felé – mivel Rácz gyermektelen maradt – ezt is ura családjára
akarta hagyni.63 Az adonyi és a vezendi jövedelmek tehát összességében elég stabil anyagi alapot
nyújthattak kései mûpártolásához. A károlyi építkezésekhez a harmincas évek végén talán az uradalomtól kapott járandóságai (bár állítása szerint nem kapott fizetést) és egyéb birtokainak jövedelmei
biztosíthatták az alapot.
Több levelében arra utalt, hogy valami komolyabb betegség gyötörte. 1759-tõl jeruzsálemi
zarándokútra készült, de nem sikerült oda eljutnia.64 Tervét késõbb sem adta fel: Károlyi Antal meg
is feddte egyik levelében, hogy búcsúzás nélkül akar a Szentföldre távozni.65

61 1768. március 7-én Munkácsról írt levelébõl úgy tûnik, hogy Antal is támogatta kérelmét (MOL P 398, 136. csomó
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61357.). Vezendi levelében 1768. október 18-án így írt: „Excellentiád kegyelmébüll felvett nyugodalmambul” (MOL P
398, 136. csomó 61354.).
Az ügy összefoglaló jegyzõkönyve MOL P 392, 174. fiók. Vezend 1767.
Az 1774-es üggyel kapcsolatos iratok: MOL P 392, 162. fiók. Rácz kimutatását egy pesti alkalmazottnak írt levelében találjuk, melyhez csatolta az átadás általa tervezett hivatalos fogalmazványát is. Ezekbõl tudjuk meg a birtoklástörténetet.
Megvan a pesti alkalmazott levele is, mely az évjáradékról szól, de nincs hitelesítve. Rácz nem nagyon örült, de belenyugodott az ügybe, az nem derül ki, hogy az átadás végül milyen formában valósult meg. Itt találjuk azt a fogalmazványt is,
melyben késõbb Antalra hagyta a két telket.
Rosszul bírta magát, de a következõ év tavaszán szeretett volna elindulni (Károly 1759. április 12. MOL P 398, 136. csomó
61240.). Károlyból 1760. március 25-én azt írta, hogy már lábadozik betegségébõl, bár Vezendrõl alig bírt bejönni, s noha
passuálisát (útlevelét) a királynõtõl megkapta, aligha tud indulni, mert Jeruzsálemet már megjárt emberek szerint csak Pünkösd után kellene indulnia (MOL P 398, 136. csomó 61249.). A püspökökön keresztül is lehetett ilyen passuálist szerezni
(BARNA 1995.).
„Édes Demécském / Két rendbéli levelét az urnak kedvessen vettem, az egyikébe nem kevés szomorusággal kelletik értenem, hogy még le érkeztemet sem kiványa az úr bé várni anyira fel gerjedet régi és buzgó ohajtassa? És leg nagyob szükségében el akarja hadni gyermekeit, hogy az Sz. Földet megjárhassa. Talán el felejtette az úr hogy mind magam bizonyossan, ugy reménlem testvér nénéim is Apánknak ismertük az Urat gyermekségünktõl fogva. Van még anyi emberi érzékenység most is benne hogy mind az úr hozánk mutatott merõ atyai szeretetet, mind szegény Édes Atyám Testamentumában is
foglalt oktatását, akaratyát (mely által értésemre adta, mely nagy becsben tarcsam az úr szemelyet Istenben nyugodotnak
holta után mind pedig magam az urhoz vonyzo természeti, és tartozó tiszta szeretetemet nem oly konyen felejthetem el,
mit az úr ugy mint gyermekeihez való tartozássat. Ha tehát én ez után is fen akarom tartani az urhoz mint atyámhoz való
köteleségemmel kérem ne érdemelyem azt, hogy az úr látatlanul bucsuzatlanul el hagyon. Ugyis rövid nap mulva magam
is meg jelenek,(…)” (Bécs, március 23. A ’60-as évek végérõl származhat. DAZO, Fond 64, Opisz 1. Nro. 671. f 3)
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1778-ban végrendeletet írt, melynek szövege a munkácsi kolostor levéltárában maradt fenn
(DAZO Fond 4, Opisz 1. Nro. 862.).66 Elõször is a munkácsi bazilitákra hagy egy komolyabb
összeget, hogyha már úgyis felépítette nekik az új kolostort, legalább jól is éljenek benne. Majd
részletesen foglalkozik Fekete Erzsébettel és három gyermekével, akit „menyem asszonynak” szólít. Valószínûleg itt nem vér szerinti rokonságra, hanem valamilyen más jellegû kapcsolatra kell
gondolnunk. Az asszony Szaplonczay László özvegye, aki gyermekeivel együtt ekkor Rácz vezendi kúriájában élt. Rácz kérte is a grófnét, hogy halála után engedje õt és gyermekeit legalább még
egy évig a vezendi házban lakni, amíg új házat nem találnak maguknak. Vezend zálogát Károlyi Józsefre hagyta, hogy amíg iskolába jár, hadd használhassa. A maradék pénzt a be nem fejezett pócsi
épületre szánta (itt a kolostorra gondolhat), a többit pedig a munkácsi kolostor építendõ templomára, persze egy nagyobb összeget rendelt a környezõ megyék szegényei számára is, amelyet majd
a munkácsi igumennek kellett szétosztania.
Halálát hosszú betegeskedés elõzte meg, melyekrõl így ír utolsó leveleiben: „Már tizedik
hete hogy az ágyat nyomom, most kezdettem egy keveset az ágyban fen ülni, eledig vékony volt
a’ reménségem hogy többé lábra kaphassak, légyen áldott az Úr Szent Neve érte(…)” „Már ötödik
holnapja, hogy az ágyat nyomom, most is az ágybul írok, el száradtam, mint a Téli Kóró.” (Vezend,
1782. január 12. és március 10. MOL P 398, 61393 és 61394.)
Basilovits az életrajza végén rövid jellemzést is nyújt Rácz Demeterrõl. „Ez a rutén nemzetbõl való úr, görög rítusát, amit a szülõktõl a katolikus hittel elfogadott, állandóan és nem lankadva szolgálta, a böjtöket a görögök fegyelme szerint még a katonai helyzetben is pontosan megtartotta. (…) 72 évet élt, és Vezend faluban halt meg 1782. ápr. 11-én.” (BASILOVITS 1799/1804. I. Pars
III. Caput IX. 109.)67 Úgy tûnik, a jezsuitáknál nevelkedvén nem csak a latinban és egy kicsit a kortárs teológiában, valamint a Szentírásban volt járatos, amelyet leveleiben gyakran idézett is, hanem
gyökereirõl sem feledkezvén el, saját rítusa hagyományaival is teljesen tisztában volt, melyeket az
unió ellenére sem kívánt kisebbíteni, hanem igyekezett azokat megélni.
Halála után testét a Csernek-hegyi kolostorba szállították,68 és az új templom déli oldalán
az ajtó felé helyeztek el egy feliratos márványtáblát epitáfiumként.69 Teste állítólag az új templom
kriptájában nyugszik.70 Nem csak a testét, hanem ingóságait is Munkácsra szállították. Kései források arról is megemlékeznek, hogy a bútorait ebben a kolostorban õrizték.71
A munkácsi kolostorban Rácz nagyméretû, festett álló portréja is megtalálható volt: magyaros nemesi ruhában áll, balját oldalára kötött szablyája markolatán nyugtatja, míg jobbjával a mellette lévõ asztalon kigöngyölített papírtekercsre mutat, amelyen a munkácsi kolostor homlokzati- és
alaprajza látható. Rácz magas homlokú, kopaszodó, idõs férfi, íves orral, keskeny szemmel, hosszú
bajusszal. A háttérben drapéria és építészeti elemek láthatók, a kép alsó sávjában hosszú latin

66 Utalt rá: HODINKA 1913. 2. A végrendelet teljes szövegét lásd a Függelékben!
67 A karácsonyi böjtöt õ is említi egyik levelében. (Vezend, 1774. december 16. MOL P 398, 136. csomó 61386.) Szirmay
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szerint: „jeles erköltsü, ’s tudós férjfiú” (SZIRMAY 1809/1810. II. 38.). Hogy latinul is tudott, hogy a Szentírásban, meg az
egyházpolitikában is járatos volt, levelezésébõl jól kiviláglott.
Errõl az Aranykönyv is beszámol (a nagykárolyi gör. kat. egyházközség irattára).
A tábla pontos feliratát is közli BASILOVITS 1799/1804. I. Pars III. Caput IX. 108–109.
Bár az adat pontosságát illetõen némi kétséget ébreszt Rácz Demeter „titulusa”: „A kriptában temették a kolostoregyüttes
tervezõjét (sic!), Rácz Demetert (1710–1782.).” (DESCHMANN 1990. 92.)
Az Egyházi Mûipar a Görög Katholikus Szemlébõl vette át azt a cikket, amelyben az egyházmegyei múzeum alapítási
kísérlete kapcsán megemlékeznek a bazilita zárda gyûjteményeirõl, megemlítve, hogy ott õrzik Rácz Demeter bútorait is
(Egyházi Mûipar 9. 1909. 137.).
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felirat.72 Egyesek Rácz lovasportréjáról is tudtak,73 de sokkal valószínûbb, hogy a XIX. századi
látogatók egyszerûen Koriatovics Tódor lovasportréját azonosították tévesen a kolostor második
alapítójával.74 A pócsi bazilita kolostor ebédlõjébe is szerettek volna egy Rácz portrét, de nem tudjuk, hogy elkészült-e (PUSKÁS 1995. 179. a legutóbbi falkutatásokkor nem találták a nyomát). Rácz
Demeter Munkácson nem egyszerûen mint nagy mecénás részesült abban a megtiszteltetésben,
hogy az alapító herceg, valamint a nagy püspökök társaságába kerüljön az arcképe, hanem a Basilovits által nyújtott jellemzésnek megfelelõen, a nemesi erények gyakorlásában (hõsiesség, bõkezûség, kitûnõ modor), a vallásához való ragaszkodásban az öntudatra ébredõ „rutén nemzet” számára
mutattak fel benne valódi, követendõ példaképet.

3. Rácz Demeter mecenatúrája
3.1. Nagykároly
3.1.1. A nagykárolyi görög katolikusok eredete
A görög katolikusok valószínûleg a XVII. század folyamán telepedtek meg a városban75
a Károlyi család személyes szolgálatában álló és a kastély védelmét ellátó hajdúkként.76 A középkori eredetû kastély megerõsítésére a XVI. század végén történt kísérlet. Az 1660-as években Károlyi
Ádám és László kezdte el a vár kiépítését vagy inkább bõvítését (ÉBLE 1897. 11., 13–14.), ennek
eredményérõl egy 1666-os felmérési rajz alapján alkothatunk fogalmat (Karlsruhe HFK Bd. XIII.
fol. 60. Közli KISARI 2000. 150., 480., 221. ábra). A Károlyi család azonban beköltözött Szatmárra,77 talán Károlyi László (Károlyi Sándor apja) 1670 körüli szatmári várkapitánnyá történõ kinevezése kapcsán (KOVÁCS 1988. 11.). Mivel Várad eleste után (1664) a károlyi birtokokat többször
kifosztották, bár a károlyi várban végig volt némi õrség, de védelmi rendszere eléggé elavult lévén
72 Sajnos a felirat kivehetetlen. A képrõl elég rossz minõségû fotót közöltek (Blahovisnyk, Prešov 1972: 6. 9.). Megköszönöm
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Puskás Bernadettnek, hogy a szóban forgó fotómásolatát rendelkezésemre bocsátotta. A képet a kolostor ebédlõjérõl 1939ben készített képeslapon is lehet látni (BARANYI 2006. 282. kép).
Spalinszky Tádé munkája volt (PUSKÁS 2002. 156.).
Tabódy József így ír a képekrõl: (a templomban) „A falon szemlélhetõ az alapítónak Koriatovics herczegnek pánczélban s
lóháton festett képe s Rácz Demeteré. Az elõbbinek életnagyságú, ölnél magasabb hû képe korszerû díszöltönyben, a zárda
téres éttermében látható.” Ez utóbbiról képet is közöl (TABÓDY 1860. 16–17. között). Tabódy tehát két Koriatovics képet
ismer, valamint egy Rácz portrét, amelyõl nem tudunk többet (TABÓDY 1860. 111.). Majdnem ezt ismétli meg G. S.-nek a
Vasárnapi Újság számára írt cikke, amelyben Rácz Demetert látja a lovasképen, bár õ is tudja, hogy Koriatovicsnak több
portréja is van (G. S.1863.). 1892-ben így írnak: „A zárda étterme falán függõ képen látható Koriatovich Tódor az alapító
fejedelem, valamint Rácz Demeter képe is, ki a monostor jelen épületeit emeltette.” (DROHOBECZKY 1892. 113.) Lyka Károly két Szt. János képet is Spalinszkynak tulajdonít a kolostor ebédlõjében, valamint említi Rácz „lovas” képét is (LYKA
1909., PUSKÁS 1995A. 121–122.). Valószínûleg Lyka is a Koriatovics lovasportrét értelmezte Rácz portréként. A Koriatovicsot ábrázoló lovasportréról Basilovits történeti mûvének elsõ kötetében, a címlap mellett elhelyezett metszet alapján alkothatunk fogalmat (BASILOVITS 1799/1804.). Koriatovics Tódor és Olsavszky püspök álló képét ma is õrzik a kolostorban
(Orosz Athanáz személyes közlése, 2003.), de a lovas portrénak nyoma veszett a templomból. Koriatovicsnak állítólag a
munkácsi várban is volt egy arcképe, amelyet 1855-ben Pestre szállítottak (LEHOCZKY 1996. 601.).
Asztalos György, a város monográfusa sem tud róluk túl sokat. Elõször a török-tatár pusztításokhoz kapcsolja a „görög
kath. oláhok” betelepítését, majd késõbb azt állítja, hogy betelepedésük ideje ismeretlen. A további adatokat, szájhagyományból eredezteti, amelyek viszont feltûnõen egybevágnak az Aranykönyv információival, ami arra utal, hogy õ is onnan
merített (ASZTALOS 1892. 89., 221.).
A hajdúkon belül külön csoportot képeztek a földesúri hajdúk, akik abban különböztek a hajdúvárosi hajdúktól, hogy nem
kaptak kollektív nemességet. A földesurak azért is telepítették gyakran le õket, hogy az elnéptelenedett birtokokat újra benépesítsék (NAGY 1983. 47–49.).
Károlyi Sándor írja: beköltöztek Szatmárra „ottan lévõ feleségét concernáló Sennyei Sándorrul álló telekre, az Vezenden
lévõ nagy rendfa – házait behordatván és felrakatván, continuálta haláláig azokban való lakását”, ti. Károlyi László, aki
1672 és 1689-ig lakott itt (KÁROLYI 1865. I. 4.).
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– egy nagyobb ostromot nem bírt volna ki –, az udvar ki akarta vonni a benne állomásozó német
katonaságot. Károlyi Lászlónak komolyan meg kellett küzdenie vára fenntartásáért. Indoklásában
részletesen beszámolt a birtokait ért pusztításokról, de azt is megtudjuk, hogy a németek elõtt Károly városából való férfiak látták el a vár védelmét, „kik annak elõtte is hittel köteleztetett darabontok voltak.”78 Küzdelme végül sikerrel járt, mert a király 1678-ban a vár fenntartását és a német
várõrség megtartását rendelte el.79 A várban még tizenöt évig maradtak a németek, amirõl Károlyi
Sándor feljegyzései is tudósítanak.80 A Károlyi család 1693-ban költözött elõször vissza Károlyba
(KÁROLYI 1865. I. 36.),81 és nagyon valószínû, hogy a kastély szolgálatára új hajdúkat is felfogadtak. Õk már nem végvári katonák voltak, mint a német zsoldosok, hanem földesúri hajdúk. Más települések irataiból is jól tudjuk, hogy a földesúri hajdúk fõképp paraszti sorból származtak, a család
személyes védelme mellett a földesúri jogok érvényesítésekor is nagy szerepet kaptak a jobbágyokkal szemben (KOVÁCS 1988. 174.). A vár hajdúi és a környezõ román lakosú falvakból betelepedõk
alkothatták Nagykárolyban a görög katolikus népességet, akik számára késõbb egyházközség is
szervezõdött. Hogy ez mikor történt, arra vonatkozóan semmilyen biztos adattal nem bírunk. Halvány utalásnak tûnik, hogy a XVII. század végén De Camelis munkácsi görög katolikus püspök
naplójában elõbukkan egy Izajás nevû szerzetes, akinek alapvetõen a bihari románok lelki ellátásával kellett foglalkoznia, és a „de Caroli” névvel illeti fõpásztora.82 Nem tudjuk biztosan, hogy milyen jellegû kapcsolatot takar õ és a város között a szerzetes városnévbõl alkotott ismertetõ neve.
A Károlyi család levéltárában 1700-ban készült összeírásban, mely Nagykárolyt és a környezõ településeket veszi számba, Nagykárolynál külön tárgyalják az úgynevezett Hajdúvárost,
majd mellékelik Károlyi Sándor 1700. március 14-én kiadott levelét, melybõl megismerjük a Hajdúváros keletkezésének okait, és a benne lakók életét szabályozó földesúri rendelkezéseket. A vár
elõtt lévõ saját földjét Károlyi arra rendelte, hogy azok a katonák, akiknek van kedvük, ott letelepedjenek, szabadon építhessenek, és azt leszármazottaikra is átörökíthessék, ha a 10 pontba szedett
feltételeket betartják. Ebben megszabta, hogy másokat nem szabad befogadniuk, különbözõ bûnesetekben a hadnagyuknak vagy az uraságnak kötelesek felelni, fegyvereiket jól kell tartani, kötelesek meghatározott ügyekben az uraság szolgálatára állni. Végül biztosította a városlakókat (a mezõváros lakóit), hogy a katonák letelepítése számukra semmi kárt nem fog jelenteni, „mivel saját
földemen és nem paraszt földön fognak lakni.” Földeket is a majorsági földekbõl fognak kapni,
amelyeket semmilyen adóval nem fog megterhelni az uraság. Szent Mihály napjától karácsonyig
a korcsmáltatás jogát is megkapják maguk között. Az uraság õket törvényesen megoltalmazza, aki
akar, szabadon elköltözhet, de azt köteles elõtte bejelenteni a hadnagynak, különben szökevénynek
fog számítani (MOL P 392, 7. fiók lad. 7./ 1. No. 1. b. Utal rá KÁROLYI 1911. I. 8.).83 Az újonnan
78 A levél szövegét közli a Károlyi Okmánytár, de pontos datálás nélkül 1670 körülre téve (KÁROLYI 1887. 488–490.). Éble

ugyanezt a levelet már 1676-ra keltezi (ÉBLE 1897. 13–14.).
79 A királyi rendelet 1678. április 15-én érkezett meg. A vár helyreállítása 1678 áprilisában és decemberében megtörtént
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(ÉBLE 1897. 17.). Ez tényleg csak megerõsítést és nem továbbépítést jelentett, mivel a várról 1690 körül készített alaprajz
szinte minden részletében egyezik az 1666-os rajzzal. Hogyha ez utóbbi rajzot friss helyszíni szemle is megelõzte és adatai
pontosak, megállapíthatjuk, hogy a tervezett nagy külsõ vár nem épült meg (Karlsruhe, Hfk. Bd. XIV. Nr. 80. KISARI 2000.
173. 260. ábra).
Sõt el is foglalták. Károlyi írja, hogy 1687. január 1-én járt elõször Károlyban, amikor is hajdúival az istállóban kellett
aludnia, mivel palotáiban Terczi grófot találta. Késõbb pedig arról ír, hogy „Károlyban praesidium lévén, kit az szegény
atyám Várad megvétele (1660) után maga szerzett vala belé.” (KÁROLYI 1865. I. 19., 25.)
Aztán a kuruc idõkben a németek többször megpróbálták elfoglalni a várat, ami végül is a Szatmárról kivonuló német õrségnek 1704-ben sikerült. Ki is fosztották teljesen (KÁROLYI 1865. 96., ÉBLE 1897. 17., 23–24.).
Izajás személyével részletesen foglalkoztam máshol (TERDIK in print).
A XVII. század végére aktuális lett a letelepítés, hiszen mérséklõdött a török veszély. Más településeken a hajdúk zöme ekkor taksás hajdú lett, ami azt jelentette, hogy katonai kötelezettségüket pénzadóval cserélték fel.
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alapított városrésznek voltak különbözõ elöljárói is, az élén egy hadnagy állt, akinek volt saját pecsétje.84 Borovszky a következõket hozza a Hajdúvárosról: „A XVII. században alakulhatott. A gróf
Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott kegytörvényben már szó esik arról, hogy külön korcsmáltatási joguk van. Elsõ lakosait elpusztult községekbõl telepítette az uradalom. Ennek szolgálatába
is szegõdtek. Mint uradalmi hajdúk, a várkastély õrségét és ünnepélyes alkalommal a díszcsapatot
alkották. De azért tulajdon elõljáróiktól függtek, – hadnagy, városbíró, esküdt, – kiket azonban az
uradalmi tiszttartó vagy ügyvéd jelenlétében választottak. Hetven lovas és harmincz gyalogos állott
innen mindenkor készen a földesúr rendelkezésére.”85 A román egyházközség történetének
ismertetésekor konkrétan meg is említi, hogy a lakosokat a XVIII. században Bobald községbõl
telepítették be ide (BOROVSZKY é.n. 182.). Az 1700-as összeírásban 46 férfit írtak össze, akiknek
általában volt lova, ökre, tehene és disznaja (más állatuk nem). Mindenkinek volt egy telke, s mint
az a földesúri levélben leírtaknak megfelel (1700), nem volt sem saját rétjük, sem szõlõjük, sem
szántóföldjük, mint a városi parasztoknak. Hogy honnan származnak, a levél nem említi.
Ugyanezen évben és ugyanezen füzetben összeírták a bobaldi puszta telkeket is, a tulajdonosok
nevével együtt. Meglepõ, hogy csak egy-két név van átfedésben a hajdúvárosiakkal (pl. a városrész
bírája Fejér Demeter, akinek az összeíró, a sor végére oda is vezette: Bobald), de ami furcsább, hogy
a nagykárolyi parasztok lajstromában sem találjuk a bobaldiakat (MOL P 392, 7. fiók Lad. 7./ 1. No.
1. b.). Borovszky 70 lovasról szóló közlésének forrását nem ismerem, nekem túlzónak tûnik, mivel
az 1723-as Urbáriumból látszik, hogy a lakosok száma késõbb sem nagyon változott, akkor is csak
46 családfõt írtak, ráadásul a katonai szolgálatuk típusának megfelelõ bontásban.86
A városrész szerkezetére vonatkozóan Rácz Demeter építkezései kapcsán is találunk majd
néhány utalást, térképes megjelenítése II. József korából származik (PÓK 1998. 49.).
1711 után, amikor Károlyi Sándor fontos hivatalokat töltött be, a család elköltözött a Dunántúlra. Ezeket az éveket követõen a károlyi kastélynak 1726 szeptemberétõl lett állandó lakója,
amikor Károlyi Ferenc ifjú feleségével, Csáky Krisztinával ide költözött.87 A hajdúk életében ezek
az események nem okozhattak túl nagy változásokat.
A hajdúvárosi görög katolikus fatemplomról az 1720-as években hallunk elõször. Az egyházközség etnikai meghatározása a forrásokban különbözõ. Az 1723-as Urbárium oláh papról
beszél, míg egy 1733 körüli összeírás a „rutének” fatemplomát említi.88 Itt még valószínûleg
84 MOL P 392, 161. fiók. No. 202.: A Hajdúváros hadnagya és képviselõi által kibocsátott erkölcsi bizonyítvány a XVIII. szá-
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zadból. Pontos évszám nélkül, melyen rajta van a város viaszpecsétje, amely a jobbjában kivont kardot tartó lovas hajdút
ábrázol. A pecsét körirata: AN. KAROLY. HAJ.DU VAROS PECSETJE.
Még hozzáteszi: „Ez az intézmény 1848-ban megszûnt s a lakossággal, midõn felszabadult alóla, gróf Károlyi György a
legméltányosabban járt el.” (BOROVSZKY é.n. 181.)
Extractus-Urbarii Universorum Inclyta (…) Karolyianae Dominiorum Anno 1723 Concepti, Oppidum Nagy-Károly-Hajdú
városiak kik majorság földön laknak / Lóval szolgálók No 24 / Gyalog szolgálók No 15 / Várbéli darabontok No 7 / Suma
46 / Az Oláh Pap Parochiális fundusa No 1. MOL P 392 Törzsanyag 161. fiók. 358–366. „Nagykároly Mezõ városának országos öszve írása 1827-bõl.” Az ötödik fertály a Hajdú város, melyben 53 családfõt írtak össze, az utolsó oldalára 1829ben jegyezték fel: „Az úgynevezett Nagy Károlyi Hajdú város melybe a’ Grófi uraságnak éjjel nappal szolgálló Hajdú családjai laknak szántó összveiratott ez úttal az általok kaszálni szokott szántó földekkel együtt, Mellyeket a’ Grófi Uraság a
Hajdú városi cselédjeinek Conventio gyanánt engedett, minthogy nékiek élelmekre nemes életet vagy gabonát nem szokott
adni. Ezen összeírásba pedig annyival nagyobb sérelme van a’ tulajdonos Grófi Uraságnak, mivel maga azon helly is, mellyen a’ Hajduk laknak, valóságos Curialis föld,’s annálfogva semmi esetben a Porták rectisientiója tárgyává nem tétethetik,
– s mint szabad helly, Urbarialis Conscriptio alá sem ment soha.” (MOL P 392, Törzsanyag 161. fiók. No. 67.)
Károlyi Sándor, amikor öreg napjaira újra Szatmárba költözött, az erdõdi várat építteti ki magának lakóhelyül (ÉBLE 1897.
24., 31.).
1733: „Habet tria templa, unum catholicorum lapideum, administratum per PRPP Piaristas, qui ab annis circa 8 officio parochi funguntur – alterum calvinistarum, ante annos 8 ex tegulis crudis aedificatum, tertium Ruthenorum unitorum est ligneum.” (ACTA 1969. 281.)
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ugyanarról a templomról van szó, az elnevezés kettõssége pedig a hívek kettõs etnikumára vagy inkább kétnyelvûségére utal. 1737-tõl két parókia, egy „orosz” és egy „oláh” létezett, ami egy idõ után
két templomot is jelentett. Az egyházközség kettéválásában nagy szerepet játszott Rácz Demeter.
3.1.2. A templom építése
A vegyes etnikumú egyházközségben az újonnan épült fatemplom miatt vita támadt.
A többségben lévõ „oláhok” úgy határoztak, hogy a továbbiakban nem hajlandók egy istentiszteleti
helyet használni az „oroszokkal”. Fel is szólították õket, hogy építsenek maguknak másikat. Az
1736. augusztusában kirobbant vitáról fõképp Rácz Demeter levelezésébõl értesülünk. Így írta le
a történteket Károlyi Sándornak:
„Méltóságos Generális! Jó Kegyelmes Uram!
Méltóságos Munkácsy Püspök Uram eö Nagysága, Tisztelendõ Pater Blasovszky Vicarius
Uramot, egyéb dolgokra nézve is diluált (?), hogy az Károllyi olaságh és oroszok közöt az Templom
véget való distentiát, discordiát, egyenetlenséget, öszve hozhassa, és az gyülölséget eltávoztathassa, ki küldötte: Amint is itten, Vicarius Uram az Polcsy archidiaconussal és mas archipresbiterekkel
az Új templomban sessiót tartván az oláságot kiknek az fejek, Oláh András Uram egyben hívatta,
s Püspök Uram eõ Nagysága Parancsolattyát proponálta, s az kívánt sessiónak okát kérdezte, akkoron Oláh András Uram Nomine Valachorum pro obire discordie aszt mondotta, hogy az oroszok az
Templom fel építésére nem coveniáltak, én azonnal fele kölcséget valamit reája költöttek magamébul offeráltam, nem teczvén az én oblatiom aszt mondotta, hogy inkáb tegyék le az arát az oroszok
nekik engedik, s magok mást csinálnak magoknak arra is azonnal accedáltam, tapasztalván arra való
készségemet is, akkoron aszt mondotta hogy nem azért csinálták õ kegyelmék az Templomott hogy
kereskedgyenek vélle, utollyára midõn Vicarius Uram promoveálta volna, declarálta magát Oláh
András Uram készeb eö kegyelme Károllybul ki menni, mint sem az oroszokkal egy Templomban
járni, hanem épícsenek az oroszok magoknak mást annak háta megé; az ki mer subdiaconusok et
judicio presbiterum propter srciptum Campanarum meg nem eshetnék, egyszer egyik harangozna,
mászor más, egyik az másikát turbálná in sacrificio, ámbár egyszersmind hozzá kezdenének is az
isteni szolgálathoz, és így nagyob veszekedés lenne az után, mint sem edig volt, hanem ha Excellentiád kegyelmessége, s Gratiája járulna hogy vagy az oláhoknak más fundust, vagy az oroszoknak
méltóztatnék ki muratálattni, nehezen hiszem, hogy öszve férhetnek. Méltóságos Püspök Uram eö
Nagysága nagyon gondolkozott vala hogy egy pap légyen itten, az ki mind az oláh nyelvet s mind
az oroszt egyaránt fogja tudni, talán nagyobb egyesség leszen az kösség között; Excellentiád bölcs
ítéleti fogja penetrálni, miként méltóztatik rólla kegyelmesen disponálni. T. Pater Vicarius Uram
Excellenciádat alázatosan venerállya, addig az Templomnak felszentelésére sem jönnek, valamíg
Excellenciád kegyelmes teczését nem fogják érteni, inhibeálta az oláhokat is minden ceremóniák
szolgálattyátul az Új Templomban, mivel addig Panichidát,, Matutinumot, Vetsernyét, az Liturgián
kívûl minden ceremóniákat véghez vittek benne.” (Károly, 1736. augusztus 26. MOL P 398, 136.
csomó 60845. Olsavszky Simon István püspök Károlyi Sándorhoz írt, 1736. október 8-án Munkácson kelt eredeti levele is fönnmaradt: MOL P 398, 53688.)
A levél szerint a románok anyagi okokra hivatkozva próbáltak megszabadulni az orosz hívektõl, mondván, hogy nem vettek részt rendesen az építkezésben. Furcsa mód a vezetõség, Oláh
Andrással az élen még Rácz Demeter orvosló javaslatát sem volt hajlandó elfogadni, hanem érzelmi útra terelte a vitát. Ebbõl világosan látszik, hogy végleg, minden áron kint akarták tudni az oroszokat a templomból. Valójában nem tudjuk, hogy mi állt a háttérben, talán a vezetõk között volt
valami konfliktus, mert Oláh András is – Ráczhoz hasonlóan (de alacsonyabb beosztásban) –
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a Károlyi család szolgálatában álló tisztviselõ volt (Károlyi Ferenc neki ad parancsot Rácz Demeter 1732-es telek ügyével kapcsolatban: MOL P 392, 8. fiók lad. 8/I. No. 123. b.). Károlyi Sándor
válasza nem található meg, de Rácz Demeter következõ levelébõl világos, hogy javaslatokat és parancsokat küldött a vita rendezésére. Úgy tûnik, hogy új templom építését javasolta, amelyet Rácz
Demeter föl is karolt, de õ már nem egyszerû fa-, hanem kõtemplom építését kezdeményezte. Végül
is úgy határoztak, hogy az új fatemplom mellett még álló régit fogják használni mindaddig, amíg
õ saját költségén fel nem építteti az újat. Rögtön javaslatot is tett, hogy honnan lehetne téglát
szerezni:
„Excellenciád kegyelmes levelét az oroszok és oláhok közöti controversiaban forgott
Templom iránt mélly alázatossággal vettem, s abbéli kegyes rendelését meg értvén, Vice Ispán
Jasztrabszky Urammal helyet is néztünk vala, de az oroszság, az a potiori az hajdúvároson lakik, kinek apja, kinek asszonya, s kinek rokona, s kinek gyermeke vagyon ebben az régi Temetõben eltemetve, nem akarnak recedálni tõlle, az harangozáson is meg egyeztek Excellenciádnak is keveseb
alkalmatlanságával esik meg, s az Dominiumnak sem drevescál vélle semmi jövedelme, Excellenciád Gratiájábul csak aszt az sorvat Templomot tökélettem el magamban (ha Isten reá segít, s Excellenciád Grátiája is nem lészen idegen), hogy küvel körül vétetem az bóthajtás alá, ugy sincsen ezen
az környéken az Munkácsi Klastromon kívûl kübül bóthajtásos kü Templomunk; Annak okáért Excellentiádat alázatossan instállom, méltóztassék annyi kegyelmet tenni, az adonyi Puszta Templomot, az ki Lugos mellett M. Egry Püspök uram Õ Excellentiája Diocesisében vagyon,89 maga hathatós Intercessiója által el kérni, hogy azon épülletre elhordatthassam, a mellett az Kidri Puszta
Templom90 körül is, ha is ollyat el hullott tégla találtatik, hogy felszedethessem, s hacsak fundamentumára is applicidálni, meg engedni méltóztassék, alázatossan kérem Excellenciádat, az többire
talán az Isten reá segít.” (Károly, 1736. szeptember 26. MOL P 398, 136. csomó 60847.)91
A kegyurakat nem sikerült teljes egészében meggyõznie az új kõtemplom ügyérõl. Rácz
Demeter tovább erõsködött jelezvén, hogy a kõtemplom építése mellett igenis ki akar tartani: „Mi
az Templomot illeti, igen is Kegyelmes uram az Úr Isten segícségébül, ujat akarok égetet téglábul,
azon az helyen, azhol most vagyon az orosz Templom, építeni. Tudom a’ menyibe Isten dücsõsségére czéloz, nem lészen Excellenciád ellenére; bánom aszt hogy az jövõ nyáron hozzá nem fogathatok, mivel téglát kel vettetni, s egyéb matériálékhoz kel készülni.” (Károlyi Sándornak. Károly,
1736. okt. 6. MOL P 398, 136. csomó 60846.) Úgy tûnik, hogy itt már teljesen lemondott a romokból szedhetõ téglák lehetõségérõl, mivel Károlyi Sándor válaszából kiderült, hogy az egri püspök
a nyíradonyi templom elhordását nem engedte, mondván, hogy kegyes tradíciók szerint angyalok
építették. Károlyi ezek után inkább új téglák készíttetését javasolja fiatal hadnagyának (Pozsony,

89 Adony a mai Nyíradony, melynek határában két középkori pusztatemplom (Kis- és Nagygút) is állt. Az egyik ma is meg-

van (NÉMETH 1997. 81–82.).
90 Valószínûleg a Nagykároly melletti Kide nevû, szabadpuszta-praedium birtokról van szó, melyre Károlyi Sándor 1719-ben

kapott nádori donátiót (KÁROLYI 1911. I. XIII. 17.).
91 Ugyanaznap írt egy levelet Károlyi Ferencnek is ebben a témában: „M. Gratilis Uram és Excellenciája M. levelét vettem

az elmult Postán az mellyben ketté szakasztotta az oroszok és az oláhok között fent forgott Templom controversiját hogy
az oláhokat disgustálni nem kíványa az oroszok építenek maguknak, Nondum venerat quidem hora mea, de csak instáltam
eö Excelleciájának hogy ha az adonyi Puszta Templomot az M. Egri Püspök Uramtul eö Excellenciájátul elkérheti eö Excellenciája az jövõ nyáron mihelt annyira való téglátt vetettetek, Isten kegyelmébül az Templom építéséhez hozzá fogatok:
szegény Szakhmáry ugyan az kit Kaplyonban vasárnap temetnek, nem fogja benne a Goszpodi Pamilujt mondani.” (Károly, 1736. 26. szeptember MOL P 398, 136. csomó 60848.)
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1736. október 7. MOL P 398, b1. csomó. Károlyi Sándor levelei. 36532.).92 Ennek ellenére Rácz
Demeter a hónap végén újra tájékoztatta urát, hogy az adonyi pusztatemplomnál szeretne téglát
szedni (Károly, 1736. október 27. MOL P 398, 136. csomó 60849.). Az építkezés a téglavetés miatt
tehát az õsz folyamán nem volt elkezdhetõ, aminek következtében Rácz leveleiben fokozott izgatottság érezhetõ.93 A téglák beszerzését már januárban megkezdte, s így írt urának, Károlyi Sándornak: „...s egyszersmind alázatossan instálnom, vagyon egy nehány ezer tégla rész szerént égetet
s rész szerént égetetlen az tégla vetõnél, kiket mind elolvasztya az esõ, kész volnék az árát le tennem a’ mennyiben az Urasághnak készült, s akár pediglen az jövõ nyáron mást vettetnem érette,
csak hogy aval, tavasszal mindgyárt hozzá foghatnék az fundamentumához az Templomnak, lenne
mind az öszve az égetetlenel circiter M/30.” (Károly, 1737. január 12. MOL P 398, 136. csomó
60897.) Miután sikerrel járt, nem elégedett meg, hanem urát különféle kérésekkel tovább ostromolta: „Excellenciád kegyelmes Grátiáját az Téglák iránt szolgai mélly alázatossággal vettem, ámbár
kit Isten tartózatsson, Zendülés miá szüksége valálna Excellenciádnak reája is lenni, a’ mint Prefectus Uram Munkácsról haza érkezvén számba veté égetet, és égetetlen kilenczven ezer találtatik, adig
a’ míg aszt fel nem dolgozzák 400 ezeret is vethetnek, hacsak harminc ezerig volna is Excellenciád
kegyelmébül reménségem, akár kész pénzért, akár kölcsön, mivel M. Gratilis Petras Kümüvessét
hozattam el, s már egész Nyár közepéig csak heverni fog, hogy ha Excellenciád kegyelmét nem obtincálhatom.” (Károly, 1737. február 15. MOL P 398, 136. csomó 60898.) Ebben a levélben az építõmesterre is találunk utalást. Az emlegetett Petrasch azonos lehet a nagybányai pénzverõ mesterrel,
aki alkalmazta a szóban forgó, de meg nem nevezett kõmûvest, mivel ebben az idõben folyt a pénzverõ ház építése is Nagybányán, melyet állítólag 1739-ben fejeztek be (BOROVSZKY é.n. 225. ).94
Úgy látszik, hogy Rácz a környéken máshol nem nagyon tudott alkalmas mestert szerezni.
A következõ levelekben Rácz folyamatosan különbözõ építési anyagokat, téglát,95 me96
szet, fát kért uraitól. 1737. június 15-én már azt is bejelentette, hogy ténylegesen hozzáfogott az
építkezéshez,97 bár az alapozást minden bizonnyal korábban kezdhették. Károlyi Ferencnek szólt
a következõ levele, melyben szintén bejelentette az építkezések elkezdését, s megemlíti, hogy a környezetében lévõ emberek kb. mennyi idõ alatt tartják felépíthetõnek a templomot: „Az Templomot
el kezdettem rakatni, lassan lassan épülget, Vice Ispán Úr négy esztendõt vetet néki, az asszony

92 Az egri püspök döntése már csak azért is figyelemre méltó, mert évekkel korábban a debreceni Szent Anna templom épí-
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téséhez engedélyezték, hogy több pusztatemplomnál hullott téglát szedjenek. Lehet, hogy ott nem voltak ilyen kegyes
mondák (MÁLNÁSI 1933. 116.). Az engedélyekre fontos volt odafigyelni, mivel például 1728. január 14-én a Békés megyei
gyûlésen Harruckern János Györgyöt azzal vádolták meg, hogy pusztatemplomokat hordat el magáncélra, amibõl négy
évig tartó viszály kerekedett (BUNYITAI–MÁLNÁSI 1935. 233.).
Egyszer pl. ezt írja: „Nékem pedig minden nemû consolátióm meg volna, csak építhetném fel az Orosz Templomot.” (Károly, 1737. január 5. MOL P 398, 136. csomó 60900.)
Palmer Kálmán szerint a pénzverõ építését 1734-ben kezdték el egy korábbi faház helyén, és 1739-re lettek készen, 20.784
frt. 55 kr. költségen. Ma is látható formáját 1782-ben nyerte el (PALMER 1894. 86., 167.). Ezeket az adatokat közli a város
új monográfiája is, de az újraindulást 1734–1737 közé teszi (FEªTILÃ–PINTILIE–CÃDARIU–SABÃU–ACHIM 1972. 270.). Ez
az utóbbi változat jobban összehozható a nagykárolyi építkezés idejével.
Károlyi Sándornak: „Excellenciád kegyelmességébül az Téglák iránt való Comissióját mély alázatossággal vettem, az Úr
isten álgya meg Excellentiádat érte, ollybá tartom, mint ha száz ezeret méltóztatott volna Excellenciád ajándékozni, mivel
munkánkhoz nem foghattam volna, alázatossággal fogom refundálni.” (Károly, 1737. március 13. MOL P 398, 136. csomó
60896.)
Károlyi Ferencnek: „én peniglen alázatossan instállok az Templomhoz vagy 100 köbül meszet Nagyságodtul” (Károly,
1737. április 5. MOL P 398, 136. csomó 60894.).
Károlyi Sándornak: „Excellenciád kegyelmes Grátiájábul az Templom építéséhez hozzá fogattam, ha az Úr Isten reá segét
nem lészen utolsó, alázatossan kérném Excellenciád, ha méltóztatnék egy kemencze meszet kegyelmessen applacidálni,
a’ mennyibe kerül az M. Dominiumnak, kû, s fa vágásáért s égetésért alázatossan contentumot tennék.” (MOL P 398, 136.
csomó 60903.)
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hatot, hogy el készül, Isten tugya hogy lész mint lész, ha Isten erõt egésséget ád, s ertéket is hozzá
eléb lész elkészülni.”98 Az év végén újabb nagyobb mennyiségû fát kért, valószínûleg az
állványzatokhoz, de az is lehet, hogy már bizonyos elkészült épületrészek befedéséhez.99
Az 1738-as évbõl nem találunk leveleket az építkezésrõl, talán azért mert Károlyi Ferenc –
levelei dátumozásának tanúsága szerint – 1738 õszétõl 1739 nyaráig otthon tartózkodott.
1739-ben a templom mellett az 1732-ben kapott telkén kívül egy másik telket is megszerzett (lásd: 22. jegyzet), hogy ott házat építhessen:
„Mivel excellenciád kegyes Grátiájábul, s Patrociniumábul ezen templomocskát itten kezdettem építeni, s. talán Isten segedelmébüll az aratásig el is végeztethetem nagyábull, életemnek
hátra maradot részét is itten Excellenciád és Excellentiádnak Méltóságos Successorainak szárnyai
alatt kívánnám végezni, a’ miben méltatlan személyem elégséges lehet Excellenciád alázatos szolgálattyára, koporsóm zárásáig fel lészek szentelve: Ugyan azon Templomocska mellett vagyon egy
puszta Telek, az kin ugyan mostan az orosz, és az oláh papok házay vannak, merészellek alázatossággall Excellenciád kegyelmes személlye elõtt instálni azon Telek iránt, valami módall méltóztatnék Excellenciád parancsollni, akár más inscriptionális fundust váltanék érette, s akár pénzben méltóztatnék excellenciád conferálni hogy egy házacskát építhetnék magamnak reája, ezen az nyáron
az állás fám megszabadulván, addig az fundamentumát accomodalván könnyebben jutnék építéséhez, hogy már ezen az udvari kenyeret diprecálván, Excellenciád kegyes Gratiájábul szolgálhatnék
csendes nyugodalomban az én Istenemnek. Az oláh pap, az oláh mesterrel, ha úgy teczenék Excellenciádnak, el lakhatnának egy Teleken, az orosz pap pediglen maradhatna azon a helyen, az hol
most az oláh pap vagyon, s nékem is Excellenciád Grátiájábul elégséges helyem lenne.” (Károlyi
Sándornak, Károly, 1739. február 28. MOL P 398, 136. csomó 60904.)
A levél arról tanúskodik, hogy a templomot június végére szerette volna befejezni, úgyhogy
a becslésekkel ellentétben valóban tempósan haladt az építkezés. A ház iránti kérelem pedig azt mutatja, hogy – talán házassági terveivel is kalkulálva – egy kis magánrezidencia kiépítésén fáradozott,
melyet a templom és a mellette lévõ kúria együttese alkotott volna. Ehhez a kéréséhez Károlyi Sándor saját kezûleg meg is írt számára egy adománylevelet, amelynek fennmaradt példányáról viszont
hiányzik a gróf aláírása és pecsétje.
„Én Nagy Károlyi Károllyi gróff Károllyi Sándor tisztem szerint adom tuttára mindenkinek
valakiknek illik ez levelemnek rendíben, hogy meg tekintvén Nemzetes Rácz Demeter Uramnak
Obester Károllyi Ferencz Fiam mellett való nyolcz esztendõbeli ticséges szolgálattyát (mellyet tész
rész szerint Táborozással, rész szerént pediglen kedves gyermekei mellett való lakással tölt el) offerálván továbbra is magát minden ki telhetõ dolgokra, engettem eõ kelmének, Nagy Károlly Mezõ
városomban, Kis uczában, egy Puszta Telekemet eum libero adificio. Kinek északrul az szomszédgya Kis ucza, Nap Kelettül az Sikátor, Délrül az Orosz templom, Nap Nyugattul az Szoros ucza,
melly az Szuhányi Uram Telek hátullyának mengyen az Sidók felé, minden hozzá való appertinentiákkal, szántó fölgyével s kaszállójával, kezében bocsátottam. Kit is ki vevén a Várossy Bírák iurisdictiója alól, engettem és attam eõ kegyelmének, és successorainak, olly institutioval valamint töb
inscriptionalista Uraiméknak, szabadossan hízni és minden haszna vételévell usuálni, egyedül
a’ Földes Uri jussomnak, Kocsma árultatásban, vagy egyben vagy másban, se titkon se nyilván ne
98 Nem tudni, hogy ki lehet az asszony, akirõl beszél, mert ahogy az életrajzában láttuk, ekkor még nem volt nõs (Károly,

1737. július 3. MOL P 398, 136. csomó 60902.).
99 Károlyi Sándornak: „Kéntelenetettem az Excellenciád kegyelmességéhez folyamodnom, mivel e’ táján senkitül sem sze-

rezhetek Templomhoz való fákat, ha csak 40 szálat is az kocsalyárul, vagy 60 az szodanki Erdõrül méltóztassék Excellenciád kegyesen applacidálni, s Redl Uramnak róla committálni.” (Károly, 1737. december 19. MOL P 398, 136. csomó
60901.)
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preindicállyon, se successorai ne propindicállyanak, hanem az Teleken épületet akár kübüll akár fábull szabadossan tehessen, s mind adig bírhassa, valamíg magamnak vagy successoraimnak indispensabilis szüksége nem lészen reája, akkora condigua affirmatione mediante az Teleken található
épületnek az árát, kívánván successoraim letenni tartozik, s successorai is tartoznak remittálni, Különbem sem Dominális Tiszteim, sem városi Bírám tellyességgel semmi datiávall, sem taxávall
azom fundust aggratavalni ne presumállyák. Mellybüll attam ezen levelemet kezem írásávall. S Pecsétemet Korroborálván.”100
A szerzõdéstervbõl látszik, hogy a telket mindenféle kiváltságokkal alaposan körbebástyázta. Hamarosan a ház építéséhez hozzá is kezdtek, és késõbbi „számûzetése” ellenére a ház fel is
épült.
1739-ben folytatódott a templom építése is, idõnként az uraság segítségét kérte, nyáron már
a fedésnél tarthattak.101 A templom tetejére 1739-ben felkerült a kereszt, mivel a templom padlásán
mai napig õriznek egy a XIX. században, valószínûleg a szentély kupolájáról leszerelt kovácsoltvas
keresztet, amelyen a szóban forgó évszám látható. Rácz 1739 telétõl kegyvesztettnek számított, ami
azzal is járt, hogy nem jöhetett be Károlyba. A bizonytalan helyzetben a ház és a templomépítést is
bizonytalannak érezte, bár ez utóbbi már majdnem teljesen elkészült:
„Miolta (…) Marsovszky András nállam vólt, s Ex. Kegyelmes parancsolattya szerént velem számot is vetett,102 azóltátul fogva, mind vártam nagy alázatossággal kegyelmes parancsolattyát, de ez óráig sem vehettem; kérem nagy alázatossággal méltóztassék irántam kegyessen parancsolni, hogy mondhassam magomat mihez alkalmaztatni, az tavasz jün, az építésrül kelletik gondolkoznom, ha Excellenciád Károllyban nem méltóztatik meg engedni, csak az pénzt méltóztassék
meg küldeni, másutt kelletik szereznem.(…) Az kirüll úgy méltóztatik Ex-ád írni, hogy soha igazán
nem szerettem, de hogy aszt meg mutassam, szeretni is kívánom, egyenlõ akaratbull mind kettõ eõ
Nagyságát, és eö Méltóságos maradékait, in casu defectus Nostri, successorainak tettük, és ha kö
várat építenénk is, csak ugyan eö nagyságának építenénk. Az templomrull se méltóztassék Ex-ád
meg feledkezni, ha én Károllyban soha nem lakom is, aszt mind az általl meg építeni kívánnám,
hogy abban az napkeleti igaz Anyaszent egy ház rubricai szerént, örökké tiszteltessék az Úr Isten:
Ha pediglen ne talán tán az iránt is, más viselkedéssel volna Ex-ád, Consuliárius Szuhányi Uram
Projectuma szerént /az ki talán nem igen tuggya, minémü szöveccséggel uniáltatotta az Napkleti
Anyaszent egy ház, az Római Anyaszent Egy házzal/ aszt is örömest érteném Ex-ád Gratiájábull,
hogy ahoz képest, mind az Felséges udvarnak, s mind az Római Szent széknek instálhatnék.” (Károlyi Sándornak. Szántó, 1740. március 14. MOL P 392, 11. fiók lad 10. No 130. Mezõpetri)
A templom ügyét tágabb egyházpolitikai perspektívába helyezte, kifejtvén, hogy az unió
szempontjából mennyire fontos és hasznos lesz az épület. A Károlyi Sándornak írt másik levelébõl
jól látszik, hogy a templom építése ekkor még nem fejezõdött be, de már közel járt a végéhez:
„Excellenciád kegyelmébül az Templom contuniátiója applacidáltatott, s már az ideje is Istennek hála be jött, nállam nélkül semmire sem mehetnek Mester Embereim, alázatossan kérem Excellenciádatt méltóztassék kegyessen meg engedni, bár csak egy héten egyszer magamat eresszenek
100 Külsõ oldalán a felirat: Rácz Demeter Uramnak adott Telekrül való levél (MOL P 392, 8. fiók lad. 8/1. no. 137.).
101 Károlyi Sándornak: „Amellett kegyelmes Uram alázatossan insttallok Excellenciádnak, vagy harmincz száll fenyõ desz-

kát kölcsön méltóztatnék Excellenciád kegyessen applacidálni, az enyéim mihelt el érkezik, ugy alázatossággal azonnal
refundálom, a’ nélkül éppen hevernek az átsaim, s az üdöbüll is kikopom, ha csak Excellenciád Gratiája nem járul hozzám”. (Károly, 1739. júl. 27. MOL P 398, 136. csomó 61071.)
102 A számadás már a botrány miatt készült, s a 7. pontjában szó esik a templomépítkezésrõl is. Szántón 1740. március 5-én
írták alá Marsovszky Andrással együtt: „7. tétel – 1739. – Az melly új fundust az Templomnál méltóztattak eõ Excellenciájok „mindketten” eum libero aedificio resolválni, az adig való épület exportal – 1000 RhF.” (MOL P 392, 11. fiók lad
10. No 129. Mezõpetri)
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az Templomhoz, hogy a’ mit adig Isten kegyelmébüll építettem, ezután abstinentiám miá el ne roncsák.” (Szántó, 1740. április 25. MOL P 392, 11. fiók lad 10. No 135.)
Püspöky István prefektusnak küldött utasításaiból látszik, hogy az építkezést tovább folytathatta, mert a templomtól a házhoz hordták át a szerszámokat.103 Ezek szerint Károlyi Sándortól
1739-ben megkapta a telket, és az 1767-es nyugdíjkérõ levelébõl láthattuk, hogy 16.600 ft. értékû
házat épített rá. Károlyból fönnmaradt egy épületlista az Orosz templom utcájáról, amely ugyancsak
jelzi, hogy Rácz Demeter háza tényleg megépült.104 A házat 1771-ben Szatmár vármegye vette meg
és elsõ székházát alakította ki benne (FÖGLEIN 1942/45. 228.).105
3.1.3. A templom mûvészettörténeti jelentõsége
A templom nyeregtetõs hajója fölé két nyugati homlokzati torony, valamint egy centrális
kupola-torony magasodik. Északi és déli oldalán íves tetejû oldalapszisok (ún. klirosz) emelkednek,
a keleti végéhez csatlakozó félköríves szentélyt dob nélküli lanternás kupolával fedték (1–2. kép).
A külsõ homlokzatokat gazdag vakolat-architektúra teszi változatossá. A nyugati, félkörívesen záródó fõkaput a fõhomlokzat ritmikáját és párkányszerkezetét idézõ keretépítmény övezi, míg a timpanon helyén, közvetlenül a párkányra ülõ szegmensívvel záródó ablak nyílik, melynek keretezése
a tartó párkányzat széléig ívelve lantformát idéz. Az ablak fölötti timpanont egymással nem érintkezõ, szabályos félköríves voluták alkotják, közöttük kagylóformát idézõ dísz kapott helyet. A falakat pilaszterek tagolják, és az ablakokat keretezõ, középen nyitott, széttartó oldalszárakból alkotott timpanonokkal kombinált vakolatelemek díszítik. A fõhomlokzat koronázó párkányára közvetlenül három szegmensíves ablak ül, amelyek a templom padlásterét, és a két torony alsó szintjét világítják meg. A három egyforma méretû és formájú ablakot egy nagy oromzati ívbe foglalták,
amelynek a középsõ homlokzati részét egy pici háromszög alakú timpanonnal zárták le. Meglehetõsen szokatlan ez a megoldás, mert az egész homlokzatot lezáró íves forma azt a látszatot kelti,
mintha a tornyok a háta mögül nõnének ki, tõle teljesen függetlenül. Valószínûleg az egész épületet
uraló központi torony tömegének jobb ellensúlyozása miatt volt szükség a széles homlokzati ívre,
hogy a fõhomlokzat a tornyok rovására jobban érvényesülhessen.

103 „...a mellett az Téglákatt is András Tégla vetõvel s Lázárall, mind az kik az ház fundamentománáll találtatnak, s mind az

tégla vetõnéll, s mind az tégla égetõ kemenczében az kik vannak, számban vétettni hogy hány ezer, s ahoz képest Lázártull mindenekrüll recognitiót venni, s a’ mennyi mész az Templomban találtatik az kerek számban Száz Rhnes forintokban vagyon eö Kegyelmének engedve, bízvást el hozatattya õ kegyelme, Andrással ki hordatathattya Lázár Uram magának az kemenczébül az téglát, akkor számba vetetni asztat, adig az többit fel lehet számlálni, a’ mint szokták ha nem
egész, tehát két darabot egyben.” Fát készültek még szállítani két hét múlva, amelybõl juthatott Károlyba még az istállókhoz is. „...a kis Pokahajdák Jankó holmi eszközököt désákat, kapákat, targonczákat az Templomtull általl vitet magávall
Lázár uramhoz, csak számot vessen reája, hogy mennyit vitt általl.” (Szántó, 1740. május 17. MOL P 398, 136. csomó
61094. Püspöky prefektusnak)
104 „Sub. Nagy Károlyban Orosz és oláh Templom Utzán lévõ Telekek Nap Kelett felõl
No. 1. Lakatos György, Lakatos mester Ember 2. Kaizer Máttyás Áts Pallér 3. Szûcs Demeter az Orosz Pap veje, másik
Uttzára vagyon építve az Háza. Az is egész sorban számláltatik. 4. Az Oláh Mester, Ugyan azon Utzán van fordítva Háza
5. Bécsi németh asztalos 6. Az Orosz Pap eö Attyasága Háza 7. Dudorics Csizmadia
Nap Nyugott felõl való soron. 8. Az Úr Rácz Demeter Uram épülettye. 9. Az Orosz Templom 10. Az Oláh Templom 11.
Cseppel Antal Gazda 12. Bathóczy Ferencz Csizmadia 13. Tóth János olajütõ 14. Filke István Gomb kötõ 15. Az Ispotály
mellett, mellyet a’ Suszter most épített.” (A dokumentum hátoldalán van egy 1758-as évszám. MOL P 392, 161. fiók. No.
22.)
105 A Károlyi levéltárban a megyeháza felmérési rajza is fönnmaradt 1780-ból, amikor már egy teljesen új székház építését
tervezték, Rácz házát az alaprajz tanúsága szerint megyei hivatalokká alakították (MOL T 20.189.). A megyei telek templommal határos oldalán egy alápincézett épület is állt. Ennek az épületnek az alaprajza, amely nagyobb tervrajz töredéke,
a családi levéltárban a szegvári anyagba keveredett (MOL P 392, 168. fiók. f 119.).
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1. kép
A nagykárolyi magyar gör. kat. templom
fõhomlokzata (KÖH Fotótár 8968, XX. század
elsõ fele)

2. kép
A nagykárolyi magyar gör. kat. templom déli
homlokzata. (KÖH Fotótár 15802 (poz.), XIX. század
vége vagy XX. század eleje)

Abb. 1
Hauptfassade der ungarischen griechisch-katolischen
Kirche in Nagykároly (KÖH Fotoarchiv: 8968,
erste Hälfte 20. Jh.)

Abb. 2
Südfassade der ungarischen griechisch-katolischen
Kirche in Nagykároly (KÖH Fotoarchiv:
15802 [Pos.], Ende 19. oder Anfang 20. Jh.)

A tornyok mögötti padlásteret a hajó oldalfalainak nyugati szakaszába épített, falban futó
lépcsõkön lehetett megközelíteni. Ennek a középkori megoldásokra emlékeztetõ szisztémának köszönhetõ, hogy a hajó oldalfalainak síkjából nem csak a két félköríves kliroszt, hanem a tornyok
szélességével egyezõ falszakaszt is kétszeresen elõre ugratták.106 A hajónak két oldalbejárata is volt
(a délit késõbb befalazták), amelyek a fõkaputól eltérõen, az ablakokkal egyezõen szegmensívvel
záródtak. A templom hangsúlyos eleme a központi torony, amely a szentély és a hajó találkozásától
a falba épített lépcsõk miatt elõre ugratott oldalfalak síkjáig terjed. A tornyon pilaszterek és párkányok közé helyezett kettõs ablaksorban a fölsõ ablakok fele akkora magasságúak, mint az alsók. Egyébként vakolatdíszítésük egyezik a hajóablakokéval (bár a legutóbbi helyreállításkor

106 Lux Kálmán a templomról készített alaprajzán elõször két csigalépcsõt jelöl, melyeket késõbb rajzolt át ceruzával jelölve

be a fali lépcsõket. Ennek az lehet az oka, hogy az 1888-ban a helyi mérnökök által készített alaprajzon is csigalépcsõ
szerepelt (KÖH Tervtár, K 4463., KÖH Tervtár Lux hagyaték 02560.).
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a timpanonokat eltüntették, csak az alsó párkányukat hagyva meg). A templom tetõszerkezete mai
formáját a XIX. században nyerte el, az 1834-es földrengés után.107
A templom belsõ kialakítás sem szokványos. Az ablak nélküli hajórészt szabályos dongaboltozat fedi, amely a tornyok vonalával ér véget. A tornyok alatti rész lapos fedésû, és nincs benne
karzat, viszont innen indul az urasági karzatra vezetõ két lépcsõ, bár a déli ajtaját befalazták. A kupoladob nyugati felében, teljesen rendhagyó módon, a dob alsó síkján induló, hasasodó mellvéddel
ellátott urasági karzat kapott helyet, melynek bejáratát gazdag stukkókeret övezi, benne Rácz Demeter címerével. A karzatról éppen az oltárra lehet látni. A szentély és a hajó oldalfalait, valamint
boltozatait stukkók borítják. Ezek közül mindenképp figyelemre méltó a kupola dobjának keleti oldalában található, a négy evangélista ülõ alakját ábrázoló, az ablakok méretével egyezõ, szegmensívvel záródó stukkókép, mely stiláris alapon XVIII. századinak tûnik (3–5. kép). Basilovits is megjegyzi Ráczról, hogy a károlyi
templomot a szükséges javakkal ellátta, és képekkel dekoráltatta.108
A boltozatokat és az oldalfalakat
ornamentális stukkók borítják, melyeket meglehetõsen kevés alapmotívum variálásával alakítottak
ki. A XVIII. századi berendezésbõl
származnak még a kliroszokban található kántorpadok forgatható
könyvtartókkal,109 valamint a fal
elõtti sztaszidionok. A templom
alatt kripta van,110 mely jelenleg
nem közelíthetõ meg.
Rácz Demeter a levelei
szerint egy Nagybányán dolgozó
építõmestert hívott át a nagykárolyi
templom építéséhez, akinek a neve
3. kép
sajnos soha nem bukkant elõ a forA négy evangélista képe a nagykárolyi gör. kat. templom
rásokban. Néhány évvel késõbb
kupolatornyában, stukkó, XVIII. század (A szerzõ felvétele)
szintén egy bányai mestert foglalkoztatott Vezenden, valószínûleg
Abb. 3
a háza építésénél, de nem tudjuk,
Bilder der vier Evangelisten im Kuppelturm der griechisch-katolischen
Kirche von Nagykároly, Stuck, 18. Jh. (Foto: Verfasser)

107 A „nagytorony” átalakításáról és bádoggal fedésérõl szóló szerzõdés, mely ifjú Makra Mihály és Fábi Lajos lakatos mester

között köttetett, fennmaradt az egyházközség irattárában 1870-bõl.
108 „Non secus etiam Karolyinim Ecclesiam pro parte Ruthenorum erexerat, internaque instructione, supellectili, imaginibus,

aliisque requisitis sufficienter prividerat.” (BASILOVITS 1799/1804. I. Pars III. Caput IX. 108.)
109 Ilyen típusú padok nem nagyon maradtak fenn a magyarországi görög katolikus templomokban. Tokajban ugyan megvan-

nak még, de ott is már csak az egyik ép.
110 Nem tudjuk, kik vannak itt eltemetve. Benedek szerint a XIX. századi ikonosztáziont építtetõ házaspár, de nem lehet tud-

ni, mire alapozza véleményét (BENEDEK 2001. 15.). Rácz Demeter Szaplonczay Istvánnak írja: „Az Édesatyádat tegnap
temettük el az Orosz templomban.” (MOL P 398, 136. csomó 61175. Károly 1751. május 22.) Lehet, hogy ez csak a szertartásra vonatkozik, s nem arra, hogy a testet is a templomban helyezték el. A kriptát 2006 õszén a padlócsere során fölnyitották, de temetkezés nyomát nem találták.
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4. kép
Szt. Máté evangélista a nagykárolyi gör. kat.
templomban, stukkó, XVIII. század
(A szerzõ felvétele)

5. kép
Szt. Márk evangélista a nagykárolyi gör. kat.
templomban, stukkó, XVIII. század
(A szerzõ felvétele)

Abb. 4
Der Evangelist Matthäus in der griechischkatolischen Kirche von Nagykároly, Stuck, 18. Jh.
(Foto: Verfasser)

Abb. 5
Der Evangelist Markus in der griechisch-katolischen
Kirche von Nagykároly, Stuck, 18. Jh.
(Foto: Verfasser)

hogy ugyanarról a személyrõl van-e szó.111 Ez utóbbi iránt 1743-ban Károlyi Sándor is élénken érdeklõdött mestert keresve az erdõdi vár építkezéseihez, ahol még ebben az idõben is folyt munka.112 A nagykárolyi templom tervezõmesterének meghatározása konkrét levéltári forrás felbukkanásáig leginkább stíluskritikai alapon kísérelhetõ meg.
A nagykárolyi templom alaprajzi elrendezése nagyon emlékeztet máriapócsi társáéra (nyújtott szentély, oldalapszisok, három bejárat, nyugati toronypár), bár a pócsi templom ekkor még nem
111 „Parancsolattyát vettem mély alázatossággal, mellyben az kümüves mesterem iránt méltóztatik tudakozódni, még nállam

vagyon munkája igen kevés vagyon hátra, […] tessék Excellenciád parancsollni vélle, most úgyis heverõben vagyon.”
(Vezend, 1743. június 24. MOL P 398, 136. csomó 61112.)
112 „Ex-ád kegyelmes Parancsolattyát mind az kümüves Mester, s mind az állásul való fenyõ szálak iránt nagy alázatosssággal vettem, az kümüvessem hogy Bányára directált az pénz verõ háznál valamely szolgálatott keresni magának, mivel nállam már rövid idõ alat végezné munkáját, csak vagy egy szekér fris meszet kaphatnék nékie, s azonnal szabadulnának az
álláshoz szükséges fenyõ szálak is, mivel egy sincsen heverõben,..” (Károly, 1743. július 7. MOL P 398, 136. csomó
61113.) Erdõd újjáépítését 1727-ben kezdték, de az új torony belseje pl. még 1739-ben, sõt 1744-ben sem volt teljesen
kész (MOL P 397, 99. csomó, Számadások 1739–1829. 1739-es Inv. 41v, valamint uo. 1744-es Inv. 218v.).
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volt kész. 1730-ban Liczky Nicodémus kassai mester által készített elsõ
tervrajza az egri egyházmegyei levéltárban maradt fönn (6–7. kép).113
Liczky rajzán a templom fõhomlokzatát szembõl, a hajó déli oldalát pedig axonometrikus formában ábrázolta. A háromtengelyes homlokzaton a tornyok síkjához képest a hajó
homlokfala beljebb került, amelyen
egy díszesebb fõkapu, fölötte pedig
egy nagy ablak van kialakítva, az
oromzat íves záródású két, egymás
fölé helyezett szoborfülkével. A tornyok három alsó szintjére, a pilaszterek és hangsúlyos koronázópárkány
által határolt mezõbe négyzetes ablakokat szánt, felsõ szintjük viszont
aszimmetrikus kialakítású lett volna:
az egyik torony négyzetes, a másik
íves záródású ikerablaka felett egy
nap-, valamint egy mutatós órát terveztek. A toronysisakok tömzsik,
íves profilú idomra helyezett lanternával. A hajóhoz két oldalapszis csatlakozik, egy sor téglalap alakú ablakkal, amelyeket szegmensívvel koronázott keretdísz övez. Az oldalapszisok és a szentély tetõzete íves kialakítású, de huszártornyok nélkül.
A homlokzat alatt az épület alaprajza
is szerepel, amelybõl látszik, hogy a
szentély nyújtott arányú, a hajónál
keskenyebb. A templom részletformái, homlokzati megformálása leginkább az XVII. századi elõképek ismeretére utal. Liczky mintaképei

6. kép
A máriapócsi kegytemplom tervrajzának részlete:
fõ- és oldalhomlokzati rajz. Liczky Nikodém, 1730
(Eger, Érseki Levéltár)
Abb. 6
Die Gnadenkirche von Máriapócs, Detail der Planzeichnung: Haupt- und
Nebenfassade, Nikodém Liczky, 1730 (Eger, Erzbischöfliches Archiv)

113 38,4 x 46,8 cm, Eger, Érseki Levél-

tár, Archivium Vetus, 238. i.sz. Megköszönöm Baán Istvánnak, hogy erre a rajzra fölhívta a figyelmemet. A
rajzot Bizánczy György munkácsi
püspök küldte meg Egerbe, hogy az
akkori püspöktõl, Erdõdy Gábortól
engedélyt kérjen az építkezéshez.
(Kísérõlevele: Eger, Érseki Levéltár,
Archivium Vetus, 238. i.sz.)

7. kép
A máriapócsi kegytemplom tervrajzának részlete, alaprajz. Liczky
Nikodém, 1730 (Eger, Érseki Levéltár)
Abb. 7
Die Gnadenkirche von Máriapócs, Detail der Planzeichnung: Grundriss,
Nikodém Liczky, 1730 (Eger, Erzbischöfliches Archiv)
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a kassai épületek lehettek, esetünkben leginkább a jezsuita templom, melynek építését 1671-ben
kezdték (KEMÉNY 1904. 113.). A pócsi templomot 1731-ben elkezdték építeni, de Bizánczy halála és
a püspökök gyors váltakozása miatt a munka tíz évre félbeszakadt.114
A pócsi és a károlyi templom közötti rokonság nem lehet véletlen. Az épülõfélben lévõ pócsi templomot a rendszeres zarándoklatok során Rácz biztosan megismerhette, de jó egyházi kapcsolatainak fényében az sem zárható ki, hogy a templom terveihez is hozzáférhetett. Elképzelhetõ
továbbá, hogy a nagykárolyi templom ismeretlen tervezõ mestere maga Liczky Nikodém,115 hiszen
késõbbi adatok azt mutatják, hogy Liczky a környéken is járt, és Rácz ismerte õt. Liczky érintettségére vall, hogy a nagykárolyi templom külsõ díszítése is idõnként XVII. századi elõképeket idéz (pl.
nyitott timpanonok: Kassa, jezsuita templom fõhomlokzata). A károlyi templom homlokzati oromívének arányai viszont már a késõbbi, szintén Liczky által épített nyírbátori ferences templom fõhomlokzat-ív megoldását elõlegezik meg. Liczky szerepe talán csak a tervezésben lehetett meghatározó, az építési munkák elvégzése pallérjaira vagy a helyi mesterekre hárulhatott. Az épület megformálásban Rácz Demeternek is nagy szerepe lehetett. A kupola építésénél a munkácsi kolostor
temploma lehetett a mintaadó, amelyre – mint a környék egyetlen kõtemplomára – hivatkozott is az
egyik levelében. A padlásról megközelíthetõ toronybelsõvel rokon építési megoldásokat mutat a kicsit korábban épített erdõdi vár, melynek két tornyában a felsõ szintekre csak a palotarész padlásán
keresztül lehetett feljutni (MOL P 397, 99. csomó, Számadások 1739–1829. 1739-es Inv. 45v.).
A pilaszterek dór fejezete, a központi tornyon pedig tükrös kialakításuk leginkább az erdõdi vár tornyainak kialakítására emlékeztetnek,116 amint a központi torony lanternás sisakja is.117
A károlyi templom kapcsán röviden érdemes kitérni a kliroszokkal bõvített templomtípus
eredetének problematikájára is. Puskás Bernadett ennek a formának az õsképeit az áthoszi templomtípus havasalföldi, erdélyi, moldvai recepciójában jelölte meg (PUSKÁS 1998, 161–162., PUSKÁS
2002A, 123–124.). Nem valószínû, hogy a pócsi templomot tervezõ Liczky keleti elõképeket használt, inkább saját kora barokk templomainak egyik centralizáló változatát alkalmazta. Az elsõ tervéhez képest a pócsi templom az 1742-ben folytatott építkezés során már módosított formában épült
meg – nagyobb ívû oldalapszisokkal, kettõs ablaksorral –, amelynek töredékes tervanyaga szintén
fennmaradt (DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 525, 8.). A módosítások mögött az egri trinitárius templom hatása sejthetõ, bár ez a feltételezés csak akkor lehet helytálló, hogyha igaz Voit Pál megállapítása, miszerint a Kilian Ignaz Dietzenhofernek tulajdonított tervek már az 1730-as években készen
voltak, noha a templom csak a XVIII. század második felében épült meg (VOIT 1964. 215–245.).118
Ez a korai datálás elképzelhetõvé teszi, hogy a pócsi templom tervezõje vagy megbízója Egerben
láthatta a trinitáriusok terveit.119
114 Ennek a két évnek az építési számadásai: DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 483, f 2-8r. Az itt dolgozó mesterek 1731. szep-
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temberi és októberi munkájának napi kimutatása: DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 483, 8v-16r. Ezeket a költségeket bedolgozták a késõbbi számadások közé is (1742–1757): DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 750.
Kemény Lajos is említést tesz róla a kassai mestereket feldolgozó munkáiban. Kemény úgy tudja, hogy Liczky Nicodemus kõmûves 1723-ban nyert polgárjogot Kassán (KEMÉNY 1899. 114.). Liczky 1730 és 1757 között a céhmesteri tisztséget is többször betöltötte (KEMÉNY 1904. 83.). Kemény semmilyen munkát nem köt a nevéhez.
A várról jó metszetet közöl: LAUKA 1854. 51.
Bár egy XVIII. századi rajz szerint ilyen sisakja volt az 1723-ban a reformátusoktól visszaszerzett nagykárolyi Mindenszentek templomnak is (ÉBLE 1897. 13.).
A kolostor építése már 1725-ben elkezdõdött, és 1735-re lett készen. A templom alapkövét 1748-ban tették le. Voit szerint
a templom mindenképp megelõzi a vele közeli rokon prágai Szent Katalin templomot, amely 1737–41-ben épült (VOIT
1969/78. I. 196., 205.).
Voit Pál a trinitárius templom filiációjának, méghozzá a templom ismeretlen kivitelezõ mestere munkájának tartja az
1748-ban már tervezett, Barkóczy Ferenc, akkor már esztergomi érsek által támogatott nagykállói templom alaprajzi formáját is (VOIT 1969/78. I, 168.). Az ötvenes években megépült templom mintája a szomszédban lévõ Pócs is lehetett,
amelynek ugyanilyen arányú alaprajza van.
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A XVIII. század közepétõl kezdve a munkácsi egyházmegye területén elterjedt kliroszos
templomtípus esetében a pócsi templom mintaadó szerepe mindenképp jelentõs. A nem sokkal késõbb beinduló bazilita templomépítkezések is a pócsi templomot tekintik mintának, szinte mindegyiknél megjelenik a klirosz (PUSKÁS 1998. 161.), de nem abban a kereszthajót idézõ, nagyszabású
formában, mint Pócson, hanem csak a kántorpadok befogadására alkalmas szûk oldalapszisként.
A károlyi templom esetében is már ebben a szûkített formában, a pócsihoz képest redukálva építik
meg az oldalapszisokat. Az elõképek keresése során nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a korabeli szemlélõ számára nem az egy az egyben készített kópiák, hanem a fontosabb elemek egyszerû megléte biztosította a minta és a „másolat” közötti hasonlóságot, hiszen nem gondolkoztak olyan
pontos geometriai és mértani formákban, mint a mai szemlélõk. Nagyon valószínû, hogy a megrendelõk számára az évente többször is felkeresett monumentális pócsi templom lehetett minden
„szép” kõtemplom õsképe, és ennek a mintakövetésnek az egyik korai példája a károlyi templom,
amely méreteinek köszönhetõen hamarabb megépült, mint az elõkép, és késõbb maga is mintaadó
szerepet játszott szûkebb környezetében.
3.2. Vezendi építkezések
Vezendet, a Károlyi család egyik õsi birtokát, Rácz Demeter a házassági bonyodalmak utáni kibékülésnek köszönhetõen kapta meg, a teremi birtokrészekkel együtt.120 Rácz egyik levelében
említi, hogy õ kérte ezt a falut, ugyanakkor panaszkodik, hogy roskadozik benne a „sorvatt” ház
(Szántó, 9. augusztus 1741. Károlyi Sándornak. Hogy a szántói vagy a vezendi házra gondolt-e,
pontosan nem tudni. MOL P 398, 136. csomó 61101.). Hogy pontosan mikor költöztek át ide Szántóról121 és milyen házba, nem világos. Rácz Demeter 1743-as, Vezenden kelt leveleiben többször
tesz említést kõmûvesekrõl, ami arra utal, hogy folytak itt építkezések.122
Vezenden az „oláh” hívek fatemploma helyett téglából templomot is építtetett.123 A pontos
építési dátum nem ismert, az 1747-es összeírás még szalmával fedett fatemplomot említ, de jelzik,
hogy Rácz Demeter új kõtemplomot szándékozott építeni (EMBER 1947. 104.). Rövidesen el is készülhetett, mert az 1770-es években Rácz Károlyi Antaltól kért segítséget, hogy a templom elsõ fedését új zsindelyre cserélhesse:
„Kegyelmes Uram!
Excellenciád szerencsés haza érkezése Pap Sándor oláh vice esperess Atyám által, tuttomra eset, s azonnal alázatos kötelességem szerént udvarolhattam vólna Ex-nak, de ez járován betegség engemet is meg találván majd kilenczed napig zaklatott, szokás szerént koplalással, s korpa cziberével Isten kegyelmébül vehettem egésségre magamat, s aztat nyomban követte a keresztcsont
120 Szirmay írja: „Puszta Terem (Mezõterem mellett: Emlékezetünkre Károlyiak engedelmébõl Rácz Demeter bírta, kinek

magva szakadtával ismét Gróf Károlyi házra szállott. Vezend: Ezt is emlékezetünkre Rácz Demeter, jeles erköltsü ’s tudós
férfiú bírta […]. De semmi maradéka nem maradván, ezen helység ismét a’ Grójf Károlyi házra szállott.” (SZIRMAY
1809/10. II. 35., 38.)
121 Szántóról még 1741. október 25-i dátummal keltezett egy levelet (MOL P 398, 136. csomó 61102.), de talán már hamarabb átköltözhettek, mivel a szántói pestises román szerzetesekrõl szóló levelét Vezendrõl dátumozta. 1742. június 26.
(MOL P 398, 136. csomó 61103.)
122 „Parancsolattyát vettem mély alázatossággal, mellyben az kümüves mesterem iránt méltóztatik tudakozódni, még nállam
vagyon munkája igen kevés vagyon hátra, edig is elvégezte volna, hogy ha Váradrul meszet kaphattam volna, tessék Excellenciád parancsollni vélle, most úgyis heverõben vagyon.” (Károlyi Sándornak, Vezend, 1743. június 24. MOL P 398,
136. csomó 61112.)
123 Szirmay írja: Vezend „Lakossai Oláhok, téglából épüllt Templomok, Papok helyben.” „Ez (ti. R.D.) Görög hiten lévén
építette itten a’ lakósok számára a’ Templomot is.” (SZIRMAY 1809/10. II. 35., 38.)
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fájás hogy csak az Templomba is alig mehetek, Ex-dat nagy alázatossággal követem hogy nem udvarolhattam alázatos kötelességem szerént.
E mellett egy alázatos kérésemet bátorkodom Ex-ád kegyes színe elébe terjesztenem, az
Vezendi Templomnak még az elsõ fedele, igen meg rostásodot, sok helyen csorog, alázatossan esedezném Ex-ád elõt, ha méltoztatna Inspector Uramnak parancsolni, ha csak 20 ezer tölgyfa zsindelyeket is pénzért az említet Templom fedelére adna, az Úr Isten is meg álggya Ex-áddat érette: Én
pediglen tapasztalt kegyelmébe, magamat életem fottáig ajánlván, állandó tisztelettel vagyok
Exnak: alázatos szolgája: R. D. Vezend. 5. dec. 1773.” (MOL P 398, 136. csomó 61380.)
A templom ma is áll. Szentélye a tizenhatszög három oldalával záródik, belül fiókos boltozat fedi, a síkmennyezetes hajó két klirosszal bõvített. A templom ablakai szegmensívvel záródnak,
kívül a hajó oldalfalait az ablakok között lefutó pilaszterek tagolják. A torony mai formájában
klasszicista stílusjegyei alapján inkább XIX. századi lehet.124 Berendezése a XIX. és XX. század
fordulóján készült.
A templomon kívüli építkezéseire is van adat, amikor Károlyi Antalnak eladásra kínálja
a falut, utal az itteni házára is. Furcsa, hogy miközben felsorolja, mi mindent csinált Vezenden,
a templomot nem említi (Károly, 1767. december 2. MOL P 398, 136. csomó 61353.).
3.3. Bazilita építkezések
3.3.1. Máriapócs
A Szabolcs megyei Pócson 1696 novemberében, a helyi görög katolikus fatemplomban az
Istenszülõ ikont könnyezni látták. A csoda híre Bécsbe is eljutott, ami a kegykép elszállítását eredményezte a következõ év tavaszán (az okokról és módjáról: TERDIK 2001. 127–131.). Ennek ellenére a helyi kultusz sem szûnt meg, mivel az eredeti ikont másolattal helyettesítették, amely néhány
év múlva szintén könnyezett (1715).125
A szabolcsi kegyhely a Károlyi család vallásos életében is fontos szerepet töltött be. Károlyi Sándor a Providentia Dei (1728) címû, a birtokain található plébániák vallásos életének sajátos rendtartását is szabályozó írásában augusztus 15-re és szeptember 8-ra kötelezõ zarándoklatot
írt elõ a birtokain élõ katolikusok számára a pócsi búcsúba:
„Die 15 Hujus következvén Nagy Boldog Asszony napja, ha szintén az promitált miá valakik elmaradnának az pócsi devotióról, mint fellyebb decraláltatott Kiss Asszony napján.
Die 8-va Septembris egész jószágumbul Sollemnis Processióval tartozni fogunk – az Parochusok kiki maga gyülekezetével – zászlók alatt Istennes dicséretekkel, szép rendel s szép példaadással, minden botránkoztatásnak el távoztatásával, Báthori szerzetesekkel magunkat conjugálván,
el menni s Devotiok végezéséért az szerint vissza jönni.” (TEMPFLI 1996. 119. Eredeti átirata Éble
Gábortól: MOL P 1507.)
Családtagjai is rendszeresen részt vettek ezeken az alkalmakon. 1737-ben például Haller
Gáborné, Károlyi Klára asszony Pócsról indult Máriacellbe Károlyi Ferenc három gyermekével
együtt – akiknek kíséretére Csáky Konstancia mellett Károlyi Sándor Rácz Demetert is kirendelte
–, hogy a török ellen harcoló testvéréért és fiáért könyörögjön.126 A Károlyi családnak késõbb még
124 Az egyik nagyváradi egyházmegyés schematizmus szerint a vezendi templom 1802-ben épült. Ez a dátum a fentiek alap-

ján a templom építéséhez képest túl késõi, viszont a torony építési idejét jelölheti, bár stílusa alapján inkább egy-két évtizeddel késõbbre datálnánk (SCHEMATIZMUS 1909. 233.).
125 A másolatot 1707-ben kapták az egri püspöktõl (PUSKÁS 1995. 169.).
126 Cellbe végül csak Hallerné, de Sassinba (Sasvár) mindenki eljutott (ÉBLE 1893. 409.). Károlyi Klára zarándoklata emlékére három fogadalmi képet is festetett, melyek közül egyet a nyírbaktai (ma: Baktalórántháza) római katolikus templomban, kettõt pedig a kerelõszentpáli fogadalmi kápolnájában helyezett el (FARBAKY–SERFÕZÕ 2004. 353–354.).
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szorosabb kapcsolata lett Póccsal, hiszen Károlyi Ferenc nagy birtokgyarapítási akciójában az ecsedi uradalom részeként 1748-ban ezt a falut is megszerezte.127
Pócson a negyvenes években már a végéhez közeledett az 1731-ben megkezdett, de többször megakadt kegytemplom építése, amelyet már használtak is, de csak 1756-ban szenteltek föl
(PUSKÁS 1995. 171.). A templom építési munkálataival egy idõben Munkácsról Olsavszky Mánuel
püspök bazilitákat is áttelepített, akik elõször a régi parókián laktak. A rend igényeinek megfelelõ
kolostoruk építése 1749. május 28-án indult meg, amikor Károlyi Ferenc nevében Rácz Demeter letette az alapkövet (BASILOVITS 1799/1804. I. Pars III. Caput I. 11.).128 Nagy segítséget nyújtott Károlyi Ferenc, hiszen két év múlva a bátori minoriták és az egri püspök baziliták elleni szervezkedése
ellenére támogatta az építkezés folytatását (PUSKÁS 1995. 174–175., a bazilitákat ért támadásokról:
DUDÁS 1987. 104–105.).
Puskás Bernadett feltételezte, hogy a kolostor és a templom építõmestere azonos személy,
méghozzá az a – fentebb már említett – Liczki/Niczki Nikodém, aki 1743 és 1751 között Nyírbátorban a minoritáknál vezette az építkezéseket, késõbb pedig a munkácsi püspöki rezidencia kiépítését
kezdte meg.129 Az újabb levéltári kutatások igazolták ezt a feltételezést, és az is világossá vált, hogy
a mester helyes névváltozata: Liczky. A pócsi templom és kolostor terveit õ készítette, az építkezéseket is évekig irányította a fönnmaradt szerzõdések és számadások tanúsága szerint.130 Liczky
Kassáról származott, és ahogy munkácsi megbízatása is mutatja, többször dolgozott a Kamara számára is.131 Nyírbátor elõtt Nagyváradon is mûködött, mivel Csáky Miklós váradi püspök 1741-ben
Károlyi Sándortól kért számára passust, hogy visszatérhessen Kassára.132 Késõbb talán éppen
Csáky ajánlotta õt a Károlyiak által is támogatott bátori építkezésekhez, mivel Liczky 1739-tõl építette Csáky Miklós nagyidai kastélyát, 1741-tõl pedig Csáky Antal szendrõi kastélyán is dolgozott
(GYÖRFFY 2006. 278.).
Pócson a kolostor négyszögletes, központi udvar köré épített egyemeletes épület. Egy árkádra épített folyosóval csatlakozik a kegytemplom déli tornyához. Valószínûleg azért nem csatlakoztatták közvetlenül a templomhoz az egész együttest, hogy biztosítsák a templom körüljárhatóságát. A kolostor DNy-i szárnyában, a földszinten kapott helyet az ebédlõ, mellette a konyha, míg
127 Károlyi Ferenc az ecsedi uradalmat két részletben szerezte meg: 1746. december 24-én az ún. Aspremont örökséget vette
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meg, 1748. április 6-án pedig a birtok kincstári részét. Ez utóbbihoz tartozott Máriapócs is (KÁROLYI 1911. I.
XVII–XVIII.).
Az alapkõ feliratának szövege: DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 750, 7v-8r, DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 1191, 1r. Az
aláírók között szerepel Konsztantinosz konstantinápolyi képfaragó mester is, aki ebben az idõben a templom ikonosztázionján dolgozott.
Puskás Bernadett említi, hogy a bazilita levéltárban van egy 1752-es, munkácsi építkezésekre vonatkozó költségvetés,
melyen Liczki Nikodém kassai építõmester neve szerepel. Feltételezi, hogy ez a mester azonos a Hodinka Antal által
Litzgy Nikodémnak olvasott mesterrel, akitõl egy 1754-es, a munkácsi rezidenciára vonatkozó szerzõdést és költségvetést
ismertet (HODINKA 1909. 672–673. Ennek másolata: MTA Kézirattár Ms 10.794/2. Eredetije: MOL C 38, 23. cs. f 11–12.).
A nyírbátori tervezõ és építõ tevékenységére vonatkozó adatokat közli a megyei topográfia, ahol Niczki Nikodém néven
szerepel (ENTZ 1986/87. II. 135., PUSKÁS 1995. 171., 187., 27. lábjegyzet).
A kolostor építésére kötött szerzõdése: Máriapócs, 1749. május 17. DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 1190. A neve egyébként szerepel az alapkõiratban is.
Ezt erõsítheti meg, hogyha már a Kamara által építtetett rakamazi templomhoz is õ készítette a terveket 1731-ben. Itt Nicodemus Liszky néven szerepel (ENTZ 1986/87. II. 282.) (Wien, Hofkammerarchiv. Karten und Bauprojekte. Rb. 85. Ung.
Hoffinanzen No. 643. 17. mart. 1731.). Dobrovits Dorottya Thadeus Liszkynek olvasta a nevet (DOBROVITS 1983. 113.,
135. jegyzet). Liczky 1736-ban az ungvári vár felmérési rajzát is elkészítette, amelyen Nicodemus Litzgy aláírás szerepel (Wien, Kriegsarchiv, Ungvár, I. C. V. 2.).
„Mivel hogy Excellentiád kegyes engedelmébül Pozsonyi János substitulus Provinciális Comissárius Uram és ugyan eö
Kegyelmével Kassai Épéttõ Mesterem Liczky Nicodemus, egy legényével, és magam igaz lovaimmal Kassára vissza
igyekezének, alázatosan instállok passusokért.” (Várad, 1741. december 23.) 1742. január 12-én még mindig ezt kéri
(MOL P 398, 24. csomó 10546–47.).
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a cellák egyenletesen oszlanak el a többi épületrészben. A tizenkét tengelyes déli homlokzatot két
kéttengelyes oldalrizalit teszi egy kicsit változatosabbá, bár a XIX. század végén épült egy középsõ rizalit is. A szobákat csehsüveg-, a folyosókat fiókos dongaboltozatok fedik. Az épület külsejét
egy hangsúlyos koronázó párkány és az ablakokat díszítõ szalagkeretek teszik díszesebbé. A teljes
kolostort és templomot kõfal vette körül.
A kolostorról több korabeli alaprajz is fennmaradt. Az elsõ Olsavszky Mánuel 1750-ben
készült végrendeletén található, amelyen a keleti szárny nincs kidolgozva. Egy másik alaprajzon viszont az egész épületet részletesen felvették, ami néhány változtatástól eltekintve alapvetõen megegyezik a megépült formával.133 A kolostor belsõ kialakítása az építkezés folyamán többször módosult. 1753-ban már beköltöztek a szerzetesek, de csak 1756 körül készült el az épület (PUSKÁS 1995.
175.). Liczky egy nyugtája szerint 1749 és 1757 között 2078 rajnai forintot és 5 krajcárt vett fel az
itteni munkáért (DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 1192, 2r.).
A kolostor stabilitását és fennmaradásának alapját végül is Károlyi Ferenc birtokadománya
teremtette meg. 1757-es és 1758-as alapítványi leveleivel minden Pócson lévõ jószágát, 1000 holdas birtokát a hozzátartozó majorral és tartozékaival együtt a bazilitáknak adományozta.134
Olsavszky Mánuel az adományozástól függetlenül nagy becsben tartotta a Károlyi családot. Már
említett végrendeletének ötödik pontjában elrendeli a monostor szerzeteseinek, hogy havonta
mondjanak egy énekes misét a Károlyi Ház megõrzéséért, barátainak lelki üdvösségéért, ellenségeinek megtéréséért.135
Korabeli dokumentumok tanúsága szerint Rácz Demeter még tovább is támogatta a bazilitákat. 1766-ban tett egy nagyobb adományt – 400 német forintot –, amikor a kolostort már elkészültnek mondják, de még 1776-ban is további összegekkel támogatja a késõbb adódó munkákat
(PUSKÁS 1995. 188. 44. és 45. jegyzet), hiszen még 1778-as végrendeletében is készületlenként említi az épületet.
A pócsi baziliták és Rácz Demeter jó kapcsolatára utal a károlyi egyházközség történetét
tárgyaló Aranykönyv is. Ennek szerzõje ugyanis tudni véli, hogy Rácz Demeter bazilitákat akart telepíteni Károlyba. Az biztos, hogy 1776-tól egészen az 1840-es évekig baziliták látták el a parókiát,
noha a XIX. század elején az összeírások tanúsága szerint még volt rendes, egyházmegyés parókusa (Aranykönyv 6. a nagykárolyi egyházközség irattárában).
3.3.2. Munkács
Valamikor a XV. században alapították Munkácson a csernek-hegyi Szent Miklós monostort. Elsõ hitelesnek tartott 1458-os oklevele már egy püspökrõl tesz említést. Egészen 1751-ig valóban a munkácsi püspökök székhelye is volt, akik a szerzetesek közül kerülhettek ki (HODINKA
1909. 187.). A XVIII. század folyamán viszont a szerzetesek és a püspök közötti ellentétek odáig
133 Mindkettõt a máriapócsi bazilita levéltárban õrzik. Puskás a részletesebbet késõbbinek tartja. Észrevételével ellentétben

nem a déli oldalra, hanem a keletire került át az északi oldalra tervezett lépcsõház (PUSKÁS 1995. 171., 188., 41. jegyzet,
175. 8. ábra, 176. 9. ábra). A harmadik Olsavszky Mánuel 1763-as portréján látható (Máriapócs, Bazilita Gyûjtemény),
amely az elõzõ kettõn alapszik (PUSKÁS 1995. 183. 23. ábra). Egy alaprajz fönnmaradt még a beregszászi levéltárban is,
amelyen a keleti traktus szintén kidolgozatlan, csak a kontúrjait jelölték (DAZO Fond 151, Opisz 1. Nro. 525, 5.).
134 Az 1757. június 20-án, illetve 1758. február 24-én kelt adománylevelet a bazilita levéltárban õrzik (PUSKÁS 1995. 175.,
188. 44. jegyzet). A levelek szövegét közli: BASILOVITS 1799/1804. Pars III. Caput IV–V. 24–37. A birtokokkal együtt
a szabad ispánságot is nekik adományozta, de a dézsmát megtartotta magának (az 1758-as levél szövege: MOL P 392, 58.
fiók Lad. 50. No. 77.) (KÁROLYI 1911. I. 154.).
135 Puskás szerint a végrendelet 1750. december 1-én kelt, teljes latin szövegét is közli (PUSKÁS 1995. 189–190.). Basilovits
szerint viszont 1753. december 1-én kelt, és már õ is közli a szövegét (BASILOVITS 1799/1804. Pars III. Caput VI. 37–42.).
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fajultak, hogy ez utóbbi jobbnak látta, ha a városon belül építteti meg rezidenciáját. Törekvését Mária Terézia felkarolta, és az 1750-es években Olsavszky Mánuel püspök rezidencia építésébe kezdett
Munkács városában, ami végül – itt most nem részletezett okok miatt – soha nem készült el, a munkácsi püspök pedig Ungvárra költözött.136
A XVIII. században a munkácsi kolostor elég szerény épület lehetett. Elsõ kõépítménye
a XVII. században épült kicsiny templom volt, amelyrõl Balajthy József 1836-ban így írt: „A’ Klastrom[…] mellynek még méltóságosabb tekintete vólt addig, míg a’ régi Templom Római Kúpja (ti.
kupolája) is a’ Klastrom épületei közül felemelte tekintetre ösztönzõ fejét; de a’ melly lerontatván,
ennek 1826-tól ólta legkisebb nyoma sincs többé.” Másutt: „Joannicus Zeikán Munkácsi XI-dik
Püspök eszközlésére pedig, Havas Alföldi Vajda Multyánszky Koszta 1661-ben a’ Klastrom romladozásait megfóldoztatta, és a’ megavúlt fa Templom helyett új kõ Templomot építettett, de a’ melly
mint fellyebb említém 1826-ban egészen lebontatott, felépíttetése idejétõl fogva 165 évekig állván
fenn.” (BALAJTHY 1836. 225., 230.)137 Az építési adat forrása Lehoczky leírásából derül ki: „Az
e templomon (ti. Munkács, Csernek-hegy) levõ orosz feliratból, mely 1661. május 13-án kelt, a fentebbieken kívül az is kitûnik, hogy Zékán püspök alatt a Korjatovics által épített monostornál volt
fatemplom helyén Multyanszky Szilárd vajvoda és neje Dominika által egy másik kõbõl építtetett.”
(LEHOCZKY 1996. 232. ezt az adatot veszi át Deschmann Alajos is: DESCHMANN 1990. 90.) Zékány
János nem-egyesült püspök volt, akit Lórántffy Zsuzsanna rakott ide az egyesült Taraszovics Bazil
helyett (HODINKA 1909. 141., 549.).138 Zékány késõbb átadta a kolostort egyesült ellenfelének,
Parthén Péternek, állítólag a moldvai vajda közbenjárására, és miszticei birtokára vonult vissza
(HODINKA 1909. 549.).139 A kolostor templomát építtetõ Konstantin vajda 1654 és 1658 között viselte tisztségét (apja, Serbán is vajda volt 1601–1609: HURMUZAKI 1914. 308.), II. Rákóczi György
fejedelemnek volt a szövetségese, mivel 1655-ben õ segítette a vajda hatalmát stabilizálni országában (MAKKAI–SZÁSZ 1986. II. 713–714.). Késõbb II. Rákóczi Györgyhöz menekült, amikor a törökök nagy erõkkel vonultak Erdély ellen 1658-ban. Konstantinnak patrónusa két évvel késõbb bekövetkezett halála után nem sok reménye lehetett a visszatérésre sem, bár 1659-ben megpróbálták
a moldvai trónra ültetni, ami csak 1661 januárjában sikerült, de csak egy rövid idõre, innen pedig Magyarországon keresztül Lengyelországba menekült (GEMIL 1979. 173., 177., 184–185.). Valószínûleg számûzetésében kerülhetett Munkácsra, ahol hittestvérei számára új templomot építtetett. Úgy
tûnik, hogy késõbb is találkozott még Zékánnyal, legalábbis erre utalnak a jezsuiták 1664-es feljegyzései, miszerint Konstantin vajda 1664-ben Sárospatakon a fejedelmi udvarban fogadta mind
az egyesült, mind a nem egyesült munkácsi püspököt.140

136 A püspök 1752 után kezdett hozzá a saját, korszerûbb rezidenciája építéséhez, ami 1767 után a túlköltekezés miatt maradt
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abba. Ezen az épületen Liczky Nikodém dolgozott. A királynõ jóvoltából a munkácsi püspök végül is az ungvári várat, a
mellette lévõ egykori jezsuita konventet és templomot kapta meg székhelyül 1775-ben, amelyet 1780-ban szentelt fel
ünnepélyesen (LEHOCZKY 1904. 132., LEHOCZKY 1996. 232–233.).
Balajthynak ez a szövege már korábban is megjelent (BALAJTHY 1828.), ami az akkori munkácsi igumen rosszallását is
kiváltotta. Az igumen reflexióját és Balajthy válaszát szintén a Felsõ Magyar-Országi Minervában jelentették meg:
SZTROMECZKY 1829., BALAJTHY 1829. Az utóbbi két szöveg eredeti kézirata: OSZK Kézirattár Quart. Hung. 1221. ff.
21–24.
Bár másutt Hodinka azt írja, hogy 1649–50-ben lett püspök (HODINKA 1909. 384.), s egészen 1689-ig az egyházmegyének
egy egyesült és egy nem egyesült püspöke volt (HODINKA 1909. 379.).
Bár egy helyen Hodinka azt is írja Parthén Péter 1661-es levelére hivatkozva, hogy Zékány 1660 körül hagyta el a kolostort (HODINKA 1909. 358. Parthén levele: HODINKA 1911. 198–199.).
Itt Konstantint moldvai fejedelemnek írják (HODINKA 1911. 207–208.). A vajda havasalföldi uralma alatt is mecénáskodott, ugyanis õ alapította a bukaresti Metropolia, jelenleg pátriárka-székhelynek számító monostort.
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A kolostortemplom „rotunda” formájú volt (PUSKÁS 1998. 82.), nyugati homlokzata elõtt
toronnyal, amelyen a hajóhoz hasonlóan magas, lanternás-hagymás sisakok emelkedtek.141
A szerzetesek épületei sem voltak sokkal pompásabbak. De Camellis püspök naplója tanúsága szerint 1693-ban különbözõ kõházakat épített (idézi: BASILOVITS 1799/1804. Pars II. Caput IX.
106. ). A teljesen új kolostor építése 1766-ban indult meg142 Rácz Demeter hathatós segítségével
és hat év alatt fejezõdött be. Az építkezés számadásai egy füzetben vezetve fönn is maradtak, amelyet több, Rácz Demeter saját kezûleg vezetett feljegyzése és számadása is kiegészít. A számadáskönyvekbe jegyzett összegeket a XIX. századi levéltárosok adták össze, ami azt mutatja, hogy 1766
és 1775 között több mint 60.000 forintot költöttek az épületekre (DAZO Fond 64, Opisz 1. Nro.
690. Rácz saját feljegyzése anyagok beszerzésérõl: 1770.02.10. DAZO Fond 64, Opisz 1. Nro.
752.). A számadásokból az építõ-tervezõ mester neve nem derül ki, de a teljes forrásanyag átnézése
után talán még fény derülhet kilétére. Ha Liczky Nikodém ekkor már nem élt, más, valószínûleg
szintén kamarai megbízásban is álló mester mûködésével számolhatunk. Rácz Demeter a levelezése
tanúsága szerint az építkezések ideje alatt gyakran tartózkodott Munkácson,143 a kolostorban külön
szobát is kialakíttatott magának.
Az egyemeletes, U alakú, három traktusos épület középtengelyében óratorony is épült.
Alap és homlokzati rajza a Rácz Demeter portréra is fölkerült. Az eredeti rajz eddig még nem ismert. A külsõ homlokzatok kialakítása egyszerû, csak egy erõs párkány, valamint az ablakokat övezõ keretdíszek és az élszedett sarkok jelentenek némi változatosságot. Persze eredeti tervrajzok hiányában nehéz eldönteni, hogy az 1863-as tûzvész utáni újjáépítés mennyire okozott mélyreható
változásokat a homlokzat díszítéseiben. A kolostor belsõ udvarát annak a dombnak az oldala zárja
le, amelynek tetején a kolostor fölé magasodó, a XIX. század elsõ évtizedében épített templom
áll.144 A monostor 1783-as összeírása145 szerint az épületben 34 helyiség volt. A fölsõ szinten,
a déli traktus kilenc helyisége közül az utolsóban kapott helyet a könyvtár, míg az északi szárnyban
öt, a nyugatiban pedig hat szoba volt. Az alsó szinten a déli szárnyban öt helyiséget, úgymint a raktárat, a konyhát, és a tágas ebédlõt alakították ki, az északi traktusban négy, a nyugatiban pedig további öt helyiség állt még a szerzetesek rendelkezésére.
A melléképületek, egyéb tartozékok (kút, pince, borház, csûr) és a kolostor nyugati szárnya
elõtt található kert körítõfalának építése a következõ néhány évre maradt (BASILOVITS 1799/1804.
Pars III. Caput IX. 103, 107. A kerítés építésének pontos kimutatása: DAZO Fond 64, Opisz 4. Nro.
120.). A zárt kert falát a sarkokon még kerek tornyokkal is megerõsítették. A kolostor építéstörténetének pontosabb megírása még további levéltári kutatásokat igényel.

4. Összegzés
Rácz Demeter fölvázolt életútja, valamint mûvészet- vagy inkább egyházpártoló tevékenységének áttekintése során a nagy kiterjedésû munkácsi egyházmegye elsõ „világi” mecénását ismerhettük meg, aki jövedelme nagy részét az ekkor még sok nehézséggel küzdõ görög katolikus egyház intézményrendszerének kiépítésére és megszilárdítására fordította. Õ talán az elsõ a nem túl
nagy számú, és meglehetõsen csekély vagyonnal rendelkezõ görög katolikus nemesek között, aki –
141 Egy rajzot közöl az épületrõl forrásmegjelölés nélkül: SYROKHMAN 2000. 159., 179. kép
142 A kolostor alapkövének felirata: DAZO Fond 64, Opisz 1. Nro. 689.
143 1768. január 18-án, március 7-én, 1769. október 16-án, november 15-én, 1770. szeptember 29-én, 1774. május 21-én,

június 12-én dátumozott levelei keltek Munkácson (MOL P 398, 136. csomó 61341. 61355, 61357, 61359, 61360, 61361,
61364, 61382.). Egyikben sem esik szó az építkezésekrõl.
144 A kolostorról jó helyszínrajzot közöl DESCHMANN 1990. 90.
145 Szövegének gépelt másolata: MTA Kézirattár Ms 4815/13. 65–67.
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ha nem is a kor legmagasabb mûvészi színvonalán – érezhetõen a kor elvárásait fölmérve fáradozott egyháza intézményeinek kiépítésén. Természetesen a nagyhatalmú és egyre gazdagodó Károlyiak hathatós támogatása, a családias-személyes kapcsolatok nélkül Rácz nem juthatott volna túl
sokra. Úgy tûnik, hogy eleinte el is ragadtatta magát, különösen a rezidenciaszerûen kiépített nagykárolyi komplexummal, amikor inkább saját dicsõségének öregbítésére, elért tisztségeihez illõ reprezentáció kialakítására törekedett, bár a válságos idõszakban (1740) megpróbálta Károlyi Sándorral megértetni, hogy a nagykárolyi templom felépítése az egész egyházi unió érdekét szolgálja.
A magánéleti krízis (a házassága miatt keletkezett Károlyiakkal való konfliktus, felesége elvesztése,
gyermektelensége) viszont ténylegesen a közösség szolgálatába állított mecenatúra felé terelte.
A pócsi kolostor anyagi bázisának megszilárdításával, egyáltalán az épület felépítésével, amiben
Károlyi Ferenc elképzeléseit minden bizonnyal Rácz Demeter irányítgatta, valóban a görög katolikus egyház legfontosabb spirituális központjának biztos alapjait vetették meg. Ebbõl a viszonyból
az is látszik, hogy Rácz a szent cél érdekében munkaadója szándékait is sikeresen tudta befolyásolni, minden bizonnyal kitûnõ személyes kvalitásainak köszönhetõen. Ugyancsak kiemelkedõ fontosságú kezdeményezés volt nyomdaalapítási szándékuk, bár úgy tûnik, hogy a sikeresen megkapott
engedély ellenére szláv nyelvû könyveket végül is nem nyomtattak, pedig ezzel az egyházmegye
egyik alapvetõ problémáját sikerült volna orvosolniuk. A munkácsi kolostor épületeinek felépítésével Rácz Demeter egyháza legõsibb hazai központjának felvirágoztatását indította el, mindamellett
saját visszavonulásához is megfelelõ környezetet alakított ki. Szimbolikus értékû, hogy ez a kolostor
fogadta be földi maradványait, és nem csak a templom falán elhelyezett epitáfiummal, hanem a kolostor ebédlõjében kiállított festménnyel is megtisztelték a nagy mecénást, egy sorba állítva õt a kolostor alapítójával, a „rutén nemzet” legendás, kiemelkedõ magyarországi vezetõjével, Koriatovics
Tódorral. A felvilágosodás hatására induló rutén nemzeti mozgalom szellemiségében író Basilovits
pedig Rácz elsõ életrajzát is megírta, amelyben méltán a „rutén nemzet” nagy fiának nevezte hõsét.

Függelék
Rácz Demeter végrendelete
(DAZO Fond 4, Opisz 1. Nro. 862.)
(1r) Atyának Fijúnak Szent Lélek Istennek Nevébe Ámen.
A mindenható, s. mindeneken Uralkodó nagy-irgalmu Úr Isten, az irot Törvénbe Ezekiás
királyhoz küldé Izaiás prófétát, mondván neki: rendeld el a te házadat, mert meghalsz te, és nem
fogsz élni: (Isa. 38. v. 1. ) Az Örök Ige a mi Szerelmes Megváltónk pedig, a kegyelem törvényibe,
nagy kegyelemmel int bennünket, így mondván; Vigyázatok azért, mert nem tudgyátok mely órába
jûn el a ti Uratok: (Math. 24. v. 42.) Ezen kegyes intéseit a Mindenhatónak, Ifjuságomtul fogva
Eszemben forgatván; hogy a bolond Szüzekkel készületlenül ne találtassam, (Math. 25. v. 12.) ez árnyék Világban let Pályafutásomnak, hetvenkettõdik esztendejében, melynek nagyob részét az Méltoságos Groff Károlyi Ház Szolgálatyába töltöttem el, Nemes Hazánk Törvénye által megengedtetet
rendelést javaimbul, mint saját keresményembül, szabad akkaratombol, nyugot elmével tészek.
Elsõben is: Mivel az Munkátsi Pater Bazilitáknak eõ Atyaságoknak Isten kegyelmébül ex
fundamento klastromot, s. melléje kutat, Tsûrt, Sajtóházat, Kertet, s. kertészházat építettem, hogy
annyival inkáb táplálhassák magokat, és az megnevezet Épületeket is jó fedél alat tarthassák, hagyok Atyaságoknak Tizen ött, id est 15000. ezer Német forintokat.
Másodszor: Nemzetes Fekete Erzsébet menyem Aszony Gyermekeinek, és magának már
ez elüt három esztendõvel hat Ezer Német Forintokat kész pénzül kiattam hogy a még én élek interesse szaporodgyék, holtam után pedig mivel az magok kenyerekre szorulnak, annak interessébül
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éllyenek, s az Tõke pénzhez ne nyullyanak, hanem az Édes Annyok halálával, mind az hármon,
Szaplonczay Terézia, Miklós és Lacszika, egyenlõ akarattal oszszák fel: de még táplálásokra nem
elégséges azon hat ezernek esztendõbéli jövedelme, annak okáért még hat ezeret rendelek, hogy
holtom után abban is részesüllyenek: az elsõ hat ezerbül, én is vettem fel 1700. Rf. A mint arról adot
Carthabiankám foghja bizonyítnai, hóltom után ez is interessével együt fizetõdgyék ki: azon kívül
minden nével nevezendõ házamnál lévõ mobiliákot, szemes és szalmában lévõ minden féle gabonát, és vetéseket, a mi akkor a földbe tanáltatik, emlétet Menyem Aszszony, és Gyermekei számára
(1v) rendelem: a MezõPetri két zálogos Telekimet is menyem Aszszonnak s Gyermeiknek rendeltem, kikrül való zálogos Levelet már kezekbe is attam: a kis Szaplonczai Teréziának ruhát, gyöngyöt, igértem, ha az Isten ez világbul ki szóllít, és meg nem vehetem, in illum casum, Ezer német
forintokat hagyok különösen néki. Harmadszor: Maholányi Lászlóné Nemzetes Mihálovics Maria
hugom Aszsszonnak hagyok Ezer ötszáz id est 1500 Német forintokat: Negyedszer: A Szegények
számára (nem értem csak az házanként koldulókat) hagyok ezer öt száz id est 1500 Német forintokat, hogy azokat a Munkátsi, akkori Tisztelendõ Protho Superior, mint Testamentarius, Nemes Máramaros, Beregh és Ugocsa Vármegyékben osztogassa ki akár minémû Rítuson levõ érdemes és Valóságos Szegényeknek: Ötödször: Mivel Vezend nevû Helységet az Mlos Groffi Károllyi Háznak
Gratiájábul ött ezer Forintokba éltemig zálogba bírtam, ámbár Néhai Méltóságos Grof Nagy Károllyi, Károllyi Ferencz Úr eõ Excellentiája Pénz nélkül töllem el ne vegye; Én mind az által azon
investiált summát, az Épületekkel, és az Dengeleghi Telekkel együt, az kinek acquisitionalis levele
régen az Károlyi Archiviumban vagyon, hagyom Mlos Groff Nagy Károllyi, Groff Károllyi Josef,
Tekéntetes Nemes Békés Vármegye Feö Ispánnya számára, hogy migh Iskolába jár eö Nacsága, addigh annak jövedelme recreatio pénzül szolgállyon eö Nacságának, hogy ha Méltóságos Édes Anya
Ura eö Excellentiája, méltóztatik eö Nacsága kezinél meghagyni; azon kérvén alázatossan eö Nacságát, hogy ha addigh Szaplonczay Lászlóné Menyem Aszszony, az Gyermekei és maga számára,
házat nem szerezhetne, ha csak esztendeig is, méltóztassék az Vezendi házba megh szenvedni, míg
az alat hajlékot Szerezhet, magának és gyermekeinek: Hatodszor: A mennyi pénz az eddigh tet rendelésemen kívül, felül maradna, mivel az elkezdet Pócsi épületet el nem végezhettem, ha az Úr Isten
é Világbul addig is ki szólítana, abbul végezõdgyék el, és ha tul is maradna, az Munkátsi klastrom
újonnan építendõ templomára fordíttassék, mellyet, ha az Úr Isten éltetne, magam szándékoznám
felépíteni: Ezeknek pedig Ezecutora, az akkori Munkátsi Tisztelendõ Pater Protho Superor légyen,
hogy semmi czikkelébe ezen rendelésem megh ne sértõdgyék: Térek már az Ezüstötskémre, az ki
igen kevés, az Tizenkét pár késemet az kik mind egyformák, és az nagy kanalat, az ezüst Medenczét
töltõ kannástúl, az ezüst pohárral együt, az kávé ezöst ibrikkel, nádmézhez való ezöst pixissel, két
soó tartóval, bort vagy vizet ezüst krédenciával egyött, hagyom az meg nevezet gyermekek számára: az hárompár ezüst késeket pediglen kanalakkal együt, az kik külömböznek az Tuczatbéliektõl,
és az két ezöst gyertya tartót hagyom az Protho Superior eö Atyasága számára, hogy Protho Superiorrul Protho Superiorra maradgyon, míg tart bennek Munkátson. Az ezüstös kardomat, és az Arany
órámat Szaplonczay Miklós, és Laczikának hagyom osztozzanak vélle. Ezen végsõ és utolsó akaratomat, s rendelésemet (hogy ebben akadályt senki se tégyen átok alat hagyom) saját kezemmel azért
írtam, s szokot pecsétemmel megerõsítettem, hogy állandósága légyen Ámen.
Vezend 4ta may 1778.
Rácz Demeter mp
Coram nobis infrascriptis per Dominum subscribentem pro solennizatione ultima voluntatis suae specilaiter vocatis.
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I. Comitattus Szathmár Ordinarus Vicecomitis
Ladislaus Becsky
Ejusdem I. Comitatus Szattmar Judlium
Francisco Becsky
Ejusdem Inclyti Comitatus Szathmar
Substis. Judlium Emerico Eötvös
I. Comitatus Szathmár Subs. Vice Comes
Ladislaus Szuhányi mp
Ejusdem I. Comitatus Szathmáriensis ord. judlium Ladislao Eötvös Vásárosnamény mp
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Demeter Rácz, ein Mäzen griechisch-katolischen Glaubens
im 18. Jahrhundert
Demeter Rácz (1710?–1782), der mit allen Vollmachten ausgestattete Gutsverwalter der
Grafenfamilie Károlyi von Nagykároly, ist den mit der Geschichte der ungarländischen griechischkatolischen Abstammung befassten Forschern kein Unbekannter. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten die Historiker der Diözése Munkács, Joannicius Basilovits und Mihály Lucskay,
eine längere bzw. kürzere Biographie über ihn veröffentlicht. Bis in die Gegenwart waren der späteren Forschung praktisch nur diese Schriften bekannt, obwohl sie häufig einander widersprechende
Angaben enthielten. Die vorliegende Studie zeichnet das Bild der Laufbahn des Demeter Rácz auf
Grund von Archivforschungen, mit besonderem Augenmerk auf sein Mäzenatentum im Kreis der
ungarländischen griechisch-katolischen bzw. die von ihm großzügig unterstützten Kirchenbauten.
Darunter ist die Baugeschichte der ab 1739 unter Rácz’ Leitung erbauten griechisch-katolischen
Kirche von Nagykároly schon deshalb bemerkenswert, weil die Forschung diesem in griechischkatolischen Relation als monumental geltenden, einzigartige architektonische Lösungen aufweisenden Bauwerk bislang keine Beachtung geschenkt hat. Ebenfalls von Rácz unterstützt wurden die
1749 begonnenen Bauarbeiten am Basiliten-Monasterium von Máriapócs, und der Bau des neuen
Basiliten-Klosters zu Munkács im Laufe der 1760-er Jahre sogar voll und ganz von ihm finanziert.
Die in den Biographien aus dem 19. Jahrhundert enthaltenen Widersprüche konnten im
Rahmen der Archivforschungen leider nicht vollständig geklärt, sondern lediglich einige Episoden
ins rechte Licht gerückt werden. Es stellte sich zum Beispiel heraus, dass die Vorfahren von Demeter Rácz griechische Kaufleute gewesen sind, die sich in den 1660-er Jahren in Szatmárnémeti niederließen. Auch sein Verhältnis zur Familie Károlyi war nicht immer ungetrübt; seine Heirat beispielsweise stellte ein ernsthaftes Hindernis in seiner Karriere dar, später aber nahm man seine
Dienste dennoch in Anspruch. Einige Zeitgenossen klagten Rácz schon zu Lebzeiten der unehrenhaften Bereicherung an, die Erschließung des Materials der gegen ihn angestrengten Prozesse ist
jedoch eine Aufgabe der Zukunft. Wahrscheinlich seine privaten Misserfolge – der frühe Tod seiner
Frau, seine Kinderlosigkeit – sowie die der griechisch-katolischen Kirche gegenüber empfundene
persönliche Verpflichtung haben ihn dazu bewogen, den Ausbau des die Festigung der noch mit vielen Schwierigkeiten ringenden ungarländischen griechisch-katolischen Kirche fördernden institutionellen Systems persönlich zu unterstützen, was ihn im Zeitalter des Barock zum ersten weltlichen
Mäzen der Basilitenbrüder und der Diözese Munkács werden ließ.

Szilveszter TERDIK
H–4235 Biri
Mezõ Imre utca 17.
e-mail: terdik.szilveszter@gmail.com
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Az ecsedi uradalom majorsági gazdálkodása
és jobbágyi szolgálati rendszere
a Rákóczi-család birtoklása idején
Ulrich Attila
Az ecsedi uradalom 1648-ban került a Rákóczi-család kezébe. Az uradalom eredetileg az
ecsedi, majd annak kihalása után a somlyói Báthori-család tulajdona volt. A domíniumot késõbb
Bethlen Gábor fejedelem szerezte meg, hogy a Bethlen-család rövid birtoklása után, a 30 éves háborúban „a nyertes oldalon való részvételéért” azt I. Rákóczi György, Erdély akkori fejedelme kapja
meg. A Rákócziaknak a domínium megszerzésével a kelet-magyarországi régió egyik legjelentõsebb uradalmát sikerült megkaparintaniuk. Ettõl nagyobb és közel megegyezõ nagyságú birtoktestet
csak a makovicai és a munkácsi uradalom ölelt fel. Sõt Ecsed nagysága talán még a munkácsi uradalomét is túlszárnyalta volna, ha Báthori Gábor szinte rögtön a váruradalom megszerzése után annak jó részét nem adta volna zálogba.1
Az egykori Báthori uradalmat a család férfiágának kihalásával tehát Bethlen Gábornak sikerült megszereznie 1624-ben (MOL NRA Fasc. 222. No. 19., 1624. II. Ferdinánd adománylevele
Bécs, május 8.). Ekkor az Ecsed uradalmához tartozó egész települések: Kis Ecsed, Fábiánháza,
Szoldobágy, Terem, Ecsed és Márton, Mérk, Vállaj, Börvely, Kálmánd, Szaniszló, Encsencs, Lugos,
Majtény, Szentmiklós, Gilvács, Tõke-Terebes, Tagy, Dob, Madarász, Oroszi, Amaczbod, Óvári,
Gyarmat, Tarpa mezõváros, Penyige, Géberjén, Sárköz, Alsó-Misze, Tótfalu, Laposbánya, Sonkád,
Lipo, Borhida voltak. Részbirtokok: Ábrahámfalva, Ököritó, Penészlek, Domahida, Nagyzsadány,
Porcsalma, Döge, Kisar, Matocs (sic!), Kapocs, Nagyszekeres, Kisnamény, Kölcse, Tótfalu, Cseke,
Ricze, Simánd nemesi kúriával, Udvari és Aranyas város fele, Meggyes Gószóval, Berencze, Józsefháza, Milota, Sebespatak. Fél birtokok: Apa, Monostor, Busák, Bártfalva, Sikarló – valamennyi
Szatmár vármegyében. Szabolcs megyében: Bátor mezõváros Vasvárral, Pócs, Tímár, Böszörmény
mezõváros, Bakta, Lórántháza, Kisfalud, Nagyléta, Tét. Részbirtokok: Gyulaj, Nyíregyháza, Királytelek, Rakamaz, Vencsellõ, Büd, Szentmihály, Pród, Nyírfehértó (Újfehértó), Nyíradony,

1 A felsorolásoktól tekintsünk el, mivel olyan hosszú az eladományozott települések névsora, hogy azt külön tanulmányban

lehetne csak megjelentetni. Néhány példát az alábbiakban megemlítek.
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Levelek. Az uradalomhoz adta adóját még Gyöngyös város részbirtoka Heves vármegyében, Szikszó részbirtoka 4 szõlõvel Abaúj megyében és a tállyai szõlõk Borsod (sic!) megyében.2
A Bethlen-család után, a következõ lényegesebb birtokos a Rákóczi-família volt, illetve lett
azáltal, hogy I. Rákóczi György sikeresen küzdött a 30 éves háborúban a protestáns szövetség oldalán a Habsburgok ellen. A katonai nyereség egyik záloga „néhány” uradalom volt, és ezek között
szerepelt az ecsedi várbirtok is. III. Ferdinánd 1647. május 7-én, Bécsben kiadott pátense szerint az
ecsedi uradalom a következõ településekbõl állt: Ecsed vára és városa, Kis Ecsed, Fábiánháza,
(Ecsed)Szentmárton, Mérk, Vállaj, Szoldobágy, Börvej, Kálmánd, Terem, Vasvári, Majtény, Gilvács, Tagy (nemesi kúriával), Tõke-Terebes, Szent-Miklós, Dob, Nagyzsadány, Ombód, Amacz,
Lugas, Krassó, Tarpa, Penyige, Matocs (sic!), Nábrád, Géberjén, Oroszi, Kisnamény, Kölcse, Cseke, Ricse, Udvari, Gyügye, Csábóc, Nagyszekeres, Sikarló, Iloba, Sebespatak, Busák, Bartfalva,
Apa, Monostor, Alsómisztótfalu, Szaniszló, Kencz, Madarász, Gyarmat városa, Sárköz, Laposbánya, Görbed, Berence, Józsefháza, Lipó, Borhida egész települései Szatmár vármegyében. Ugyanott a részbirtokok: Encsencs, Ököritó, Domahida, Porcsalma, Kisar, Ábrahámfalva. Szabolcs vármegyében fekvõ egész települések: Bátor mezõvárosa, Pócs, Bakta, Lórántháza, Gyulaj, Tét, Királytelke, Vencsellõ, Tímár, Bod (Büd), Kisfalud, Nagyléta, Pród, Tedej, Levelek és Böszörmény
mezõvárosa. Részbirtokok: Nyíregyháza mezõvárosa, Nyírfehértó (Újfehértó), Rakamaz, Szentmihály és Nyíradony. Bereg vármegyében Csetfalva, Hevesben Gyöngyös részbirtoka, 4 szõlõ Szikszón Abaúj vármegyében és egy szõlõ Aszaló(?) mezõvárosban Borsod vármegyében (MOL NRA
Fasc. 826. No. 14.).
Az ecsedi uradalomnak az elõbbiekben felsorolt kiterjedése azonban sokszor változott. Az
összeírások is ugyanezt mutatják, ti. azt, hogy az uradalom sok települését árendába, inskripcióba
adták, ennek következtében az ecsedi várbirtok kiterjedése sok változáson ment keresztül. Az elsõ
nagy eladományozási hullám Báthori Gábor birtoklása alatt indult el, szinte azonnal a domínium átvétele után.3 A birtokeladások a fejedelemnek meglehetõsen jó jövedelmet biztosítottak, azokon
a településeken kívül természetesen, amelyeket adományként adott a különbözõ nemeseknek. Ez
utóbbira néhány példa: Vasvári részbirtokát Possay Zsigmond és Szent-Iványi István, Tedej részbirtokát Ramocsa István, Tímár részét Bessenyey Mihály, Mogyoróst Szirmay György kapta donációként. Ez az adományozási forma azonban bizonytalan volt a birtoklás hosszát tekintve, bizonyítja
ezt, hogy a felméréskor Kálmándot Czeglédy László, Börvelyt Borbély Péter bírta, ezeket a településeket azonban 1614-ben már az uradalom birtokaként regisztrálták. Az árenda, illetve az inskripció jobban jövedelmezett a szerzõdésben foglalt idõ alatt. Az apai részbirtokot Badányi János és fia,
Ferenc bérelte 9700, Tarpa részét és Józsefházát Csomaközi Péter 11 000 és 7000 Ft-ért, Szaniszlót
pedig Ráday Ferenc 6000 Ft-ért inskribálta. Az ecsedi uradalom falvaiban és mezõvárosaiban
2 Ugyanezen forrás alatt az ecsedi uradalom településeinek felsorolása: mezõvárosok: Ecsed, Bátor, Böszörmény, Tarpa,

Gyarmat, Misztótfalu, Tasnád, Matolcs, Majtény, Aranyosmeggyes, Újváros, Szinyérváralja, Jánk. Falvak: Fábiánháza,
Mérk, Vállaj, Börvely, Kálmánd, Domahida, Dob, Porcsalma, Gilvács, Ököritó, Rápolt, Gyügye, Oroszi, Kisnamény, Kölcse, Kisar, Nagyar, Kis Szekeres(?), Nagy Szekeres(?), Fülesd, Istvándi, Tiszakóród, Tiszabecs, Penyige, Nábrád, Tivadar,
Kömörõ, Pusztadaróc, Lázári, Vasvári, Batiz, Udvari, Szentmárton, Kak, Dányád, Gégény, Szamosújlak, Berend, Perenthe,
Józsefháza, Görbed, Sárközújlak, Szamostelek, Apa, Sebespatak, Kissikarló, Nagysikarló, Busák, Monostor, Remetemezõ,
Baksafalu, Veresmart, Lipó, Borhida, Kraszó, Szamosközép, Kiskolcs, Nagykolcs, Dobra, Apáti, Pestyén, Ombod, Pinath,
Zsadány, Pálfalva, Tõketerebes, Kraszna, Cégény, Usztató, Csány, Korvás, Tasnád, Szarvad, Pér, Kegye, Alsó- és Felsõ Szopor, Szentmiklós, Szaniszló, Pér, Tyukod, Kécs, Érkenéz, Déda, Széplak, Nyíradony, Nyíregyháza, Portelek, Enderéd, Pócs,
Gyulaj, Tedej, Szentmihály, Léta, Pócspetri, Kisléta, Nagyléta, Kántorjánosi, Bakta, Lórántháza, Vasvári, Császári, Jármi,
Papos, Terep, Bujánháza, Kányaháza, Bikszád, Felsõfalu, Avasújfalu, Ráksa, Tartóc, Vámfalu, Adorján. Puszták: Kisecsed,
Pusztaterem, Tagy, Radvány, Zelemér.
3 MOL U et C Fasc 13. No. 6. én. „Báthory Gábor az Ecsedy jószágban az mennyi falut és portiókat ely adott.” Az összeírást
Kis Lukács készítette.
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összesen 99 feljegyzést tettek az összeírók (néhány települést többször is felsoroltak, mivel így
szemléltették a bérléseket és a donációkat, illetve az uradalomhoz tartozást is; ez utóbbit úgy, hogy
a név utáni mezõt üresen hagyták). A 99 esetbõl 37 mezõ (kb. 37 %) maradt üresen. Ez azt jelenti,
hogy az ecsedi uradalom birtokából jelentõs – legalább annak a felét érintõ – területek, falvak, szõlõk, jobbágyok kerültek más birtokos alá. Azonban láthattuk, hogy 1647–48-ban, amikor az uradalom a Rákócziaké lett, a domínium kiterjedése újra hatalmas: 83 település és 5 majorságszõlõ alkotta, bár ez utóbbiak igen távol és nem is a legjobb helyen feküdtek.4
Kutatásaim során egyetlen alkalommal sem találkoztam olyan összeírással, amely az
összes települést egyszerre mérte volna fel. A késõbbiekben több település éppen a Rákóczi-család
birtokszerzései következtében, a racionálisabb gazdálkodás miatt más uradalmi hatókörbe került,
vagy éppen a korábbi adományozások miatt szakadt el az uradalomtól. A Tisza mellett fekvõ falvak
– mint Rakamaz, Tímár, Vencsellõ, Büd, Szentmihály – a tokaji és a sárospataki domíniumok részei
lettek. Ezért nem kell csodálkoznunk azon, ha az összeírások nem tükrözik pontosan az adományozásban szereplõ településlistát.
Az ecsedi uradalom területén, annak nagy kiterjedése miatt, különféle gazdasági jelleg dominált. Az alföldi régióban természetesen a gabonatermesztés és állattenyésztés, a Misztótfalu környéki hegyeken a bortermelés játszotta a fõszerepet. Az állattartásban is kettõsség figyelhetõ meg.
A szabolcsi, illetve a Szabolcs megyével határos szatmári tájon a szarvasmarha-tenyésztés a domináns. Szatmár belsejében, illetve a Bihar megyei részeken, közelebb a hegyekhez egyre jobban átveszi a teret a juhtenyésztés. Ez a tendencia fõleg a XVII. század második felétõl volt megfigyelhetõ, és a század vége felé egyre erõsödött. Ez minden bizonnyal összefüggött a marhaexport csökkenésével, illetve a térséget sújtó katonai hadjáratokkal, a bizonytalan léttel is.
Az uradalmat nagy kiterjedése és a munka jobb megszervezése miatt már kezdetektõl járásokra, késõbb tiszttartóságokra osztották fel.5 Egy-egy tiszttartóság területén több majorság is volt,
bár általában a legnagyobb majorságokat a tiszttartói központokban találjuk. A jobbágyok gazdasági teljesítõképességének ereje és az uradalom kiterjedése miatt jelentõs éves bevételhez jutott a földesúr.
A jobbágyi szolgáltatásokban is az egységesülés jeleit figyelhetjük meg, az azonos természeti körülményekkel rendelkezõ települések adózása fõbb vonalaiban hasonló volt. A robot mértéke szintén megegyezett. A század nagy részében a jobbágy munkaerõ bõsége miatt a majorkodás
nagy területen folyt. Az 1600-as évek végére azonban a népességszám csökkenésével megjelent (de
nem tömeges mértékben!) a szolgáltatások pénzbeli megváltása, a román etnikumú lakosság betelepülése, fõleg Misztótfalu környékére.
Az ecsedi uradalom összeírásainak vizsgálata során három idõszakot vizsgálok meg: 1614et, 1648-at, és a Rákóczi szabadságharc alatti éveket. Ebben a körülbelül 100 esztendõben megmutatkoztak azok a változások, amelyek az uradalmat, annak településeit és az ott élõ embereket érintették.

4 A felsorolásból hiányoznak a Misztótfalun lévõ majorságszõlõk.
5 MOL U et C 13/13 1648. Ebben az évben az uradalom körzetei: ecsedi, börvelyi, majtényi, bátori, nyíregyházi, misztótfa-

lusi. A Rákóczi szabadságharc alatt már tiszttartóságokat találunk az uradalom területén, a börvelyit, szaniszlóit, apait, périt
(MOL U et C 101/52 év nélkül).
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1.
Az ecsedi uradalom telki állománya 1614-ben
egész telkes

féltelkes

puszta telek

zsellér

Kisecsed

helység

11

8

13

13

Börvely

25

15

68

27

Mérk

18

8

10

11

7

32

6

10

Szentmárton
Vállaj

23

6

16

11

Szoldobágyterem

13

–

14

13

Bátor

75

62

–

98

Kálmánd

14

13

50

25

Nyíregyháza

30

40

–

17

Majtény

22

11

Sok (!)

37

6

6

–

10

Fábiánháza

22

2

–

11

Matocs

12

16

–

88

Misztótfalu6

15

9

47

71

2

–

12

2

Tagy

Böd
Rád
Tasnád

puszta
nincs felmérve

Az ecsedi uradalom 1614-es összeírásának a telki állománnyal foglalkozó része egy éppen
konszolidálódó uradalmat mutat. Az összeírás valószínûleg nem teljes, mivel olyan települések hiányoznak a listáról, mint a névadó Ecsed városa. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a 15 éves
háború pusztításai – bár annak már 8 éve vége volt – nagyon megviselték e tájat. Ez lehet a magyarázata a viszonylag magas pusztaszámnak is (19,61%). Ehhez hozzá kellene adnunk a majtényi lakatlan telkeket, amelyeket az összeírók nem rögzítettek. Mindenesetre a 295 egész telkes jobbágycsalád (24,52%), a 228 féltelkes (18,95%), illetve a 444 zsellércsalád (36,9%) egy fejlõdõ uradalomról ad tanúbizonyságot. A zsellérek magas száma megtévesztõ lehet. A nyírbátori 98, és a misztótfalusi 71 fõ jelentõs része biztosan nem a klasszikus zsellér fogalmát takarja. Nyírbátor esetében
nagyrészt a mezõvárosban élõ mesterembereket, míg Misztótfalun azokat a szõlõsgazdákat kell
a zsellér kategória alatt értenünk, akik nem foglalkoztak hagyományos szemtermeléssel, így ehhez
való szántójuk és igaerejük sem volt.
Az uradalom jobbágyi szolgálati rendszere is lényegében a különféle tájegységek gazdálkodási jellemzõit vette figyelembe. A cenzus, a különféle tizedek, a vágómarha, az ajándék, a vaj
általános adófajtáknak tekinthetõ a domíniumon belül. Vajat minden olyan gazda fizetett, akinek fejõs tehene volt. Jelentõs tehertétel volt az ajándék adása, ebbõl az adófajtából több száz tyúk, lúd,
tojás jött be évente. Lehettek azonban eltérések a tizedelés módja között. Egyedül az adózás szempontjából kettéosztott Szentmárton esetében fordult elõ, hogy a Kisszeren élõk nemcsak tizedet, hanem kilencedet is (vagyis ötödöt) fizettek. Fizették az adót az egyháznak a makkoltatás után, illetve
akkor is, ha nem termett makk az erdõben (pázsit tized), adóztak a mesteremberek is termékeikkel.
6 Az összeírásban 6 nemest is rögzítettek.
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Az ecsedi uradalom jobbágyi szolgálati rendszere 1614-ben
vágómarha

tehén

gabona
köbölben

ajándék

–

–

–

–

–

–

–

2

–

1

1

1

van: 18 anseres
és 36 galina

0,5

–

van

1

–

1

1

1

van

0,5

125

1 (csak
Szentmárton
adója)

van

–

–

–

1

1/4

van

0,5

100

Szentmárton
Nagyszer

3

van

1

–

0,5

1

1

van

1

125

Vállaj

12

van

1

–

0,5

1

1

van

0,5

125

Szoldobágyterem

7

van

–

–

0,5

–

1

van

0,5

125

Bátor

–

van

–

–

2

1

2

van: 150 tyúk,
200 tojás

–

–

Kálmánd

20

van

1

–

0,5

1

2

van

1

–

Nyíregyháza

30

van

–

–

1

–

2,5

van

0,5

–

Majtény

13

van

–

–

1

–

1,5

van

0,5

–

Tagy

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

helység

csík
ferton
vödörben

cenzus

tized

Kisecsed

–

van

2

Börvely

36

van

Mérk

12

Szentmárton
Kisszer

vaj
káposzta
iccében fejben

Fábiánháza

5

–

–

–

0,5

–

0,5

–

–

125

Matocs

16

van

–

–

1

–

–

–

–

–

Misztótfalu

32

–

–

van

–

–

–

van

–

–

Böd, Rád, Tasnád nincs felmérve

A folyó- vagy állóvíz mellett fekvõ települések között a veder csík vagy 40 dénár éves befizetése volt kötelezõ. Káposztatermelõ helyeken – mindössze 5 falu – minden egész telkes gazda
jelentõs számú káposztafejet volt köteles beszolgáltatni (a féltelkesen ennek a felét). Szintén a jobbágyokban rejlõ adólehetõség nagyobb kihasználásának volt az eszköze a „nyilas” után való adózás.
Az ecsedi uradalom falvai nagy többségének, ha nyíllal osztottak földet vagy rétet, akkor 1 öl szénát
kellett jobbágyonként adóban befizetniük. A XVII. század elején még megtaláljuk a nyomait a szabolcsi kerti (homoki) szõlõknek, amelyek jó része a török terjeszkedés következtében, a lakosság
folyamatos fluktuációja, illetve az igen csak megkérdõjelezhetõ jó „közbiztonság” következtében
erõsen pusztulásnak indult, illetve a század második felében már csak nyomokban maradt meg. Kisecseden és Nyírbátorban az összeírások még tartalmazzák a szõlõkre vonatkozó adatokat. Kisecseden a kerti szõlõk után egy cseber bort kellett adóban befizetni.7 Nyírbátorban két különálló szõlõskertet (Lugas kert) is feljegyeztek: egyiket a nemesi udvarházhoz, a másikat a kolostorhoz tartozónak tüntették fel. Természetesen Misztótfalun már minden a borról szólt. Az összeírásból egyértelmûen kiderül, hogy az itt élõk a bortermelésbõl éltek. Kilencedet nem fizettek, a tizedet a helyi pap
kapta. Volt viszont „Angelt”-nek nevezett adó, illetve allódiális robotkötelezettség.

7 Érdekességként megjegyzem, hogy a kerti szõlõ fogalma a Hegyalján egyet jelentett az adómentességgel.
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Az ecsedi uradalom 1614-es állapota, és fõleg a viszonylag kevés település összeírása még
egy formálódó, inkább a jobbágyi adóbevételre épülõ uradalmat tár elénk. Kicsivel több, mint harminc év múlva viszont egy némiképp már megváltozott domínium került összeírásra.
2.
1647–1648. Ez a két dátum fontos sorsforduló az ecsedi uradalom életében: ekkor kerül
egyértelmûen a Rákóczi-család kezébe. A Rákóczi birtoklás ideje alatt – kis szünettel – 1711-ig átszervezik az uradalom egy részét, települések kerülnek egyik uradalomból a másikba, jobban kiépítik a tiszttartóságokat, ennek megfelelõen jobban kihasználják a jobbágyi robotkötelezettséget is.
A Rákócziak alatt az ecsedi domínium szinte abszolút szemtermelõ uradalommá vált, ahol nem csak
a majorságokon termelt gabona tett ki jelentõs mennyiséget, hanem az adóba beszolgáltatott tized
is! A dézsma mennyisége természetesen 1670-tõl az éppen zajló politikai-katonai események (hadjáratok, portyák) függvénye, de ha egy uradalom képes volt arra 1708-ban, hogy megtépázva, lakosságszámában meggyengülve, rácoktól, kurucoktól felégetve és kirabolva képes legyen nagy
mennyiségû gabonával és zabbal ellátni a sárospataki országgyûlést, abban az uradalomban jelentõs gazdasági tartalék lakozott.
1648-ban, amikor I. Rákóczi György a kezéhez kapta Ecsedet, a vár, a hozzá csatolt mezõvárosok és falvak éppen gazdasági teljesítõképességük csúcsán álltak. Ha megvizsgáljuk a táblázatokat láthatjuk, hogy igen jó a jobbágycsaládok telek-számaránya, sõt ezen túlmenõen az állatállomány is azt mutatja, hogy erõs, jól fejlõdõ, életképes uradalom került összeírásra.
Az 1647–48-as években több összeírás is készült az ecsedi uradalomról. Az összeírások
vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy ebben az esetben is visszatükrözõdik az a pontatlanság, ami
a konskripciókat jellemezte. Két személy szerinti összeírás is van ebbõl az idõbõl, amelynél a lakosság száma és állatállománya nincs összhangban (MOL U et C Fasc. 13. No. 10., 1647, és MOL
U et C Fasc. 13. No. 13., 1648.). A pontatlanság vagy a közben történt elvándorlások, betelepülések
vagy az összeírók hibáinak következménye; ezt egyébként az alábbi, a korban összesített táblázatok esetében is megtapasztalhatjuk.
Az ecsedi uradalom telki állománya és a lakosság állatállománya 1647–48-ban
helység

fõ

telek

fia

ló

ökör

tehén

sertés

méh

juh

153

110

–

–

–

–

–

–

–

Kisecsed

39

31

22

6

82

62

63

15

–

–

Fábiánháza

36

50

31

22

134

103

107

56

–

14

2

Szentmárton

42

57

80

32

61

88

113

23

–

17

–

Ököritó

15

15

13

41

34

41

79

10

160

–

–

Ecsed

Matocs

2

exempta
35
2

157

100

63

131

276

76

437

10

2

Tarpa

86

90

96

17

236

145

362

40

343

8

–

Börvely

74

96,5

89

89

157

204

262

145

275

26

2

Kálmánd

54
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66

56

72

99

189

27

340

9

9

Vállaj

59

62

71

46

112

122

169

25

1000

8

3

Mérk

34

46

37

41

106

88

118

17

412

15

–

Szoldobágyterem

30

34

35

2

105

84

102

86

534

7

–
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helység

fõ

telek

fia

ló

ökör

tehén

sertés

méh

juh

127

137,5

134

92

182

275

451

48

843

9

14

Szentmiklós

38

73

68

50

84

102

108

8

552

35

–

Terebes

54

63

65

16

88

130

255

52

40

10

–

Gilvács

36

47,5

40

4

61

133

218

16

158

14

–

Tagy

30

35

30

8

38

66

81

6

–

7

–

Nyíregyháza

47

40

35

41

98

114

70

Nyíradony

25

24,5

33

4

60

74

150

2

510

5

–

Nyírbátor

231

264

223

66

354

440

628

41

190

49

–

5

4

5

–

28

23

41

6

–

–

–

Majtény

Vasvári
Misztótfalu

–

1040

puszta

–

exempta

–

219

87 1/4

139

23

180

108

4

22

–

7

7

32

32,5

35

8

58

78

138

11

–

10

–

Monostor

6

3

2

–

8

13

17

1

–

–

–

Bartfalva

4

3,5

1

–

6

9

11

3

–

–

0

2407

2732

4012

736

6834

262

73

Busák

összesen

1563

1793 1/4

764

Érdekes módon a két felmérés szerint csak a családfõk száma egyezik meg, az összes többi
adat nem. Az ecsedi uradalomban összesen 1563 családfõt írtak össze 1648-ban, akik 12673/4 telket
foglaltak el. A családfõknek összesen 1498 fiuk, 728 lovuk, 2385 ökrük, 2706 tehenük, 6674 bárányuk, 3950 sertésük és végezetül 725 méhcsaládjuk lett összeírva. Mármint az összeírást végzõk
szerint. Azonban, ha az egyes települések esetében végzett összesítõ adatokat összeadjuk, akkor
olyan értékek jönnek ki, amelyek nem azonosak az elõbb leírtakkal. Különösen nagy a különbség
a telekszámnál: 5251/2 telek. A többi adatban is találunk eltéréseket, így például 36-tal kevesebb
a lovak, 26-tal a tehenek, 62-vel a sertések, 160-nal a bárányok és 11-gyel a méhcsaládok száma.
Mivel a két összeírás szempontjai azonosak voltak, tehát nem a szolgálati rendszert, hanem a lakosságot, azok számát, telekállományát, foglalkozását és jószágaik mennyiségét tüntették fel, ezért
végsõ okként – figyelembe véve fõleg a telekszám közötti nagy eltérést – csak a pontatlanságot tudjuk megjelölni.
Néhány település adatait megvizsgáltuk a családfõ-, az ökör- és a lószám függvényében is.
Minden esetben tapasztaltunk eltérést, azonban nem olyan jelentõset, hogy ne lenne magyarázható
a fentebb felvázolt migrációval vagy esetleg a természetes szaporulat negatív jelenségeivel (betegségekkel, elhalálozással). Ennek ellenére fenntartom azt a véleményem, hogy az 1648-as összeírás
a pontosabb és a mérvadóbb, az 1648-as összeírások közül pedig az a legpontosabb, amely a Károlyi oklevéltárban is olvasható (v.ö. MOL U et C Fasc. 13. No. 13., 1648.).
Az elõbb elmondottak alapján nézzünk néhány 1647-es adatot! Vállajon 52 családfõt, 128
ökröt, 30 lovat, Mérken 35 fõt, 93 ökröt, 34 lovat, Fábiánházán 33 fõt, 114 ökröt, 4 lovat, Börvelyen 72 fõt, 127 ökröt, 75 lovat, Tarpán 74 fõt, 150 ökröt, 11 lovat, Matocson (sic!) 126 családfõt,
48 ökröt, 84 lovat, Bátorban pedig 90 fõt, 170 ökröt és 20 lovat írtak össze. Jól érzékelhetõek az
elõzõ táblázat adataitól való eltérések.
A Károlyi Oklevéltár IV. kötetében (KÁROLYI 1887.) található ecsedi uradalmi összeírásnak
a népességre vonatkozó adatai megegyeznek az általam már korábban idézett U és C forrással.
A továbbiakban az adózásról, annak néhány elemérõl, majd pedig a jobbágyi szolgálatról, robotkötelezettségrõl próbálok átfogó képet adni.
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3.
Az uradalom társadalmi megoszlása és adózása
Ecsedi járás

helység

pénzofficiális, marhás gyalog- özvegy zsellér mester nemes jövede- cenzus vágó- lúd tyúk len- puszta
szabados
szeres
marha
mag
lem

Ecsed

90

–

–

12

12

4

35

118

–

–

–

–

–

6

Kisecsed

17

7

8

1

4

–

2

39

–

–

–

–

–

–

Fábiánháza

15

10

5

2

1

1

2

36

5

1

–

–

0,5

14

Szentmárton

22

18

4

6

2

–

–

42

10

1

3

–

1/4

17

Ököritó

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

Matocs

19

–

–

9

7

98

2

135

16

1

–

–

–

10

Tarpa

39

24

10

4

8

1

–

86

50

1

–

–

2

8

204 (202)

49

27

34

34

104

41

458

81

4

3

–

23/4

55

összesen

Az uradalomban a legelterjedtebb adónem a cenzus volt, amelyet csupán Ecsed, Kisecsed,
Tagy és Nyírbátor nem fizetett ebben az idõben. A domínium alföldi, marhatenyésztõ része vágómarhát, néhány esetben tehenet vagy helyette bárányt fizetett. A gabonatermesztésre alkalmas településeken azok, amelyeknek nem volt termésük, füstpénzt vagy kereszténypénzt (6 dénár) fizettek.
Általános adónem volt a tized, amelyet az õszi, tavaszi vetésbõl, méhbõl, bárányból, sertésbõl fizettek. Akadt azonban néhány kivétel is. Gilvácson csak bárányból kellett tizedelni, a tagyiak számára
pedig csak 1645-tõl írták elõ a tizedelés kötelezettségét. Nagyon érdekes Tõke-Terebes esete, ahol
csak a magyar jobbágyok adták a dézsmát, az „oláhok” nem. Nyírbátor esetében eredetileg a papnak járt a dézsma, amelyet a mezõváros 100 Ft éves fizetés ellenében árendált. A szomszédos vasváriak az ecsedi papnak szolgáltatták adójukat. Misztótfalun csak raj (méh) után adóztak, de azt is
a helyi papnak adták.
Börvelyi járás

helység

pénzofficiális,
gyalogvágólenmarhás
özvegy zsellér mester nemes jövede- cenzus
lúd tyúk
puszta
szabados
szeres
marha
mag
lem

Börvely

17

30

21

3

1

–

2

74

30

Kálmánd

10

Vállaj

14

Mérk

1

18

36

1

26

19

9

2

2

3

9

54

14

18

14

5

1

4

3

59

12

–

9

36
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9

0,5

18

30

1

8

13

11

3

3

2

1

1

34

12

0,5

12

24

1

15

Terem

6

16

3

1

2

2

–

30

7

összesen

60

94

50

14

8

10

15

251

75

–

9

18

1

2

66 144 43/4

7
65

Néhány esetben eltérést tapasztalunk a szokásjogban is a tizedelés tekintetében. Általános
adó volt az ún. „pázsit tized”, amelyet a sertések után akkor fizettek, amikor az állatokat a szabadban (mezõn) legeltették, hizlalták. Ennek a pénzbeli váltása általában 3 dénár volt a süldõk és
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6 dénár a kifejlett sertések esetében. Makkterméskor, ha az erdõkbe kihajtották az állatokat, akkor
már nem adtak pázsit tizedet, hanem „makkon tizedeltek”, vagyis a meghízott sertésekbõl rótták le
adójukat. Ebben az esetben is egyenlõ mértékû volt a tized pénzbeli megváltása, az egyik kivétel ez
alól Fábiánháza volt, ahol 10, illetve 5 dénárt kellett fizetni. Tarpa esetében különös szokással találkozunk, ti. azzal, hogy makktermés idején minden „marhás ember” két köböl makkot szedett a várnak, ha nem volt makktermés, akkor vadkörtét, vadalmát tartoztak aszalni (KÁROLYI 1887. 299).
Néhány településen ismeretlen volt a pázsit tized fogalma, így a szentmártoni Kisszeren
élõk, a tagyiak, a nyíregyháziak, a nyírbátoriak és a vasváriak nem fizették ezt az adótípust. Misztótfalun, és a környékén fekvõ településeken, ahol a szõlõhegyek érzékenysége miatt egyébként sem
volt elterjedt a sertések tartása, ismeretlen volt e fogalom.
Különbséget tapasztalunk a helyi papoknak fizetett tizedmennyiség között is. A termés és
az állatok nyolcada járt a kisecsedi, tarpai, tõke-terebesi, nyíregyházi és nyíradonyi „egyházfiknak”,
míg hetede a fábiánházi, szentmártoni, ököritói, matocsi (sic!), börvelyi, kálmándi, vállaji, mérki,
szoldobágyteremi és szentmiklósi papoknak.
A szõlõtermelõ helyeken is igen változatos kép alakult ki. A „lugas-kertes” településeken,
azaz ahol a belsõ telki állományból szakították ki a szõlõskerteket, ott lényegében a tizeden kívül
más adóval nem tartoztak, sõt ezek jó része nem is a jobbágyok, hanem a földesúr tulajdonában volt.
Lugas-kertekkel találkozhatunk Nyírbátorban, Kisecseden. Tarpán, ahol az urbárium szerint már
„szõlõhegy” is volt, ott ötöddel tartoztak a dézsma fejében, de ismeretlen adónem volt a ferton és a
hegyváltság. A Szatmár vármegyei bortermelõ településeken, Misztótfalun, Busákon, Monostorban,
Bartfalván már egy kialakultabb szokásjoggal találkozhatunk, ami elsõsorban a változatosabb adónemekben jutott kifejezésre. Az ecsedi uradalomhoz tartozó települések közül Misztótfalu mezõvárosa volt a legjelentõsebb, így annak a szokásjoga szerint szolgáltak a környékbeli települések is.
Az adatok áttanulmányozása után – és azt a tényt figyelembe véve, hogy a Rákóczi szabadságharc
alatt is megmaradtak a feudális jellegû boradók – arra a következtetésre jutottam, hogy ezen a vidéken mindvégig megmaradtak és erõs köteléket jelentettek a feudális jellegû szolgáltatások. TokajHegyalján ezzel ellentétben már a XVII. század közepén elkezdõdött a feudális szolgáltatások pénzbeli megváltása, ami jelentõsen könnyített az ott élõk helyzetén.
Misztótfalun a kialakult szokás szerint elõször a pap kapta meg a tizedet, majd ezután a földesúr. Nem kellett viszont a jobbágyoknak a dézsmások elõtt megmérniük a termett bor mennyiségét, hanem elég volt csupán „hittel” bizonyítani azt. Az összeírók számítása szerint minden 100 köböl borból 8 esett a földesúri adóba. Ebben a forrásban találkozhatunk az „angelt-bor” fogalmának
leírásával is, ami nem más, mint a 200 köböl bor után járó 16 köböl boradó neve. Az 1648-as
összeírásban ezt az adónemet „anglit” bornak nevezték. A dézsmánál sokkal rosszabb adó volt a
borfoglalás rendszere. A foglalt bor mennyisége jó termésû év esetén Misztótfalun elérhette a 2000
köbölnyit. Bár az uradalmi tisztek fizettek a lefoglalt borokért, azonban figyelembe kell vennünk,
hogy általában a jobb minõségû borokat foglalták, és azokért csak átlagárat (kocsmabor) fizettek.
A feudális berendezkedés „kizsákmányoló” jellege a következõ esetben is megmutatkozik. Misztótfalu vallomásában szerepel, hogy minden foglalt borért fizetett forint után annak, akitõl vették
a bort, forintonként egy köböl bort kellett az uradalomnak beszolgáltatnia. Ahogy írták, „itt gyûl ki
a lucrum”. A vidéki (extraneus) szõlõbirtokosok szintén fizették a dézsmát és az anglit bort, de tõlük nem foglaltak bort, és fertonnal, valamint ászokvámmal sem tartoztak. Szüret idején a település
lakói a provizornak egy vágómarhát adtak, valamint az egész telkesek 12, a féltelkesek 6, a negyedtelkesek 3 dénárt fizettek „szüreti gazdálkodás” címén. És ehhez jött még hozzá a majorságszõlõk
mûvelésének robotja.
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Majtényi járás

helység

pénzofficiális,
gyalogvágólenmarhás
özvegy zsellér mester nemes jövede- cenzus
lúd tyúk
puszta
szabados
szeres
marha
mag
lem

Majtény

40

27

32

9

–

5

14

127

25

1

–

–

1,5

9

Szentmiklós

8

16

13

1

–

–

–

38

25

1

–

–

–

35

Terebes

10

12

20

6

3

2

1

54

10

0,5

–

–

–

10

Gilvács

14

9

9

2

1

–

1

36

10

0,5

–

–

–

14

Tagy

19

2

6

1

–

1

1

30

–

–

–

–

–

7

összesen

91

66

80

19

4

8

17

285

70

3

–

–

1,5

75

A helyi földrajzi jellegzetességeket, illetve a természeti körülményeket figyelembe vevõ
adónem volt a káposztás kertek után járó beszolgáltatási kötelezettség, illetve a csíkászó hellyel rendelkezõ településeken a „vödör csík” adása. Ez utóbbit 40 dénáron meg is lehetett váltani.8 A jobb
földdel rendelkezõ gabonatermesztõ településeken általános volt a nyilas vetésekor való adózás. Ez
úgy zajlott, hogy ha valamely jobbágy szántóföldet vagy rétet „nyíllal” mérettetett ki magának, akkor ez esetben egy öl szénával tartozott. Ez alól kivételt képezett Tarpa mezõvárosa, ahol nem szénával, hanem vajjal fizettek, illetve Tõke-Terebesen ismét megtalálhatjuk a nyomát az etnikai alapon, a szokásjog alapján különbséget tevõ adózásnak, ti. az „oláh” jobbágyok nem fizették ezt az
adónemet.
A jelentõsebb marhatenyésztõ helyeken vaj (Szentmárton, Börvely, Szentmiklós, Tõke-Terebes, Gilvács) vagy vaj és „vesling” túró (Kálmánd, Vállaj, Mérk, Szoldobágyterem, Majtény,
Nyíregyháza) adásával tartoztak. Néhány településen lenmag (Tarpa, Börvely, Kálmánd, Vállaj,
Mérk, Szoldobágyterem, Majtény, Nyíregyháza), kendermag (Tarpa, Tõke-Terebes), aszúgyümölcs
(Tarpa, Vállaj) beszolgáltatásával is adóztak.
Nyírbátori járás

helység
Nyírbátor

pénzofficiális,
gyalogvágólenmarhás
özvegy zsellér mester nemes jövede- cenzus
lúd tyúk
puszta
szabados
szeres
marha
mag
lem
51

25

19

25

21

75

15

231

–

2

–

150

–

49

Vasvári

2

3

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

1

összesen

53

28

19

25

21

75

15

236

–

2

–

150

–

50

A legnagyobb tehernek számító robotkötelezettség lényegében azonos szokásrendszeren
alapult, ezt támasztja alá a települések nagy részén meglévõ hetelési rendszer szerinti munkakötelezettség. Természetesen ez a hetes rendszer a legjelentõsebb idõt szántáskor, vetéskor és aratáskor
tette ki, pont akkor, amikor a jobbágynak saját földjét is mûvelnie kellett. Ekkor egy hónapból 3
hetet „a vár szükségére”, 1 hetet pedig magának dolgozott. A köztes idõben pedig bármilyen munkára (szekerezés, várjavítás stb.) berendelhették õket a tisztek.
8 Káposztával adózott Fábiánháza, Szentmárton, Vállaj és Mérk aszerint, hogy az egész telkes jobbágy a kertek után 125 fejet,

a féltelkes ennek a felét szolgáltatta be. A „vödör csík” adót a következõ települések jobbágyai fizették (de csak az, aki
„vésszel” fogott halat): Kisecsed, Szentmárton, Börvely, Kálmánd, Vállaj és Szoldobágyterem.
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Akadt néhány kivétel is. Az Ecseden lakók „adózást is nem praestálnak az várhoz soha,
azmint referálják, mivel sem szántó földek, sem kaszáló rétjek itt csak egy talpalatnyi nincsen, az
egy immunitásért laknak itt.” (KÁROLYI 1887. 284.) A Kisecseden élõk nem tartoztak szántással és
vetéssel, ellenben káposztás-, hagymás- és lugas(szõlõs)kertet kellett csinálniuk és mûvelniük
„a vár szükségére” (KÁROLYI 1887. 285.). Káposztás- és hagymáskert mûveléssel terhelték az ököritóiakat is (KÁROLYI 1887. 293.). Fábiánházán már ekkor „cimborában” robotoltak, bár vallomásuk
szerint „szántással-vetéssel nemigen erõltették õket”, ha mégis fát kellett hordaniuk a várba, vagy
más munkára rendelték a jobbágyokat, „akkor ketten fogtak együvé”. Szolgálati rendszerükben
a szokás szerint 2 hetet maguknak és 1 hetet az úrnak szolgáltak (KÁROLYI 1887. 288.).
Misztótfalusi járás

helység

pénzofficiális,
gyalogvágólenmarhás
özvegy zsellér mester nemes jövede- cenzus
lúd tyúk
puszta
szabados
szeres
marha
mag
lem

Misztótfalu

17

25

125

31

13

8

3

219

32

–

–

–

–

7

Busák

2

9

19

2

–

–

–

32

2

–

–

–

–

10

Monostor

–

1

4

1

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

Bartfalva

–

–

3

1

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

összesen

19

35

151

35

13

8

3

261

34

–

–

–

–

17

Szentmártonban az volt a szokás, hogy minden harmadik hetet a vár szolgálatában töltöttek. Egyébként pedig a vállaji vagy a börvelyi földeken robotoltak (KÁROLYI 1887. 291.). Matocson
(sic!) – ahol sok mesterember élt – ismeretlen volt a szántás és vetés robotmunkája, csupán aratáskor kellett 1 hétig aratniuk, 1 hétig kaszálniuk és takarniuk, 1 hetet pedig a vár szolgálatában tölteniük (KÁROLYI 1887. 296.). Ez a nagylelkû úri akarat azonban látszólagos volt csupán, hiszen a településen élõknek kellett az ecsedi uradalomban keletkezõ összes majorsági gyapjút feldolgozniuk,
a faluban lévõ malom körül a gátat rendben tartaniuk, de nekik kellett beszerezniük a malomkövet,
a vasakat, zsindelyt is. A Szamoson lévõ hidat is õk tartották rendben, a fát õk szerezték be és faragták a helyére. A legújabb szokás szerint ez utóbbi munkáért már fizettek nekik. A vállaji urbáriumban leírtak adják talán a legjobb képet a robotkötelezettségrõl. Eredetileg, mint azt már leírtam,
az ecsedi uradalom jobbágyainak minden 3. hetet kellett a vár szolgálatában eltölteniük. Azonban
„aratáskor az mint az szükség kívánja, nem az hetelés szerint, hanem az mint az tisztek rendelik, az
szerint kell szolgálniuk.” (KÁROLYI 1887. 310.) Nyíradonyban nem hetelés szerint szolgáltak, hanem az uradalmi tisztek rendeletei alapján (KÁROLYI 1887. 331.).
Robotot cimborában tettek: Tarpa 8 ökörrel, Börvely 4 ökörrel, Kálmándon a 4 ökrösök
maguk erejével, a 2 ökrösök „cimborában”. Általában tehát 4 ökörrel szántottak.
Nyíregyházi járás

helység
Nyíregyháza

pénzofficiális,
gyalogvágólenmarhás
özvegy zsellér mester nemes jövede- cenzus
lúd tyúk
puszta
szabados
szeres
marha
mag
lem
30

9

8

–

–

–

–

47

30

1

8

32

2,5

100

Nyíradony

4

11

8

1

1

–

–

25

2

1

–

–

–

5

összesen

34

20

16

1

1

–

–

72

32

2

8

32

2,5

105
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Az uradalmi összesítés
pénzofficiális,
gyalogvágólenmarhás
özvegy zsellér mester nemes jövede- cenzus
lúd tyúk
puszta
szabados
szeres
marha
mag
lem
összesen

461

292

343

128

81

205

53

1563

292

13

77 144 11,5

367

Az összesített adatok alapján nyugodtan kijelenthetõ, hogy a XVII. század közepén az
ecsedi uradalom gazdasági téren erõs volt, fõleg ha figyelembe vesszük a mesteremberek és officiálisok (szabadosok) magas számát a robotolásra fogható jobbágynépességgel szemben. Nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy az 1630-as évek közepétõl számított 30 év lehetett az uradalom
gazdasági fénykora, hogy aztán az 1670-es évek elejétõl ez a tendencia gyökeresen az ellenkezõjére
forduljon.
4.
De mi is történhetett? Erre a válasz egyszerû, és az okokat egyaránt kereshetjük a lipóti abszolutizmus gazdasági téren kedvezõtlen lépéseiben (porció rendszer), valamint a Wesselényi-féle
összeesküvés után bekövetkezõ bizonytalan politikai és katonai helyzetben. Ne felejtsük el, hogy
a gyanúsítottak között volt I. Rákóczi Ferenc is, az uradalom akkori birtokosa, akinek vagyonát és
életét csak kemény alku árán sikerült megmenteni. A Magyar Királyságban kialakult kedvezõtlen
helyzethez járult még hozzá az is, hogy gyengültek a kelet-európai mezõgazdasági cikkek (szarvasmarha, gabona) árai, a nyugati feldolgozott ipari termékek (elsõsorban posztó, ruhanemû, fegyver,
luxuscikkek) áraival szemben alulmaradtak, így a keleti eladók kevesebb pénzzel érkezhettek haza.
Nem tett jót az ecsedi uradalom lakosainak a török ellen folyó felszabadító háború, és végsõ soron
a Rákóczi szabadságharc sem. Hogy mennyiben változott, gyengült az uradalom gazdasági teljesítõképessége, azt egy a szabadságharc alatt készült összeírás nagyjából elénk tárja.
Ezzel a forrással szintén ugyanolyan kritikai észrevételeket kell tennünk, mint az összeírásokkal szemben általában, mivel a végleges adatok ez esetben sem a tényleges erõt tükrözik. Kimaradt az összeírásból a katonáskodó elemek vagyoni állapota, például a jövevények gazdasági erejének feltérképezése, ami nélkül aligha ítélhetõ meg reálisan az uradalom helyzete. E forrás azonban
annyiban mindenképpen használható, hogy a megmaradt jobbágyság helyzetét „hûen” tükrözi, egyben rámutat arra is, hogy a Rákóczi szabadságharc alatt sem sokat változott az uradalom szokásjoga, azaz a jobbágyok vagyoni helyzetének változását csak a cenzus nagyságában mérhetjük, természetesen az éppen kifosztott településeknek adott adóelengedések figyelembevételével. A forrásból
megállapíthatjuk továbbá, hogy az adózási szokásban semmiféle változás nem következett be. Úgy
gondoljuk, hogy egy alapvetõen mezõgazdasági szemtermelésre és állattenyésztésre berendezkedett
uradalom esetében talán célszerûbb lett volna, ha a birtokosok az adott történelmi-társadalmi helyzetre rugalmasabban, az adórendszer átalakításával válaszolnak. Az semmiképpen nem elegendõ,
hogy 1–3 éves adóelengedéssel próbáljanak meg a rossz helyzeten változtatni akkor, amikor lényegében 1670-tõl folyamatosan romlott a jobbágyság, az iparosok, a települések és a mezõvárosok
helyzete.
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Az ecsedi uradalom jobbágyi adózása és állatállománya a Rákóczi szabadságharc idején
vágóborjú
marha

hely

fõ

fia testvére ökör tehén cenzus

Börvely

30

39

8

80

48

24

1

Kálmánd

7

6

2

29

10

12

túró tized csík

len- káposzmag
ta

lúd

tyúk

vaj

–

15

30

1

–

van

1

–

–

0,5

–

9

30

1

1

van

1

–

–

Mérk

7

5

–

17

11

12

0,5

1

12

24

1

1

van

1

1

125

Vállaj

22

13

16

70

42

12

1

1

18

30

1

1

van

1

1

125

Szentmárton

12

10

14

14

2

3

0,5

1

18

30

1

1

van

1

1

125

Fábiánháza

8

6

28

16

3

5

0,5

–

–

–

–

–

van

–

–

–

Szaniszló

47

9

–

15

29

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

Szentmiklós

33

19

–

34

28

10

1

–

–

–

1

–

–

–

–

–

Daróc

12

10

–

15

16

–

–

–

–

1

110

–

–

–

–

–

Gyöngy

5

2

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kegye

8

6

–

6

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Gilvács

6

3

–

12

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Terebes

21

17

2

63

34

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Porcsalma

12

8

4

34

9

–

–

–

–

–

6 11

–

–

–

–

–

Matocs

55

?

?

?

?

16

1

–

–

–

–

–

van

–

–

–

Apa

38

26

–

50

27

21,75

–

–

–

90

–

–

van

–

–

–

Józsefháza

40

?

–

22

12

12

–

–

–

–

–

–

van

–

–

–

Görbed

11

?

–

6

3

12

–

–

–

–

–

–

van

–

–

–

Misztótfalu

125

?

?

?

?

32

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Sikarló

65

?

?

?

?

4,50

–

–

–

–

–

–

van12

–

–

–

Buják

?

?

?

?

?

6

–

–

–

–

–

–

van

–

–

–

Pér

13

16

–

37

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kécs

35

20

–

84

48

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Déda

16

22

1

47

35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Csány

5

5

–

15

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Genyéte

5

8

1

16

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fehérgyarmat 33

23

–

10

16

1–
50 13

–

–

–

314

1

–

–

–

–

–

Géberjén

28

2

23

15

–

–

–

–

115

–

–

van

–

–

–

1

–

–

–

2/417

–

–

–

–

–

–

–

14

Kisar

13

11

–

7

24

4,50

–

–

–

316

Tivadar

2

–

3

6

4

–

–

–

–

–

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Minden gazda egy tyúkkal tartozott évente.
Minden gazda egy tyúkkal és 3 tojással tartozott évente.
A porcsalmaiak gazdánként 6 icce vajat adtak évente, a többi szám meszelyben értendõ.
A sikarlói és a bujáki dézsma csak a borra értendõ, sem terménybõl, sem állatból nem tartoztak tizeddel.
Az egész telkes gazdák 1 Ft, a féltelkesek 50 dénár cenzust fizettek.
A tyúk mellett 9 tojást is adtak.
A tyúkot csak a házas emberek adták.
Adózásuk megegyezett Fehérgyarmatéval.
Ezen felül még 2/4 köböl kendermaggal is adóztak.
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hely

vágóborjú
marha

fõ

fia testvére ökör tehén cenzus

Nyíradony

28

–

–

6

10

–

–

–

Bátor

142

?

?

?

?

–

2

–

Nyíregyháza

36

–

–

6

3

–

–

Gyulaj

15

13

–

6

7

–

–

lúd

túró tized csík

len- káposzmag
ta

tyúk

vaj

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10018

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

van

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Csupán néhány esetben találunk eltérést az 1614-es állapotokhoz képest, természetesen
azokat a településeket vizsgálva, amelyek mindkét idõszakban az uradalom részét képezték. Így
nem adott káposztát Fábiánháza, viszont a Rákóczi szabadságharc alatt tizedet és ajándékot igen,
míg 1614-ben nem. Nagyobb az eltérés a borjú (tehén) adózásban, ami a megcsappant állatállománnyal magyarázható. Mindössze Mérk, Vállaj, Szentmárton és Nyírbátor adta ezt az adófajtát a
két idõpontban. A cenzusfizetés nagysága természetesen a jobbágyszám csökkenésével párhuzamosan apadt, és növekedett azoknak a falvaknak a száma is, amelyek mentességet kaptak. Talán a Rákóczi-kori összeírásban láthatók leginkább a különféle régiókhoz tartozó települések szokásjogában, így adózásában meglévõ különbségek. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy az általános
adózás elemeit képezõ nemek, mint például a cenzus, a tized vagy az ajándék a korszak bizonytalan állapota, a falvak pusztulásai, elpusztításai következtében részlegesen a földesúri akarat függvényeként elengedésre kerülhettek, így az urbárium csak az adott év (kor) állapotát mutatja.
Az ecsedi uradalom területén a tiszttartóságok szervezték a robotmunkát, felügyelték az
adók beszedését. Ezek a tiszttartóságok egy-egy majorsági központ köré szervezõdtek, innen irányították a domínium legfontosabb tevékenységét, a robotmunkán alapuló szemtermelõ gazdálkodást.
Lényegében ez alá értendõ a szintén robotban végzett kaszálás mûvelete is. Nem kétséges, hogy az
ecsedi uradalom munkaszervezésében a feudalizmus alatt lényegi változás nem történt. Nem tekinthetõek lényegi változásnak a pusztulás miatt adott különféle kedvezmények. A források áttanulmányozása alapján kijelenthetõ, hogy Ecsed egy tipikusan feudális uradalom volt (ellentétben például
a tokaji uradalommal). A tiszttartóságok hatékonysága nagyban függött a jobbágyszámtól, vagyis
inkább a munkára fogott lakosság számától. Nagyon úgy tûnik, hogy a jobbágyok és zsellérek munkaereje a vizsgált idõszak alatt többnyire elégségesnek bizonyult. Így arra a következtetésre juthatnánk, hogy Ecsed esetében a tiszttartóságok hatékonyan szervezték a munkát, a népességszám
mindvégig magas volt. Természetesen ez nem volt teljességgel így, fõleg ha a népességszámot nézzük, mivel az 1670-es évektõl kezdve fokozatos csökkenésnek lehetünk tanúi, az oláh lakosság betelepítésére tett törekvések (a sok szökés, a migráció miatt) nem mindig hozták meg a kellõ sikert,
különösen nem úgy, hogy az oláh lakosság szokásjoga teljesen különbözött a magyarétól. Ennek ellenére az ecsedi uradalom területén a majorsági gazdálkodás – mind a szemtermelés, mind az állattartás, mind pedig a szõlõmûvelés – igen kiterjedt volt, amibõl jelentõs bevétel származott.
Ilyen szemtermelõ majorsági központ volt 1614-ben Börvely, ahol 250 hold szántót, Vállajon 349 holdat, Nyírbátorban a nemesi kúriához 12 tagban allódiális földet, Majtényban 400 hold
szántót írtak össze. Az egyedüli bortermelõ majorsági központ Misztótfalu volt, ahol 3 allódiális
szõlõt mûveltek robotban, ezek hozama 50 gönci hordó bor volt. A késõbbiekben uradalmi réteket
Börvelyen (50 hold, 2 darabban), Mérken (8 hold), Szentmártonban (22 hold, 2 darabban), Vállajon (10 hold, 2 darabban), Kálmándon (25 hold), Majtényban (42 hold), Tagyon (20 hold) írtak
össze. Uradalmi erdõk Börvely, Mérk, Szentmárton, Vállaj, Nyírbátor, Fábiánháza határában terültek el, ez utóbbiban találjuk a legjelentõsebbet, 1000 sertés makkoltatására elegendõt. Uradalmi
18 Ezenfelül 200 tojással is tartoztak.
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halászó vizeket Majtény és Fábiánháza településein, száraz-vámot Majtényban, vízi-vámot Matocson (sic!) rögzítettek az összeírók.
Megfigyelhetõ még, hogy az uradalmi majorsági központokban jelentõs készletet halmoztak fel: nemcsak az igavonó állatok, hanem az „aprómarhák” száma is jelentõs volt, a belsõ telkeken
pedig kiterjedt kertészkedéssel, méhészkedéssel találkozunk.19
1680-ban a börvelyi majorságban 100 köblös õszi vetésrõl, a vállaji földön 18,5 köböl búzáról és 31 1/3 köböl rozsról, a bátori majorságban õszi rozsból 15 köböl és 3 vékáról, Gyulajon
1 kaszálóról, Nyíregyházán 11 köböl árpa vetésrõl és 2 boglyát termõ kaszálóról, Porcsalmán pedig
20 köböl õszi búzáról szóló feljegyzés olvasható.
1691-ben a majtényi határban 50 köböl õszi búza, 150 köböl rozs és búza keverék, 19 köböl
zab, Görbeden 24 köböl õszi búza, Porcsalmán 24 köböl õszi búza, Bátorban 170 köböl õszi búza,
20 köböl vegyes búza, 10 köböl rozs, 8 köböl milii, 30 köböl zab, Szaniszlón 121 köböl búza és rozs
keveréke (kétszeres), 30 köböl rozs, 30 köböl zab, Börvelyen 200 köböl kétszeres és 52 köböl rozs
vetést találunk.
1697-ben Börvelyen vegyes búza vetésbõl 160 köbölnyit, tritici acenibõl 3 köbölnyit (lesz
belõlük kb. 550 kis kereszt), Majtényban 142 köböl búzát, acervi tribuból 3,5 köbölnyit (lesz belõlük kb. 460 kis kereszt), 18 orgia szénát, Dobon 10 hold kaszálót, Fábiánházán 23 köböl rozst, Apán
107/8 köböl búzát, Péren 24 6/8 köböl búzát, egy officiális földön 9 köböl 3 véka búzát említenek
(MOL U et C Fasc. 101. No. 54.).
Az uradalmi állatállomány a XVII. század utolsó két évtizedében a következõképpen alakult: 1680-ban Ecseden, a majorságban 9 szarvasmarhát, 4 sertést, 11 pulykát, 29 ludat, 11 rucát, 30
tyúkot, 4 kakast, 2 kappant, 18 kas méhet; Kecskésen 6 tehén és 4 ökör mellett 1307 darab gyapjút
is regisztráltak. 1691-ben a majorsági állattenyésztés Porcsalmán: 29 juh, 51 kis bárány, 2 kecske,
4 berbécs; Bátorban: 6 család méh, és 6 vágó marha volt. 1697-ben Börvelyen 12 béres ökör, Majtényban 3 cenzuális marha, Dobon 37 kas méh, Szentmártonban 38 öreg disznó, 26 süldõ, 1 méhcsalád alkotta az állatállományt. Ezek a szórványos adatok is bizonyítják, hogy az uradalmi állattartás nagysága elenyészõ volt, ezek csak az uradalmi személyzet, illetve a földesúr látogatása alkalmával az õ ellátásukat szolgálták. A nagyobb csordákról, így az uradalom marhakereskedelmi tevékenységérõl nincs adatunk.
Az uradalom bevételeit tekintve a legnagyobb haszonnal kecsegtetõ forrás a borból származott. Éppen ezért nem volt mindegy, hogy mennyit termettek a majorsági szõlõk, mennyi tized és
foglalt bor szerepelt a bevételben. A borbevétel jelentõs része amúgy is a kocsmákban került kimérésre, de biztosan jutott belõle konvencióként az uradalmi alkalmazottak, illetve a földesúr asztalára
is. Az ecsedi uradalom földesurai – mint korábban láthattuk – Misztótfalu központtal szervezték
a majorsági szõlõk mûvelését. Igazán jó és értékelhetõ adatok csak 1703-ból, és 1710-bõl állnak
rendelkezésünkre.
1703-ban összesen 3419 csöbör 3 icce borbevételt regisztráltak. Ebbõl 1133 köböl 6 icce,
vagyis az összbevétel 33,15%-a származott az allódiális szõlõkbõl. Dézsmából 1397 köböl 5 icce
(30,86%), cenzuális borból 290 köböl 11 icce (8,50%), „fogott” (foglalt) borból 597 köböl 13 icce
(17,48%) volt a beszedett jövedelem.
1710-ben a forrás készítõje csak a „majorság” és az „egyéb jövedelembõl származó” megjelölésekkel élt. Ekkor a majorsági termés 1082 köböl 2 icce (39,62%), az egyéb borjövedelem

19 Erre nézve általánosságban lásd például a MOL U et C 101/53 1680, 101/54 1696 és 1697-es urbáriumokat.
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pedig 1649 köböl (60,38%) volt. Ez összesen 2731 köböl 2 icce jövedelmet jelentett (MOL G. 29.
25. doboz).20 Némi visszaesést tapasztalhatunk az 1703-as adatokhoz képest, ami vagy egy roszszabb termésû évnek vagy pedig a Rákóczi szabadságharcnak (pestis, emberszám csökkenése) a következménye. Mivel ekkor a Fejedelemnek szedték a megyei borokat (tized, cenzus), ezért feljegyezték a Bihar megyébõl, fõleg az Érmellékrõl származó bormennyiséget is, ami 3689 köböl 1 icce
volt. Így 1710-ben II. Rákóczi Ferencnek összesen 6421 köböl 3 icce bevétele származott.
Az adatok elemzésébõl látszik, hogy az allódiális termelés jóval alatta maradt az egyéb jogon szedett jövedelmeknek. Bár részesedése 30–40% körüli, ez az eredmény csupán az átlagos terméssel rendelkezõ magyarországi bortermelõ helyekre ad analógiát. Úgy vélem ugyanis, hogy
a jobb minõséget termõ, akár vörös, akár fehér borral kereskedõ vidékeken, mint pl. Tokaj-Hegyalja vagy a Sopron környéki borvidék, más termésszerkezettel találkozunk. Tokaj esetében pedig egészen más munkaszervezettel is. Nagyon valószínû, hogy a borvidékek jelentõs részén – annak ellenére, hogy maga a szõlõtermesztés nagy haszonnal kecsegtetett – az erõs feudális szálak nem lazultak, és így sem gazdasági, sem pedig társadalmi téren nem volt változás. Ha összehasonlítjuk Misztótfalu mezõvárosát Tokaj mezõvárosával (vagy akár Tarcallal is) láthatjuk, hogy ez utóbbi milyen
változásokon ment keresztül, ami fõleg a feudális társadalmi kötöttségek lazulásában mutatkozott
meg (ULRICH 2003. 28–31.). Ugyanakkor szembetûnõ az is, hogy a Rákóczi-család, mint földesúr
mennyire különbözõen „bánt” a tokaji és az ecsedi uradalmában élõkkel. Az egyikben (a tokajiban)
engedékenyebb volt, hagyta, hogy a pénzbevétel felé tolódjon el az uradalom gazdasági rendszere,
és ez akár a robotkötelezettség rovására is mehetett (ULRICH 2003. 26–43.). Ecseden viszont mindvégig tartotta magát az erõs feudális jelleg, a robot, a szemtermelés fontossága, sõt az érmelléki borvidéken sem tapasztalhatunk jelentõs változást. Ez pedig csak egyetlen dolognak köszönhetõ, annak, hogy a tokaji bor jóval drágább volt, és ezáltal jóval nagyobb hasznot is hozott. A bevétel sikeres növelésének pedig egyetlen eszköze volt ebben a korban, ha hagyták, hogy a feudális robotot és
terményjáradékot (a bortermelés esetében is) egy jóval modernebb szellemiségen alapuló, és gazdasági szempontból is jövedelmezõbb adózási forma, a pénzadózás váltsa fel.
5.
Két forrás is alkalmas arra a Rákóczi szabadságharc idejébõl, hogy a gazdasági teljesítõképesség hanyatlására, a természeti tényezõk meghatározó befolyásoló erejére és formáló hatására rámutasson. A Rákóczi szabadságharc levéltárában található anyag (MOL G. 29. 25. doboz) nagyon
jó részadatokkal szolgál a térséget érintõ katonai mozdulatokról. A másik forrás (MOL U et C Fasc.
101. No. 52.) pedig a magyar seregbe beállt személyekrõl, és esetleg a jobbágymigrációról nyújthat
némi képet.
Az elsõ dokumentumot vizsgálva igen érdekes adatokkal gazdagodhatunk. Megmutatkozik
az, hogy az uradalom néhány települése, a sok sanyargatás és a hosszan tartó rossz politikai helyzet
ellenére is termelõképességének nagy részét megtartotta. Vállaj, Mérk és Kisar adócsökkenése elhanyagolható mértékû volt. Szembetûnõ viszont, hogy az egykor jelentõsebb káposztatermõ helynek számító két falu (Vállaj és Mérk) 1706-ban már nem termelte ezt a zöldségfélét. Bár az összeíró
megjegyezte: „…ha lett volna is (mármint káposztás kert) az elmult nyaron az nagy szárazság és
hernyók mivolta miatt teljességgel el vészett, akinek volt is”. Sokkal jelentõsebb volt a veszteség
Nyíregyházán. A kiterjedt allódiumokkal rendelkezõ települést a szárazság mellett a közelben lévõ
20 Az adóztatott falvak: Misztótfalu, Busák, Sikarló, Erdõd, Pér, Déda, Gyarmat, Józsefháza, Apa, Görbed, Buják, Pusztaáb-

rány és Kér.
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ellenség is sújtotta. Rozsból az elvetett 160 keresztnyi mennyiségbõl csak közel 175 keresztet arattak. Tavaszi búzából is csak az elvetett mennyiség háromszorosát, azaz 15 köblöt nyertek. Az árpavetés sem lett jobb, 11 köbölbõl mindössze 30 köböl. A megmaradt mennyiséget viszont a német
ellenség a rácokkal együtt felprédálta. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a hajdúvárosok egy részében
ekkor már (vagy még) délvidéki etnikumú („rác”) katonaréteg lakott, akik nem éppen magyarbarátságukról voltak nevezetesek. Nem véletlen a XVII. század második felének és a szabadságharc forrásainak névhasználatában a Rácböszörmény vagy Rácfehértó településnév. A Böszörménybõl
Nyíregyháza felé kicsapó „labancság” miatt sokáig nem forgott a nyíregyházi malom kereke,
a kocsma is bezárt (vagy ki sem nyitott), így ezek haszna csak töredéknyi lett. A befizetett taksából
azt is tudjuk, hogy Nyíregyházán 1706-ban összesen 27 család élt.
A másik település, amely igen sokat szenvedett 1705–1706-ban, Szaniszló volt. Az ecsedi
domínium egyik igen fontos majorsági központja sem járt jobban Szabolcs vármegyei társánál.
1705-ben „vetésnek idején az ellenségnek Erdélyben való menetelekkel helyünkbõl ki kellett bontakoznunk” – vallották. Ennek megfelelõen majorsági õszi vetést nem „tettek”. Volt ugyan 120 köbölnyi zabvetés, amelybõl csupán 160 köböl lett, mivel a másik felét a béres ökrökkel etették meg.
A rozs aratásakor sem jártak jobban, mivel éppen abban az idõben az ellenség Debrecenben szállt
meg, emiatt Károlyi Bik Lászlót a faluba küldte. Az általa vezetett katonák pedig egyszerûen feletették lovaikkal a rozsot. Ugyanez történt a helyi árpavetéssel, a behordott tizeddel, valamint az idehozott Petri (Pócspetri) dézsmával is: mivel Bik László ezrede egy hónapnál tovább volt Szaniszlón,
így hát azt is felabrakoltatták. Nézzük a borsót: a „hajdúság az egészet tarisznyába rakva hordta
el”. A katonák fosztogatásának fõ oka az volt, hogy a település lakossága már korábban elbujdokolt,
így nem volt, aki ellássa õket. A lekaszált széna egy részét a menekülõ lakosság állatai gázolták le,
a többit meg a helybéliek és a hajdúk hordták el. A majorsági állatállományból csak a baromfiállomány esett áldozatul a hajdúk éhségének. Az évkezdeti 28 tyúkból már 90 darab lett, ez a 90 darab
azonban a magyar katonák üstjébe került. Érdekes azonban, hogy a többszöri menekülés ellenére
a szaniszlói kocsmában így is 10 hordó bort mértek ki. (Ezt természetesen nem az egy hónapig itt
állomásozó hajdúk itták meg.)
A korábban említett másik forrás egy mindenre kiterjedõ összeírás, amelyben megtalálhatjuk a falvak személy szerinti felsorolását, a foglalkozásokat és a társadalmi állapotot. Ugyanakkor
az összeírók rögzítették az adózási szokásokat és azok mennyiségét is. A forrás igen alkalmas tehát
társadalmi és gazdasági vizsgálatokra, a családfõk név szerinti felsorolása után ugyanis szám szerint
rögzítették a velük lakos testvérek és a fiúgyermekek számát. Összeírták az ökrök és a tehenek
mennyiségét. Kitûnõen alkalmas a forrás arra is, hogy a településeken élõ uradalmi alkalmazottakon
keresztül (kerülõk, pásztorok, béresek, pallérok stb.) próbáljunk képet alkotni a domínium gazdasági tevékenységérõl, szervezésérõl. A forrásban külön rögzítették a katonáskodó személyeket, sokszor azt is, hogy melyik ezredben vagy melyik hadnagy alatt szolgáltak.
Különféle ezredekbe katonának beállt jobbágyok az ecsedi uradalom településein (fõben)
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Bik László
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Almási

Bagosi
László

Bagosi
Pál

Draguly

Károlyi

Matocs

4

13

1

–

–

–

–

–

–

–

Apa24

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

Pér

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

Kécs25

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

Déda

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

Genyéte

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

Fehérgyarmat

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Nyíradony

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

Géberjén

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kisar26

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

település

Krucsay
Bercsényi
János

A katonáskodó elemek egy-egy település lakosságának igen jelentõs százalékát tették ki, ha
azt családfõi viszonylatban vizsgáljuk, tehát nem a teljes férfilakosság számához arányítjuk. Börvelyen az összeírt 30 családfõbõl 9 (30%) állt be Bik László seregébe, Vállajon ez 50% (11 otthon maradt és 11 katona), Szaniszlón 21 otthon maradt családfõ mellett 26 (55,32%) katonáskodót írtak
össze. Természetesen találunk ellenpéldákat is, sõt több települést össze sem írtak (vagy nem tudtak
összeírni). Ezek az adatok árnyaltabbak lennének, ha a katonakorú férfiak számát ismernénk. Mégis
21
22
23
24
25
26

Plusz egy fõ palotás, egy gránátos.
Plusz egy fõ palotás.
61 fõ Gere hadnagy, 51 fõ Szár András hadnagy alatt szolgált. 7 fõrõl nem tudjuk, hol katonáskodott.
Még három fõ katona. Józsefházán 5 fõ katonáskodott.
Még 6 fõ katona.
Még egy fõ hajdú. Gyöngy, Misztótfalu, Sikarló, Buják, Csány, Alsó- és Felsõ Ábrány, Széplak, Baromlak, Tivadar esetében katonákat nem említettek. Ezek közül személy szerint néhány települést össze sem írtak.
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szinte egyedül ez a forrás alkalmas arra, hogy egy bõvebb elemzõ tanulmányban fel lehessen tárni
a régió társadalmi-gazdasági viszonyait.
A Rákóczi szabadságharc idején a Magyar Királyság keleti része – a Partiumot is beleértve
– immár több, mint három évtizedes folyamatos rombolás helyszíne volt. Ennek ellenére ez a régió
is képes volt a megújulásra, a termelés újraindítására. A jobbágyok folyamatos bujdosása sem tudta
annyira legyengíteni a domínium gazdasági erejét, hogy viszonylag rövid idõ – általában egy év –
alatt a földesúri jövedelmekben ne jelentkeztek volna a termelés újraindulásának jelei. Az 1706-os
nehéz esztendõ után 1708-ban már azt figyelhetjük meg Berhelyi György tokaji udvarbíró nyugtájában, hogy Ecsedrõl a Tisza-parti mezõvárosba 248 darab juh, 34 vágómarha és 2 darab tulok érkezett. Bakay Ádám 1708. november 25-én Komáromi Andrásnak kelt levele szerint a nyíregyházi
majorból és pénzen is véve minél több árpát kellett vitetnie a sárospataki gyûlésre, mivel az ott nem
volt. Fogadnia kellett továbbá pénzes szekereseket is „siettetve szállásra, hogy abbul a Felseges
Udvarnak rövidsége ne légyen”. (MOL G. 29. 25. doboz)27
Az ecsedi uradalom gazdasági szervezése, szervezettsége azonos képet mutat a korabeli
szemtermelõ domíniumok gazdasági rendszerével. A feudális szolgáltatásokra épülõ uradalmi szervezetben jelentõsebb társadalmi átalakulás nem ment végbe, tehát nem nõtt jelentõsen a taksások,
exemptusok, szabadosok számaránya. Ennek ellenére az uradalomnak igen fontos szerep jutott a
szemtermelés területén, s legalább ennyire a gazdasági és védelmi feladatok ellátásában, amellyel
felügyelte a területén áthaladó igen fontos kereskedelmi utakon folyó forgalmat. A XVII. század
utolsó harmadában a bujdosó mozgalom erõteljesen visszavetette a domínium gazdasági teljesítõképességét, ami az emberszám jelentõs csökkenésében mutatkozott meg. Ez a tendencia egészen a
Rákóczi szabadságharc végéig folytatódott.
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Meierhofwirtschaft und Frondienstsystem
auf dem Dominium Ecsed zur Zeit der Besitzherrschaft
der Familie Rákóczi
Das Dominium Ecsed zeigt hinsichtlich seiner Wirtschaftsorganisation bzw. Organisiertheit
ein mit dem Wirtschaftssystem der zeitgenössischen Korn anbauenden Dominien identisches Bild.
In der auf Fronarbeit gründenden Organisation des Besitztums vollzog sich keine bemerkenswertere gesellschaftliche Umwandlung, d.h. der prozentuelle Anteil der Exempter, Freigelassenen usw.
hat sich nicht wesentlich erhöht. Dessen ungeachtet fiel dem Dominium in der Kornproduktion eine
sehr wichtige Rolle zu. Darüber hinaus erfüllte es bedeutende ökonomische und Verteidigungsaufgaben, da es den Verkehr der sein Gebiet durchquerenden wichtigen Handelsrouten kontrollierte. Im
letzten Drittel des 17. Jahrhunderts minderte die Landflüchtigenbewegung das wirtschaftliche Leistungsvermögen des Dominiums beträchtlich, was sich in der stark rückläufigen Zahl der dort lebenden Menschen zeigte. Diese Tendenz dauerte bis zum Ende des von Rákóczi angeführten Freiheitskampfes fort.

Attila ULRICH
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
H–4401, Pf. 57
e-mail: ulricha@jam.nyirbone.hu
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Papírszükségpénz kezdeményezés 1816-ban
Bocz Péter
Ausztriában 1799–1811 között egy milliárd forintot meghaladó névértékben bocsátottak ki
bankócédulákat (PALLAS). A napóleoni háborúk következtében elõállt gazdasági, kereskedelmi,
pénzügyi nehézségek a papírpénz devalvációjához vezettek (1811-iki pátens) mintegy 1/5-ére csökkentve azok névértékét. Új papírpénzzel helyettesítették a régit, de a késõbbiekben ezek is többször
leértékelõdtek. Az aprópénzhiány napi nehézségeket okozott a pénzforgalomban. Megoldásként jelentkezett a papírszükségpénzek használata magánosok és uradalmak kiadásaként. E válságos idõszak (1811–1817) szükségpénzei néhány kiadásban ismertek (Dárda, Gattendorf, Pest) (AMBRUS
1977.). Jelen közlésem remélhetõleg szerény adalékkal hozzájárul e korszak pénztörténetéhez.
A címben jelzett kezdeményezés említésével Harsányi László értékes dolgozatában találkoztam (HARSÁNYI 1970.), s mivel e munka nemigen jut el a gyûjtõk és fõleg a numizmatikai szakírók látókörébe, így szöveghû közreadását indokoltnak tartottam. A számunkra itt lényeges szöveg
Hajdúdorog város közgyûlési irataiban található (1816. június 8.)1:
„Hartstein Salamon Arendator instantiájánál fogva fel fedezvén azt, hogy Ország szerte
mind az adó mind a vevõ felek a rézpénz szûk vólta miatt sok fogyatkozásokat szenvedvén, hogy
az apróbb vásárlásokban Csonkulást ne szenvedjenek: kéri a Ns Magistratust engedtessen meg,
hogy õ botsájthasson ki olyan pénz forma Czédulákat maga petsétje alatt melly szerint a lakosok,
mind a Mészárszékekben mind Boltokban, és Csapszékeken magokrészekre jobban vásárolhassanak, idõvel mind azokat maga pénzével felváltván;”
Az elöljáróság határozata a folyamodványra:
„Által látván az esedezõ Igazságos kéréssét ezen Magistratus, az ezennel applaudáltatik,
ugy mind azon által hogy a Ns Város Communitása semmi legkisebb Cautiót magára nem válal –
mely elõ adássa, hogy minden lakos által acceptáltasson a Templom keritésében a közönséges népnek tudtára adatni rendeltetik. – Tudtára adattatva ezennel az Arendatornak, hogy semmiféle Idegenyektõl illyetén Czédulát beváltani vagy ki adni ne bátorkodjon.”
A városi elöljáróság tehát helyeselte s engedélyezte a helyi kereskedõ szükségpénz
kiadását, és a szokott módon kihirdetni rendelte, hogy mindenki elfogadja, de érte semmiféle kezességet nem vállalt, és csak a város területén élõ helybeli lakosoknak adott lehetõséget használatára.

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár V. A. 11. k. No. 486.
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Ez ideig e pénzek tényleges forgalomba hozatalára nem találtam adatokat. Feltételezhetõ,
hogy elakadt a kezdeményezés szintjén, s ha mégis megvalósult, a kis példányszám és a szûk körû
forgalmazás miatt – majd két évszázad elteltével – felbukkanásukra nem sok esélyt látok.

BOCZ Péter
Hajdúdorog
H–4087 Böszörményi út 2.

Irodalom
AMBRUS 1977.
Ambrus Béla: Magyarország papírszükségpénzei 1723-tól 1914-ig. Budapest 1977.
HARSÁNYI 1970.
Harsányi László: Adalékok a hajdúvárosok zsidóságának történetéhez. Budapest 1970.
PALLAS
A Pallas nagy lexikona web változat V. kötet, devalváció címszó.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/026/pc002655.html#1

Papiernotgeld-Initiative im Jahr 1816
In Österreich wurden zwischen 1799 und 1811 Banknoten zum Nennwert von mehr als
einer Milliarde Forint in Umlauf gebracht (PALLAS). Die als Folge der napoleonischen Kriege aufgetretenen Schwierigkeiten führten zu einer Devolvierung des Papiergeldes (Patent von 1811). Man
ersetzte die alten Banknoten durch neue, doch auch diese unterlagen in der Folgezeit mehrmaliger
Entwertung. Der Kleingeldmangel wurde zu einem Problem im alltäglichen Geldumlauf. Als Lösung bot sich die Verwendung von Papiernotgeld an, als Ausgabe privater und Herrschaftsgüter. Der
vorliegende Beitrag befasst sich mit einer Initiative zur Emission von Papiernotgeld in Hajdúdorog,
die im Stadium der Initiative steckengeblieben sein dürfte.

Péter BOCZ
Hajdúdorog
H–4087 Böszörményi út 2.
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Nyíregyháza az I. világháborúban
Bene János
1914
Az utolsó békeévek távolabbi összetûzései nem váltottak ki különösebb visszhangot Nyíregyházán. A helyi sajtóból, a Nyírvidékbõl az olvasó közönség értesülhetett a balkáni háborúkról,
a Bosznia-Hercegovinában zajló nagygyakorlatról. Sokkal megrendítõbb hír volt Kossuth Lajos fia,
Kossuth Ferenc halála, melyet az 1914. június 12-i közgyûlésen jelentett be Májerszky Béla polgármester. A képviselet – megemlékezve arról is, milyen sokat tett az elhunyt a vasútállomás bõvítéséért – részvéttáviratot küldött az özvegynek. A gyász mellett az aggodalom is átjárta ezt az ülést, hiszen kósza hírek terjedtek el arról, hogy a közös hadügyminisztérium esetleg elvezényli a városból
a kedvenc háziezredet, a 14-es huszárokat. A polgármester azonban azt a megnyugtató kijelentést
tette, hogy a napokban Nyíregyházán járt gróf Huyn Károly közös hadseregbeli lovassági felügyelõ
és arról biztosította õt, hogy a lovasság marad a városban (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914. jún. 12.
Kgy. 228., 229/1914.).
Az 1914. június 28-i szarajevói merénylet híre még aznap, a kora délutáni órákban megérkezett Nyíregyházára. A pesti újságírók táviratozták meg a tragédiát. A helyi sajtó azonnal rendkívüli kiadásban számolt be az eseményekrõl. Másnap reggel Májerszky Béla polgármester gyászkeretû falragaszokon hívta fel a város lakosságát a részvét és a gyász kifejezésére:
„Nyíregyháza város közönségéhez!
A megdöbbenés és irtózat, a mélységes részvét és fájó elkeseredés viharzó érzései hatották
át az egész országot arra a rettenetes hírre, hogy a magyar szent korona várományosa, az ország
trónjának örököse, fenséges hitvesével együtt, emberi alakba öltözött vadállatok gyilkos merényletének áldozataivá lettek.
Ez a megdöbbenés és irtózat, ez a mélységes részvét és elkeseredés hatja át Nyíregyháza
város közönségének a lelkét is.
Annak a nagy gyásznak, amely a szörnyû tettel reánk borult, adjunk Polgártársaim külsõleg is kifejezést.
Tûzzünk gyászlobogót házunkra!
A temetés órájában tartsuk zárva az üzleteket, függesszük fel hétköznapi munkáinkat!
Gyászoljuk meg ekként is elhunyt trónörökösünket és mártírhalált halt hitvesét!
És imádkozzunk a magyarok istenéhez, hogy oly sok csapást, oly sok szenvedést átélt Uralkodónkat erõsítse meg e nehéz napokban is a fájdalmak elviselésére, népeinek üdvére és boldogságára!
Nyíregyháza, 1914. június hó 29.” (Nyírvidék XXXV: 53. 1914. júl. 2. 2.)
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Az 1914. június 30-i közgyûlésen „Elnöklõ polgármester helyérõl fölemelkedve, megilletõdött szavakkal jelenti a képviselõtestület közgyûlésének, hogy õ császári és királyi fensége: Ferencz
Ferdinánd fõherczeg, a magyar trón és korona várományosa és fenséges hitvese a folyó június hó
28-ik napján Serajevó (sic!) városban bûnös merénylet áldozatául estek. Jelenti, hogy a gyászos hír
vétele után intézkedett, hogy a városházára a gyászlobogó kitûzessék, hirdetményileg hívta fel
a helybeli egyleteket és magánosokat is, hogy házukra gyászlobogót tûzzenek ki és a gyász jeléül
a zajos mulatságoktól tartózkodjanak, a kereskedõket felhívta, hogy a temetés órájában az üzleteket
tartsák zárva, a helybeli egyházakat megkereste, hogy az egyöntetûség kedvéért a temetés órájában
összes harangjaikat egy félórán át húzassák meg, a rendõrség útján pedig az iránt intézkedett, hogy
8 napon keresztül a nyilvános helyeken való zenélés szüneteljen. Végül indítványozza, hogy az elhunyt trónörökös és hitvesének emlékezete a gyûlés jegyzõkönyvében örökíttessék meg és intéztessen a közgyûlés részvétfeliratot koronás királyunkhoz az õt oly közelrõl ért nagy csapás alkalmából.” (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914. jún. 30. K. 13415/1914.) A bejelentéseket a közgyûlés egyetértõleg elfogadta. A részvétfeliratra egyébként 1914. szeptember 22-én érkezett meg a köszönõ
válasz.
A megdöbbentõ hírek után a város élete visszazökkent a korábbi kerékvágásba, bár a sajtóban egyre-másra jelentek meg a hírek a Monarchia és Szerbia közötti kötélhúzásról, s érezhetõ
volt a levegõben az elkövetkezõ háború szele is. Július 9-én arról számolt be a Nyírvidék, hogy
a városba látogatott Lóránt Ferenc csendõrezredes, a Belügyminisztérium csendõrségi osztályvezetõje. Hivatalos úton járt itt, mert a képviselõtestület már korábban kérvényezte, hogy a minisztérium Nyíregyháza nagy kiterjedésû tanyavilágának közbiztonságát erõsítse meg. A város három új õrs
– Királytelekre, Nagycserkeszre és Simapusztára – felállítását kérte. Királytelken a Dessewffy grófok ígértek az õrs számára alkalmas helyiséget, Nagycserkeszen és Simapusztán a város rendelkezett megfelelõ épülettel. Egy gyalogos õrs berendezése 3.000 koronába, évi fenntartása 9.000 koronába került, egy lovas õrs 10.000, illetve
13.000 korona költséggel járt. Ezt a városnak kellett fizetnie. Egy-egy õrsön 5–6
csendõr teljesített szolgálatot. Mind a csendõrség, mind a város kölcsönösen tájékoztatta egymást, majd Lóránt Ferenc visszautazott a fõvárosba (Nyírvidék XXXV: 55.
1914. júl. 9. 4.).
A július 24-i közgyûlésen hirdette
ki a polgármester, hogy a császári és királyi
14. huszárezred parancsnokává Nagy Ákos
alezredest (1. kép) nevezte ki a hadügyminisztérium. Már jó ideje õ vezényelte az ezredet mint helyettes ezredparancsnok. „A kinevezés városszerte nagy örömet keltett,
mert a rokonszenves parancsnokot régebbi
idõ óta ismerik Nyíregyházán, hol már évek
óta állomásozik, s nem csak katonai körökben, hanem a polgárság körében is általános tiszteletnek és szeretetnek örvend.” –
olvashatjuk a Nyírvidékben (Nyírvidék
1. kép / Abb. 1
XXXV: 59. 1914. júl. 23. 5.).
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Július 25-tõl egymást érték a városban a háború mellett szóló tüntetések. Szombat volt,
piacnap, már a kora reggeli óráktól igen nagy néptömeg tartózkodott az utcákon, különösen a Kossuth téren, türelmetlenül várva a Belgrádból érkezõ híreket. „Soha a távíró és a telefon ennyire
igénybe véve nem volt még, mint ezen a napon…” Amikor a delegáció elhagyta Belgrádot, Nyíregyházán is érezhetõ volt a háborús hangulat. Az este és az éjszaka folyamán állandósult a háború melletti tüntetés elõbb a Korona szállóban, majd a Kossuth téren. Éjfélkor olvasták fel azt a táviratot,
melyben a monarchia közölte, nem fogadja el a szerb válaszjegyzéket. Küszöbön állt a háború.
Július 27-én, hétfõn este újabb tüntetés zajlott a Városháza elõtt a háború mellett. Az Iparos
Ifjak Egylete kért és kapott engedélyt a demonstrációra. Fáklyákkal, cigányzenével gyülekeztek
a Kossuth-szobor elé, majd a Kossuth-nóta eléneklése után a Megyeháza elé vonultak. Ujfalussy Dezsõ fõispán lakása elõtt éltették a háborút, majd ismét a Városházához fordult a tömeg, ahol a Kossuth-szobornál dr. Pröhle Vilmos tanár mondott lelkesítõ beszédet (Nyírvidék XXXV: 61. 1914. júl.
30. 2.).
A Szerbia elleni 1914. július 28-i részleges mozgósítás érintette a nyíregyházi huszáralakulatokat is. Nyíregyháza július 29-én éjszaka búcsúztatta háziezredét, a 14-eseket, akik Galíciába indultak. A nyíregyházi önkéntes tûzoltók laktanyájában hat behívott bajtárstól búcsúztak a még fegyverbe nem szólítottak. A város polgársága elébe ment a tûzoltóknak, a császári és királyi 14. huszárezred tisztikara pedig Nagy Ákos alezredessel az élén a Kossuth-szobor elõtt várta a bevonulókat.
Este 9 órakor indult ki a menet a Bethlen utcai tûzoltó laktanyából. Az úttest két oldalán
száz fáklyavivõ tûzoltó és városi polgár haladt, középen Kertész Bertalan fõkapitány és számos városi elõkelõséggel együtt a városi dalárda. Az élen cigányzenekar, míg a menetet a polgárság tömege zárta be. Az utcák két oldalán és az ablakokban zsúfolásig szorongott a nép – öregek, ifjak, asszonyok, lányok –, kiknek a menetben hely már nem jutott. A cigányok a Kossuth-nótát, a Rákóczi-indulót és a Fel-fel vitézek kezdetû csatadalt húzták fáradhatatlanul, a felvonulók pedig lelkesen énekeltek. Közben-közben nagy visszhangot keltve harsogták:
Éljen a király!
Éljen a hármasszövetség!
Éljen Vilmos császár!
Éljen a hadsereg!
Vesszen Szerbia!
A Nyírvidék tudósítója által 8–10.000 fõre becsült tömeg a Szabolcs utcán, a Széchenyi
úton és a Zrínyi Ilona utcán keresztül vonult a Kossuth-szobor elé. Odaérve dr. Konthy Gyula tartott hazafias buzdító beszédet, majd Nagy Ákos alezredes szólt a tömeghez: „…A szabolcsi fiúk becsületet fognak szerezni ennek a városnak, ennek a derék polgárságnak. Rajta leszünk, hogy a szabolcsi fiúkat, akiket szüleik most büszkén küldenek a harctérre, dicsõséggel, sértetlenül visszahozzuk. Ha pedig közülünk valaki ott maradna a csatatéren, kérem önöket, zárják szívükbe a mi emlékezetünket.” (Nyírvidék XXXV: 61. 1914. júl. 30. 2.)
Leírhatatlan lelkesedés és éljenzés követte Nagy Ákos szavait, és a dalárda rázendített
a Talpra magyarra. Idõközben a miskolci 69. gyalogezred zenekara kíséretével a térre érkezett a búcsúzó háziezred, a császári és királyi 14. huszárezred is. Nagy Ákos alezredes búcsúszavai után Nagy
Lajos református lelkész áldotta meg a hadba vonuló huszárokat. Beszéde után a fellelkesült tömeg
a vállán vitte át a parancsnokot a Korona szállóba, ahol a város díszvacsorát adott a tisztikar részére,
majd július 30-án hajnalban Ujfalussy Dezsõ fõispán és Májerszky Béla polgármester köszönt el
a vasútállomáson a bevagonírozott ezredtõl. A fellobogózott, virágdíszes állomásról a Himnusz
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hangjai mellett gördültek ki lassan, méltóságteljesen a feldíszített szerelvények a messzi ismeretlenbe, a háborúba (BENE 1991. 40–41.). A szintén Nyíregyházán szolgáló magyar királyi 5. honvéd
huszárezred II. osztálya teljesen feltöltve és felszerelve, július végén szintén eltávozott a városból
Kassára, ahol csatlakozott ezredéhez.
Július 31-én este háromnegyed nyolckor azután megjelentek a város utcáin az általános
mozgósítást elrendelõ plakátok is (2. kép). A katonaügyi osztály Trak Géza tanácsos vezetésével, és
a hivatal megkezdte a mozgósítással járó feladatok végrehajtását.
Az általános mozgósítás elrendelése után Nyíregyháza fontos
katonai gócpont lett. Az orosz frontra, Galíciába irányított katonavonatok nagy része itt futott keresztül.
Éppen ezért augusztus elejétõl
a vasútvonalakat katonák õrizték, és
mindenkit igazolásra szólítottak fel.
Augusztus 5-én bevezették a hadi
menetrendet, amelynek értelmében
személyvonatok egyáltalán nem
közlekedtek, a személyforgalmat
a napi egy postavonat bonyolította
le, amelyre magánutas csak külön
engedéllyel szállhatott fel.
1914. augusztus 28-án a
polgármester „Különösen meleg
hanggal emlékezik meg arról, hogy
mikor a mozgósítás elrendeltetett,
a város tisztviselõ kara éjjet-nappalt eggyé téve, fáradságot nem ismerõ buzgalommal igyekezett élén
a polgármesterrel megtenni a reáháruló fokozott feladatokat…”
A városban azonnal megindult
a gyûjtés egyrészt a hadbavonultak
itthon maradt családtagjainak megsegítésére, másrészt a sebesültek
gyógykezelésére. A közgyûlésen
a hadbavonultak itthon maradt csa2. kép / Abb. 2
ládtagjai segélyezésének ügyérõl is
beszámolt Májerszky Béla. Elmondta, hogy augusztus 3-án értekezletet hívott össze, melyen a helybeli jótékony egyletek és a Vörös Kereszt Egylet intézõsége is részt vett. Az ott megjelentek bizottságot alakítottak dr. Ujfalussy
Dezsõ fõispán elnökletével. Alelnökké Májerszky Béla polgármestert, jegyzõvé pedig Balla Jenõ
fõjegyzõt választották. A széleskörû gyûjtés megindításáról hoztak határozatot, ugyanakkor egy albizottságot is kiküldtek a segélyre szorulók kérelmének megvizsgálására, a segélyek szétosztására.
A gyûjtést a városban a két jótékony nõegylet, a Feministák Egyesülete és a Leányegylet vállalta
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magára, a város határában a tanyabírákra bízták e feladatot. Az eredmény már meghaladta a 10.000
koronát. A városi tisztikar, a pénzügyi tisztikar és az igazságügyi tisztviselõk fizetésük 1%-át ajánlották fel. A Vörös Kereszt Egylet részére külön is gyûjtöttek, majd a 9.000 koronát is meghaladó
összeget átadták nekik. Ebbõl kaphattak a rászorultak pénzsegélyt vagy a Szabolcsvármegyei Pártfogó Egyesület népkonyhájában ebédutalványokat. Ugyanez az egyesület a római katolikus egyház
által átengedett elemi iskolai helyiségben a szegény gyermekek részére napközi otthont állított fel,
ott felügyelet mellett reggelit és uzsonnát osztottak, ebédet pedig a Nyíregyházi Leányegyesület
által felállított és fenntartott gyermekkonyhában fõztek. A Nyíregyházi Feminista Egyesület irodája vállalta el a fronton lévõkkel a levelezést, valamint a munkaközvetítést is. Augusztus 11-én a belügyminiszter megküldte az állami segélyre vonatkozó nyomtatványokat, megkezdõdtek az összeírások. Arról is döntött a közgyûlés, hogy a hadba vonult városi alkalmazottak ugyanúgy kapják
javadalmazásukat mint korábban, a családok semmilyen sérelmet nem szenvedhetnek. A polgármester azt is bejelentette, hogy a bevonultak helyett az itthon maradtak vállalták a munkát, és voltak
önként ajánlkozó polgárok is (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914. aug. 28. K. 15537., 15890.,
16950/1914.).
A mozgósítás érintette a városi hivatalnokokat is. Hadba vonult Oltványi Ödön adóügyi tanácsnok, Nagy Elek városi fõmérnök, Kovács Tibor mûszaki tiszt, Oberländer Gusztáv mûszaki rajzoló, Stépán István útibiztos, Motoska Sámuel házipénztári ellenõr, Nagy József alszámvevõ, Gaal
Elek irattárnok, Bánszki János, Rajtik Miklós, Prekopa Dániel adótisztek, Juhász Mihály helyettes
közigazgatási gyakornok, Bencs János községi bírói írnok, Kiss Lajos és Pásztor Sándor végrehajtók, továbbá három napidíjas, egy polgári biztos, egy helyettes rendõrbiztos, két lovas közrendõr,
huszonkét gyalogos közrendõr, öt hites, nyolc hajdú, négy lovas kézbesítõ, egy vámszedõ, egy kerülõ, három kocsis, két hetes, egy útkaparó, két szegényházi felügyelõ, összesen 73 városi alkalmazott. Munkájukat vagy az itthon maradottak között osztották el, vagy kisegítõ napidíjasokat vett fel
a város (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914. szept. 22. 18546/1914.).
A késõbbi, az 1915. évrõl szóló jelentésben Balla Jenõ polgármester újabb behívásokról is
szólt. 1915-ben a városi alkalmazottak közül bevonult dr. Májerszky Jenõ árvaszéki ülnök, Körmöczy Imre közvágóhídi felügyelõ, Kondrács Ágost állatorvos, egy írnok, három végrehajtó, négy napidíjas írnok, egy kisegítõ végrehajtó, a gõzfürdõi gépész, három hites és két hajdú (Nyírvidék
XXXVII: 8. 1916. jan. 30. 1–2.).
A város 16 fizetéses, tehát hivatásos tûzoltója közül az elsõ napokban katonaruhát öltött 12,
az önkéntesek közül pedig 31 a 69 fõs csapatból. Õket elõször a gimnáziumi tanulókból toborzott
önkéntesekkel, késõbb napidíjasokkal próbálták helyettesíteni (BENE 1999. 56–57.). A megcsappant
számú rendõrséget 21 katonával erõsítették meg. A tanyákon az újonnan szervezett lovas õrség
ügyelt a rendre.
A laktanyák közben újra benépesedtek, a harctéri veszteségek pótlására a nagylaktanyában
a császári és királyi 14., illetve 15. huszárezredek pótkeretei kezdték meg a menetszázadok behívását, kiképzését, a honvédlaktanyába pedig a császári és királyi 7. ulánus ezred pótszázada és egy
honvédtüzér pótkeret szállásolt be. 1914 õszétõl a helybeli iparosság egyre nagyobb mértékben dolgozott a hadiszállításnak, szeptemberben Lakatos Lajos cipészmester és társai a kincstár által szállított bõrbõl 1300 pár katonai bakancs varrására kaptak megbízást (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914.
szept. 22. Kgy. 419/1914.).
Az 1914. szeptember 22-i közgyûlésen jelentette be Májerszky Béla azt is, hogy a császári
és királyi 14. huszárezred augusztus 23-án a galíciai Bucsacs (Buczacz) mellett nagy veszteségeket
szenvedve átesett a tûzkeresztségen, az ezred II. osztályának parancsnoka, Mayer Béla huszár alezredes csapatai élén hõsi halált halt. „Az elhunyt alezredest elõzékeny modoráért, a polgársággal
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fenntartott meleg baráti viszonyáért mindenki szerette és tisztelte városunkban.” Emlékét jegyzõkönyvben örökítették meg (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914.). Ugyanakkor döntött a közgyûlés arról
is, hogy a Vörös Kereszt Egylet kérésére 250 koronát adnak arra a célra, hogy az egylet a vasútállomáson az átvonuló katonák és sebesültek részére táplálékot és üdítõ italokat tudjon kiszolgálni.
A háború elsõ hónapjaiban a város alapvetõ élelmiszerekkel való ellátása biztosítva volt dacára annak, hogy a hadmûveletek megindulása után egyre több és nagyobb sebesült szállítmány érkezett kórházaiba vagy haladt tovább, s a menekültek is – elsõsorban Galíciából – számosan lepték
el Nyíregyházát. Az élelmiszerszükséglet biztosítása érdekében a szeptember 16-i közgyûlés a vidékrõl érkezõ elárusítók részére a háború végéig helypénz és kövezetvám mentességet biztosított.
A mentesség a napi piacra terjedt ki, ahol tejet, tejterméket, tojást, baromfit és egyéb élelmiszereket
lehetett vásárolni (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914. szept. 16. Kgy. 451/1914.).
A sebesültek és menekültek érkezése miatt a közegészségügyben az egyik legfontosabb
feladat a járványveszély elhárítása volt. A már idézett szeptember 22-i közgyûlésen a polgármester
felhívta „…a város területén mûködõ összes orvosokat, bábákat, tanyabírákat és tanítókat, lelkészeket és halottkémeket, hogy a lakosság egészségét fokozott éberséggel ügyeljék, a fertõzõ és nagyobb
számban elõforduló betegségeket, különösen a himlõt, továbbá a hányással és hasmenéssel járó betegségi és haláleseteket a városi orvosnak haladéktalanul jelentsék be.”
A sebesültek ellátására már 1914. július 29-én kérte Somogyi Gyula királyi tanácsos, a Vörös Kereszt Egyesület nyíregyházi fiókjának elnöke dr. Bartók Jenõ református lelkésztõl a református leányinternátus helyiségeit és Kovács Andrástól a Gazdaszövetség (3. kép) termeit kórház céljára. Augusztusban a vasútállomás II. osztályú várótermében 12 ágyas kórházat rendeztek be.
Ugyanabban az idõben az I. osztályú váróteremben a Vörös Kereszt Egylet nyíregyházi fiókja alakított ki átkötözõ és üdítõ
állomást az átutazó katonák részére. Ebben a helyiségben a nap minden
órájában élelemhez és
üdítõ italokhoz juthatott
az átutazó katona. 1917
elejére a hadszínterek eltolódása és az állomás
közelében álló két tartalék kórház mûködése miatt az üdítõ állomás feleslegesnek bizonyult, ezért
azt bezárták és a helyiséget a vasútállomásnak
visszaadták (Nyírvidék
XXXVIII: 17. 1917. febr.
1. 3.).
1914. szeptem3. kép / Abb. 3
ber 28-án a városi szegény- és betegmenházat alakították át katonai tartalék kórházzá, illetve járványkórházzá. A sebesültek kórházba szállítását az idõközben a katonai szolgálat alól felmentett Varga Sándor tûzoltó õrmester és a betegszállításra kiképzett tûzoltók végezték. A nagyszámú beteg és sebesült katona fehérnemûvel való ellátására varró- és javító mûhelyt rendezett be a város. Az ellátandó katonák
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élelmezésének javítására pedig szeptember 4-én Mikecz Dezsõ alispán a vármegye lakosságától
kért élelmiszer felajánlásokat.
1914. szeptember végén már mintegy 1.000 katonát ápoltak a város különbözõ, kórházzá
berendezett helyiségeiben.
1914. október 14-én gr. Apponyi Albert, az Országos Hadsegélyezõ Bizottság népjóléti albizottságának ügyvezetõ alelnöke Nyíregyházán járt, s örömmel tapasztalta, hogy milyen nagy lelkesedéssel folyik a háború miatt szükségessé vált társadalmi tevékenység, s ezért meleg dicséretben
részesítette a városi tisztviselõ kart és a lakosságot.
Bármennyire is igyekeztek a járványveszély elejét venni, 1914 õszére az észak felõl érkezõ
sebesült- és hadifogolyszállítmányok vagy a menekültek behurcolták a vármegyébe a kolerát. Október 2-án már intézkedni kellett a járvány megakadályozására. Ezek az intézkedések a köztisztaság
fokozott fenntartására, az árnyékszékek és nyitott csatornák sûrûbb kitisztítására, fertõtlenítésére
irányultak. Polgármesteri
rendelet tiltotta meg az
állomáson átutazó katonákkal való társalgást.
A fertõzõ betegek részére
járványkórházat állítottak fel, a vasútállomáson
kolera megfigyelõ személyzet tevékenykedett.
1914 december végéig
65 kolerás került Nyíregyházára, közülük 45
nyíregyházi: 40 katona és
5 civil. 1915-ben ázsiai
kolerában 189 megbetegedés volt, és 66-an haltak meg (HORVÁTH 1982.
169–199.).
A sebesült és be4. kép / Abb. 4
teg katonák elhelyezését
miniszteri biztosként dr.
Ujfalussy Dezsõ fõispán irányította. A várostól már akkor igénybe vette az egész Sóstót, ahol 460
ágyat helyeztetett el (4. kép), részint a Wetzel Károlynak bérbe adott épületekben, részint a város
használatában álló, részint a Leányegyesület által felállított szünidei gyermektelep helyiségeiben.
Wetzel Károlyt ekkor a város a bérletbõl kibocsátotta és közvetlenül a kormánybiztossal egyezkedett a kincstár és a város közötti bérlet nagyságáról. A bérlet a Sóstó egészére szólt 1914. november 1-tõl évi 10.000 korona bér fejében (SzSzBM Lt. V.B.186. 587. dob. III. 627/1911.).
A frontról egyre nagyobb számban érkezõ sebesültek részére épült 1914 õszén Nyíregyházán a barakk-kórház. Ennek létrehozására is dr. Ujfalussy Dezsõ fõispán, miniszteri biztos kapott
megbízatást, pontosan 5.000 ember számára megfelelõ barakkrendszerû megfigyelõ kórház felállítására. A barakk-kórház céljára a kormánybiztos a vasúti fûtõház mögötti területet találta a legalkalmasabbnak, az addigi bérlõknek kárpótlást nyújtott, s az építkezést már 1914. október végén megindította (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914. nov. 3. Kgy. 462/1914.). A barakk-kórház 50 nagyobb
faépületbõl állt, az épületek falát kettõs deszkasor alkotta, kívülrõl kátránypapírral borították,
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belülrõl fehérre meszelték. A barakkok mindkét végén ajtó volt, de nem közvetlenül a betegszobákba vezettek, hanem a folyosóra, melybõl jobbra-balra nyíltak a mellékhelyiségek, szemben pedig
a betegszoba. Minden barakkot villanyvilágítással, fûtéssel, víz- és szennyvízvezetékkel láttak el,
mindenütt volt mosdó, WC, ápolónõi szoba. A fertõzõ betegek részére szolgáló barakkokban külön
fürdõszobák is voltak. Az 50 épületbõl 42 állt a betegek rendelkezésére, közülük 8-ban a fertõzõk
feküdtek. További 8 barakkban helyezték el az õrséget, a betegvárót, a mûtõt és a felvételi helyiségeket, a gazdasági hivatalt, a kórházgondnok lakását, a raktárakat, a fõzõ- és mosókonyhát, a fa- és
szénraktárakat, a tûzoltószertárt, a fertõtlenítõ kemencét, a szivattyút. A barakktábor mellett terült
el a Hõsök temetõje. A fõispán az egész telepet körülkeríttette és az állomásról külön sínpár vezetett
oda (JAKÓ–KÜHRNER 2006. 369–371.). 1915 májusában a bérleti díjat is meghatározták, a katonai
kincstár a barakktáborért évi 2.000, a Hõsök temetõjéért szintén évi 2.000 koronát fizetett.
A kórház gyorsan – mintegy 3 hónap
alatt – épült fel. Sietni is
kellett, hiszen egyre több
sebesült érkezett. 1915
januárjában már 2.700
katonát ápolt ott 23 orvos, 160 ápolónõ és 200
kiszolgáló férfi alkalmazott. Még e nagy barakkváros sem tudta azonban
befogadni valamennyi
beteg és sebesült katonát,
így aztán a Sóstón kívül
kórházat rendeztek be
a polgári leány- és fiúiskola épületében, a fogházban és az Erzsébet
közkórházban is, ahol
5. kép / Abb. 5
a 222 ágyból 120-on sebesült katonák feküdtek
(BENE– MARGÓCSY 1999. 62–63.). Enynyi katona ellátásához nagyobb számú szakképzett ápolónõre volt szükség. 1914 folyamán az Erzsébet közkórházban 97 önkéntes ápolónõt képeztek ki, majd
az év õszén a Vörös Kereszt Egylet hirdetett önkéntes ápolónõi tanfolyamot (5. kép).
A katonakórházak mellett a Vörös Kereszt Egylet nyíregyházi fiókja is tartott fenn kórházakat a városban. A fiókegylet elnöke, Ujfalussy Dezsõ vármegyei fõispán, dr. Somogyi Gyula
ügyvezetõ alelnök és dr. Konthy Gyula orvos három kórházat szervezett.
Az I. számú kórház a református internátus Bethlen utcai épületében mûködött 72 ággyal.
A kórház orvosa dr. Konthy Gyula, fõápolónõje özv. ifj. Soltész Gyuláné volt.
A II. számú kórházat a Gazdakör helyiségeiben rendezték be. Itt 50 ágyon gyógyított dr.
Roserberg Emil orvos, Kovács Gerõné és Énekes Etelka fõápolónõk segítségével.
A III. számú kórház a polgári fiúiskola épületében 78 ággyal üzemelt. Az intézmény orvosai dr. Vadász Leó és dr. Flegmann Sándor voltak, a fõápolónõ pedig Kardos Istvánné.
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Tiszti kórház mûködött a szabadkõmûvesek Szabolcs-páholyának Károlyi téri épületében
dr. Vietórisz Józsefné, Szikszay Sándorné, Baruch Arturné fõápolónõk irányításával (Nyírvidék
XXXVI: 39. 1915. máj. 16. 2.).
A lábadozó sebesültek, átvonuló katonák kulturált kikapcsolódására fõvárosi mintára Nyíregyházán is Katona-Otthont létesítettek, elsõként a budapesti otthon után. Geduly Henrik evangélikus püspök állt e nemes kezdeményezés élére, felajánlva erre a célra az evangélikus népiskola dísztermét. A helyiség mellett az egyház biztosította a terem fûtését, világítását, takarítását. A KatonaOtthon minden nap délután 2 órától estig tartott nyitva, s az ott tartózkodókat levélpapírral, kellõ
számú, az otthonban megforduló katonák anyanyelvén íródott olvasnivalóval látták el. Társasjátékok is szolgálták a pihenést és a kikapcsolódást, a kártyát és a hazárdjátékot azonban kitiltották
a falak közül. A Katona-Otthont az egyház egyik segédlelkésze igazgatta (Nyírvidék XXXVI: 11.
1915. febr. 7. 1–2.).
A háborús költségek fedezésére a kormány hamarosan hadikölcsönök kibocsátásához folyamodott. Az 1914. november 13-i közgyûlés úgy döntött, hogy a kibocsátott 6%-kal kamatozó
adómentes állami járadékkölcsön (hadikölcsön) kötvényeibõl a város 400.000 korona névértékben
jegyez (SzSzBM Lt. V.B.186. 620. dob. III. 804/1914.). Ugyanazon közgyûlésen a városatyák megszavazták, hogy a közélelmezés – elsõsorban a téli ellátás – biztosítására a Nyíregyházi Termény és
Áruraktár Részvénytársaságtól 10.000 korona értékben 200 métermázsa babot szerezzen be és raktározzon el a város (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914. nov. 13. K. 21894/1914., ill. V.B.186. 620. dob.
III. 756/1914.).
A város társadalma, a jótékony egyesületek az elsõ napoktól kezdve különbözõ akciókat indítottak a fronton harcolók segélyezésére. 1914. augusztus 27-én a város hölgyei csatlakoztak az
„Aranyat vasért” nevû országos akcióhoz, melynek során a haza oltárára felajánlott arany ékszerekért vas karikagyûrût kapott a felajánló. Az Ipartestületben „Hósapka Bizottság” alakult, mely októberre mintegy 1500 meleg holmit küldött a Hadsegélyezõ Bizottsághoz. Karácsony elõtt indították a városban a „Karácsonyi ajándék a harctérre” akciót, melynek keretében több száz 5 kilogrammos, tartós élelemmel, dohánnyal, borral, meleg ruhával megtöltött csomag gyûlt össze az akciót
bonyolító fõispánnénál, aki azokat a harctéren harcolókhoz továbbította. A december 18-i közgyûlés
nemes gesztussal, a Vörös Kereszt Egylet kérésére, a sebesült katonák számára összegyûjtött bormennyiség után a boritaladót 1200 literig elengedte, azon felül a gyûjtést a karácsonyi ajándékozáshoz 300 koronával támogatta (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914. dec. 18. K. 25155/1914.).
A háborús kérdések mellett napi ügyek is terítékre kerültek a városi közgyûlésben. 1914.
július 17-én olvasták fel a közgyûlésben dr. Wilt György királyi tanfelügyelõ értesítését, mely szerint õsztõl bérelt helyiségben megnyílik Nyíregyházán az állami tanítóképzõ intézet (SzSzBM Lt.
V.B.181. jkv. 1914. júl. 17. Kgy. 295/1914.). A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1914. július
15-én a 95375/1914. számú rendeletével a Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség székhelyére
szervezte meg azt az állami tanítóképzõt, ahol a magyar görög katolikus növendékek részére az
egyházi éneket és szertartást már az I. osztálytól kötelezõvé tette. Nyíregyháza az intézet részére
4 hold területû telket ingyen és az építkezéshez 300.000 koronát ajánlott fel. Az intézet Kuzaila Péter igazgatóságával, Lukács Béla és Orbán András tanárokkal 1914. szeptember 18-án nyitotta meg
kapuit a Vay Ádám utca 68. szám alatt bérelt házban, az internátus pedig a Szabolcs utca 4. számú
házban mûködött. Az internátusban 38-an, a városban 14-en laktak (KORÁNYI 1931. 179–180.).
A Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegyét 1912-ben alapította meg az uralkodó.
A püspökség székhelyét Debrecenben jelölték ki, ott azonban 1914. február 23-án bombamerényletet
követtek el Miklósy István (1857–1937) püspök ellen. Õ sértetlen maradt, de három munkatársa meghalt, többen súlyosan megsebesültek. A tragédia után a kormány beleegyezésével döntött úgy Miklósy
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püspök, hogy székhelyét Nyíregyházára teszi át (PIRIGYI 1987. 23–24.). A nyíregyházi képviselõtestület valójában már az 1912. március 14-i közgyûlésen elhatározta, hogy ha a püspökség Nyíregyházán mûködik, a szervezési költségekhez 250.000 koronát adnak, és a papnevelde céljaira 500 négyszögöl területet biztosítanak a Károlyi tér végén, a Károlyi utca betorkollásánál (SzSzBM Lt.
V.B.181. jkv. 1912. márc. 14. K. 3552/1912.).
A merénylet után Miklósy püspök és kísérete 1914. október 3-án érkezett a városba. A fõpap a háborús viszonyok miatt mellõzni akart mindenféle ünnepélyességet, így dísz és fény nélkül
vonult be. Májerszky Béla polgármester a város tisztikarával október 5-én kereste fel és üdvözölte.
A püspök kijelentette, hogy õt a szeretet vezérli, s azzal szemben szeretetet és tiszteletet kér és vár
a maga személye és mûködése iránt. Elve a felekezetek közötti béke, azt ápolni kell. Ígérte, hogy
érdeklõdni fog a város közdolgai iránt, azokból kiveszi a részét (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914.
okt. 6. Kgy. 439/1914.).
1914 végén az evangélikus fõgimnázium élén is váltás történt. Leffler Sámuel (1851–1915)
igazgató nyugállományba vonult, és az iskola kormányzó tanácsa 6 évre dr. Vietórisz József
(1868–1954) rendes tanárt bízta meg az igazgatói teendõkkel.

1915
A második háborús év kezdete már jelezte a késõbbi, általánossá vált gondokat, a lakosság
élelmiszerrel, közszükségleti cikkekkel való ellátásának nehézségeit. Az élelmiszerek ára elviselhetetlenül magasra szökött, és a lakosság élelmezésében nehézségek állottak elõ, immár oly mértékben, hogy 1915 februárjában „a legközönségesebb és legszükségesebb élelmi cikk: a liszt…gyakran
napokig egyáltalán nem volt kapható”, és hiány mutatkozott a fõzelékfélékben – bab, borsó, lencse
– is (TAKÁCS 1987. 149.).
Az 1915. február 26-i közgyûlés több ponton intézkedett az ellátás javítása érdekében. Elõször bejelentették, hogy a polgármester és a rendõrkapitány többször tárgyalt a belügyminiszterrel
az élelem biztosításáról, kérve a rekvirálás engedélyezését. A belügyminiszter egyelõre csupán
annyit tett, hogy felhatalmazta a fõispánt a városból való élelmiszer kivitelének megtiltására. A közgyûlés a lakosság élelmiszerrel való ellátása biztosítása érdekében úgy döntött, ha az élelmezéshez
szükséges elsõrendû élelmiszerek rendes úton nem szerezhetõk be, akkor a város vásárolja meg azokat, és bocsássa a lakosság rendelkezésére. A megvett búzát, árpát, rozsot és tengerit a város megõrleti, majd átadja a kereskedõknek és pékeknek, de a város is nyit boltot kenyér-eladásra. A kicsinyben való eladás árát a polgármesteri hivatal határozza meg. Az a kereskedõ, aki azt túllépi, többé
nem kaphat lisztet árusításra. A városi boltban a liszt mellett, a már beszerzett bab kicsinyben való
árusítását is megkezdik. A város kezelésében lévõ állatállomány részére szükséges mintegy 600 métermázsa zabot a város saját földjein felesbérlõkkel termeltette meg. Ennek céljaira Császárszálláson mértek ki 200 katasztrális holdat. A bérleti szerzõdés szerint a felesbérlõ kötelessége volt a föld
felszántatása, a vetõmag biztosítása, a vetés, a géppel való csépeltetés, de még a zabnak a város
magtárába szállítása is (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1915. febr. 26. K. 2927., 4380., 4527/1915.).
A szemes termény tavaszi nagy hiánya miatt 1915. március 5-én a város tanácsa a földmûvelésügyi miniszter törvényi felhatalmazására hivatkozva Nyíregyháza egész területén elrendelte
a búza-, rozs-, árpa- és zabkészletek összeírását és a felesleges készletek lefoglalását. A lefoglalt gabonát a tulajdonos nem adhatta el, azt az országos gazdasági bizottságnak meghatározott hatósági
áron kellett átadnia. A rendelet szerint egy család minden tagjának 90 kg búza, rozs és árpa, vetõmagra minden bevetendõ katasztrális hold után 110 kg árpa, illetve 130 kg zab maradhatott birtokában. A rekvirálások megbízottja a városban a Magyar Általános Hitelbank meghatalmazása
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alapján, a Szabolcsi Hitelbank nevében Berger József, a gabonaosztály vezetõ tisztviselõje volt
(Nyírvidék XXXVI: 19. 1915. márc. 7. 1., 5.).
1915 márciusában a hús- és zsírellátásban is zavarok mutatkoztak. Az árak emelkedtek,
a hentesek és mészárosok az élõállatot már csak a legnagyobb nehézségek mellett tudták beszerezni,
a lakosság vásárlóereje pedig csökkent. Ezért a város saját kezébe vette a hús- és zsírszükséglet ellátását. A marhahús biztosítására 250 szarvasmarhát szereztek be, melyeket a császárszállási legelõ
megnyitásáig a városi istállókban tartottak, a város költségén. A zsírszükséglet biztosítására az
1915. március 16-i közgyûlés 250–300 már hizlalás alá fogott sertést akart beszerezni. A sertéseket
a tulajdonosoknál kötötték le, a közgyûlés közbenjárt, hogy a tulajdonosok kapjanak tengerit az Országos Gazdasági Bizottság részére rekvirált kukoricából. A hízott sertéseket a város fokozatosan
vette át és fizette ki. A közgyûlés azt is elhatározta, hogy kísérletet tesz a lóhús kimérésére is, úgy,
hogy a vágásra alkalmas lovakat külön vágókamrákban vágják le, és külön lóhús-mészárszékekben
árulják majd. A lehetõségekhez mérten vásároltak juhokat is. Minderre 250–300.000 koronát szánt
a képviselõtestület. Az összeget kölcsönként 1915 áprilisában a Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesülettõl vették fel (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1915. márc. 16. K. 6039/1915.).
Az elsõ háborús tél, a galíciai veszteségek, az élelmezési gondok alaposan lehûtötték a korábbi háborús lelkesedést. A hangulat némileg az 1915. május eleji gorlicei gyõztes áttörés után javult. Május 7-én számolt be a már 70. életévét is betöltött Májerszky Béla polgármester a sikerekrõl, a közgyûlés pedig hazafias örömét fejezte ki a gyõzelem felett, s annak a reményének adott kifejezést, hogy az áhított béke hamarosan bekövetkezik. A gondok azonban csak átmenetileg javultak.
A galíciai menekültek ugyan elhagyták a várost és hazatértek, de a kórházak továbbra is mûködtek,
sõt a városi szegény- és betegmenházban kibõvítették a katonai tartalékkórházat, és az ott lévõ hét
nõi beteget a Szabolcsvármegyei Pártfogó Egyesület helyezte el. 1915 májusában Kende János nyíregyházi lakos a Búza utca 18. szám alatti kétszobás, konyhás, kamrás lakását a hadiállapot további
tartamára díjtalanul átengedte a városnak a szegényházból kikerültek részére (SzSzBM Lt. V.B.181.
jkv. 1915. máj. 25. 10094/1915.). A szegényház 12 holdas kertjét 195 korona bérért a közgyûlés
Papp Istvánnénak adta megmûvelésre azzal az indokkal, hogy férje Przemyslben népfelkelõ õrmesterként harcol (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1915. ápr. 16. K. 6870/1915.).
Gondot jelentett a városban lévõ, 4–5.000-es létszámú orosz hadifogolytábor ellátása is.
Õket elõször a nagylaktanyába hozták, s onnan irányították tovább.
A városra nehezedõ terheket tovább fokozta, hogy 1915. május 25-én a képviselõ-testületnek újabb hadikölcsön jegyzésérõl kellett döntenie. A város a friss galíciai sikerek miatti bizakodó
hangulatban ismét 400.000 koronát, a gyámügyi hivatal pedig a gyámpénztári tartalékalapból
25.000 koronát jegyzett (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1915. máj. 25. K. 11479/1915.).1
1915 közepén változás következett a város vezetésben. A 70. életévét betöltött Májerszky
Béla – elérvén 40 év és 10 hónapos szolgálati viszonyát – 1915. július 1-ével nyugállományba vonult. A június 15-én megtartott általános tisztújító közgyûlésen polgármesterré Balla Jenõ eddigi

1 Az I. világháború idején összesen nyolc alkalommal hirdette meg a kormányzat a hadikölcsönök jegyzését. Az 1915. október

28-án lekötött 400.000 koronás harmadik hadikölcsön jegyzése ellen már volt két ellenszavazat is. Az 1916. május 2-i negyedik és az 1916. december 1-i ötödik kölcsönnél is 400.000 koronát jegyzett a város, és mellette a gyámpénztár is 50.000
koronát. 1917. május 29-én a közgyûlés a hatodik kölcsönbõl is 400.000 koronát jegyzett. 1917 õszén hirdették meg a hetedik kölcsönt, melybõl a város (1917. november 23-án) ismét 400.000 koronát jegyzett, a gyámpénztár terhére pedig 200.000
koronát szándékozott jegyezni. A belügyminiszter tiltására a képviselõtestület azonban visszakozott úgy, hogy 600.000 koronát vállalt ugyan, de a gyámpénztárat mentesítette a kötvényvásárlás alól. 1918. június 22-én történt meg az utolsó, a nyolcadik hadikölcsön jegyzése a városban, ismét 400.000 korona értékben.
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fõjegyzõt2 választották meg, a fõjegyzõi tisztségbe pedig dr. Géczy Gézát emelték. A közigazgatási
tanácsnoki tisztet Trak Gézával, a pénzügyi tanácsnokit dr. Bencs Kálmánnal, az adóügyi tanácsnokit pedig Oltványi Ödönnel töltötte be a képviselõtestület (Nyírvidék XXXVI: 48. 1915. jún. 17. 2.).
Balla Jenõ nagy lendülettel látott munkájához. Legfontosabb feladata a város ellátásának
megoldása volt. A lisztszükséglet biztosításának megoldására hívta össze az 1915. július 30-i közgyûlést, melyen megállapították, hogy 1910-ben a város lakossága 38.198 lélek volt, abból 15.133an foglalkoztak hivatásszerûen mezõgazdasággal, az eltartott cselédek száma 1.474 fõ, az itt állomásozó katonaság 1.385 fõ, összesen 17.992 lakos, akinek terményszükséglete megoldott. A fennmaradó 20.000 lakosból ötezren szintén gondoskodnak lisztszükségletük beszerzésérõl, így 15.000
embert kell a városnak ellátnia. A közgyûlés úgy döntött, hogy beszereznek 10.000 métermázsa búzát, 5.000 métermázsa rozsot, valamint a városi fogatok számára 600 métermázsa zabot. Mindezek
beszerzésére a földmûvelésügyi miniszterhez fordultak engedélyét kérve, hogy a vármegye területén vásárolhassanak. Fedezetül a város 550.000 korona hitelt vett fel (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv.
1915. júl. 30. K. 16786/1915.). Idõközben megérkezett a kereskedelemügyi miniszter engedélye is,
így a képviselõtestület 1915 augusztusában megvásárolt 16.726 métermázsa búzát, valamint 5.980
métermázsa rozsot és zabot közvetlenül a termelõktõl. Az õrlést a Júlia gõzmalom, a büdszentmihályi Weinberger, Klein és Társai cég tulajdonában lévõ Vásártéri Gõzmalom, valamint a Cibás Ferenc polgári gõzmalom végezte úgy, hogy a malmokat fenntartók a lisztet a Nyíregyházi Termény
és Áruraktár raktáraiba be is szállították (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1915. aug. 27. 20283/1915.).
Lelkesen ünnepelte meg az 1915. augusztus 27-i közgyûlés az uralkodó 85. születésnapját.
A képviselõ-testület tagjai rajongó szeretettel köszöntötték, és felállva éljenezték meg a polgármester bejelentését. Balla Jenõ szervezte meg azt is, hogy a Hõsök temetõjét Halottak Napja elõtt
kivilágítsák (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1915. szept. 24. K. 23126/1915.). Ugyancsak a szeptember
24-i közgyûlésen a polgármester „büszke örömmel emlékezik meg a mi katonáinknak: az 5-ös honvéd huszároknak, a 14-es és 15-ös közös huszároknak a most folyó világháborúban tanúsított bátor
és vitéz magatartásáról.” A közgyûlés üdvözlõ iratokat küldött az ezredparancsnokságokhoz.
Az év végén ismét gyûjtött a város. Az Országos Hadsegélyezõ Hivataltól érkezett megkeresés a harctéren küzdõ katonaság meleg ruhával való ellátására. A szervezõmunkát a nyíregyházi
ipartestület vállalta. A közgyûlés ruhaanyagra 400 koronát, a mûhelyek céljára átengedett ipartestületi székház tanácstermének fûtésére 2 öl fát, egyéb kiadásokra pedig még 600 koronát szavazott
meg (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1915. nov. 26. K. 27555/1915.). A háborús károk helyreállítására,
a Háborúban Feldúlt Tûzhelyeket Újrafelépítõ Országos Bizottság elnökének kérésére a közgyûlés

2 Balla (1900-ig Sztempák) Jenõ (1869–1919) 1893-tól állt a város szolgálatában, 1897-tõl adóügyi és gazdasági tanácsos,

1914 márciusától – Bogár Lajos nyugállományba vonulásától – fõjegyzõ, 1915-tõl polgármester. Mozgékony, figyelemre
méltó ember volt. A Nyíregyházi Hírlap fõmunkatársa, 1897–1898-ban a Nyíregyháza címû hetilap társszerkesztõje. Õ készítette elõ és fogalmazta meg az önálló törvényhatósági jogért folyamodó memorandumot, melyért jegyzõkönyvi elismerést kapott, ahogyan az 1906-ban a képviselõ-testület elé tett vagyoni és gazdálkodási helyzetjelentésért is. A nyomtatásban
is megjelent mûben 15 fejezetben elemezte és mérte fel a helyzetet és határozott következtetéseket vont le a városi gazdálkodás új útjairól, új távlatokat tervezett. 1912-tõl ütöttek ki rajta a nagyzolás jelei – új színházat álmodott, nagyjából a mai
Bessenyei-szobor helyén, esetleg vigadóval egybekötve, nagyobb nézõtérrel, fûtéssel, a vigadóban kaszinóval, hangversenyteremmel. Ezek a nagyzási hóbortok azután a polgármestersége alatt veszélyessé váltak, amikor megbízást adott a Korona Szálló és a Városháza háromemeletesre való építésének tervezésére. Alispáni fegyelmi eljárás indult ellene, és orvosi
ellenõrzés alá vették. 1917. április 7-én Budapestre a Moravcsik-klinikára vitték, majd a Kékgolyó utcai Schwartzer Ferencféle elme- és ideggyógyintézetben kezelték, és óvatosságból a család gyámság alá helyezte. Az alispán elõbb háromhavi
egészségügyi szabadságra küldte, majd a fegyelmit megszüntetve kezdeményezte nyugdíjazását. A polgármester állapota
nem javult, ezért a nagykállói elmegyógyintézetbe utalták, ahol két évi élõhalott tengõdés után 1919. március 27-én elhunyt
(OBERLÄNDER 1997. 319–345.).
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10.000 koronát küldött, s a kihirdetett gyûjtésbõl is befolyt még 6.563 korona 60 fillér (SzSzBM Lt.
V.B.181. jkv. 1915. dec. 17. K. 29471/1915.).
Már a második háborús évben megkezdõdött a hadsereg fegyverellátásához – elsõsorban
az ágyúk öntéséhez, lõszerhüvelyek készítéséhez – szükséges színesfém rekvirálása. A felhívásra az
egyházak harangjaikat, templomaik és tornyaik rézborítását ajánlották fel. A római katolikus egyház a Samassa templom két tornyának rézsüvegeit, harangjait, az evangélikus egyház tanácsa
a nagytemplom nagyharangját és a két kisebbiket ajánlotta fel hadicélokra, s csak azt a harangot tartotta meg, mellyel a delet, a tüzet jelezték és a halottakért csendítettek (Nyírvidék XXXVI: 85. 1915.
okt. 24. 6.). A felajánlott harangokért 1917 tavaszán érkezett meg a harangokat rekviráló bizottság.
Végigjárták a templomokat, a harangokat leengedték, ám az evangélikus templom nagyharangjával
nem bírtak. Így aztán azt fenn a toronyban összetörték, majd a darabokat az ablakon keresztül dobálták ki az összegyûlt városi közönség legnagyobb megdöbbenésére és keserûségére (MARGÓCSY
1986. 228.).
1915 õszén a város véglegesen rendezte a piaci elárusító helyek higiéniai helyzetét azzal,
hogy saját erõbõl piaci áruló asztalkákat készíttetett, és használatukat kötelezõvé tette. Az asztalokat
a Városháza udvarán és a Zöldség téri Kleinmann-féle telken létesített színben tárolták, onnan reggelenként a városi utcaseprõk hordták ki a piacra. Az asztalokért az árusok asztalonként és esetenként 8 fillért fizettek, ha többen használtak egy asztalt, akkor fejenként 4 fillért. Az asztalok használatának kezdetétõl azután a napi és heti piacokon tej és tejtermék kizárólag csak ilyen asztalról
volt árusítható (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1915. nov. 26. K. 27600/1915., ill. V.B.186. 635. dob. VI.
99/1915.).
A város kulturális életében nagy változást hozott a mozgóképszínház, a mozi elterjedése.
A 320 ülõhelyes Apolló moziban az elsõ elõadást 1908. november 7-én tartották meg. A mozi egyre
növekvõ népszerûsége miatt a színházban is rendeztek mozielõadásokat a színházi évadok szünetében, de sokszor még a színházi elõadások szünnapjain is.
1915. június 28-án Jakobovits Adolf az alábbi levéllel fordult a polgármesterhez: „…Mint
a város számottévõ adó fizetõ polgára, hogy polgártársaim szellemi mûvelõdését és korral való haladását tõlem telhetõleg elõmozdítsam, mivel városunk lakosainak létszáma az újabb idõben folyvást növekedik, így azok szellemi élvezetének céljára itt helyben az újabb rendszerû és kor követelményeinek minden tekintetben megfelelõ mozgószínházat óhajtok létesíteni…” Azzal is érvelt, hogy
az év nagy részében üresen álló, jövedelmet nem hozó színház épületét bérelné ki hat évre évi 1.000
koronáért. Mások is pályáztak a mozgóképszínházra. A hat pályázóból végül is Jakobovits Adolf
nyert, csak a bérlet ment fel évi 12.000, azaz 72.000 koronára. Így a város 1916. június 1-jén – mint
a legjutányosabban vállalkozóval – vele és feleségével, Weisz Máriával kötött szerzõdést 1916.
augusztus 1. és 1922. július 31. közötti idõre. 1916. augusztus 17-én ezt a szerzõdést kiegészítették,
belevéve Borbély Lilly budapesti színmûvésznõt (akkor nyíregyházi lakost) azzal, hogy a mozgóképpel egybekötött kabaré elõadásokat is tartanak a színházban (SzSzBM Lt. V.B.186. 632. dob. III.
385/1915.).
Színházi idényben továbbra is színtársulatok bérelték a színházat. 1915-ben és 1916. április
26. és július 16. között dr. Patek Béla gyõri színigazgató társulata játszott Nyíregyházán, az év többi
napján a mozi foglalta el az épületet. Patek Béla 1916. június 23-án kötött szerzõdést a várossal
arról, hogy 1920. szeptember 1-ig megkapja a színházat a tavaszi idényekre. A közönség kifogásai
miatt azonban 1917 novemberében a képviselõ-testület felmondta a bérletet (SzSzBM Lt. V.B.186.
620. dob. III. 824/1914.). 1918 tavaszán már Kiss Árpád színigazgató társulata játszott a városban.
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1916
1915–1916 fordulóján ismét a város lisztellátásának kérdése lett a közgyûlések egyik legfontosabb napirendi pontja. Az immár krónikussá vált liszthiány miatt 1916. január 10-tõl Nyíregyháza is rákényszerült a liszt- és kenyérjegy bevezetésére. A január 6-án kiadott városi rendelet szerint a liszt- és kenyérjegyek kétféle színûek voltak. Az egyik jegy szürke, s azzal csak a városi lisztes boltokban lehetett lisztet vásárolni. Ezt a jegyet azok kapták, akik addig is a városi lisztes boltokban vásároltak könyvecskére, melyet az elsõ vásárláskor be kellett szolgáltatniuk. A másik jegy kék
volt, azzal ott lehetett vásárolni, ahol az illetõk addig is vásároltak, de nem a városi lisztes boltokban, hanem a malmokban.
A jegyeken annyi szelvény volt, amennyit egy héten le lehetett vásárolni, s a szelvényeket
a boltos vagy a malmos vágta le. A liszt- és kenyérjegyeket a lakosság 1916. január 8-tól válthatta
ki a Városházán. Egyszerre háromheti jegyet kapott mindenki, de csak hetente lehetett felhasználni. Csak az a jegy volt érvényes, melyre a város pecsétjét is ráütötték. Meghatározták a fejadagokat
is, hetente és fejenként a szellemi munkásoknak 240 dekagramm kenyérliszt, 49 dekagramm fõzõliszt és 21 dekagramm tésztaliszt járt. Aki kész kenyeret kívánt venni, annak egy hétre 3 kilogramm
kenyér jutott. A napszámosok és az õstermelõk a nehéz fizikai munka figyelembevételével 300, illetve 400 dekagramm kenyérlisztre voltak jogosultak (Nyírvidék XXXVII: 2. 1916. jan. 9. 6., ill.
Nyírvidék XXXVII: 4. 1916. jan. 16. 7.).
A liszthiány nem enyhült az év végéig, ezért 1916 õszén az Országos Közélelmezési Hivatal tovább csökkentette a fejadagokat: a 240 grammos adagot 200-ra, a 300-ast 250-re, a 400-at pedig 300 grammra szállítva le. Azontúl egy személy egy hónapra 6 kilogramm lisztet vagy 840 dekagramm kenyeret, az erõsebb munkával foglalkozók 7 és fél kilogramm lisztet vagy 10 és fél kilogramm kenyeret, a földmûvelõk pedig 9 kilogramm lisztet vagy 12 kilogramm 60 deka kenyeret
kaphattak (Nyírvidék XXXVII: 94. 1916. nov. 26. 4.).
Az 1916. év elsõ hónapjának gondjain enyhített, hogy a város által korábban a Gömörben
megvásárolt tûzifa elsõ szállítmányai megérkeztek, s annak árusítása is megkezdõdhetett. A szénellátással továbbra is gondok voltak, mert a megrendelések ugyan megtörténtek, de a vasutak elsõsorban a hadi szállítást végezték (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. jan. 28. Kgy. 2/1916.).
Megoldandó feladatként jelentkezett az iskoláskorú szegény gyermekek cipõvel való ellátása. 1915. december 18-án a polgármester értekezletet hívott össze Énekes János római katolikus
prépost fõesperes plébános, Paulik János evangélikus igazgató lelkész, Ruttkay György görög katolikus fõesperes, Orsovszky Gyula római katolikus, Ruhman Andor evangélikus, Szabó Pál református, Tóth György görög katolikus, Halász Mór izraelita elemi iskolai igazgató-tanítók, Garay Mariska és Ruzsonyi Kató leányegyesületi elnökök részvételével. A megbeszélést azért tartották, mert
sok gyermek nem járt iskolába amiatt, hogy nem volt cipõje. Az értekezleten született megállapodás
szerint minden iskolában összeírták a cipõsegélyre jogosultakat. Az egyik kimutatás szerint az izraelita iskolában 11, a görög katolikusban 21, a reformátusban 15, a polgári fiúiskolában 15, az evangélikusban 45, a római katolikusban 20 gyermek szorult segélyre. 1915. december 22-én a városi pénztárból cipõsegélyre Bernstein Béla fõrabbinak 220 koronát, Ruhman Andornak 200, Szabó Pálnak 300,
Orsovszky Gyulának 240, Kardos István polgári fiúiskolai 3 igazgatónak 260, Tóth Györgynek pedig
420 koronát juttattak. Ezt a segélyt az 1916. január 28-i közgyûlés még 115 gyermek ellátására
fejenként 20–20 – összesen 2300 – korona megszavazásával egészítette ki (SzSzBM Lt. V.B.186.
636. dob. VII. 132/1915.).
3 A polgári fiúiskolában akkor Vietórisz Aranka (I. o.), Kovách Árpád (II. o.), Balogh Sándor (III. o.) és Nagyváthy Ferenc

(IV. o.) volt az osztályfõnök.
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1916 tavaszán ismét közgyûlési téma lett a tanítóképzõ ügye. Az 1916. március 17-i közgyûlésen a képviselõ-testület egyhangú szavazással 4 katasztrális hold területet engedett át az intézmény céljaira az Erzsébet királyné ligetben: a szabályozási terv szerint a kiszélesítendõ Erdõsor utca és a Kótaji út szögleténél kezdõdõ, a Sóstói út és a Kótaji utca között nyitandó új útvonalig terjedõ területen. A városatyák azonban feltételeket is szabtak:
1. A terület csak a tanítóképzõ céljaira hasznosítható.
2. Csak akkor adják át, ha az építkezés megkezdõdik. Errõl az államnak a várost legalább
3 hónappal korábban értesítenie kell.
3. A területen a fák és ültetvények a város tulajdonában maradnak. A telket az állam biztonságosan és szépen körülkeríteni tartozik.
4. Az egyezség a háború befejezése utáni két évig érvényes, s további két év alatt az építkezést be is kell fejezni.
5. Ha a tanítóképzõ megszûnik, a terület visszaszáll a városra. Ha az állam az épületeket
nem bontja el egy év alatt és nem szállítja el, azok is a városéi lesznek.
A kijelölt terület a közgyûlés szerint fekvésénél, talajviszonyainál fogva a célnak kitûnõen
alkalmas, nincs messze a város központjától, a villamossal a közlekedés könnyen megoldható,
ugyanakkor a csendes, zárt hely a tanítóképzõ számára kitûnõ. Elmélkedésre, tanulásra közel van
az Erzsébet királyné liget (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. márc. 17. K. 4886/1916.).
A munkaképes, de kereset nélküli lakosság megsegítésére a város felújította a korábbról
már ismert munkateremtõ lehetõséget: a kassai katonai parancsnokság felkérésére szalmafonó mûhelyt állított fel, a katonaság részére szükséges „szalma felsõ cipõk” tömeges elõállítására. Az 1915.
december közepén megszervezett mûhely 1916. március 8-án zárt be. A mûhelyt Garay Kálmán I.
aljegyzõ szervezte és irányította, s az ott dolgozóknak 9.033 korona 50 fillér munkabért fizetett ki
a város. A mûhelyben naponta mintegy 40 munkást foglalkoztattak 2 koronás bérért. 7.690 pár szalmafonatot készítettek. Az összesítésbõl az is kiderült, hogy a munkabérek kifizetése és a költségek
leszámítása után nyereséggel zárult a mûhely, melynek felállítására és üzemben tartására a képviselõ-testület 400 koronát és fûtést adott természetben. A mûhely helyiségét Friedmann Sélig ingyen
engedte át, hazafias tettéért köszönetet mondtak neki. Jutalmat kapott Garay Kálmán és Szollár Pál
mandai evangélikus tanító is, aki iskolájában is berendezett egy szalmafonó mûhelyt, s saját erõbõl
hordta és vitte a szalmát és a fonatokat (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. márc. 17. K. 6522/1916.,
ill. V.B.186. 628. dob. I. 101/1915.).
A frontvonalak állandósulásával, s a határoktól való távolodásával a barakk-kórház az érkezõ sebesültek fogadására elegendõ lett, s ezért tartalék kórházzá szervezték át. 1916. április 5-én
egy katonai és polgári vegyes bizottság megszemlélte a barakkokat, majd meghatározták, hogy április 15-ig átszervezik a kórházat tisztán katonai kórházzá, úgy azonban, hogy megmarad benne
a fertõzõ betegségek osztálya is. A kórház új parancsnokává dr. Stetz László ezredorvost, az addigi
csapatkórház parancsnokot nevezték ki.
Mindezekkel párhuzamosan a városban és a Sóstón lévõ katonai egészségügyi intézetek is
felszabadultak. A Sóstóról április 15-ig a barakk-kórházba szállították át a betegeket, és a Sóstót április 15-én a katonaság visszaadta a városnak.
A Gazdák körében és a Leányinternátusban mûködõ kórházak betegei is kikerültek a barakkokba. Felszabadult a városi szegény- és betegmenház, melyet április 20-ra ürített ki a katonaság, s oda a város visszavitte szegényeit, kiknek egy része addig magánházaknál volt elszállásolva,
más részük pedig pénzsegélyt kapott. A polgári leányiskola épületébõl június végére költözött ki
a katonaság, a felújításokat nyáron elvégezte az iskola, s így õsszel már megkezdõdhetett ott a
tanítás (Nyírvidék XXXVII: 28. 1916. ápr. 9. 4.).
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Az átvétel után a város azonnal rendbe hozatta a Sóstó épületeit, és a kedvelt pihenõhelyet
1916. május 15-én nyitották meg a fürdõzõ és kiránduló közönség elõtt (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv.
1916. máj. 19. Kgy. 192/1916.). A város attól az évtõl Gyõri Sándorra bízta a Sóstó üzemeltetését
évi 3.000 korona, 1918-tól pedig 7.500 korona bérösszegért.
A katonai kórházak fokozatos megszüntetése a Katona-Otthont is érintette. Már nem volt
szükség arra, hogy a városban mûködjön, így az otthon is a barakk-kórházba költözött. De amíg
a városban naponta csak 30–40 katona látogatta, a barakkban 300–400 embernek kellett biztosítani
olvasni- és füstölnivalót, levélpapírt. Ezért Szelezsán János evangélikus segédlelkész, az otthon vezetõje nagyszabású népünnepélyt rendezett a Sóstón 1916. július 23-án. A város közönsége nagy
számban vett részt a népünnepélyen, félóránként indultak a tömött villamosok. Bruckner Hermann
állomásparancsnok, a 14-es huszárok alezredese katonaságot és fogatokat biztosított, Patek Béla
színigazgató adott a színházával mûsort (Nyírvidék XXXVII: 59. 1916. júl. 27. 3.). A gyûjtés és
a szervezés sikerrel járt, s 1916. november 26-án délután 3 órakor a barakktáborban megnyílt az új
Katona-Otthon egy teljesen újonnan épített barakkban. A Katona-Otthon továbbra is az evangélikus
egyház – személy szerint Geduly Henrik püspök – védnöksége alatt mûködött, vezetõje Szücs Sándor katonai lelkész lett (Nyírvidék XXXVII: 94. 1916. nov. 26. 3.).
A városi szegény- és betegmenházban ápoltak élelmezésére 1907-tõl özvegy Móricz Józsefnével kötött szerzõdést a város napi 1 korona 43 filléres fejadagok elõállítására úgy, hogy azok
a 340 gramm rozskenyérrel 1 korona 60 fillérre emelkedtek. 1916-ban háborús étlapot vezettek be,
a leves és a fõzelék 3,5 deciliter, ugyanannyi a fõtt tészta, a kenyér továbbra is 340 gramm és a fõtt
hús (csont nélkül) 10 dekagramm.
Háborús étlap:
Nap

Reggeli

Ebéd
Leves

Vacsora

Fõzelék

Vasárnap

Keménymagos leves

Marhahús leves

Burgonyafõzelék

Kása

Hétfõ

Keménymagos leves

Rántott leves

Babfõzelék

Káposzta

Kedd

Keménymagos leves

Rántott leves

Fõtt tészta

Tört burgonya

Szerda

Keménymagos leves

Rántott leves

Kása

Bab

Csütörtök

Keménymagos leves

Marhahús leves

Burgonyafõzelék

Kása

Péntek

Keménymagos leves

Rántott leves

Fõtt tészta

Tört burgonya

Szombat

Keménymagos leves

Rántott leves

Babfõzelék

Burgonya

1916. augusztus 1-tõl 1918. január 1-ig az ellátásra özvegy Soltész Jánosné Uhlarik Annával kötött szerzõdést a város (SzSzBM Lt. V.B.186. 645. dob. III. 221/1916.).
1916 nyarán a Hõsök temetõjének kibõvítésére volt szükség. Az eddigi 1.324 négyszögölhöz a város – a tulajdonjog fenntartása mellett – még 2 hold 1.160 négyszögöl területet engedett át,
a temetõ területe így összesen 5 hold 884 négyszögöl lett. A helybeli katonai parancsnokság bizottságot hozott létre a sírok gondozása és kicsinosítása érdekében. Ezen állandó bizottság tagja volt
Balla Jenõ polgármester, dr. Kállay Rudolf kórházigazgató fõorvos, udvari tanácsos és Mikecz István vármegyei fõjegyzõ (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. aug. 18. K. 20916/1916.). Emlékoszlopot
is emeltek a hõsöknek a temetõben, melyhez a város 565 korona 10 fillérrel járult hozzá.
A közgyûlés a korábbi évekhez hasonló lelkesedéssel ünnepelte az uralkodó 86. születésnapját az 1916. augusztus 18-i közgyûlésen, majd a kassai parancsnokság azon kérdésére, hogy
a háború után vállal-e katonaságot a város, a testület régebbi határozatát erõsítette meg, nevezetesen,
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hogy gyalogezredet, ezredtörzset és kiegészítõ parancsnokságot látna szívesen Nyíregyházán
(SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. aug. 18. Kgy. 418., 420/1916.). 1916. március 17-én a közgyûlés
városi tejgazdaság létesítését határozta el, hogy így enyhítsenek az égetõ tejhiányon. A közgyûlés
által engedélyezett 150.000 korona rendkívüli hitelbõl 80 fejõstehén beszerzését mondták ki. A teheneket a város Bundi nevû épületének istállójában helyezték el, gondozásukra orosz hadifoglyokat
állítottak munkába. A takarmányozáshoz szükséges széna rendelkezésre állt, burgonyát és korpát az
illetõ központoktól igényeltek. Takarmányrépát a város házilag termelt, nyáron pedig a városi közlegelõre hajtották ki a teheneket (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. márc. 17. K. 5844/1916.). 1916.
május 16-án, hétfõn reggel kezdték meg a tej árusítását a jövedékkezelési bizottság döntése alapján
az arra rászorultak között. A vállalkozás azonban csõdbe jutott, 1917. július 13-án 41.000 koronát
meghaladó veszteséggel fel kellett számolni.
Az 1915–1916-os tél megpróbáltatásai után 1916. július 28-án már arról kellett a polgármesternek beszámolnia, hogy a kormány zár alá vette az egész termést, és október 15-ig mindenki
köteles volt a terményfelesleget bejelenteni. A lakosság szorongását csak növelte, hogy a földmûvelésügyi minisztérium közölte, a várt 44 millió mázsa termés helyett csak 32 millió mázsát takarítottak be az országban (TAKÁCS 1987. 152.).
Az 1916. szeptember 22-i közgyûlésen Balla Jenõ polgármester be is jelentette, hogy a Haditermény Részvénytársaság nem tudott elegendõ terményt beszerezni, így a rekvirálást azonnal
megkezdték ott, ahol a cséplés befejezõdött. A város egyelõre nem tudott terményt vásárolni az ellátatlanok részére. A gazdák körében is szûkre szabta a kormány a fejadagokat, a 15 évnél idõsebbek
részére havonta és fejenként 18, a 15 évnél fiatalabbakra pedig 14 kilogramm terményt lehetett viszszatartani, a többit be kellett jelenteni (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. szept. 22. Kgy. 462/1916.).
Balla Jenõ másik bejelentése, miszerint Románia átállásával a román csapatok betörtek Erdélybe, már nem volt újdonság, hiszen a hírek eljutottak a lakossághoz, s a menekülõkrõl is tudomásuk volt. A városba már korábban megérkezett a minisztérium értesítése is, hogy Nyíregyházára
a Maros-Torda vármegyei menekülteket irányítják, de a vasúti szállítások kavarodása miatt mások
is érkeztek a városba. A szeptember 22-i közgyûlés a menekültek ellátásával foglalkozott, megállapítva, hogy elõször csak szórványosan jöttek a menekülõk, majd amikor befutottak az elõre jelzett
vonatok, a tömegesen érkezõket a nagylaktanya fedett lovardáiban helyezték el, ahol ellátták élelemmel, majd pedig részint a város belterületén már berendezett szállásokra, részint a vármegye különbözõ járásaiba irányították õket. A Nyíregyházán elhelyezettek száma 1.100-ra volt tehetõ. Õk
a körülményekhez képest jól voltak ellátva, bár a segítõ akcióra szánt pénz kevés volt. A kormány
100.000 koronát bocsátott az alispán rendelkezésére, kikötve, hogy egy menekültre, egy napra,
1 koronánál többet nem lehet költeni, de ebbe beszámítandó a Haditermény által ugyanezen célra
bocsátott termény is. Ez az összeg így kevésnek bizonyult. A polgármester a társadalom áldozatkészségére számított, és bejelentette, hogy a gyûjtés a legrövidebb idõn belül elkezdõdik. Egy hónap múlva, az október 20-i közgyûlésen Balla Jenõ már arról számolhatott be, hogy valamennyi ide
utalt erdélyi menekültet elhelyezték. 2.400-an voltak a városban, 800-an tömegszállásokon laktak.
A korábbi 1 koronás fejadagot a kormány 2-re emelte, így ellátásuk biztosított volt. Fûtõanyaggal
is ellátták õket, mert Énekes János prépost közbenjárására a Dessewffy grófok megengedték, hogy
a birtokukon lévõ egyik út melletti akácost kivághassák (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. okt. 20.
Kgy. 536/1916.). A fa kitermelését a huszárok, a szállítást a városi fogatok végezték. Az erdélyi
menekültek sorsa akkor rendezõdött igazán, amikor 1916. november 30-án különvonatokkal hazatérhettek otthonukba. 1917 márciusában a közgyûlés az ellenség által elpusztított Erdély felsegítésén munkálkodó Pro Transsylvania országos bizottság munkáját 1.000 korona megszavazásával segítette.
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1916. szeptember 23-án a Városháza nagytermében az agg uralkodó nevében Jakab Bertalan nyíregyházi lakatosmestert 500 koronával, és a király nevének kezdõbetûjével ellátott ezüstórával jutalmazták, mert mind a hét fia hadbavonult.
1916 õszétõl a közgyûlések fõ tárgya ismét a romló közellátási helyzet. Az 1916. október
20-i közgyûlésen a polgármester bejelentette, hogy a gabonanemûek rekvirálása a város területén
zavartalanul megtörtént, a gazdaközönség beszolgáltatta a fölösleges terményt. Az alispán a városra 5.500 métermázsa tengeri beszolgáltatást vetett ki, ez az össztermés 20%-a volt. Erre felhívták
a gazdákat. Nem volt elegendõ köles és gersli, teljesen hiányzott a petróleum. Só és cukor sem állt
megfelelõ mennyiségben rendelkezésre. Bár a belügyminiszter legutóbb 30 métermázsa kölest és
gerslit utalt ki a város részére, de az még nem érkezett meg. Nem érkezett meg a már megvásárolt
és kifizetett 20 vagon só sem a forgalmi zavarok miatt. A belügyminiszter megígérte, hogy hamarosan jön egy vagon petróleum, azt haladéktalanul szétosztják a kereskedõk között. Gyufából nem
volt hiány, nemrég megfelelõ mennyiségû szállítmány érkezett. Zöldségfélébõl tûrhetõen el volt látva a város, legutóbb 20 kocsi burgonyát is sikerült vásárolnia. Balla Jenõ azt is bejelentette, hogy
a kereskedelemügyi miniszter engedélyt adott arra, hogy a városban a heti és kirakodó vásárokat
szerda helyett szombaton tartsák meg.
A kereskedelemügyi miniszter ugyanis korábban elrendelte, hogy a háborúra való tekintettel hetente csak egy vásárt szabad tartani, a vasárnaphoz közelebbit. Ezt alapul véve hirdette ki Balla
Jenõ, hogy 1916. július 1-tõl szombatonként tartják a piacot és a hetivásárt, ha pedig szombaton ünnep lenne, akkor pénteken. Az országos vásárokat hétfõn rendezik. A miniszter késõbb leiratot küldött arról, hogy a helybeli izraeliták felterjesztését figyelembe véve, a nyíregyházi vásárok szerdán
lesznek. Erre Balla Jenõ azt válaszolta, hogy a szombati vásár ellen tiltakozó ortodox izraeliták nagyon kevesen vannak a városban, a neológ izraeliták pedig eddig is megjelentek a szombati vásárokon, és kötöttek üzleteket is, a dolgos hetet pedig szerdai vásárral nem jó megbontani, így a város
a szombati vásárt hirdette ki, s úgy is tartja meg (SzSzBM Lt. V.B.186. 651. dob. X. 341/1916.).
1916. október 27-én arról értesült a közgyûlés, hogy többszöri távirati sürgetésre egy vagon
cukor utaltatott ki a város részére. Petróleum is érkezik két kocsirakománnyal, a sóküldemények is
útban vannak. Egy vevõ viszont 5 kilogrammnál, illetve 5 liternél többet nem kaphat. A néhány hete
érkezett „dánvaj” (1 kocsirakomány) nagy kelendõségnek örvend, még két-három hétre elegendõ
(SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. okt. 27. Kgy. 586/1916.).
A november 17-i közgyûlés újra a közellátással foglalkozott, kimondta, hogy a lisztellátás
nehézségekbe ütközik. Sóból érkezett két kocsirakomány. A cukorral való ellátásban a lakosság
a hibás, mert több hónapra, sõt évre valót halmozott fel, csempésztek Ausztriába is, másoknak meg
nem jutott. A Cukorközpont ezt felismerte, a kiutalt négy kocsi cukrot már csak jegyre lehetett kapni. Baj van a tüzelõanyaggal. Bár a város Rimabányán megvett 300 vagon fát, de azt a szállítási gondok miatt nehéz elhozni (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. nov. 17. Kgy. 616/1916.).
Az 1916. december 15-i közgyûlés még mindig a rekvirálással foglalkozott, ugyanis az elsõ
rekvirálás nem járt eredménnyel, így a Haditermény Részvénytársaság nem tudta a hadi- és közellátást biztosítani. Ezért rendelték el a második rekvirálást, melynek során Szabolcs vármegyébõl
800 vagon terményt kellett összegyûjteni. A kijelölt mennyiségbõl Nyíregyházára 92 vagon jutott,
s hogy azt a város biztosíthassa, a fejadagokat leszállították. Az újabb rekvirálás december 12-én
kezdõdött meg, eredményét a közgyûlés nem ismerte, de az bizonyos volt, hogy a 92 vagon nem
lesz meg, hiszen a gazdák már korábban is sok terményt ajánlottak fel. Fölösleges készlet alig volt,
legfeljebb a leszállított fejkvótából várhattak még terményt (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1916. dec.
15. Kgy. 676/1916.).
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Az 1916. december 1-én megtartott közgyûlésen vegyes érzelmeket kiváltó hírekrõl számolt be a polgármester. A rendkívüli ülést I. Ferenc József halála és IV. Károly trónra lépése okán
hívta össze Balla Jenõ, de ekkor jelentették be az erdélyi menekültek hazatérését, és ekkor jegyezték
az ötödik hadikölcsönt is.
A város 1916-os közélelmezésérõl számolt be Balla Jenõ polgármester az 1917. január végi
városi közgyûlésen. 1916 januárjában még maga látta el a lakosságot a város azzal a liszttel, amelyet 1915-ben vásárolt fel. 1916 januárjától már más volt a rendszer: zár alá vették a még meglévõ
termést, és az ellátást a Hadi Termény Részvénytársaságra bízták, egyben behozták a lisztjegyeket.
A Hadi Termény itteni kirendeltség-vezetõje Gábor József. A tejhiány enyhítésére 80 fejõstehenet
állított be a város. A borsodi szénbányákból idejében és elegendõ kõszenet rendeltek, Gömör vármegyében pedig bõséges mennyiségû tûzifát kötöttek le. Fûszerhiány – mint ahogy az a tüzelõ esetében is – a szállítási nehézségeken kívül azért volt, mert lelketlen kufárok felvásárolták és titkos
utakon kicsempészték a városból.
1916-ban a város a lakosság rendelkezésére bocsátott 12.100 mázsa kását, 95 mázsa árpagyöngyöt, 9 mázsa hántolt borsót, 100 mázsa aszalt szilvát, 121 mázsa „dánvajat”, 1 mázsa szalámit, 34 mázsa burgonyát, 58 mázsa szappant, 10 mázsa vöröshagymát, 900 mázsa cukrot, 300 mázsa sót, 82.460 liter tejet. Levágatott a város 68 szarvasmarhát, 48 borjút, 215 sertést, melyeket saját
hússzékében méretett ki. Forgalomba bocsátott 367 vasúti kocsi tûzifát, 143 vagon porosz és magyar szenet (Nyírvidék XXXVIII: 16. 1917. jan. 31. 2.).

1917
Az 1917. február 16-i közgyûlésen ismét a nehézségekrõl beszélt Balla Jenõ polgármester.
Szinte teljesen megbénult a vasúti teher- és személyforgalom a legutóbbi napokban bekövetkezett
korlátozások miatt. A teheráruk közül csak a fa, szén és petróleum szállítható, a többire szállítási tilalom volt érvényben. Így nem tudták a városnak a cukrot elhozni, pedig azt a gyár már rendelkezésre bocsátotta. Öt hét óta vesztegelt Debrecenben egy vagon dohány. A személyforgalom sem volt
jobb: Budapestre és vissza naponta csak egy-egy vonat közlekedett. Súlyosbította a helyzetet, hogy
a Budapestrõl érkezõ vonat mindig késett, így az utasok rendre lemaradtak a csatlakozásokról,
újabb fél nap veszteglésre kényszerültek. A bécsi katonai vonalparancsnoksághoz pedig hiába fordult a város orvoslásért. Napok óta nem érkezett szén, így a villanytelep és a kisvasutak forgalma
is veszélybe kerülhetett. Az Országos Szénbizottság a nyíregyházi villanytelepet a harmadik osztályba sorolta, ami azt jelentette, hogy a rendes szénszükséglet 1/10-ét kapta csak a település. A polgármester sürgönyökkel bombázta a bizottságot arra hivatkozva, hogy a Villamossági Rt. a villanyvilágítás mellett a kisvasutakat, a barakk-kórházat és a malmokat is ellátja, ha nincs áram, liszt sem
lesz (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1917. febr. 16. Kgy. 60/1917.).
Ezen a közgyûlésen a város az 5-ös huszárok Hegedüs Pál alapját (mely a hõsi halottak és
rokkantak családtagjait segélyezte) 100 koronával, a császári és királyi 65. gyalogezred – ahová
nagy számmal vittek nyíregyháziakat – özvegy- és árvaalapját 300 koronával támogatta.
1917 márciusában valamit javult a helyzet, a fõvonalakon naponta már két vonatpár, a vicinális vonalakon naponta egy vonatpár közlekedett. A város forgalomba bocsátotta szilva, árpagyöngy, köleskása készletét, melyet a közélelmezési hivatal utalt ki, és jegy ellenében árusították.
40 vagon burgonya is a közélelmezés piacaira került, melyet még az elmúlt évben szerzett be a város. A közgyûlés úgy látta, ha szûkösen is, de ez a mennyiség elegendõ lesz. Azok számára, akik hatósági lisztellátásra szorultak, a legutóbbi idõben 1/5 részben tengeri lisztet utaltak, mely csírátlanítva volt, jó minõségû, élvezhetõ, mondta a polgármester. Szén még mindig nem volt, a villanytelep

421

Bene János
nem a szénbizottságtól, hanem az annak hatáskörébe nem tartozó kurittyáni szénbányából hozott fûtõanyagot. Mindezekrõl a március 9-i közgyûlésen számolt be Balla Jenõ.
Romlottak a közerkölcsök is. Elszaporodtak a tolvajlások. A korábban tucatnyi kéjhölgy
helyett már 44-et tartottak nyilván a városban. Súlyosbodtak a megélhetési nehézségek. Megnövekedett a hadiözvegyek és hadiárvák száma, és elõbb német, majd bécsi gyermekeket utaztattak
Nyíregyházára, javítandó élelmezésüket. Mindezen gondokba Balla Jenõ beleroppant, s néhány,
józan ésszel meg nem ítélhetõ intézkedése miatt, az ellene indított fegyelmi eljárás árnyékában,
idegszanatóriumba vonult. Trak Géza vitte tovább az ügyeket mint helyettes polgármester 1917. április 20-tól. A nehézségeken már az sem segített, hogy egyre határozottabb ígéreteket kapott a város
arra, hogy a háború után az új városi törvény lehetõvé teszi majd az önálló törvényhatósági jog megszerzését. Nagy gondot jelentett az is, hogy megkezdõdött a feketézés. A városban idegen, fõleg
bécsi kereskedõk jelentek meg, felvásárolva az élelmiszert, s ezzel is nehezítve a helybeli lakosok
megélhetését. A közgyûlésben elhangzott interpellációra adott válaszból derült ki, hogy ezek a kereskedõk belügyminiszteri engedéllyel járják az országot, mert Bécs ellátása ezt szükségessé tette
(TAKÁCS 1987. 154.).
A szökött vagy szabadságos katonák által elkövetett tolvajlások, rablások megfékezésére
1917. március 21-tõl katonarendõrség is cirkált a városban. A katonai rendõrség parancsnoka Girlich vadászszázados, rajta kívül egy fõhadnagy, egy hadnagy, egy tiszthelyettes és 6–8 altiszt alkotta a parancsnokságot. Az 50 tagú rendõrlegénység felét a császári és királyi 14., a másik felét pedig
a császári és királyi 15. huszárezred pótszázadától vezényelték. Elsõsorban a katonai bûnösökkel
szemben jártak el, de támogatást nyújtottak a városi rendõrségnek is. A katonai rendõrség a várost
nyolc kerületre osztotta, minden kerületben állandóan egy õrjárat cirkált. A járõr 4–8 tagból állt egy
altiszt vezetésével, aki karszalagot viselt: Militär-Polizei – Katonai rendõrség felirattal. Minden járõr mellett egy egyenruhás polgári rendõr is szolgált, aki adott esetben a polgári személy ellen léphetett fel (Nyírvidék XXXVIII: 55. 1917. márc. 18. 3., Nyírvidék XXXVIII: 58. 1917. márc. 22. 2.).
Balla Jenõ polgármester kiesése után 1917. május 16-án elhunyt dr. Géczy Géza fõjegyzõ
(1878–1917) is. 1917 nyarán azután Trak Gézát Egerbe választották meg fõjegyzõvé. Így az 1917.
június 21-i részleges tisztújító közgyûlésen Oltványi Ödön, addigi adóügyi tanácsost választotta meg
a közgyûlés fõjegyzõvé. Oltványi Ödön tartalékos tüzérfõhadnagy még a fronton szolgált, de a város
azonnal megindította a fölmentése iránti kérvényezést, s így augusztus 18-án foglalta el hivatalát.
Adóügyi tanácsossá dr. Garay Kálmánt, elsõ aljegyzõvé pedig dr. Walter Géza hírlapírót választotta
meg a közgyûlés (Nyírvidék XXXVIII: 133. 1917. jún. 22. 2.). A hivatalnokok mozgása azonban
ezzel nem szûnt meg: 1917. július 1-én elbúcsúzott Trak Géza, így megürült a közigazgatási tanácsosi állás. Augusztus 2-án tehát újból összeült a közgyûlés, és dr. Garay Kálmánt választották meg
közigazgatási tanácsossá. Helyére Moesz Béla addigi árvaszéki ülnököt választották adóügyi tanácsossá (Nyírvidék XXXVIII: 168. 1917. aug. 3. 2.). A késõbbi közgyûléseken azután hol Oltványi
Ödön, hol dr. Bencs Kálmán pénzügyi tanácsos (1914. augusztus 26-án választotta a város erre
a tisztségre) szerepelt helyettes polgármesterként, az ügyeket azonban inkább Bencs Kálmán vitte.
1917 tavaszán-nyarán ismét a lisztellátás nehézségei kerültek elõtérbe. Május 29-én ismertették a közgyûléssel azt a tényt, hogy az Országos Közélelmezési Hivatal lisztet csak június 1-ig
utalt ki, attól kezdve az ellátást rekvirálással kell biztosítani, tehát a lakosság fölös terményeit kell
átvenni maximált áron. A rekvirálás még aznap megkezdõdött. A nehézségeket valahogy átvészelte
a város, a cséplés befejezése után a közgyûlés azonnal elhatározta, hogy az 1917–1918-as évre az
ellátatlanok részére lisztet vásárol, azt vásárlási igazolványok ellenében fogja kiszolgáltatni a Nyíregyházi Termény- és Áruraktár Részvénytársaság (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1917. júl. 27. K.
20893/1917.).
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A város a zsírellátást is zár alá vétellel igyekezett megoldani, mert dacára a bevezetett zsírjegynek, drágán lehetett hozzájutni a szalonnához és a zsírhoz. 1917. június 2-án vették zár alá a
zsír- és a szalonnakészleteket, de azokat meghagyták a kereskedõknél azzal a feltétellel, hogy június
5-tõl csak jegy ellenében lehetett kiszolgáltatni. A zsírjegy értéke személyenként, havonta 80 deka
vagy 1 kiló szalonna volt (Nyírvidék XXXVIII: 117. 1917. jún. 2. 2.).
Ugyanakkor a város hízósertéseket is beszerzett. A Nyírvidék szeptember elején arról adott
hírt, hogy a városmajorban 250 sertést hizlalnak. Szeptember 2-án, vasárnap a város újra megnyitotta a Széchenyi tér 9. szám alatti húsboltját. Éppen jókor, hiszen a lakosság már teljesen kifogyott
a zsírból, szalonnából, s csak nagy csaták árán lehetett egy kis sertéshúshoz jutni. Naponta egy-két
sertést vágtak, péntek hústalan nap volt, vasárnap viszont hármat mértek szét. Csak egy kilót kaphatott mindenki, azt is maximált áron, 6 korona 40 fillérért. A szalonnát is kimérték zsírjegy ellenében, kilónként kilenc koronáért. Számítottak a hosszú sorokra, tolakodásra, ezért a vásárlók a jelentkezés sorrendjében sorszámot kaptak (Nyírvidék XXXVIII: 191. 1917. szept. 1. 2.).
Hasonlóan nehéz helyzetben volt Nyíregyháza a szénellátással. A május 29-i közgyûlésen
a Nyíregyházi Villamossági Rt. igazgató-fõmérnöke közölte, hogy a társaság május 25-tõl nem tud
nappali áramot szolgáltatni, mert a napi szénmennyiségnek csak 1/3-át szolgáltatja a bánya. Ez a helyzet a következõ hónapban csak súlyosbodott. A Szénközpont a kurittyáni bányából 45, a borsodi szénbányából 20 vagon szenet utalt ki havonta, de júniusban Kurittyánból csak néhány, a borsodiból pedig
egy(!) vagon szén érkezett. A közgyûlés dr. Meskó László képviselõt kérte fel, hogy személyesen járjon el Budapesten a fenyegetõ veszély, az áramszolgáltatás megszûnésének elkerülése érdekében.
A közgyûlés és dr. Meskó László határozott fellépése – ha átmenetileg is – sikeres volt, a július 27-i
közgyûlésen a helyettes polgármester a szenet szállító vagonok beérkezésérõl tett jelentést.
Az ellátási nehézségeket ugyan nem oldotta meg, de a város lakosságának „kulturális éhségén” javított a második mozi megnyitása. A Diadal-Mozgóban 1917. szeptember 22-én tartották
az elsõ vetítést. Ez a mozi – a késõbbi Béke mozi – a mai Európa ház helyén állt (MARGÓCSY 1986.
179–190.). Az új mozit üzemeltetõ társaság a Nyírvidék 1917. március 21-i és 22-i számában felhívást tett közé a leendõ mozi nevére. A felhívás nagy sikert aratott, hiszen 75 pályamunkában 131
névre érkezett ötlet. Ezek közül a március 28-án beküldött 67. számú pályázat a Diadal-Mozgó nevet ajánlotta. „A pályázat feltételeinek ez a legjobban megfelel, mert magyar, nem sablonszerû, nem
elkopott név. Kellõen kifejezésre juttatja az új mozgó programját, mert elsõrendû mûsorral, tökéletes vetítésben diadalt kell aratni.” Két pályázó a Kristály, öt pedig a Délibáb nevet ajánlotta, melyekrõl – jobb híján – még lehetett volna gondolkodni. Így a 100 koronás jutalmat a 67. számú pályázónak, Csõsz Juliska óvónõjelölt, Árpád utca 43. szám alatti lakosnak ítélték 1917. március
31-én (Nyírvidék XXXVIII: 67. 1917. ápr. 1. 2.).
A Diadal-Mozgó megnyitásának napján az elsõ elõadás jövedelmét jótékony célokra
a helybeli Leányegyletnek juttatták. Az elsõ film A nap átka volt, Maria Carmival a fõszerepben.
A mozi elõadásait hétköznap fél hétkor és fél kilenckor, vasárnap és ünnepnapokon fél háromkor,
fél ötkor, fél hétkor és fél kilenckor kezdte. Jegyeket a mozi büféjében lehetett vásárolni vagy megrendelni a 378-as telefonszámon (Nyírvidék XXXVIII: 209. 1917. szept. 23. 3.).
1917 nyarán a vármegye élén és a város országos képviseletében is változás történt. Dr. Ujfalussy Dezsõ fõispánt az uralkodó saját kérésére felmentette a fõispáni tisztség alól, helyére dr.
Meskó Lászlót, Nyíregyháza országgyûlési képviselõjét nevezte ki, akit 1917. július 23-án, Nyíregyházán a Vármegyeházán beiktattak (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1917. júl. 27. Kgy. 381/1917.).
Dr. Meskó László képviselõi helyére 1917. augusztus 13-án idõközi választásokat tartottak Nyíregyházán. A városban az országgyûlési képviselõi választó körzeteket 1914-ben a belügyminiszter
56.000/1914. X. számú körrendelete értelmében jelölték ki. A rendelet szerint egy szavazókörhöz
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1.500 szavazónál több nem tartozhatott. Az 1910-es népszámlálás adatai szerint akkor 4.182 szavazó volt, így 1914-ben négy körzetet alakítottak ki:
I. szavazókör: a város belterületének a Bethlen utca, Kossuth Lajos tér és a Vay Ádám utcától északnyugatra elterülõ része. Idetartozott tehát az Ó- és Újszõlõ és a Hímeskert,
valamint az északi temetõ.
II. A város belterületének a Vay Ádám utca, a Kossuth Lajos tér, a Luther utca és a Debreceni utcától keletre elterülõ része. Idetartozott a Bujtos, a régi Vásártér, a déli temetõ
és a Mintakert is.
III. A város belterületének a Debreceni utca, a Kossuth Lajos tér és a Bethlen utcától délnyugatra elterülõ része. Idetartozott az Érkert, a két vasúti állomás, a nyugati temetõ,
a dohánybeváltó hivatal és a villanytelep is.
IV. A város határa az azon lévõ pusztákkal és tanyákkal (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1914.
ápr. 24. K. 6659/1914.).
Az idõszaki választáson a város országgyûlési képviselõje Fényes László „…országos
nevû, közismert és mindnyájunk által nagyra becsült hírlapíró…” lett (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv.
1917. aug. 17. Kgy. 433/1917.). Fényes László (1871–1944) az Est címû lapnál dolgozott újságíróként. Érdeklõdése a polgári radikálisokhoz vitte a háború második felében. Így kapcsolódott a nyíregyházi Kereskedõk és Gazdák Köréhez, õk hívták meg 1917-ben a megüresedett képviselõi helyért
folyó harcba. Élvezte a kormány bizalmát, mellé álltak a Somogyi Gyula mögött álló függetlenségi érzelmûek is. Kortesútjain sokfelé megfordult, jó szónok, jó kapcsolatteremtõ személyiség volt,
így 1917. augusztus 13-án ellenjelölt nélkül választották meg. Zsidó származása ellenére egyértelmûen elfogadták. Többször sikerült felsõbb fórumokon elintéznie a város ügyes-bajos dolgait. Közbenjárására nyílt meg 1918-ban a Kereskedõk és Gazdák Körének felsõkereskedelmi iskolája. A háború és a forradalmak után nem járt Nyíregyházán, a rendõrségi üldözések elõl 1926-ban külföldre
menekült. 1940-tõl haláláig az Egyesült Államokban élt (MARGÓCSY 1995. 205–227. ).
1917 õszére már kormány- és alispáni határozatok szabták meg a liszt nagy- és kiskereskedelmi árát. A rossz termés, a közellátás elégtelensége, az újabb és újabb rekvirálások arra késztették a közgyûlést, hogy a város el nem látott lakossága ellátása érdekében a polgármester mellé Közellátási Bizottságot szervezzen. Ennek a testületnek a véleménye alapján szerezte be a polgármester
az alapvetõ köz- és élelmezési cikkeket, és osztotta el azokat. Ez a bizottság döntött a 100.000 korona feletti kiadásokról is. A Közellátási Bizottság elnöke a polgármester, elõadója a közellátási
ügyek intézésével megbízott tanácstag, tagjai a képviselõtestület által választott 3 fogyasztó és 2 termelõ, ugyancsak 3 kiskereskedõ tag és még 6 szakképzettséggel bíró bizottsági tag volt. A döntéshez legalább öt tag jelenléte volt szükséges. A bizottságot végül is Közellátási Ügyosztályként
szervezték meg. December 1-ével kezdte meg mûködését, tagjai a fogyasztók részérõl dr. Kovách
Elek, Fekete Sándor, Szalay Béla, termelõként Klár Gusztáv, Bogdán (Rosenthal) Ferenc és Zomborszky János, a kiskereskedõk Hoffman Mihály, Heuffel Lajos, Surányi István, valamint a szaktagok Gábor Jenõ, Gábor József, Guttmann József, Kéry József, (János bokori) Kovács András, Silberstein Ignác és Palicz Pál hentes (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1917. okt. 26. K. 30158/1917.). Ez
a Közellátási Ügyosztály javasolta azután, hogy a jegyre beszerezhetõ élelmiszerek (6. kép) kiadásánál a visszaélések elkerülésére vezessék be az úgynevezett vásárlási könyveket (7. kép), melyekkel ugyan csökkent a visszaélések száma, de sohasem szûnt meg.
Az õsz beköszöntével a tüzelõanyag biztosítása lett újra fontos kérdés. A szénellátás továbbra is akadozott, úgyhogy 1917. november 1-tõl 1918. március 31-ig a Városházán hétköznapokon 8-tól 2-ig tartott a hivatalos, 11 és 1 óra között pedig a fogadó- és tudakozó óra. A tûzifa szükséglet megoldására pedig a város a Rimamurányi Részvénytársaságtól Gömör megyében erdõt vá-
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sárolt, amelyet dr. Bencs Kálmán meg is tekintett. Az erdõben 13.000 köbméter tûzifa kivágva várt elszállításra, de a
vasúti szállítás bizonytalan volt.
A nem háborús és nem
közellátási ügyek közül fontos
volt a város számára egy evangélikus leánygimnázium beindítása, ami 1917 szeptemberében
az I. és V. osztályok megszervezésével megtörtént. Az évnyitó
ünnepséget szeptember 15-én
tartotta meg az evangélikus
elemi iskolában dr. Popini Albert igazgató, majd két nap múlva ugyanott a tanítás is megkezdõdött. A város induláskor 4.000
koronával, azután pedig évi
12.000 koronával támogatta az
új intézményt, de azt kikötötte,
hogy a támogatás fejében az iskola kormányzatában a városnak megfelelõ befolyással kell
bírnia, így az igazgatótanácsba
Huray Sámuel és Antal János
képviseleti tagokat delegálta. Azt is kikötötték, hogy a tanári karba egy modern filológia és egy matematika szakos
tanárt a képviselõtestületbõl kijelölt bizottság választ meg,
valamint a nyíregyházi állandó lakosok gyermekei felekezet nélkül egyenlõ elbánásban részesítendõk a felvételnél
és a tandíj fizetésénél (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1917.
máj. 29. K. 14101/1917.).
Az 1918. február 20-i közgyûlésen számolt be dr.
Bencs Kálmán polgármester az elõzõ év legfontosabb történéseirõl. Kiemelkedõ eseményként könyvelte el, hogy
a magyar királyi pénzügyminiszter megengedte Nyíregyházán a gyümölcs és törköly feldolgozására egy központi
szeszfõzde felállítását. A szeszgyár helyét a huszárlaktanya
és a kisvasúti állomás közötti területen jelölte ki a város.
Az építkezésre két ajánlat érkezett, a Nyíregyházi Cementárugyár Rt-tõl és Barucha Pál vállalkozótól. A város a Cementárugyár ajánlatát tartotta elõnyösebbnek, s a gyár
augusztus végén elkezdte az építkezést. Szeptember végére
250.000 koronás beruházássál elkészült az üzem, és 1917.
november 1-én megkezdte mûködését. Beindításában

6. kép / Abb. 6

7. kép / Abb. 7

425

Bene János
dr. Garay Kálmán közigazgatási tanácsnok mûködött közre a legtöbbet, ezért jegyzõkönyvi dicséretben részesítették.
Az 1917. október 15-i rendkívüli közgyûlésen meghatározták a szeszgyár szervezeti felépítését. Ügyvezetõ igazgatónak Mangesius Ödön pénzügyõri felügyelõt – kiváló szakembert – kérték
fel. Gyárvezetõvé Pap Ferenc vizsgázott szeszfõzõt, helyettesévé Ségel Fülöp szintén vizsgázott
szeszfõzõt nevezték ki. Rajtuk kívül még két szeszfõzõt bíztak meg a munkákkal (Nyírvidék
XXXVIII: 230. 1917. okt. 18. 2.).
Az 1917. október 15-i rendkívüli közgyûlésen a város tûzifa ellátása is napirendre került.
A város még 1915-ben a Salgótarjáni Kõszénbánya Részvénytársaságtól vásárolt Gömör vármegyében egy kitermeletlen, 26.000 ûrköbméter tûzifát tartalmazó erdõt köbméterenként 6 korona 60 fillérért. A szerzõdés szerint a megvett fát a város 1917 áprilisáig köteles lett volna elszállítani. A kitermeléssel bajok voltak: a közgyûlés idején még 12–13.000 köbméter kitermeletlen fa állt a város erdejében. Éppen ezért Oltványi Ödön Guttmann József nyíregyházi fakereskedõvel elutazott Gömörbe, és ott ajánlatot kért a rimakokovai Cserhántoló és Fakitermelõ Rt-tõl, akik a kitermeletlen fát
köbméterenként 12 korona 60 fillérért akarták megvenni. Arra is kötelezte magát a részvénytársaság, hogy 800 vagon fát részben Homonnáról, részben Biharból vagononként 950 koronáért szállít
a városnak. A közgyûlés úgy döntött, hogy a város eladja a gömöri erdõt és megvásárolja a homonnai és a bihari fát (Nyírvidék XXXVIII: 230. 1917. okt. 18. 2.).
Az 1917. november 5-én tartott rendkívüli közgyûlésen ismét elõkerült a tûzifa ügye, mert
a vásárlást a Cserhántoló és Fakitermelõ Rt. attól tette függõvé, hogy az eladó Salgótarjáni Rt. meghosszabbítja-e a fakitermelési határidõt. Fényes László képviselõ közbenjárására ezt sikerült elérni.
November 6-án a városba utazott Sebõk Frigyes, a fakitermelõ részvénytársaság igazgatója, aki Oltványi Ödön helyettes polgármesterrel, dr. Bencs Kálmán pénzügyi tanácsossal, dr. Murányi László
fõügyész helyettessel, Guttmann Lajos, Klein Miksa szakértõkkel tárgyalt a vételrõl, majd megkötötték a szerzõdést, mely szerint a fakitermelõ részvénytársaság elad 80.000 métermázsa száraz tûzifát mázsánként 9 korona 50 fillérért. Végül is ebbõl a szerzõdésbe csak 600 vagon, tehát 60.000
mázsa került, mert az eladó 15–20%-nyi nyers vágású fát is el akart adni, de ebbe a város nem ment
bele. Megegyeztek a szállítás ütemében is: november, december, január hónapokban 150–150 vagon, február, márciusban pedig 75–75 vagon fának kellett volna Nyíregyházára érkeznie (Nyírvidék
XXXVIII: 246. 1917. nov. 7. 2.). Néhány nap múlva azonban kiderült, hogy a fakitermelõ részvénytársaság nem is létezik, és Sebõk Frigyes ismét Nyíregyházán járva kérte, hogy a szerzõdést Finály
Zsigmond budapesti fakereskedõre írják át.
Az 1917. december 21-i közgyûlésen Somogyi Gyula közjegyzõ, képviselõ a fa-ügy miatt
igen élesen támadta dr. Bencs Kálmánt, fegyelmi eljárás kezdeményezésével fenyegetve meg, mert
szerinte a városra nézve károsan intézték a favásárlást. Tulajdonképpen nem is a fa-ügy volt itt már
a fontos, hanem az akkor már a polgármesteri székre aspiráló Bencs Kálmánt akarta az ellenpárt ellehetetleníteni. Ez viszont nem sikerült, mert a közgyûlés többsége megvédte Bencset, nem látva
okot a vizsgálatra, még kevésbé a fegyelmi eljárásra. A Nyírvidék december 29-i száma pedig már
a fa-ügy megnyugtató befejezését közölte. A város eladta Finály Zsigmondnak a kivágásra váró
12.600 köbméter fáját, ugyanakkor vett tõle 600 vasúti kocsi fát, vagononként 950 koronáért. Így
a korábban 6 korona 60 fillérért vásárolt fát 12 korona 60 fillérért, tehát haszonnal adta tovább. Csak
az nem tetszett a képviseletnek, hogy a tõlünk 12.60-ért vett fát, Finály azonnal el is adta Erzsébetfalvának 24 koronáért. Közben Oltványi Ödön Budapesten járt, és a Faértékesítõ Irodában azt az információt szerezte, hogy az iroda az összes szerzõdést megsemmisíti, és közvetlen egyezkedésre
utasítja Nyíregyházát és Erzsébetfalvát, kizárva Finályt. Így Nyíregyháza drágábban adhat, Erzsébetfalva meg olcsóbban vehet fát. A faközpont felkutattatta azt a 600 vasúti kocsi fát is, amelyet
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Finály ígért, s abból vagononként 950 korona helyett 820 koronáért kapott a város fát. Így a hatszáz
vagon fán mintegy 80.000 koronát nyert a város (Nyírvidék XXXVIII: 287. 1917. dec. 29. 2.).
1917 közepén cukorból, máskor sóból, gyufából voltak hiányok. A gondokat nagy utánjárással megoldották, egyedül a világító kõolaj hiányán nem tudtak segíteni. Rekvirálást három alkalommal kellett elrendelni, január-februárban, májusban és decemberben. A három rekvirálás során
zár alá vettek 2.485 mázsa 42 kg búzát, 4.695 mázsa 1 kg rozst, 2 mázsa kétszerest, 985 mázsa
49 kg árpát, 646 mázsa 66 kg zabot, 6.217 mázsa 86 kg csöves tengerit, 943 mázsa 39 kg szemes
tengerit, 109 mázsa 26 kg kölest, 30 mázsa 9 kg babot, összesen 161.015 mázsa 18 kg terményt.
1917-ben a Haditermény bizományosok 173.049 mázsa és 92 kg terményt vásároltak a városban,
így a város összesen 334.065 mázsa és 10 kg terményt bocsátott az állam rendelkezésére. Szálas takarmányból 5.628 mázsa alomszalmát, 152 mázsa tavasz szalmát, 98 mázsa szénát, 46 mázsa
zsúpszalmát és 15 mázsa nádat vettek zár alá.
A polgármesteri jelentés szerint 1917-ben a város a fogyasztók rendelkezésére bocsátott
10.809 mázsa lisztet, 4.800 mázsa cukrot, 1.078 mázsa káposztát, 7 mázsa 50 kg margarint, 161
mázsa „dánvajat”, 2 mázsa szalámit, 15 mázsa borsót, 5 mázsa 60 kg babot, 40 kg aszalt szilvát és
1.153 mázsa burgonyát. Ezen kívül 100 mázsa vöröshagymát és augusztus 23-ig 45.565 és 1/2 liter
tejet. Levágtak és elárusítottak 498 darab sertést. Eladtak tüzelõanyagul 6.961 méter fát. A városban az addigi hadikölcsönökbõl összesen 56.443.350 koronát jegyeztek (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv.
1918. febr. 20. Kgy. 87/1918.).

1918
1918. január 8-án, a tisztújító közgyûlésen Bencs Kálmánt 102 szavazattal polgármesterré
választották. Trak Géza Eger város fõjegyzõje és Oltványi Ödön városi fõjegyzõ voltak még jelöltek. Trak Géza 64, Oltványi Ödön pedig 16 szavazatot kapott (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1918. jan.
8. Kgy. 6/1918.). Dr. Bencs Kálmán 1918. január végén vette át a polgármesteri hivatalt, Oltványi
Ödön helyettes polgármester pedig a fõjegyzõit (Nyírvidék XXXIX: 20. 1918. jan. 24. 2.). Bencs
Kálmán helyére 1918. április 9-én dr. Garay Kálmánt választotta pénzügyi tanácsossá a képviselõtestület, a közigazgatási tanácsosi állást Krecsányi Lajos rendõralkapitánnyal töltötték be, a megüresedett rendõrtiszti helyre pedig Vertse K. Andor törvényszéki jegyzõt állították.
Az utolsó háborús év elején a közgondolkodásban jelentõs változások történtek. Egyre erõsödött, fõleg a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a polgári radikálisok ténykedése eredményeként az igény a választójog kiterjesztésére. Ezen eszméket hirdette a város országgyûlési képviselõje, Fényes László is. A város és képviselõje közötti kapcsolat elmélyítését szolgálta az 1918.
február végén megalakult Fényes László Asztaltársaság. Az alakuló értekezletet február 24-én, délután 4 órakor tartották a Korona szálló éttermében. A több mint 300 fõs asztaltársaság kifejezett célja az volt, hogy szolgálni kívánja a városban Fényes László eszméit, s az átalakuló társadalomban
segítségére legyen a háborúból hazatérõknek a visszailleszkedésben. Erre az alkalomra Fényes
László Nyíregyházára utazott és február 24-én délelõtt a Koronában képviselõi beszámolót tartott
(Nyírvidék XXXIX: 45. 1918. febr. 23. 2.).
1918 tavaszától azután megszaporodtak a civil társadalom megmozdulásai a városban. Április 22-én délután 2 órakor valamennyi üzletet bezárták, minden üzemben szünetelt a munka, sõt jó
néhány magán hivatal sem fogadott ügyfelet. A Korona szálló földszinti termében népgyûlést tartottak, melyen – új jelenségként – sok nõ is részt vett. A szónok a helyi szociáldemokrata párt egyik
megbízottja, Kazimir Károly volt, aki az általános, egyenlõ és titkos választójogért szállt síkra.
Répánszky János elõterjesztésére a népgyûlés Kazimir Károly követelését határozatba is foglalta,
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s felkérte Fényes Lászlót, hogy azt továbbítsa a képviselõház elnökének. Délután 5 órakor a népgyûlés véget ért, s az élet a korábbi kerékvágásban folyt tovább (Nyírvidék XXXIX: 94. 1918. ápr.
24. 2.).
Nagy demonstrációt tartott a város lakossága 1918. május 1-én. A Korona szálló udvarán
délután 3 órakor kezdõdött a népgyûlés, melyen a szervezõk nevében az üdvözlõ szavakat Kazimir
Károly tartotta, majd a népgyûlés elnökévé Nagy Kálmán gyógyszerészt választották meg. A beszédek sorát dr. Garay Kálmán városi pénzügyi tanácsos nyitotta meg, majd a Feministák Egyesületének nyíregyházi elnöke, Groák Ödönné szólt. A gyûlésen megjelent és szót kért Fényes László is,
aki ismét csak az általános választójog bevezetésének fontosságát hangsúlyozta. Amikor beszédében ahhoz a ponthoz ért, hogy a népnek jogai biztosítására megengedett a forradalom is, a mellette
álló Kiss Sándor rendõrfõkapitány közbeszólt az elnökhöz fordulva, hogy ne engedjen ilyen fejtegetéseket, mert közbe kell lépnie. A tömeg viszont hangos szóval a képviselõnek adott igazat, aki
beszédét azzal folytatta, hogy a népnek joga van a forradalomhoz, de oka is van rá, hogy ne tegye
azt, mert az csak újabb szenvedéseket hozna rá. A népgyûlés végén a határozati javaslatot Nagy Kálmán fogalmazta meg, mely szerint elfogadják a választójog adott mértékét, de minden eszközzel
tovább küzdenek annak kiterjesztéséért. A javaslat elfogadásával ért véget a népgyûlés (Nyírvidék
XXXIX: 101. 1918. máj. 3. 2–4.).
A rekvirálások 1918-ban is napirenden voltak, bár a májusban elrendelt 19 vasúti kocsi termény helyett a város a rekvirálást mellõzve 1.934 mázsát szállított le, és az elõírt 110 szarvasmarha
közül is a hónap végére beszállított 84 darabot (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1918. máj. 24. Kgy. 240.,
241/1918.). Júniusban 100 mázsa zsírt kellett beszolgáltatni. Az aratás és a cséplés idején kiderült,
hogy az 1918. évi termés még az 1917. évinél is gyengébb. A holdankénti termésátlagok igen alacsonyak voltak: búzából 210 kg, rozsból 234 kg, árpából 113 kg és zabból 66 kg. Éppen ezért a polgármester megtiltotta a Haditermény Rt. bizományosának, hogy a városból terményt szállítson el,
hiszen valóságos éhínség fenyegette a lakosságot.
1918 augusztusában a kormány az egész országban zár alá vette a burgonyát. A vármegyébõl 16.000 vasúti kocsi burgonyát kellett volna beszolgáltatni, de ezt a mennyiséget nem sikerült
teljesíteni. A város határában annyi sem termett, hogy a lakosság ellátására elegendõ lett volna, ezért
az alispán mentesítette Nyíregyházát a beszolgáltatás alól.
Ugyanakkor a Károly király kezdeményezésére és az õ fõvédnökségével mûködõ gyermeknyaraltatási akció keretében augusztus 8-án 500 bécsi gyermek érkezett a városba, akiket az állomáson az alispán és a polgármester vezetése alatt a város tanácsa köszöntött, majd családoknál helyezték el õket (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1918. aug. 30. Kgy. 427., 429/1918.). Az ausztriai gyerekek
különvonata augusztus 8-án délután 6 óra körül érkezett meg, több órás késéssel. A polgári fiúiskola udvarán osztották szét a fáradt gyerekeket családokhoz. Fogadta õket Mikecz Dezsõ alispán, dr.
Bencs Kálmán polgármester, Oltványi Ödön fõjegyzõ, dr. Garay Kálmán, Krecsányi Lajos tanácsnokok, dr. Konthy Gyula fõorvos, dr. Walter Géza aljegyzõ, Kiss Sándor rendõrkapitány, Moravszky Ferenc a nyaraltató bizottság helyettes elnöke, az egyházak vezetõi, a leányegylet részérõl
Kégly Szeréna és Klár Berta. Walter Géza hetek óta dolgozott a nyaraltatási akció sikerén. Az osztrák gyermekek szeptember 14-én, szombaton indultak haza. A megelõzõ nap délutánján a bujtosi
pályán ünnepi mûsort adtak, ezzel köszönve meg a város és lakói jóindulatát (Nyírvidék XXXIX:
204. 1918. szept. 11. 3.).
A gondok mellett enyhülést a szeszgyár folyamatosan jó termelése jelentett. Ennek évi tiszta jövedelme 170.000 korona volt, melybõl 100.000 koronát a város rendelkezésére bocsátottak,
50.000 koronából újabb beruházások történtek, 20.000 koronát pedig jutalomképpen szétosztottak dr.
Garay Kálmán pénzügyi tanácsnok, Mangesius Ödön ügyvezetõ igazgató, Fried Sándor könyvelõ,
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Pap Ferenc gyárvezetõ, Ségel Fülöp üzemvezetõ, valamint raktárosok, fûtõk, munkások között, de
még Cserhanyaev és Vinakorov orosz hadifoglyok is kaptak 100–100 koronát (SzSzBM Lt.
V.B.181. jkv. 1918. júl. 26. K. 22757/1918. ).
1918. május 4-én érkezett a városba Kiss Árpád színigazgató és társulata. Aznap kezdõdött
a színházi idény a Márványmenyasszony címû operettel, Borbély Lillyvel a fõszerepben. A színészek részt vettek a katonaság által szervezett társadalmi megmozdulásokon is. 1918. június 3-án
nagy népünnepélyt rendeztek a 14-es huszárok a Sóstón az ezred özvegy-, árva- és rokkantalapja javára. Sáray Elemér cigányprímás és zenekara kíséretével indult az elsõ különvonat délután 2 órakor
a Sóstóra. Az elsõ járatot azután félóránként követte a többi. Kint a nyári tánchelyiségben a debreceni MÁV vagongyár munkászenekara játszott. Az egész Sóstót megtöltötték a bazárok, a cirkusz,
a cukrászdák, a gyorsrajzoló sátor. Különlegességként fellépett egy orosz hadifogoly zenekar is
orosz nótákkal. A huszárok háborús életképet mutattak be a sóstói híd elfoglalásával, majd a kabaré
következett Borbély Lilly, Relle Margit, Béhr Matild, Szalma Sándor, Deák Gyula elõadásában. Vacsora után a nagyteremben záróráig tartott a tánc (Nyírvidék XXXIX: 125. 1918. jún. 4. 2.).
A Nyírvidék 1918. június 20-i számából tudjuk, hogy a népünnepély tiszta bevétele 25.069 korona
és 48 fillér volt (Nyírvidék XXXIX: 139. 1918. jún. 20. 3.)
1918. június 29-én elbúcsúzott Nyíregyházától Relle Margit a Kaméliás hölgyben, majd július 1-én Borbély Lilly a Gül Babában. Az 1918-as színi évad július 30-án A kék rókával ért véget.
Ekkor Kiss Árpád színigazgató az újságban is elbúcsúzott a színházba járó közönségtõl, megköszönve meleg pártolásukat (Nyírvidék XXXIX: 171. 1918. júl. 31. 2.).
A háborús viszonyok ellenére a város vezetése igyekezett iskoláit tovább fejleszteni. Az
1918. április 19-i közgyûlésen olvasták fel Baruch Artúr és dr. Hoffmann Móricz beadványát a községi felsõkereskedelmi iskola tárgyában. A közgyûlés a kérvényre elhatározta, hogy beindítja a felsõkereskedelmi iskolát. Ennek érdekében a tanácsot felkérték, hogy készítse el az iskola szervezeti
szabályzatát és terjessze a képviselõtestület elé, valamint szeptemberre gondoskodjék megfelelõ helyiségrõl, felszerelésrõl és az iskola minden egyéb szükségletérõl. Az elõirányzat szerint az 1918/19
évi bevétel 35.090 korona, a kiadás 33.168 korona, az 1919/20-as tanévben a bevétel 48.590 korona,
a kiadás 45.058 korona, az 1920/21 tanévben a bevétel 60.590 korona, a kiadás 60.138 korona,
s végül az ezeket az éveket követõ normális évek bevétele 53.150 korona, kiadása 58.000 korona.
Az 1912-ben és 1914-ben megszavazott évi 6.000 korona segélyt a város továbbra is fenntartotta.
Az iskolát a képviselõtestület az alábbiakkal indokolta: „Évek óta roppant szüksége jelentkezik annak, hogy városunkban egy felsõ kereskedelmi iskola felállíttassék”, már csak azért is, hogy ne idegen iskolákba, ne idegen településekre menjenek el a fiatalok, vagy éppen más iskolatípust válaszszanak. „E nem kívánatos következmény elhárítása, másrészt a gyakorlati pályákra készülõ ifjaknak a megfelelõ szakiskolához leendõ juttatása érdekében szükséges ennél fogva és a képviselõ-testület elhatározza a szóban forgó felsõkereskedelmi iskolának a felállítását.” A város állította fel,
mert azidõtájt az államtól ezt nem remélhette. Arra sem volt kilátás, hogy az iskolát magánszemélyek vagy társulások mûködtessék (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1918. ápr. 19. K. 11093/1918.).
Nyárra megérkezett a vallás- és közoktatásügyi miniszter 117370/VI. A.-1918. számú rendelete az iskola megnyitása tárgyában. 1918. július 26-án a közgyûlés köszönetét fejezte ki dr. Meskó
László fõispánnak, Fényes László országgyûlési képviselõnek, Baruch Artúrnak és dr. Hoffmann Móricnak. Ugyanezen közgyûlés pályázat kihirdetése nélkül megválasztotta igazgatónak Margócsy Emil
debreceni felsõkereskedelmi tanárt „tekintettel arra, hogy a legszélesebb körbõl beszerzett értesítések
szerint az igazgatói állásra nevezett igen alkalmas…” A polgármester meghirdetett egy elsõsorban
francia-német vagy magyar-francia, másodsorban bármely szakos tanári állást. Az iskola szükséges
felszerelését a budapesti Feiwel Lipót utódai budapesti cégnél rendelte meg. Jóváhagyólag vették
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tudomásul, hogy az igazgató a számtant, a mennyiségtant és esetleg valamelyik ellátatlan tárgyat,
a megválasztandó tanár a nyelveken kívül a kereskedelmi levelezést és történelmet tanítja, míg
a többi tárgyat – ezek között a tornát is – megfelelõ képesítéssel bíró tanárok fogják elõadni. Az
iskola helyéül ideiglenesen a város tulajdonát képezõ, úgynevezett Kisbörtön épületét jelölték ki, az
Eötvös utca 13. és a Csillag utca 2. saroképületet, melynek saroktermét tanteremnek, a többi helyiségét tanári szobának, igazgatói szobának és lakásnak szánták. Az épületben lévõ cselédszerzõ intézetet a városmajorba tették át (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1918. júl. 26. K. 22343/1918.). Az 1918.
október 18-i közgyûlésen jelentették be, hogy az iskolába 50 növendék iratkozott be, 22 fõ Nyíregyházáról, 24 a vármegyébõl és négyen más törvényhatóságból. Ugyanezen a közgyûlésen az iskola felügyelõbizottsága új iskolaépületet kért, mert a következõ tanévben már 3 tanteremre lesz
szükség a kiszolgáló helyiségek mellett. A közgyûlés úgy döntött, hogy az akkor frissen megvásárolt Vay Ádám utcai Bodnár István-féle házat adja át (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1918. okt. 18. Kgy.
583., 584/1918.).
1918 õszére azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a Monarchia kimerült, és a leghalványabb
remény sincs a háború gyõzelmes befejezésére. Az ellátási nehézségek a tetõfokukra hágtak, de
egyre erõsödött a belsõ feszültség és a nyugtalanság is, melyet tovább növelt az addig ismeretlen,
nehezen gyógyítható kór, a spanyolnátha megjelenése. Az 1918. október 18-i közgyûlésen Bencs
Kálmántól értesülünk arról, hogy szeptember második felében Nyíregyházán is fellépett a spanyol
kór. Halálesetek történtek, s azok szaporodása miatt az alispán az iskolai tanítást elõbb október
13-ig, majd a polgármester kérésére október 27-ig beszüntette. Ugyanaddig a mozgóképszínházakban is betiltották az elõadásokat. A közgyûlésig Nyíregyházán 811 ember betegedett meg, kik közül
36-an meghaltak. Páratlan tevékenységet fejtett ki a járvány leküzdésében dr. Konthy Gyula városi
ügyvezetõ orvos és dr. Hoffmann Emil kerületi orvos (SzSzBM Lt. V.B.181. jkv. 1918. okt. 18. Kgy.
525/1918.).
Ugyanezen a közgyûlésen jelentette be a polgármester, hogy a rend fenntartására a császári
és királyi katonai rendõrség alárendeltségében 32 fõs katonai rendõrség is cirkál a városban. Ezekben a napokban ismételten kérte a közgyûlés, hogy a rend biztosítására, a városi csendõrõrs megerõsítésére a belügyminisztérium helyezzen lovas csendõrséget Sipos bokorba, Királytelki pusztára
és Simapusztára.
A hangulatot ekkor már az Oroszországból hazatérõ hadifoglyok formálták. A mindenfelé
felbomló frontokról szervezetten vagy szervezetlenül özönlõ katonák és a hazatérõ hadifoglyok nap
mint nap átutaztak Nyíregyházán. Jelenlétükkel, mozgásukkal, jelszavaikkal, indulataikkal nem
a régi közigazgatás malmára hajtották a vizet.
1918. október 20-án, vasárnap délelõtt 11 órakor ismét nagy népgyûlés volt a Zöldség téren. Ötezres tömeg gyûlt össze, hogy állást foglaljon a mielõbbi béke, a magyar demokrácia, a magyar állam függetlensége mellett. A népgyûlés kimondta, hogy mindazon erõknek, amelyek ezt
akarják, össze kell fognia. Nagy Kálmán megnyitó beszéde után dr. Garay Kálmán ismertette a kibontakozás útját és lehetõségeit, melyek szerinte mind egyfelé mutatnak – a Károlyi Mihály által
megszemélyesített politika támogatása felé. Garay határozati javaslatot is elõterjesztetett: Károlyi
Mihály és a vele szövetséges pártok, a Függetlenségi és 48-as Párt, a Szociáldemokrata Párt és az
Országos Polgári Radikális Párt vezetõsége egységes blokkban egyesüljön és e követeléseknek szerezzen érvényt. A bejelentett szónokok közül Groák Ödönné betegsége, Gábor Sándor rajta kívül
álló okok miatt nem tudott megjelenni, ezért azután Kazimir Károly kapott szót, aki az osztályuralom elvetését és a népparlament megválasztását követelte. A népgyûlés végén a jelenlévõk táviratot
intéztek a közélelmezési miniszterhez, követelve a város zsír- és lisztszükségletének mielõbbi kielégítését. A népgyûlésen ismét nagy számban jelentek meg a nyíregyházi asszonyok is, akiket
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a Feminista Egyesület ügyvezetõje, Sztempák Mária kért fel a részvételre (Nyírvidék XXXIX: 239.
1918. okt. 22. 1–3.).
„Országok összeomlásáról, új országok alakulásáról szállingózó hírek közepette, amikor
csõdöt vallottak a régi értékek, falvakban, városokban felborult a rend, ellenõrizhetetlenné és irányíthatatlanná vált az élet, Nyíregyháza régi közigazgatása is csõdbe jutott. 1918. október 31-én
Bencs Kálmán polgármester táviratban közölte a város csatlakozását a Nemzeti Tanácshoz, tudomásul vette a dr. Murányi László vezetésével megalakult városi Néptanács mûködését, de az 1918.
november elején kirobbanó rendbontást, fosztogatást és lövöldözést képtelen volt megakadályozni.
A rend a város laktanyáiban is felborult. A legénység megtagadta az engedelmességet. Kitört a forradalom.” (TAKÁCS 1987. 155.).

Nyíregyháza I. világháborús vesztesége (NÉVJEGYZÉK 1929.)
Nyíregyháza hõsi halottainak száma 920.
Ábrahám Menyhért, Szeged, 32 éves, nõs, 46. közös
gyalogezred, tizedes, Doberdó, 1916.
Ábri Imre, Hajdúdorog, 31 éves, nõs, 39. közös gyalogezred, gyalogos, Mezõlaborc, 1915.
Ács József, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 6. hegyi
tüzérezred, tüzér, Szerbia, 1914.
Ács Pál, Nyíregyháza, ismeretlen.
Ádám István, Nyíregyháza.
Ádám János, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctéren
eltûnt, 1914.
Ádám József, Nyíregyháza, ismeretlen.
Ádám Mihály, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 6. trén divízió, szekerész, szerb harctér, Nyíregyháza, 1917.
Adami András, Nyíregyháza, 39 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, õrvezetõ, Galícia, Chole,
1914.
Adami Pál, Nyíregyháza, 48 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, Nyíregyháza, 1918.
Adamovics György, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 34.
közös gyalogezred, szakaszvezetõ, Tomasow, 1914.
Adamovits József, Nyíregyháza, 37 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Albánia,
1916.
Adamovics Pál, Nyíregyháza, 32 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza,
1919.
Ádler Ignác, Nyíregyháza, 31 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz front, 1915.
Adler Ignácz, Nyíregyháza, 18. közös gyalogezred,
póttartalékos.
Ancsán János, Nyíregyháza, 38 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Andrikovics István, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 24.
közös gyalogezred, gyalogos, Jazlovic,
1916.
Antal Pál, Nyíregyháza, 15. huszárezred, népfelkelõ

Aranyosi András, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, tizedes, Lemberg,
1915.
Árnyas János, Nyíregyháza, 44 éves, nõs, 17. honvéd
gyalogezred, tizedes, orosz front, 1917.
Árnyas Pál, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Asztalos András, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 6.
tüzérezred, szakaszvezetõ, Besztercebánya,
1916.
Asztalos András, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, orosz front.
Baán Gyula, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 15. huszárezred, huszár, olasz harctér, 1918.
Babéj János, Nyíregyháza, 24 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1918.
Babicz János, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65. k.
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Babka András, Nyíregyháza, 25 éves, nõs, 25. közös
gyalogezred, gyalogos, Isonzó, 1917.
Bacsó István, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Bacsóka János, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, vasúti
ezred, gyalogos, Ukrajna, 1918.
Bakai Ferenc, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Baksa Lajos, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Balázs István, Nyíregyháza, 43 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, Archangelszk, 1916.
Balázs János, Nyíregyháza, ismeretlen helyen is idõben.
Balázsi Károly, Nyíregyháza, 40 éves, nõs, ismeretlen helyen és idõben.
Balázsi Sándor, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Balogh György, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
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Balogh Gyula, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Balogh Lajos, Újfehértó, 33 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, õrvezetõ, Eger, 1921.
Balogh Péter, Nyíregyháza, 27 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, orosz harctér, 1915.
Banczik György, Nyíregyháza, 24 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1915.
Bánszki János, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, fõhadnagy, Jaslovicz, orosz
harctér, 1916.
Nemesmelétei Barna István, Nyírbátor, 11. honvéd
gyalogezred, orosz harctér, 1917.
Barna János, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Barotcsik András, Paszab, 33 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Szolyva 1915.
Bartha Mihály, Nyíregyháza, 33 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1917.
Bartos János, Nagydobos, 44 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér,
1917.
Bartos Mihály, Nyíregyháza.
Barucha János, Nyíregyháza, 39 éves, nõs, 6. tüzérezred, tüzér, Esztergom 1918.
Barzó József, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1916.
Barzó József, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 15. honvéd gyalogezred, gyalogos, olasz harctér,
1918.
Barzó Mihály, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, törzsõrmester, orosz fogság,
1915.
Barzó Pál, Nyíregyháza, 28 éves, nõtlen, távíró ezred, népfelkelõ, olasz harctér, 1916.
Bánszki István, Nyíregyháza, 10. honvéd gyalogezred, honvéd.
Bánszki János, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, északi harctér, 1915.
Bányay Béla, Miskolc, 19 éves, nõtlen, 34. gyalogezred, vártüzér, Nyíregyháza, 1917.
Bányay Béla, Nyíregyháza, 31. tüzérezred, tüzér.
Dr. Bányay Emil, Rakasz, Ugocsa vármegye, 31 éves,
nõs, ezredorvos, Nyíregyháza, 1919.
Bányay János, Rakasz, Ugocsa vármegye, 23 éves,
nõtlen, 3. honvéd gyalogezred, hadapródõrmester jelölt, Sipotej, oláh fogolytábor
1917.
Dr. Bányay Károly, Miskolc, 25 éves, nõtlen, 10. honvéd gyalogezred, hadapródõrmester jelölt,
Nyíregyháza, 1924.
Bányay Károly, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, zászlós.
Beláz József, Nyíregyháza.
Bencs András, Nyíregyháza, õrvezetõ.
Bencsik János, Nyíregyháza, 42 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, Nyíregyháza 1918.
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Bencsik Pál, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Bentze György, Pencz (Nógrád megye), 46 éves, nõs,
12. honvéd gyalogezred, hadnagy, Krasznojarszk, 1921.
Benczur János, Jaszenova (Árva m.), 33 éves, nõs,
71. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz
harctér, 1916.
Bencsák János, Nyíregyháza.
Benicsák Mihály, Mártonfalva, 28 éves, nõs, 15. huszárezred, huszár, olasz harctér, 1918.
Benkei János, Nagykálló, 31 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz fogságban,
1916.
Benkei László, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Bernáth János, Nyíregyháza.
Bernáth Kálmán, Nyíregyháza.
Bihari István, Nyíregyháza.
Bihari József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
honvéd.
Bili János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Biri József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ.
Bíró László, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
õrvezetõ.
Bijeza József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Blaha Lajos, Röjtök, (Sopron megye) 40 éves, nõs,
32. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ,
Piave, olasz harctér, 1918.
Blistyán Gyula, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, káplár, Jaslovice, 1916.
Boczkó János, Nyíregyháza, 28 éves, nõs, 14. huszárezred, huszár, orosz harctér, 1914.
Boczkó Károly, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctéren eltûnt 1916.
Boczkó Károly Gyõzõ, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen,
65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz
harctér, Szkolmorochi 1915.
Boda László, Nyíregyháza, 3. honvéd gyalogezred,
honvéd.
Bodák Mihály, Nyíregyháza, 18 éves, nõtlen, 15.
tüzérezred, tüzér, román harctér 1916.
Bodák Pál, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 37. közös
gyalogezred, gyalogos, olasz harctér 1916.
Bodnár János, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, olasz harctér,
1915.
Bodnár Péter, Nyíregyháza.
Bodnárik János, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1916.
Bogár András, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1914.
Bogár János, Nyíregyháza, 31 éves, nõtlen, honvéd
tüzérezred, tüzér, olasz harctér, 1918.
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Bogár János, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, Srzempl. 1915.
Bogár Márton, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Bogár Mihály, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér,
1916.
Bogár Mihály, Nyíregyháza, 42 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1918.
Bogár Pál, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65. gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1916.
Bolha Ferenc, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, szakaszvezetõ, Galícia,
Haraszinov 1915.
Boros Pál, Debrecen, 20 éves, nõtlen, 39. honvéd
gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1916.
Bozán Jenõ, Nyíregyháza, 26. tábori vadász zászlóalj,
fõhadnagy.
Bötykös Albert, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Braunstein Jenõ, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 65.
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Braunstein Mihály, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér, 1914.
Bresa József, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, Kolomea, 1915.
Breza József, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Kolomea, 1915.
Brezina András, Nyíregyháza, 16. honvéd gyalogezred, honvéd.
Brezniczki András, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér,
1917.
Birtha János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
póttartalékos.
Budai Béla, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Budalik János, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 101.
közös gyalogezred, népfelkelõ, orosz harctér, 1916.
Buchna István, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 28. tábori vadászzászlóalj, fõvadász, hadapród
jel., Lastaster, 1915.
Buchovinszki József, Nyíregyháza, 51 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, tizedes, román harctér,
Nagyszeben, 1917.
Bur Mihály, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 14. huszárezred, huszár, orosz harctér 1914.
Burai Zsigmond, Nyíregyháza, 63. gyalogezred, népfelkelõ.
Burger Ignác, Nyírpazony, 23 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, tizedes, orosz harctér, 1916.
Burger Mór, Újfehértó, 30 éves, nõs, 5. közös gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1918.
Businszki László, Mád, 35 éves, nõs, 10. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, Mulina, 1915.
Buzgó János, Kulcs (Zemplén m.) 56 éves, nõs,
egészségügyi gyalogos, Nyíregyháza 1915.

Chrisztián Ferenc, Nyíregyháza.
Czipszer Ernõ, Mezõzombor (Zemplén) 32 éves, nõs,
65. közös gyalogezred, õrmester, Budapest
1916.
Czirják János, Nyíregyháza, 6. hegyi tüzérezred,
tüzér.
Czura Pál, Nyíregyháza.
Cseh József, Nyíregyháza.
Csekoda József, Kisvárda, 24 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
Kolomea, 1915.
Csengery József, Nyíregyháza, 14-es huszár.
Csépány Dezsõ, Gyöngyös, 31 éves, nõs, egészségügyi szakaszvezetõ, olasz harctér. Suta,
1916.
Cserepár János, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1914.
Csernák János, Nyíregyháza, nõtlen, 4. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér 1915.
Csernák Kálmán, Nyíregyháza, 32 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, hadnagy, PopovaMohyla, 1916.
Csernák Lajos, Nyíregyháza, 39 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, káplár, Nyíregyháza, 1919.
Csernák Mihály, Nyíregyháza, 41 éves, nõs, 315.
honvéd gyalogezred, honvéd, román harctér
1917.
Csernyik József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Csernyik Mihály, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Cservenák György, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 34.
honvéd gyalogezred, népfelkelõ, Podmebec, 1915.
Csesznák István, Nyíregyháza, 29 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, orosz fogság,
1920.
Csesznák János, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, román harctér
1917.
Csibusák Mihály, Nyíregyháza, 27. tábori tarackos
ezred, tüzér.
Csihai József, Nyíregyháza.
Csizmarik József, Nyíregyháza.
Csobák János, Nyíregyháza, 25 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, orosz hadifogság,
1917.
Csolkovics István, Nyírpazony, 20 éves, nõtlen, 29.
vadászezred, gyalogos, orosz harctér 1916.
Csoma András, Miskolc, 40 éves, nõs, 21. honvéd
gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér 1915.
Csordás Mihály, Nyíregyháza.
Damjanovics József, Nyíregyháza.
Dankó Ferenc, Nyíregyháza.
Dankó József, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, Galícia,
1915.
Dankó József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
póttartalékos.
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Dankó József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
szakaszvezetõ.
Dankó Mihály, Nyíregyháza.
Dankó Pál, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1918.
Dankó Pál, Nyíregyháza, 65. k. gyalogezred, gyalogos.
Dannenberg József, Tiszaújlak, 33 éves, nõs, 85. közös gyalogezred, gyalogos, Oroszország,
1918.
Darabos Lajos, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza 1924.
Daskó Mihály, Nyíregyháza, 27 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Jazlovic, 1916.
Dániel János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
honvéd
Debroszki András, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, Oroszország,
1914.
Debroszki József, Nyíregyháza, 37 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér,
1915.
Dedinszki András, Nyíregyháza, 33 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1918.
Demeter János, Nyíregyháza, 30 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, tizedes, Oroszország,
1918.
Demjén Pál, Nyíregyháza.
Derecskei Sándor, Nyíregyháza, 16. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
Deutsch Henrik, Nyíregyháza, 38 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, Nyíregyháza,
1916.
Deutsch Miklós, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
Didovácz Ignácz, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Dobán Miklós, Nyíregyháza, 62. közös gyalogezred,
népfelkelõ.
Dóczi József, Nyíregyháza, 11. népfelkelõ gyalogezred.
Drapsza Mihály, Nyíregyháza, 19 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, olasz harctér
1915.
Drenyószki András, Nyíregyháza.
Drenyószki József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
Drenyószki Pál, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1915.
Drotár András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
tartalékos gyalogos.
Dubinszki József, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, trén,
Lemberg, 1916.
Duszki János, Nyíregyháza, 35 éves, nõs, 14. huszárezred, huszár, Nyíregyháza, 1917.
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Edelstein Sándor, Sátoraljaújhely, 30 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, gyalogos orosz harctér
1917.
Einholcz József, Nagyszokond, (Szatmár megye) 33
éves, nõs, 12. honvéd gyalogezred, tizedes,
orosz harctér 1914.
Elekszai Mihály, Nyíregyháza, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen.
Eördögh Károly, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 3.
gyalogezred, hadnagy, orosz harctér 1915.
Eördögh Károly, Nyíregyháza, 29. vadászezred, vadász.
Erdélyi Lajos, Nyíregyháza, 33 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, orosz harctér 1916.
Erdélyi Mihály, Nyíregyháza.
Erdõhegyi József, Nyíregyháza.
Éva Balázs, Nyíregyháza, 65. k. gyalogezred, gyalogos.
Éva József, Kisvárda, 28 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, õrmester, Nyíregyháza, 1919.
Éva Mihály, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Krakkó, 1915.
Fábián Sámuel, Nyíregyháza, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér.
Fabula Mihály, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, Piave, 1918.
Faragó Ferenc, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 3. honvéd gyalogezred, önkéntes tizedes, orosz
harctér, 1915.
Faragó János, Nyitra, 36 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1919.
Farkas Ferenc, Nyíregyháza.
Fazekas András, Nyíregyháza.
Fazekas Mihály, Nyíregyháza, 77. gyalogezred, népfelkelõ.
Fecenkó József, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Bucsacs, 1915.
Fedor János, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1916.
Fedorcsák János, Büdszentmihály, 38 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, tizedes, orosz harctér
1917.
Fiacsán Pál, Nyíregyháza, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér.
Ficzai János, Nyíregyháza.
Figeczky András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Filcsik János, Nyíregyháza.
Filcsik Pál, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1914.
Filó András, Nyíregyháza, 22 éves, nõs, 15. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Tarnow, 1916.
Fisch Jakab, Nyíregyháza, 33 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, Kalnikov, 1915.
Fischer Ármin, Kisvárda, 30 éves, nõtlen, 20. honvéd
gyalogezred, hadnagy, Valruda, 1914.
Fleiner Jenõ, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 44. közös
gyalogezred, zászlós, román harctér, Lipita,
1917.
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Fodor György, Nyíregyháza, 85. közös gyalogezred,
gyalogos.
Fogarasi András, Nyíregyháza.
Franczel István, Nyíregyháza, 24 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1914.
Franczel János, Nyíregyháza, 38 éves, nõs, 11. gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Franczel József, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, szakaszvezetõ, olasz harctér,
1918.
Frankl Mór, Matolcs, 40 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Verecke, 1914.
Frankó András, Nyíregyháza, 12. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
Frecska András, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1916.
Frecska József, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, tizedes, orosz harctér,
1914.
Frecska György, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér,
1914.
Frcska János, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 77. közös gyalogezred, gyalogos, Krasznyik,
1915.
Fried Herman, Nyíregyháza.
Friderikusz János, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Haraszinon,
Galícia 1915.
Fritz Ferenc, Nyíregyháza, 9. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Gajdos János, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1914.
Galajda János, Bashalom, 35 éves, nõs, 14. huszárezred, huszár, orosz harctér, 1917.
Galáth János, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65. gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1917.
Galló András, Nyíregyháza, 38 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Przemysl 1914.
Garay András, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd
Garay András, Nyíregyháza, 65. k. gyalogezred, népfelkelõ.
Garay István, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Garay János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Garay János, Nyíregyháza, 43 éves, nõs, 32. gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1917.
Garay József, Nyíregyháza, 32 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, Ravaruszka 1914.
Garay József, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz fogság, 1916.
Garay Mihály, Nyíregyháza, 37. gyalogezred, gyalogos.

Garay Mihály, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Garay Pál, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 6. trén, gyalogos, orosz harctér, 1918.
Gábor Ignác, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 37. gyalogezred, szakaszvezetõ, Albánia 1917.
Gál István, Nyíregyháza, 28 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Gál Mihály, Nyíregyháza, trén kocsis.
Gárdos Gusztáv, Nyíregyháza, szakaszvezetõ.
Gebri György, Nyíregyháza, 34 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, tizedes, Zynrecen, 1915.
Gelák György, Nyíregyháza, 23 éves, nõs, 77. gyalogezred, gyalogos, román harctér, 1915.
Gelák János, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Przemysl, 1914.
Gera János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Gerda Imre Pál, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 5. árkász, tizedes, Stájerország, 1917.
Gerhardt András, Nyíregyháza, 42 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, Podhajer,
1916.
Gerhardt János, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 12. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér,
Bucsacs, 1916.
Ifj. Gerhardt Mihály, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Gerliczki János, Nyíregyháza, 27 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Gerliczki Mihály, Nyíregyháza, 40 éves, nõs, 38.
tüzérezred, tüzér, Nyíregyháza, 1923.
Géczy Gyula, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, õrvezetõ, Nyíregyháza, 1924.
Gincsai András, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 25.
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1914.
Ifj. Gincsai András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Gincsai István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
póttartalékos tizedes.
Gombkötõ Pál, Kótaj, 23 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Gönczi András, Nyíregyháza, 64. gyalogezred, népfelkelõ.
Gönczi György, Nyíregyháza, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Gönczi István, Nyíregyháza, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Gönczi János, Nyíregyháza, nõs, 14. huszárezred,
káplár.
Grauszgruber Mihály, Kisszeben, 45 éves, nõs, 67.
gyalogezred, tizedes, orosz harctér, 1918.
Gráf János, Nyíregyháza.
Gráf József, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Gráf Károly, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
póttartalékos.
Grebusz János, Nyíregyháza, 35 éves, nõs, 67. közös
gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1918.
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Gregori János, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 32.
vadászezred, gyalogos, Lawocne, 1915.
Greksza János, Nyíregyháza, 20 éves, nõs, 65. gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Greksza Pál, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Grosz Ármin, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, tizedes, 65. közös gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér 1916.
Groska István, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, román harctér 1916.
Grusz János, Munkács, 29 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Munkács, 1924.
Grünberger Lajos, Nyíregyháza, 32 éves, nõs, 20.
gyalogezred, tizedes, orosz harctér, 1916.
Grünberger Lipót, Nyíregyháza.
Gulcsi János, Nyíregyháza, 28 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1916.
Gulyás István, Nyíregyháza, 14. huszárezred, huszár.
Gulyás Mihály, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér
1915.
Gulyás Pál, Nyíregyháza, 38 éves, 65. közös gyalogezred, szanitéc, Nyíregyháza, 1917.
Gunyecz Mátyás, Nyíregyháza.
Guttmann András, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, tizedes, Lublin, 1914.
Guttmann Sándor, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, szakaszvezetõ, Krasznik, 1914.l
Gutyán András, Nyíregyháza.
Gutyáni József, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Kaukázusban, 1917.
Gutyán Pál, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ.
Gyebrószki Gábor, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 6. szekerész ezred, gyalogos, orosz harctér, Miskó, 1915.
Gyebrószki József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ õrvezetõ.
Gyebrószki Mihály, Nyíregyháza, 6. árkász zászlóalj,
árkász.
Gyebrószki András, Nyíregyháza.
Gyetvai József, Nyíregyháza.
Gyöngy József, Nagyiván (Heves m.) 39 éves, nõs,
11. honvéd gyalogezred, honvéd, Przemysl,
1915.
Gyõri János, Munkács, 41 éves, nõs, 6. trén divízió,
Dél-Tirolban, 1917.
Gyugos Mihály, Nyíregyháza, 17 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1917.
Gyurcsán András, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 12.
huszárezred, huszár, olasz herctéren eltûnt,
1918.
Gyurcsán Béla, Nyíregyháza, 41 éves, nõs, 29. népfelkelõ. gyalogezred, szakaszvezetõ, Stry
(orosz harctér) 1916. jun. 18.
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Gyurcsán Ferenc, Nyíregyháza, 48 éves, nõs, vasúti
ezred, utász, Nyíregyháza, 1918.
Gyurcsán Mihály, Nyíregyháza.
Gyureskó András, Nyíregyháza, 33 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Gyureskó István, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
Gyureskó István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Gyureskó Pál, Nyíregyháza, 14. huszárezred, huszár.
Gyuris László, Nyíregyháza, 16. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Gyurján András, Nyíregyháza, 43 éves, nõs, szanitéc,
gyalogos, Nyíregyháza, 1921.
Gyurján János, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, tizedes, olasz harctér, Sazlovics, 1916.
Gyurján József, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, Jaslovic, 1916.
Gyurján Mihály, Nyíregyháza.
Haga Sámuel, Vencsellõ, 39 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1917.
Hajdu András, Nyíregyháza, 42 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, 1914. év óta nem
tudnak róla.
Hajdu János, Kemecse, 45 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, õrmester, orosz harctér, 1915.
Halka Antal, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, Iljonn, 1915.
Hangácsi János, Tiszaeszlár, 25 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, eltûnt
1915.
Hankovszky István, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 29.
vadász zászlóalj, gyalogos, orosz harctér,
1915.
Hankószki János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Honszik István, Nyíregyháza.
Harman András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Harman János, Nyíregyháza, 33 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1918.
Harman Mihály, Nyíregyháza.
Harstein Jenõ, Nyíregyháza.
Hasch Árpád, Német-Ecska (Torontál) 35 éves, nõs,
96. gyalogezred, fõhadnagy, olasz harctér,
1917.
Hartmann Ferenc, Nyíregyháza, 32 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1916.
Hartstein Jenõ, Napkor, 27 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, hadnagy, orosz harctér, 1916.
Havai András, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1917.
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Havács János, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1915.
Havanyecz András, Nyíregyháza, 18. tüzérezred,
tüzér.
Havrán Mihály, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 37.
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1916.
Hámornyik András, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 9.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1916.
Hebó Lajos, Geszteréd, 29 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Hegedûs Mátyás, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos.
Hell Ferenc, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, Madzelovka,
1916.
Hell József, Nyíregyháza, 65. k. gyalogezred, gyalogos.
Henzsely György, Nyíregyháza, 20 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Oroszország,
Uffa, 1916.
Henzsel János, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 3. honvéd
tábori ágyús ezred, tartalékos hajtótüzér,
Neusandec, 1917.
Henzsel József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Henzsel Mihály, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 65. gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér, 1914.
Henzsel Pál, Nyíregyháza, 6. hegyi tüzér.
Heringh János, Debrecen, 36 éves, nõtlen, 10. honvéd gyalogezred, hadnagy, Krasznojarszk,
1920.
Herkai András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
póttartalékos.
Herskovics Dezsõ, Petneháza, 22 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, hadnagy, Jaroslav,
1917.
Herskovits Jenõ, Nyíregyháza, 41 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1915.
Hibján András, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 29. tábori vadászzászlóalj, népfelkelõ. olasz harctér, 1917.
Hibján János, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér, 1915.
Hibján Sándor, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 29.
vadász, zászlós, Sztupsziani, 1915.
Hock Mihály, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1915.
Hock András, Nyíregyháza, 27 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, orosz fogság, 1916.
Hogyan János, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, Krakkó,
1915.
Hogyan Pál, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Orenburg, 1918.
Ifj. Hogyan Pál, Nyíregyháza.

Hok Elek, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
õrvezetõ.
Hook István, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
honvéd.
Hook Sámuel, Nyíregyháza, 39 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, õrmester, román harctér 1916.
Holecskó Pál, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Hollender Béla, Nyíregyháza, 6. honvéd tüzér honvéd, tüzér.
Homik István, Nyíregyháza, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen.
Homonyik János, Nyíregyháza, 28 éves, nõs, 27. tüzérezred, tüzér, Jaszinov, 1916.
Horányi András, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 15.
huszárezred, közlegény, orosz harctér, 1915.
Horgász András, Pócsmegyer, 33 éves, nõs, 34. közös
gyalogezred, õrvezetõ, Nyíregyháza, 1918.
Hornyák János, Nyíregyháza, 51 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1922.
Horkai András, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, olasz harctér
1916.
Horváth András, Nyíregyháza.
Horváth László, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, olasz harctér
1918.
Hovan János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Horváth Lajos, Nyíregyháza, 28 éves, nõtlen, 6-os
árkász hadnagy, olasz harctér, 1918.
Hovanyecz András, Nyíregyháza, 18. tüzérezred,
tüzér.
Hrenkó András, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Hrenkó Lajos, Nyíregyháza.
Hronyecz András, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Hudák András, Nyíregyháza, 20 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1915.
Hudák András, Nyíregyháza.
Hudák László, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 19. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1914.
Hulyák András, Nyíregyháza, 27 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1914.
Hulvey András, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 18. tüzérezred, fõtüzér, Grosnikow, 1914.
Hulvey József, Nyíregyháza, 26 éves, nõtlen, 14. huszárezred, huszár, Nyíregyháza, 1922.
Hupka János, Nyíregyháza, 25 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Huray András, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Huray Mihály, Tiszalök, 43 éves, nõs, hidász gyalogos, olasz harctér, 1918.
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Bene János
Ignácz József, Tófalu, 33 éves, nõs, 10. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, olasz harctér, 1918.
Ilauszki Mihály, Nyíregyháza, 44 éves, nõs, 6. árkászezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Ilcsik Márton, Nyíregyháza, 27 éves, nõs, 6. szekerészezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Ilcsik Pál, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1918.
Ilkó György, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Incze Zoltán, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 26. közös
gyalogezred, százados, Lublin, 1915.
Ivanószki József, Nyíregyháza, 15. huszárezred, népfelkelõ.
Ivonics Mihály, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 12. huszárezred, káplár, orosz harctér, 1917.
Izsó Ferenc, Nyíregyháza, ismeretlen.
Jakabovics Lajos, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, Budapest,
1915.
Jakocskó Fedor, Nyíregyháza, ismeretlen.
Jakubcsák András, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza,
1918.
Jánasovszki Zsuzsanna, Nyíregyháza, ápolónõ.
Jánosik András, Nyíregyháza, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz fogságban eltûnt.
Jánószki András, Nyíregyháza, 28 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, póttartalékos, Nyíregyháza, 1919.
Jánószki János, Nyíregyháza, ismeretlen.
Ifj. Jarkó János, Nyíregyháza, 41 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér
1914.
Jeremcsuk István, Nyírmeggyes, 29 éves, nõs, 25.
honvéd gyalogezred, gyalogos, Lutkó,
1916.
Jónás András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
póttartalékos.
Juhai Ferenc, Újfehértó, 28 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Kalnikov, 1915.
Juhász András, Nyíregyháza, 60. honvéd gyalogezred, honvéd.
Juhász Antal, Tiszabercel, 32 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, tizedes, orosz fogság, 1918.
Juhász Mihály, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
Juhász Sándor, Nyíregyháza.
Kacsari Elemér, Oros, 31 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1915.
Kandel József, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 39. közös gyalogezred, zászlós, olasz harctér,
1915.
Karafa János, Nyíregyháza.
Karasz János, Nyíregyháza.
Karasz József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Karasz Mihály, Nyíregyháza, 40 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, Galícia, 1916.
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Karcza Sándor, Nagyléta, 38 éves, nõs, 39. közös
gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1916.
Kardos Sámuel, Nyírgyulaj, 22 éves, nõtlen, 39. közös gyalogezred, zászlós, olasz harctér,
1918.
Karmanoczki András, Tiszaeszlár, 36 éves, nõs, 10.
honvéd gyalogezred, tizedes, olasz harctér,
1918.
Kasik András, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1915.
Kaszás Károly, Tokaj, 24 éves, nõtlen, 10. honvéd
gyalogezred, gyalogos, román harctér 1918.
Katz Jónás, Nyíregyháza, 35 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Ravaruszka, 1914.
Kayser Kornél, Nyíregyháza.
Kazár András Jenõ, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Kazimir János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ.
Kazár János, Nyíregyháza, 40 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Przemysl, 1915.
Kazár József, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, román harctér 1917.
Kárász András, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Keczkó György, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1914.
Kétz Lajos, Nyíregyháza 35 éves, nõtlen, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, Taskent, 1915.
Kecskeméti József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Kelemen János, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, orosz harctér, 1915.
Kemenczei János, Nyíregyháza, 1. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
Kemény József, Kassa, 46 éves, nõs, 9. honvéd gyalogezred, õrmester, Nyíregyháza, 1923.
Kenyeres József, Tokaj, 30 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Ravaruszka, 1914.
Kenyeres Sándor, Veresmart 27 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Oroszország, 1916.
Kerekes László, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, olasz harctér,
1918.
Kerekréti István, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, trénkocsis, gyalogos, Vladima Volinski, 1915.
Kertész András, Nyíregyháza.
Kindrusz János, Nyíregyháza, 32 éves, nõs, 32. honvéd gyalogezred, honvéd, Nagykálló, 1924.
Király András, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 29. tábori vadászzászlóalj, vadász, orosz harctéren eltûnt, 1915.
Király András, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 29. vadászezred, gyalogos, Kárpátok, 1915.
Kiss András, Nyíregyháza, 77. közös gyalogezred.
Kiss Dániel, Mezõkeresztes, 39 éves, nõs, 10. közös
gyalogezred, tizedes, Krakkó, 1915.
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Kiss Ernõ, Nyíregyháza.
Kiss György, Nyíregyháza.
Kiss János, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, õrvezetõ, Alsó-Galícia, 1917.
Kiss József, Nyírgyulaj, 37 éves, nõtlen, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1917.
Kiss József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, póttartalékos.
Kiss Mihály, Nyíregyháza.
Kiss Pál, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Kiszely Mihály, Nyíregyháza, 42 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, orosz fogság,
1918.
Klein Henrik, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 10. honvéd
gyalogezred, népfelkelõ, orosz harctér
1916.
Klein Herman, Nyírbátor, 31 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, Krakkó, 1914.
Klein Herman, Oros, 35 éves, nõtlen, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, Przemysl, 1915.
Klein Mózes, Nyíregyháza, 40 éves, nõs, 9. közös
gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1918.
Klinczkó Márton, Nyíregyháza, 37 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza,
1920.
Klár Béla, Debrecen, 21 éves, nõtlen, 3. honvéd gyalogezred, gyalogos, román harctér, 1917.
Kram József, Pélmonostor, 26 éves, nõs, 79. közös
gyalogezred, zászlós, Szerbia, 1914.
Krnyis Mihály, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1916.
Kócsik János, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, Románia, Sipóta,
1917.
Kocsis János, Nyíregyháza, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz fogságban eltûnt.
Koczka Mihály, Nyíregyháza, 28 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1915.
Kócz Lajos, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Kohn Sámuel, Nyírbogdány, 46 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, tizedes, Nyíregyháza, 1924.
Kóka Péter, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Koleszár József, Nyíregyháza.
Kolimár József, Nyíregyháza, 32 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Oroszország, 1918.
Kondás József, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Tomasov,
1914.
Kontrák András, Nyíregyháza, ismeretlen.
Korbély András, Nyíregyháza, 41 éves, nõs, 12. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér
1915.
Kordován Pál, Nyíregyháza, 32 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, tart. gyal., orosz harctér 1914.

Koreny József, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Jazsovice,
1916.
Kordovány József, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, Przemysl
1915.
Koroknai Gyula, Mád, 28 éves, nõtlen, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, olasz harctér 1918.
Kopasz Mihály, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, káplár, orosz harctér 1914.
Kósa István, Nyíregyháza, 4. tábori vadász zászlóalj,
népfelkelõ.
Kósa József, Nyíregyháza, 38 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Oroszország 1917.
Kósa Pál, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 11. hegyi
tüzérezred, tüzér, orosz harctér 1915.
Kósa Pál, Nyíregyháza, 29. tábori v. zászlóalj népfelkelõ.
Kósa Pál, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Kósa Mihály, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Koska János, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 12. hegyi
tüzérezred, tüzér, Felsõvízköz 1914.
Koska Károly, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Koska Mihály, Nyíregyháza, 34. közös gyalogezred,
népfelkelõ.
Koskovics András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, népfelkelõ.
Kotrányi András, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz fogság, 1916.
Kovács Béla, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Galícia, 1914.
Kovács Félix, Nagymihály, 23 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos.
Kovács György, Nyíregyháza, 33 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1917.
Kovács István, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, õrvezetõ, Nyíregyháza,
1918.
Kovács János, 5. honvéd huszárezred, huszár.
Kovács Fabula József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, póttartalék.
Kovács István, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza,
1918.
Kovács Lajos Dezsõ, Nyíregyháza, 48 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, szakaszvezetõ, Nyíregyháza, 1917.
Kovács Fabula Mihály, Nyíregyháza.
Kovács Lajos, Kótaj, 35 éves, nõs, 1. népfelkelõ hadtáp zászlóalj, népfelkelõ, orosz harct. 1914.
Kovács Pál, Nyíregyháza, 39 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1914.
Kovácsi Oszkár, Sóskut (Zemplén m.), 21 éves, nõtlen, 66. közös gyalogezred, gyalogos, Északi harctér 1916.
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Kovalcsik Mihály, Nyíregyháza, 44 éves, nõs, orosz
fogság 1918.
Kövér Mihály Miklós, Kemecse, 32 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, tizedes, Nyíregyháza
1918.
Kövér Miklós, Nyíregyháza
Krajecz András, Nyíregyháza, nõtlen, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, orosz fogságban
eltûnt.
Krajecz Pál, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Kram József, Nyíregyháza.
Krámer Béla, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 65. közös gyalog káplár, Galícia 1914.
Krecsák Dezsõ, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
altiszt.
Krecsák Gyula, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 19.
gépmunkás ezred, hadnagy, Piave, 1918.
Krestyák Pál, Nyíregyháza.
Kresztjankó András, Nyíregyháza, 15. huszárezred,
népfelkelõ.
Kresztjankó János, Nyíregyháza.
Kristály András, Nyíregyháza.
Kristóf Mihály, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
Krupa Károly, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ, Visnyovcik,
1916.
Kruták János, Nyíregyháza.
Kubacska István, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, hadnagy, Piave 1918.
Kucsa Mihály, Nyíregyháza, 51 éves, nõs, 12. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1917.
Kuhár János, Nyíregyháza.
Kukler József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Kukucska András, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz fogság 1918.
Kukucska György, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 16.
honvéd gyalogezred, honvéd, Podhajec,
1916.
Kukucska István, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér,
1914.
Kukucska József, Nyíregyháza, 37 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz fogság
1917.
Kusnyerik János, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér,
1915.
Kusnyerik József, Nyíregyháza.
Kucsa János, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 15. közös
gyalogezred, õrvezetõ, orosz fogság, 1917.
Labada János, Nyíregyháza, 4. hegyi tüzérezred, póttartalékos.
Labovszki Mihály, Hajdúdorog, 35 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd orosz harctér
1914.
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Laczkovszki János, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1916.
Lakatos Gyula, Nyíregyháza, 33 éves, nõs, mûszaki
csapat, közlegény, orosz harctér 1914.
Lakatos József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Lakatos Márton, Nyíregyháza, 67. közös gyalogezred, népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Lanbendesz Arthur, Nyíregyháza, 4. honvéd tábori
ágyús ezred II. o. fõszámvevõ, ismeretlen
helyen és idõben.
Laurencsik Mihály, Nyíregyháza¸ 25 éves, nõtlen, 5.
tüzérezred, szakaszvezetõ, orosz harctér,
1915.
Lazarovics Pál, Nyíregyháza, 26 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1918.
Lazorcsák András, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Lázár István, Nyíregyháza, 2. tábori vadászezred,
népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Lázim István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Lecza Antal, Tass, (Szabolcs m.) 41 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, tizedes, orosz harctér,
1914.
Lefkovits Kálmán, Nyíregyháza, 41 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1916.
Leövey Péter Dezsõ, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen,
52. közös gyalogezred, zászlós, Olaszország, 1918.
Leskó József, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 6. tüzérezred, közlegény, olasz harctér, 1918.
Lesku Mihály, Isztermucz, 34 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Leszkoven András, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1914.
Lichtmann Imre, Nagyvárad, 36 éves, nõs, 5. honvéd
huszárezred, fõhadnagy, Nyíregyháza,
1922.
Lichvárcsik Mihály, Nyíregyháza, 15. tábori ágyús
ezred, népfelkelõ.
Lipcsei József, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, Rokitnó, 1915.
Lippa András, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Lippa Mihály, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Lippai József, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Liptai Puhi Pál, Kótaj, 24 éves, nõtlen, 14. huszárezred, huszár, orosz harctér, 1916.
Liskány Pál, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
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Liszkai János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
zászlós, ismeretlen helyen és idõben.
Lóczi Mihály, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Lojek János, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, osztrák kórházban,
1918.
Lovász János, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Lõrinczy Zoltán, Nagykálló, 28 éves, nõs, 5. közös
gyalogezred, zászlós, orosz harctér, 1914.
Lukács János, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Lukács Kálmán, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Lukács Lõrinc, Ladmácz (Zemplén megye) 49 éves,
nõs, 10. honvéd gyalogezred, honvéd, Nyíregyháza, 1916.
Machács János, Nyíregyháza, 44 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz fogság,
1916.
Macsánszki József, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, zászlós, Bucsacs, 1915.
Macsánszki József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, zászlós, ismeretlen helyen és idõben.
Maczkó András, Nyíregyháza, 29 éves, nõtlen, 10.
honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, Grikó,
1915.
Madácsi Ferenc, Laskod, 44 éves, nõs, 10. honvéd
gyalogezred, honvéd, Nyíregyháza, 1917.
Magera András, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Magna András, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, Turkesztán, 1915.
Magna János, Nyíregyháza, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctéren eltûnt.
Magna József, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Tomasow, 1914.
Magura János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Magura József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Magyar András, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, õrvezetõ, Janice, 1917.
Magyar János, Nyíregyháza, 47 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Kassa, 1915.
Magyar István, Nyíregyháza, 42 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, orosz harctér, 1914.
Magyar Mihály, Nyíregyháza, 25. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Major János, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Majoros József, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Makranczi Mihály, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, póttartalék, ismeretlen helyen és idõben.

Ifj. Makula József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Mandschein József, 26 éves, nõtlen, 83. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Marcsek Pál, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Marin István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Markovics János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Marozsányi Gyula, Nyíregyháza, 30 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, Koncaszor,
1915.
Matolcsi István, Debrecen, 29 éves, nõs, élelmezési
ezred, szakaszvezetõ, Nyíregyháza, 1921.
Márföldi András, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1918.
Márföldi József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Márföldi Mihály, Nyíregyháza, 38 éves, nõs, 14. huszárezred, huszár, Nyíregyháza, 1918.
Máté András, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, Ukrajna, 1918.
Matolcsi Péter, Debrecen, 40 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, szakaszvezetõ, Nyíregyháza,
1920.
Medgyesi Gyula, Nyíregyháza, 15. huszárezred, huszár, ismeretlen helyen és idõben.
Medgyesi József, Nyíregyháza, nõtlen, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, ismeretlen helyen
eltûnt.
Megyesi András, Nyíregyháza, 44 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz fogság,
1918.
Megyesi István, Nyíregyháza, 45 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, ismeretlen helyen
és idõben.
Megyesi István, Nyíregyháza, 45 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, román harctér,
1916.
Merki András, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 2. árkász zászlóalj, közlegény, olasz harctér,
1917.
Merki János, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 67. közös
gyalogezred, népfelkelõ, orosz harctér, Kárpátok, 1916.
Mezei Antal, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Miczu Mihály, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Migléczi Miklós, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Migróczi János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, ismeretlen helyen és idõben.
Mihalkó András, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, Nyíregyháza, 1916.
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Mihalkó István, Nyíregyháza, 37 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, orosz fogságban, 1915.
Mihalik Tamás, Nyíregyháza, 15. vadász zászlóalj,
népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Mihály András, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz fogságban, 1918.
Ifj. Mikecz Dezsõ, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 14.
huszárezred, hadnagy, Capo-Sile, olasz
harctér, 1918.
Mikler János, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 15. huszárezred, huszár, Nyíregyháza, 1916.
Mikucz József, Nyíregyháza, 12. vonat oszt., tiszti
szolga, ismeretlen helyen és idõben.
Miló Mihály, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, szakaszvezetõ, orosz harctér,
1916.
Ifj. Mippa András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen és
idõben.
Mlinárcsik János, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, Ivangorod,
1915.
Mócsán András, Nyíregyháza¸ 65. közös gyalogezred, póttartalék, ismeretlen helyen és idõben.
Mócsán József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, ismeretlen helyen és idõben.
Molnár Albert, Zilah, 41 éves, nõs, 32. honvéd gyalogezred, tizedes, szerb harctér, 1915.
Molnár Ferenc, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Molnár Gyula, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, ismeretlen helyen és
idõben.
Molnár Mihály, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Molnár Sándor, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Monyóh János, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 14. huszárezred, huszár, orosz harctér, 1914.
Monyók József, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1915.
Morauszki András, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, ismeretlen helyen és idõben.
Morauszki András, 36 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér, 1915.
Morauszki György, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, ismeretlen helyen és idõben.
Morauszki György, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér
1916.
Morauszki János, Nyíregyháza, 15. huszárezred, népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Morauszki János, Nyíregyháza, 66. közös gyalogezred, szakaszvezetõ, ismeretlen helyen és
idõben.
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Morauszki János, Nyíregyháza, 60. közös gyalogezred, õrvezetõ, ismeretlen helyen is idõben.
Morauszki József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Morauszki Pál, Nyíregyháza, 43 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Tarnow, 1914.
Moravecz László, Nyíregyháza, 67. közös gyalogezred, népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Móricz József, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 15. huszárezred, fõhadnagy, Fhicsna hadikórház,
1918.
Mudri Dezsõ, Kótaj, 34 éves, nõs, 14. huszárezred,
huszár, orosz harctér, 1916.
Munkácsi József, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Muri János, Nyíregyháza, 34. közös gyalogezred,
népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Mutisz János, Nyíregyháza, 24 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, orosz harctér, 1917.
Nácsik István, Nyíregyháza, 27 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, szakaszvezetõ, Hopky, 1916.
Nádasi János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
póttartalék, ismeretlen helyen és idõben.
Nádasi József, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér,
1915.
Nádasi József, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Nádasi József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Nagy Aladár, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctéren eltûnt, 1915.
Nagy András, Nyíregyháza, 46 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, honvéd, orosz harctér, 1918.
Nagy István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, ismeretlen helyen és idõben.
Nagy István, Nyíregyháza¸ ismeretlen helyen és idõben.
Nagy István, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Nagy János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Nagy József, Nyíregyháza, nõtlen, 14. huszárezred,
huszár, olasz harctér, 1914.
Nagy Mihály, Nyíregyháza, a mozgó fegyveres erõt
követõ községi polgári egyén, ismeretlen
helyen és idõben.
Nagy Sándor, Apagy, 42 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Neubauer József, Nyíregyháza, 39. közös gyalogezred, tizedes, ismeretlen helyen és idõben.
Neumann István Lajos, Makó, 23 éves, nõtlen, 5.
honvéd gyalogezred, hadapródõrmester,
orosz harctér, 1915.
Niedermann Dezsõ, Nyíregyháza, 14. huszárezred,
huszár, ismeretlen helyen és idõben.
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Novák János, Nyíregyháza, 25 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Nyerges István, Nyíregyháza, 4. lovasított tüzérosztály, tartalékos tüzér, ismeretlen helyen és
idõben.
Nyeste László, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Nyusty János, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, tizedes, Jazlovice, 1916.
Ocsenás József, Nyíregyháza, 15. tábori vadász zászlóalj, népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Oláh János, Nyíregyháza, 14. huszárezred, huszár, ismeretlen helyen és idõben.
Oláh Jenõ, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 3. honvéd gyalogezred, tart. hadnagy, Rohotin, 1914.
Oláh Miklós, Kisvárda, 28 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, zászlós, szerb harctér, 1914.
Oláh Miklós, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
zászlós, ismeretlen helyen és idõben.
Oláh Sándor, Mátészalka, 35 éves, nõs, 5. közös gyalogezred, õrvezetõ, Halics, 1916.
Olcjár János, Nyíregyháza, 15. vadász zászlóalj, népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Orbán János, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 60. gyalogezred, gyalogos, Kaukázus, 1918.
Orosz József, Vencsellõ, 34 éves, nõs, 12. trén. e.,
orosz harctér, 1914.
Orosz Mihály, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Orosz Pál, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Országh Pál, Nyíregyháza, 1. honvéd gyalogezred,
honvéd, ismeretlen helyen és idõben.
Pajtás Béla, Debrecen, 32 éves, nõs, 39. közös gyalogezred, gyalogos, Gorjanszkó, 1915.
Palicz József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Palicz József, Nyíregyháza, 27 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Szibéria, 1915.
Palitz Mihály, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, közös gyalogezred, gyalogos, Szibéria, 1916.
Palicz Pál, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, póttartalék, ismeretlen helyen és idõben.
Palicz Tamás Imre, Nyíregyháza, 28 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Montenegró,
1915.
Palkovics András, Nyíregyháza, 28 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, orosz harctér,
1914.
Pampuch József, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Papp János, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Papp Lajos, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Pasztercsik István, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, román harctér, 1917.

Paulusz János, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Oroszország,
1915.
Paulusz József, Nyíregyháza, 30 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Dolega, 1914.
Paulik Mihály, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Pazár György, Nyíregyháza, 37 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1917.
Pazár Mihály, Nyíregyháza, 39 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Przemysl, 1915.
Pazár Pál, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 65. közös gyalog gyalogos, Herceghalom, 1916.
Pálfi János, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Pálnok István, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Pármiczki János, Nyíregyháza, 14. huszárezred, huszár, ismeretlen helyen és idõben.
Pátrovics László, Nyíregyháza, 38 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, szakaszvezetõ, orosz harctér, 1917.
Pecze János, Nyíregyháza, 5. honvéd huszárezred,
fõszámvevõ, ismeretlen helyen és idõben.
Pelach András, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Peláck János, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, szakaszvezetõ, orosz harctér,
1914.
Pellák András, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz fogságban
eltûnt, 1915.
Pellák János, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, szekerész
e., gyalogos, orosz fogságban eltûnt, 1914.
Peller Antal, Bakonygyepes, (Veszprém), 41 éves,
nõs, 21. közös gyalogezred, fõhadnagy, Rarance, 1915.
Petrikovics Pál, Nyíregyháza, 35 éves, nõs, altiszt,
Przemysl, 1914.
Petrillák János, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 3. bosnyák ezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Petris István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Petrohán József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, ismeretlen helyen és idõben.
Petrovics László, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, népfelkelõ, ismeretlen helyen és idõben.
Pilinszky András, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Pilinszki János, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Pingor János, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és
idõben.
Poch István, Nyíregyháza, 76. közös gyalogezred,
egy éves önkéntes õrmester, ismeretlen helyen és idõben.
Pokoraczki András, Nyíregyháza, 29. vadászezred,
ismeretlen helyen és idõben.
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Pokoraczky Mihály, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos, ismeretlen helyen és idõben.
Pokoraczky Pál, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1914.
Porhammer József, Nagyvárad, 30 éves, nõs, 37. közös gyalogezred, tizedes, olasz harctér,
1916.
Potoczki András, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1915.
Potoczki Mihály, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
1914.
Povazsanyecz András, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Povazsanyecz József, Nyíregyháza, ismeretlen helyen
és idõben.
Povazsanyecz Mihály, Nyíregyháza, ismeretlen helyen és idõben.
Povazsanyecz Pál, Nyíregyháza, 25. közös gyalogezred, ismeretlen helyen és idõben.
Praviczki János, Nyíregyháza, 14. huszárezred, huszár, ismeretlen helyen és idõben.
Praviczky Mihály, Nyíregyháza, 41 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Kassa, 1915.
Prékopa Dániel, Nyíregyháza, 35 éves, nõs, 34. közös gyalogezred, hadnagy, szerb harctér,
1918.
Pristyák András, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, Bukovina,
1915.
Pristyák András, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Kárpátok,
1915.
Pristyák József, Nyíregyháza, 33 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, szanitéc, Nyíregyháza, 1915.
Pristyák József, Nyíregyháza, 29. vadász e.
Pristyák Mihály, Nyíregyháza.
Pristyák Pál, Nyíregyháza, hadimunkás.
Psenyiczki N. András, Nyíregyháza.
Raboda János, Nyíregyháza, 39 éves, nõs, 17. tüzérezred, olasz harctér, Klagenfurt, 1917.
Racskó András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Racskó András, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctéren
eltûnt, 1915.
Racskó Mihály, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Rácz János, Pazony, 37 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1916.
Rácz József, Nyíregyháza.
Radinszki József, Nyíregyháza, 16. tábori ágyúsezred,
tartalékos tüzér.
Radócz József, Nyíregyháza.
Radu Sándor, Nyíregyháza.
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Radványi Károly, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 19.
honvéd gyalogezred, gyalogos, Lemberg,
1916.
Rakics Mihály, Bácszombor, 19 éves, nõtlen, 23. közös gyalogezred, gyalogos, Montenegró,
1915.
Raska András, Nyíregyháza.
Ratkos András, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, honvéd, román harctér, 1917.
Ratkos Mihály, Nyíregyháza¸24 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Krasznyik, 1914.
Rausz László, Nyíregyháza, 51. közös gyalogezred,
póttartalékos.
Repka Mihály, Nyíregyháza
Reichardt Sándor, Nyíregyháza.
Ripper Rezsõ, Budapest, 29 éves, nõs, 4. honvéd gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1918.
Riszulya János, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 16.
honvéd gyalogezred, népfelkelõ, román
harctér, 1917.
Riszulya Mihály, Nyíregyháza.
Rogocz Mihály, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, törzsõrmester, Laibach,
1917.
Rojtó János, Nyíregyháza¸ 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ.
Román Mihály, Vencsellõ, 29 éves, nõs, 14. huszárezred, közlegény, orosz harctér, 1915.
Rosenwasser György, Nagyruszka (Zemplén megye),
24 éves, nõtlen, 39. közös gyalogezred, hadapródjelölt, olasz harctér, Hochatriep, 1915.
Roszinszky Gábor, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér,
1916.
Ruhmann Mihály, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Rutkay József, Nyíregyháza.
Salai István, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz fogság 1917.
Salzer Herman, Nyíregyháza.
Sarecz József, Nyíregyháza, 18 éves, nõtlen, 10. honvéd gyalogezred, honvéd, román harctér,
1916.
Sebõk András, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Sebõk János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
kürtös.
Sesztai Miklós, Nyíregyháza, 41 éves, nõs, 6. árkász
ezred, gyalogos, Isonzó, 1917.
Séra János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ.
Simkó István, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Simkó István, Nyíregyháza, 15. huszár e.
Simkó István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Simkó Mihály, Nyíregyháza, 38 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, román harctér,
1916.
Simkó Pál, Nyíregyháza, 12. huszárezred, huszár.

Nyíregyháza az I. világháborúban
Simkovics Lajos, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, õrvezetõ.
Sinka Ferenc, Vencsellõ, 30 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1918.
Sipán Péter, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Sipos István, Nyíregyháza.
Sipos János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
honvéd
Sipos Miklós, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, sz. v., Koszov,
1915.
Sipos Pál, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 12. honvéd
gyalogezred, gyalogos, olasz harctér, 1918.
Sír József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, népfelkelõ.
Siska András, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, szakaszvezetõ, orosz harctér,
1914.
Skolnyik András, Nyíregyháza.
Skolnyik Mihály, Nyíregyháza.
Soltész Géza, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
tart. törzsõrmester.
Soltész János, Nyíregyháza¸ 20 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1915.
Solymosi József, Nyírbogát, 35 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, Przemysl, 1915.
Sós Mihály, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
honvéd.
Spisák András, Nyíregyháza, 14. huszárezred, huszár.
Spisák Mihály, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1915.
Spisák Mihály, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Stark Ignác, Nyíregyháza, 26 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1918.
Stark Sámuel, Napkor, 22 éves, nõtlen, 5. közös gyalogezred, õrmester, olasz harctér, 1918.
Steványik József, Nyíregyháza, 35 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, Przemysl 1915.
Steványik Mihály, Nyíregyháza.
Stromf Pál, Nyíregyháza.
Styenkó János, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 77. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz fogság 1916.
nagysurányi Surányi Endre, Nagyvárad, 30 éves, nõs,
15. honvéd gyalogezred, százados, Tarnov,
1914.
nagysurányi Surányi Sándor, Békéscsaba, 40 éves,
nõtlen, 5. honvéd tüzérezred, hadnagy, Cintó-Lamangyore, 1918.
Süveg Mihály, Nyíregyháza.
Schvartz Lajos, Nyíregyháza, 32 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, tizedes, Landrik, 1914.
Schõffer Herman, Gáva, 38 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1916.
Schlichter Miklós, Nyíregyháza, kassai nyilvántartó
és élelmezési raktár, õrmester, eltûnt.
Schmid Jenõ, Nyíregyháza, 26 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Kolomea, 1915.

Schmiedt Pál, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, Kárpátok,
1915.
Schvartz Dávid, Nyíregyháza.
Schvarcz Lajos, Ilk (Szatmár m.) nõs, 65. közös gyalogezred, tizedes, orosz harctéren eltûnt,
1916.
Szabó Lajos, Nyíregyháza.
Szabó Mihály, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ, olasz harctéren, 1918.
Szabó Sándor, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 3. honvéd gyalogezred, hadnagy, olasz harctér
1917.
Szabó Péter, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 6. hidászezred, közkatona, Görzben eltûnt, 1916.
Szalai János, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1914.
Szalamics János, Kótaj, 31 éves, nõs, 11. honvéd gyalog õrvezetõ, Jaroslav, 1915.
Szatke Ferenc, Nyíregyháza.
Szántai János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Szedlák István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Szedlák Károly, Nyíregyháza.
Szekeres József, Nyíregyháza, 32. közös gyalogezred,
gyalogos.
Szekretár András, Nyíregyháza.
Szekrényes József, Nyíregyháza.
Szendeczki János, Nyíregyháza.
Szigethy Györgyné, Básthy Amália, ápolónõ, Nyíregyháza.
Szikora József, Nyíregyháza, 41 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, honvéd, orosz hadifogság,
1917.
Szikora László, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, olasz harctér, 1918.
Szilvasány László, Szaniszló (Szatmár megye) 36
éves, nõs, 12. honvéd gyalogezred, honvéd,
Nyíregyháza, 1918.
Szitha Sándor, Nyíregyháza, 20 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, 1. évi önk. õrvezetõ, orosz
harctér 1917.
Szmolár István, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1916.
Szmolár János, Nyíregyháza, 65. k. gyalogezred,
gyalogos.
Szmolár Pál, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza, 1918.
Sztrehóczki András, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, Lublin, 1916.
Szokol András, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1915.
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Szokolay József, Nyírpazony, 21 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, zászlós, orosz harctér
1915.
Szokolay László, Vasmegyer, 43 éves, nõs, 14. honvéd gyalogezred, szakaszvezetõ, Gyulafehérvár, 1918.
Szolár András, Nyíregyháza, 39 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, gyalogos, orosz fogság, 1917.
Szolnok János, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, népfelkelõ, orosz harctér,
1916.
Szonok János, Nyíregyháza.
Szpisák Mihály, Nyíregyháza, 22 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Bukovina, 1915.
Sztankó János, Nyíregyháza, 35 éves, nõs, 11. honvéd
gyalogezred, szakaszvezetõ, Piave 1918.
Sztankó István, Nyíregyháza.
Sztrehószky András, Nyíregyháza, 24 éves, nõtlen,
65. közös gyalogezred, gyalogos, Nyíregyháza 1920.
Sztrehovszky János, Nyíregyháza, 31 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, tizedes, Nagyvárad,
1915.
Szuchánszki András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Szuchánszki András, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Szuchánszki István, Nyíregyháza.
Szuchánszki János, Nyíregyháza.
Szuchánszki József, Nyíregyháza, 6. hegyi tüzér e.
Szuchy János, Nyíregyháza, 34 éves, nõs, árkász,
törzsõrmester, Görz, 1917.
Szûcs Ferenc, Nyíregyháza.
Szuhács István, Nyíregyháza, 39. tüzérezred, tüzér.
Szurovcsák János, Nyíregyháza, 20. tüzérezred, tüzér.
Tachy Sándor, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 51. repülõszázad, fõhadnagy, olasz harctér, 1918.
Tahóczki Mihály, Kótaj, 44 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1917.
Takács István, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred.
Takács József, Nyíregyháza.
Tálas Gábor, Kótaj, 30 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1918.
Tamba János, Erdõszáda, 19 éves, nõtlen, 39. honvéd
gyalogezred, honvéd, orosz harctér 1914.
Taraszovics Károly, Nyíregyháza.
Tasi József, Kisnána (Heves m.) 28 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, õrvezetõ, orosz fogság
1918.
Tatár István, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred.
Tidik István, Nyíregyháza.
Tihor Kálmán, Nyíregyháza, 1. honvéd gyalogezred,
szakaszvezetõ.
Tohor Kálmán, Nyíregyháza, 6. népfelkelõ gyalogezred, népfelkelõ.
Tinna Elemér, Ottomány, 26 éves, nõs, 3. honvéd
gyalogezred, fõhadnagy, olasz harctér 1915.
Tímár Károly, Nyíregyháza, 44 éves, nõs, 3. vadászezred, gyalogos, Kassa, 1916.
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Tindik Mihály, Nyíregyháza, 5. közös gyalogezred,
gyalogos.
Tódor György, Máramarossziget, 26 éves, nõs, 85.
közös gyalogezred, gyalogos, Nyis, 1915.
Toldi Ferenc, Csatavér, (Bácsbodrog megye) 6. honvéd gyalogezred, gyalogos, Szerbia, 1914.
Tomasovszki András, Nyíregyháza, 6. lovagló tüzérezred, tûzmester.
Tomasovszki János, Nyíregyháza, 26 éves, nõs, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, Prága.
Tomasovszki János, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1915.
Tomasovszki József, 41 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Bécs, 1915.
Tomasovszki Mihály, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 65.
közös gyalogezred, szakaszvezetõ, orosz
fronton eltûnt 1919.
Tóth Gábor, Nyíregyháza.
Tóth István, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Tóth János, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, Ravaruszka, 1914.
Tóth József, Nyíregyháza.
Tóth Mihály, Nyíregyháza.
Török Ferenc, Nyíregyháza, 30. honvéd gyalogezred,
honvéd.
Török János, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz front 1916.
Turcsán János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, honvéd.
Turcsán János, Nyíregyháza, 29. vadász e.
Turcsán János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Turcsán József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
gyalogos.
Turcsán Mihály, Nyíregyháza, 43 éves, nõs, 10. honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1915.
Turóczy Lajos, Buj, 23 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, õrvezetõ, Debrecen, 1921.
Turóczy Sándor, Buj, 22 éves, nõtlen, tengerész e.,
matróz, Póla 1914.
Ugyan András, Nyíregyháza.
Ugyan Mihály, Nyíregyháza.
Uj János, Nyíregyháza, 34. honvéd gyalogezred, gyalogos.
Ujházi Tivadar, Nyíregyháza, 14. huszárezred, fõhadnagy.
Ujhelyi Miklós, Nyíregyháza, 6. hegyi tüzérezred,
tüzér.
Ungár Artur, Nyíregyháza, mozgó fegyveres erõhöz
tartozó katona.
Váczi József, Munkács, 47 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, õrmester, orosz harctér 1917.
Vajda János, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 6. árkász
zászlóalj, árkász, Szapanov, 1916.
Valent István, Nyíregyháza, 29 éves, nõs, 9. közös
gyalogezred, gyalogos, Kassa, 1916.
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Valent Mihály, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 34. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1916.
Valkó József, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11. honvéd gyalogezred, õrvezetõ, Brestlitovsk
1915.
Vámosi Imre, Nyíregyháza, 28 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1915.
Vámosi Imre, Nyíregyháza, 47 éves, nõs, 10. honvéd
gyalogezred, õrmester, orosz harctér 1917.
Vancsisin Mihály, Nyíregyháza, 29. vadász e.
Dr. Várallyay Bertalan, Nyírbéltek, 31 éves, nõtlen,
39. közös gyalogezred, önkéntes, szakaszv.,
Budapest, 1914.
Várallyay Imre, Nyírbéltek, 30 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, önkéntes káplár, Gorlice,
1915.
Vareha András, Nyíregyháza, 30 éves, nõs, 65. közös
gyalogezred, gyalogos, orosz harctér 1914.
Vareha János, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
póttartalékos.
Varchol Károly, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
tisztjelölt.
Varga András, Nyíregyháza, 24 éves, nõs, 12. honvéd
gyalogezred, népfelkelõ, szakaszvezetõ,
Tomasow, 1914.
Varga András, Nyíregyháza, 12. honvéd gyalogezred,
szakaszvezetõ.
Varga Antal, Nyíregyháza.
Varga Frigyes, Géderlak (Pest megye) 31 éves, nõs,
30. honvéd gyalogezred, Drohobic, 1915.
Varga Antal, Nyíregyháza.
Varga József, Nyíregyháza, 22 éves, nõtlen, 6. tüzérezred, tüzér, Arangyelovár, 1914.
Vass Menyhért, Gégény, 31 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Máramarossziget, 1915.
Veczei József, Nyíregyháza.
Vertse Miklós, Kolozsvár, 22 éves, nõtlen, 20. közös
gyalogezred, zászlós, orosz harctér, 1917.
Vegera János, Nyíregyháza, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, eltûnt.
Vékony Mihály, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 15. huszárezred, orosz harctér 1915.
Véninger József, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1915.
Vértessy István, Debrecen, 32 éves, nõs, 39. közös
gyalogezred, õrvezetõ, orosz harctér 1914.
Vida András, Nyíregyháza, 5. közös gyalogezred,
gyalogos.

Vidéri József, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, tizedes.
Vidoven Pál, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
honvéd.
Vitál András, Nyíregyháza.
Virág József, Nyíregyháza.
Volf József, Nyíregyháza.
Waldmann Sándor, Székely, 25 éves, nõtlen, 25. közös gyalogezred, gyalogos, Galícia 1915.
Weinberger Márton, Nyíregyháza.
Weinger József, Nyíregyháza, 21 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1915.
Dr. Weisz Sámuel, Nyíregyháza, 32 éves, nõtlen, 72.
közös gyalogezred, zászlós, Szibéria, 1914.
Winkler János, Nyíregyháza, 23 éves, nõtlen, 65. közös gyalogezred, gyalogos, Tomasow, 1914.
Winkler József, Nyíregyháza, 19 éves, nõtlen, 11.
honvéd gyalogezred, gyalogos, orosz harctér, 1915.
Zagyi Ferenc, Büdszentmihály, 27 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér
1914.
Zajácz András, Nyíregyháza, 36 éves, nõs, 11. honvéd gyalogezred, gyalogos, román harctér
1916.
Zajácz József, Nyíregyháza.
Zajder János, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred,
népfelkelõ.
Zatureczki István, Nyíregyháza, 25 éves, nõtlen, 29.
vadászezred, gyalogos, Tomszk, 1920.
Zelenyászki József, Nyíregyháza, 11. honvéd gyalogezred, népfelkelõ.
csepei Zoltán Ernõ, Nyíregyháza, 16. huszár gyalogezred, alezredes.
csepei Zoltán László, Nagykálló, 31 éves, nõtlen, 14.
huszárezred, zászlós, román harctér, 1917.
Zomborszki András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred, gyalogos.
Zomborszki János, Nyíregyháza, 28 éves, nõs, 65. közös gyalogezred, gyalogos, orosz harctér,
Rudrig, 1914.
Zomborszki Mihály, Nyíregyháza.
Zrak József, Nyíregyháza.
Zvara András, Nyíregyháza, 65. közös gyalogezred,
népfelkelõ.
Zsári József, Nyíregyháza.
Zsitnyár András, Nyíregyháza, 27 éves, nõtlen, 65.
közös gyalogezred, századkürtös, orosz
front 1916.
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Nyíregyháza im Ersten Weltkrieg
Der Aufsatz verfolgt die Geschichte von Nyíregyháza in den Jahren des Ersten Weltkriegs,
d.h. ab Ende Juni des Jahres 1914 bis Ende Oktober 1918 bzw. bis zum Ausbruch der November(Herbstastern)-Revolution. Die nach Jahren gegliederte chronologische Aufstellung schildert in
erster Linie die zur Lösung der sich aus dem Krieg ergebenden dringendsten Versorgungsprobleme
von den Abgeordneten bzw. Honoratioren der Stadt unternommenen Anstrengungen, geht aber auch
auf die getroffenen Hygienemaßnahmen, den Bau der zwecks Seuchenvorbeugung errichteten
Krankenhausbaracke, die Einrichtung der der Heilung bzw. Genesung der Soldaten dienenden Notlazarette und des Soldatenheims ein.
Ungeachtet dieser Umstände lebte die Stadt natürlich ihr ziviles Leben; neben den früheren
Schulen wurden während des Krieges u.a. das Lehrerbildungsinstitut und die höhere Handelsschule
gegründet, im Steintheater traten Schauspielertruppen auf, das zweite Kino der Stadt wurde eröffnet, in Sóstó fanden zu Gunsten des Witwen- und Waisenfonds der an der Front kämpfenden Regimenter regelmäßig Wohltätigkeitsbälle statt.
Bürgermeister (Béla Májerszky, Jenõ Balla, Dr. Kálmán Bencs) bzw. Parlamentsabgeordnete (Dr. László Meskó, László Fényes) lösten einandner ab, und zum Ende des Krieges erstarkte
auch in Nyíregyháza das Lager der für den Frieden Eintretenden, die ihre Stimme innerhalb der Sozialdemokrtaischen Partei, in den Reihen der bürgerlichen Radikalen bzw. der Vereinigung der Feministen erhoben.
Der Anhang enthält die Namen der 920 im Krieg gefallenen Bürger von Nyíregyháza, die
auch auf dem Grundstein des 1928 errichteten Heldendenkmals verewigt wurden.

János BENE
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
H–4401, Pf. 57.
e-mail: benej@jam.nyirbone.hu
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A felsôszabolcsi ev. ref. egyházmegye istentiszteleti
készletei (1897)
Németh Péter
A cím Görömbei Péter, az egyházmegye Nagykállóban székelõ esperese levelébõl származik, aki így írt Jósa Andrásnak: „Nagyságos Dr. Józsa (!) András kir. tanácsos, megyei fõorvos úrnak
Nyíregyházán. A f.-szabolcsi ev. ref. egyházmegye egyes egyházainak birtokában levõ istentiszteleti
készletekrõl, mint régiségekrõl szóló kimutatásokat van szerencsém mellékelve megküldeni. Mivel
aránylag kevés egyház részérõl érkezett be a kimutatás, ha egyik-másik helyrõl megszerezni óhajtja Nagyságod a régiségek jegyzékét, közbenjárásomat szívesen felajánlom. A nagykállói egyházra
vonatkozó kimutatás megvan «A nagy-kállói ev. ref. egyház története» czimû monographiámban.
Kiváló tisztelettel, Nagy-Kállón, 1898. márcz. 23. Görömbey (!) P f.-szabolcsi ev. ref. esperes.”
A levélbõl kitûnik, hogy Jósa András oroszlánrészt vállalt a Borovszky-féle, a szûkebb pátriáját bemutató monográfia (BOROVSZKY 1900.) kéziratainak elkészítésében. E szerint nemcsak mint
szerzõ mûködött közre – õ írta a kötet három fejezetét, Szabolcs megye földrajzát, geológiáját és
õstörténetét –, de besegített a szerzõtársaknak is, mint ez esetben: felkérésére Görömbei Péter, a református egyházmegye esperese körlevélben az egyházak felszereléseinek összeírására szólította fel
paptársait, akik vagy válaszoltak vagy nem, mint a levélben olvasható. Görömbei a hozzá beérkezett
válaszleveleket azután 1898 tavaszán Jósának adta át hivatalosan (az esperesi irattár iktatószáma:
E 788/1898, ami elég nagyméretû levélforgalomra utal március végén), s azok így maradtak fenn
napjainkig a múzeumi iratanyagban.
E levelek közzétételére nem volna szükség, ha azokat felhasználta volna a Szabolcs-Szatmár megye mûemléki topográfiája c. feldolgozás (SZABOLCS-SZATMÁR 1986., SZABOLCS-SZATMÁR
1987.). Ám annak kézirata elkészültekor e levelek még „lappangtak” a múzeum irattárában, s a topográfia tanúsága szerint másodpéldányuk – ha volt ilyen – sem volt fellelhetõ a parókiákon, vagy
az azokat felkeresõ kollégák erre nem fordítottak kellõ figyelmet. Ám ez lenne a kisebbik baj; a nagyobb az, hogy a leltárszerûen felsorolt tárgyak nagyobb része – körülbelül a háromnegyede – az
elmúlt háromnegyed évszázad alatt eltûnt vagy megsemmisült. Ebben szerepet játszhatott az egymást váltó lelkészek közül sokak nemtörõdömsége, de például a harangok pusztulásában az I. és
a II. világháború is. A leltár közzétételénél tehát * jelzéssel feltüntetjük, ha szerepel a tárgy a topográfia kötetben. Ellenkezõ esetben a most közzétett leltár egykori meglétük írott forrása. A leltárak
bevezetését, ti. hogy melyik egyház mely úrasztala, úrasztali szerelvényei, szent edényei, eszközei,
keresztelõ edényei, harangjai, régi tárgyai stb. szerepelnek a címben, nem közöljük, csak a sorszámba vett tulajdonképpeni leltárt, az irat dátumát és a leltárt készítõ lelkész nevét, titulusát. Az ABCrendben felsorolt községek a korabeli nevükön szerepelnek, zárójelben adjuk meg a település mai
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nevét. Ugyancsak a korabeli helyesírást használjuk a leltár közlésénél, ezért az alábbiakban az eredeti szöveg olvasható.

Anarcs
A) Urasztala, urasztali szerelvények
1) 1 db Urasztala barna márványból való, ilyen felírással: „Isten dicsõségére TAKÁCS
JÓZSEF fõbíró és neje SEBÕK JULIÁNNA adományából. 1887”.
2) 1 db Fehér perkál terítõ ezüsttel és selyemmel kivarrva ilyen felirással: „ÉN PENIG
HÁLADÓ SZÓVAL ÁLDOZOM TENÉKED ÉS AMIT FOGADTAM, MEG ADOM.
AZ ÚRÉ A SZABADITÁS. Gr. TELEKI KATA, BÁRÓ LÁZÁR JÁNOSNÉ 1739”.
3) 1 db Selyemkendõ ilyen felírással: „Takács Ferencné Csontos Sára 1872”.
4) 2 db Selyemkendõ (az egyik nagy, a másik kicsiny:).
5) 4 db Vászon abrosz (:diszesen kivarrva:).
6) 5 db Kis vászon kendõ (:kivarrva:).
7) 1 db Cserép kanna – fehér mázzal bevonva – czin fedelén ilyen felírással: „VAY
MDCCCLIII”.
8) 2 db Czinkanna (:nagyobb és kisebb:) felírás nélkül.
9) 1 db Ezüst tányér ilyen felírással: „Az Anartsi Helvét H. V. Egyháznak Vay Gyuláné
sz. Gr. Vay Ida 1857”.
10) 1 db (:kis:) bronz tányér – felírás nélkül.
11) 1 db Aranyozott (kis:) ezûst pohár ezen felírással: „Az Anartsi Helvét H. V. Egyháznak Vay Gyuláné sz. Gr. Vay Ida 1857”.*
12) 1 db Aranyozott ezüst pohár (:talpas:) ilyen felírással: „Néh. Kálmánczhey Antal anarcsi ev. ref. lelkész és Soltész Erzsébet emlékére gyermekei 1891”.
13) 1 db Fehér-csont nyelû kés – kenyérszeletelésre.
B) Keresztelõ edények
1) 1 db Pakfon pohár – mintegy 3 deciliteres lehet.
2) 1 db Bádog tányér.
C) Harangok
1) 1 db Harang – nagyobb – ezen felírással: Öntötte László Lajos Kis Gejõczben, 1873.
Az Anartsi Ref. Ekla. Öntette 1873. „Áldd Meg Isten A Hazát”.
2) 1 db Harang – kisebb – ilyen felírással: Az Anarcsi Ref. Ekla Ujra Öntette Ns László
Sándor Által P. Kis Gejõczben 1848. NRo. 338 Harang.
Összeírta Anarcson 1897 augusztus 23-án Bíró János ev. ref. lelkész

Apagy
1) Egy nagy harang. Felírása: „1795. Isten dicsõségére öntette az apagyi nemes ref. szt
ecclézsia a maga költségén”.
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2) Egy kis harang. Felirása: „Az apagyi ref. szt ecclezsia öntette a maga költségén anni
1800”.
3) Egy ezüst aranyozott talpu urasztali kehely. Felirása: „G. I. NB (egybeírva) 1608”.
4) Egy ezüst aranyozott szélû urasztali kehely. Felirása: „+S nemzetes Oláh Dániel az Isten dicsõségére. anno D. 1666”.
5) Egy ezüst urvacsorai tányér e felirással: „TE. Nemz. Vitéz. Csep(ei). Zoltán Mihály
Kapitán Tsináltatta 1778”.
6) Egy nagy czinkanna felirat nélkül.
7) Egy másik nagy régi czinkanna év szám nélkül e felirattal: „az Apagyi szt ecclezsiához
tartozó kanna”.
8) Egy kisebb csinos czinkanna e felirással: „Anno Domini 1694 Die 17 augusti. Én Tóth
Istvánné asszonyom adtam az apagyi szt ecclezsia számára. D. F o. S.”
9) Egy nagy urvacsorai czin tányér e felirással: „G. Pongracz Ban Krisztina ano 1695”.
10) Egy diszes arany himzésû kék selyem urasztali abrosz, e felirattal: „D. Sz 1850”.
A többiek említést nem érdemelnek.
Kelt Apagyon 1897 aug. 30. Szabó Aladár ev. ref. lelkész

Bács-Aranyos (ma: Aranyosapáti része)
1) Egy darab urasztali korsó, készítette Barta Dániel 1832 okt. 10.
2) Egy keresztelõ kanna, készült 1710.
3) Egy urasztali pohár Tettes. V. I. R. O. N: Lónyay Ferencz úr, F. 13.es Császári Feõ
Hadnagy adta Isten dicsõségére a N.s. B-Aranyosi Ref. Eklézsiának. A. d. 1794.
4) Egy úr asztali kanna. D. A. 1750.
5) Két úr asztali tányér. Lónyay czimerrel.
6) Egy úr asztali terítõ. a Nemzetes Tarczali Kiss Ágnes adta Bács-Aranyosi Ref. Szent
Eklézsiának, Isten dicsõségére. 1492. (!)
7) Egy úr asztali teritõ Dobos Erzsébet özv: Oláh Mihály nõtõl 1863.
8) Egy harang. A bács-aranyosi ref. egyház buzgalmából, ujjólag öntetett 1798 évben.
9) Egy harang. A bács-aranyosi ref. egyház öntette 1833-ik évben öreg Dobos János segittségével Medvés János és Kun István kurátorok.
Kelt Bács Aranyoson 1897 juli 18. Polonkay Imre elõkönyörgõ kántor tanító

Báka (ma: Szabolcsbáka)
1) Egy db. különbözõ czirádákkal ellátott s aranyozott urvacsorai pohár. Felirás nélkül,
az anyagját megállapitani nem tudom.
2) Egy db. ugyan ilyen anyagból készült kis kerek tányér, – rajta tulipánok. felirás nélkül.
3) Egy db. nagyobb kerek czintányér. Felirás nélkül.
4) Egy 6 literes fedeles bádog kanna. Felirás nélkül.
5) Egy 2 1/2 literes fedeles czin kanna, következõ felirással: „TAKÁTS MIHÁLY TSINÁLTATTA ISTEN DICSÕSÉGÉRE A BÁKAI Re: Sz: E: SZÁMÁRA. ANNO
1804”*
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6) Egy 1 literes czinkanna a következõ felirással: „MAJOR GEORG ATTA AZ BÁKAI
ECLESIÁNAK”. E kannán egy nõi arcz van kivésve és a nõi arcz két oldalán felirás:
ANNO 1669”.*
7) Egy fehér himzett asztal terítõ.
8) Egy fehér perkál kerek asztal teritõ, közön rojttal.
9) Két db. egy forma fehér sávos asztalteritõ.
10) Egy két rojtos abrosz.
11) Egy himzett fehér moll asztalteritõ.
12) Egy fehér kendõ, horgolt csipkével.
13) Egy piros koczkás selyem kendõ.
14) Egy fehér kendõ, csipke széllel és subrikált betéttel.
15) Egy zöld selyem kendõ, rojttal.
16) Egy kék selyem kendõ, sárga és zöld girlanddal és rojttal.
17) Egy 387 kgm sulylyu, vaskoronával ellátott harang. Felül a következõ felirással: „Öntötte László Lajos és László Sándor Kis Gejõczben”. Bal oldalán a következõ felirás
van: „Öntette Báka közönsége a bákai ev. ref. egyház javára az ezredéves ünnepély alkalmából 1896ik évben”. Jobb oldalán: „Isten áld meg e hazát”. E felirás alatt a magyar korona.
18) Egy 237 kgm sulylyu szintén vas koronával ellátott harang. Felül a következõ felirással: „Öntötte László Lajos és László Sándor K.Gejõczben 1897”. Elõrészén a harangnak: a magyar korona.
Báka, 1897. augusztus 21. Molnár Miklós ev. ref. lelkész
Balsa
I. Úrasztali készletek
1db kõkorsó szõllõ és búza-koszorúval 1881-bõl.
1 ezüst kancsó, felirata: néhai Tóth István és neje Bodnár Borbála emlékül 1894.
1 úrvacsorai kehely, hasonló felirattal, ezüstbõl.
1 ezüst kehely, felirata: Id. Veres Jánosné, sz. Reho Eszter adománya 1894.
2 db üvegpohár felirat nélkül.
2 ezüst pohár dombormûvel (Szûz Mária ölében a gyermek Jézussal).
2 ezüst tányér; egyik nyolczszegletû felirat nélkül; a másik kerek, felirata: 18 koszorú
felett AA 11.
1 porcellán kancsó
1 kis ezüst keresztelõ pohár.
1 emaillirozott vas tányér.
Két mindennapi terítõ.
1 selyem-kendõ.
2 kisebb selyemkendõ; egyiknek felirata: Kis Kata.
1 kivarrott, s himzett darvasz-kendõ.
3 aranyszállal himzett moll-kendõ.
1 szövet terítõ.
1 chiffon-abrosz, s batiszt, egy sáhos abrosz.
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1 aranycsipkés és aranyhimzésû nagyobb moll-abrosz.
1 zöld szatin-terítõ, litografirozott nagy képbenyomattal, mely az utolsó vacsorát
ábrázolja s alatta írva: „Das heilige Abendmahl”.
2 vászonabrosz recceléssel.
1 bordó plüs terítõ aranyrojttal s aranycsipkével.
II. Harangok
1)

2)

Egy nagyobb harang, felírata: „Öntötte László Sándor Kis Gejõczben 1851, 390-dik
számú harang”; lent: „a balsai helvét hitvallást követõ szent Egyházközönség költségén készûlt 1851”.
Egy kisebb harang; felírata: „A balsai reformata Ekla öntette - - - (a név le van reszelve) – kurátorságába NS László Sándor által 1836”.

Balsa, 1897 júl. 21. Lic. Rácz Kálmán ev. ref. lelkész
Berczel (ma: Tiszabercel)
1) Egy emléktábla a templom homlokzatába befalazva, rajta a Bessenyey család czimerével /: két kardot tartó kar s kéz nyillal átlõve:/ s a következõ felirással: „In laudem
dei viventis renovatus est per generosum dominum Balthasaru (!) Besseney de Nagy
Besseneõ : die 24 ápr. anno 1634”.
2) Egy 170 kg. sulyú harang a következõ felirással: „Ad gloriam domini a generoso Balthasaro Beseniey de Magy. Ego campana sum fusa in ecclesiam berceliensem anno
MDCXXXVIII. Georg wierd in Eperies gos mich Besenieo”.
3) Egy kis k.b. egy deciliter ûrtartalmú urasztali pohár szélein kívûl régi görög stylu szalag diszítménynyel a következõ felírással: „Besenyei István * Kovács Borbálával egüt
atta Amen az berczeli templomhoz Isten tizteségére ezt az poharat 1645 ben”.
4) Egy 3–4 liter ûrtartalmú zink kancsó teljesen jó karban a következõ felirással: „Isten
dicsõségére a berczeli Re: h: Sz: Ekl: diszére tsináltatta N: Vzlõ: Dombrády U: és Hit:
Tár: N: Nzs. Gyulai Zsuzsánna asszony. Annó 1759”.*
5) Egy két literes zink kancsó még finomabb anyagból s azt hiszem még régibb; a felirás
azonban már tisztán ki nem vehetõ.
6) Egy archeologiai szempontból már kevés értékkel biró, mintegy liter ürtartalmú arany
urasztali pohár, gyönyörû disszel 160 ft. Felirása szerint: Özvegy Farkas Józsefné sz.
Csáki Erzsébet asszony hagyományából készûlt 1854-ben.
Vannak régi urasztali teritõink is, azonban ezeken felirások nincsenek, legfelebb a legujabb
idõbeli ajánlottakon van kihimezve az ajándékozók neve.
Ha ezekhez hozzávesszük még azt, hogy anyakönyveink 1773-tól, gondnoki számadásunk
1804-tõl csaknem hiánytalanul meg vannak s az egyház jövendõbeli történet írójának munkájához
a fentiekkel egyetemben, becses adatokat szolgáltatnak: egyházunk régiségeivel k.b. végeztünk is.
Berczel, 1897 julius 27. Koncz József berczeli ev. ref. lelkész
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Bezdéd (ma: Tiszabezdéd)
A bezdédi ev. ref. egyház birtokában van egy urvacsorai kehely, – az egyház birtokába hogyan és mikor jutott, arról a szájhagyomány annyit mond, hogy egy Somlyódy insurgens hozta volna valahonnan a ráczok közzül tarisznyájában. – Azonban hihetõ az is, hogy a templommal együtt
jutott az egyház birtokába.
A kehely érdekes, kívûl belül aranyozott – de már jobbrészt lekopott – ezüstbõl, különbözõ
ember – valószinü apostolok – vagy szentek – fõvel s több féle különös figurák és metszetekkel.
Annyi minden esetre áll, hogy nagyon régi, s mübeccsel bir. – Talpas szára 3 fele srófolható, vagy is darabból áll, melybõl úgy látszik egy darab rész hiányzik is s a mint az alak mutatja fedõje is volt. Különben semmi írás nem látható, vagy található rajta.
Kelt Bezdéd 1897 Aug. 6. Porzsolt Károly ev. ref. lelkész
Döge
1) A legrégibb urasztali kehely felirata ez: „Csaba Teyrencz – Iklódi Ersók A 1662”.
2) Úr asztali czink tanyér „Az templomra – Orosz Jánosné Atyta az dögyinek Isten Dötsögére 1717”.*
3) Két régi czinkanna felirás nélkül.
4) Egy ujabb kori ezüst asztali kehely felirata: „Készitette a döghei helv. Hitv Egyház
1858ban”.
5) Az 1888-ban készült kehely felirata ez „Szeretett szülõi emlékezetére cseleji és nagybesenyõi Ferentzy Emilné – vajai Báró Vay Hedvig a döghei ref. egyháznak 1888ban”.
6) A harangok közzül az 1850ik év junius 15én készült nagyobb harangnak felirása „Az
élõket hivom – Az Isten házába – Az holtakat kisérem – Gyász hanggal sirjába – Imádjad hát ember míg élsz – Istenedet, hogy meg – nyerd az égbe várt – Idvességedet”
1850 juni 15.
7) A kisebb harang felirata ez: „A döghei reformata eklézsia öntette nemes Egri Ferencz
által 1866-ban”.
8) Az urasztali teritékeken felirás nincsen.
Döghe 1897 Aug. 12én Osváth Pál ref. lelkész
Gáva (ma: Gávavencsellõ része)
1) Egy kehely alaku aranyozott urasztali pohár év szám nélkül, a mult században tett bejegyzés szerint Rácz János uram ajándéka.
2) Másik urasztali pohár 1842-ben készült az egyház tagjainak adakozásából, felirat ezen
sincs.
3) Batist kendõ, urasztali teriték, négy szegletein aranynyal és zöld selyemmel kivarrott
pillenpátyokkal, ezen szélvarással: Gombási Erzsébet 1778 iván hava.
4) Batist kendõ, urasztali teriték, négy szegletein ezüsttel és zöld selyemmel varrott formátlan rózsa ágak; szélén ily varrott felirás: Istenhez való indulatombul készittettem
és attam az urasztalához való sakramentom befedezisire én Varcz Kata asszony anno
1677 die 24. mar.
Gáva 1897 Aug 29 Baráth Imre ev. ref. lelkész
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Gégény
Edények
1) Kis, ezüst tányér, a kenyérosztáshoz. Belsõ szélén, kívûl ez olvasható: AUSPICE –
DIVINA – PETRUS – NIAKAS – V – COM – C – D – SZABOLCZ – OBTVLIT –
AD CULtvM – eT GLOR – DEi ECLe – GEGENIENSIS – Közepén a Nyakasok czimere, melyben ez olvasható: T Fatet NIC NIA ANNO 1675 D: 16: AP.*
2) Belõl aranyozott ezüst pohár. Külsõ szélén ez a felirás van: „Készittette Nyakas Péter
1685. Ujjittatta Porkoláb János 1816”. – 1774-ben kezdõdõ anyakönyvünk 339. lapján
lévõ feljegyzés szerint, e poháron a következõ felirás volt: Divina fovente Gen. Dom.
Petr: Nyakas VComes Cottus Szabolts hoc Poculum Sacramentale in memor et gloriam Dei Eccle Gegenyiensi fieri curavit Anno 1685 die 25 Augusti. Ez a felirás bizonyára a javitás alkalmával semmisittetett meg.*
3) Virágokkal kivert nagyobb ónkanna. Keletkezésérõl biztos adat nincs. A fentebb idézett s 1774-ben eszközölt leltárban benne van.*
4) Kisebb, egészen sima ónkanna. Idézett anyakönyvünk 357. lapján olvasható feljegyzés szerint 1811. Decz. 17.-én az egyház készittette 60 Rhfrért.*
5) Fehér, porcellán lavor, ugyanolyan kis kannával a kereszteléshez.
Kendõk
1) Arannyal himzett, fehér kendõ, hossza 99 cm., szélessége 97. cm. Körületén ez olvasható: „Ez úr Jézus Krisztus szent szerzésének tisztességére való keszkenõt varrattam
én Nyakas Miklós uram megmaradott özvegye Tsató Judit. MDCC esztendõben. Cor.
VI. 20. Áron vétettek meg, ditsõitsétek az Istent a ti testeitekben s lelkeitekben, melyek istenéi”.*
2) Finom, vászonkendõ, 5, hálózott, koczkaalaku betéttel, h. 230 cm. sz. 200 cm. Benne
van az 1774.-iki leltárban.
3) Finom, vászonkendõ, közepén keskeny horgacsolás, mely a két darabból álló kendõt
összefüzi. Szélén apró rojt. H. 191 cm. sz. 160 cm. Benne van az 1774.-iki leltárban.
4) Barna alapu, kékvirágos és rojtos selyemkendõ. H. 118 cm. sz. 115 cm. 1842-bõl.
5) Finom perkál kendõ, széles csipkeszegéllyel. 4 szegletén stikkelt fehér virág. h. 141
cm. sz. 140 cm. 1843-ból.
6) Ócska asztalteritõ 1847-bõl.
7) Pamutból horgacsolt, piros kazsmirral bélelt kendõ, h. 147 cm. sz. 140 cm. A közepén
ez olvasható: „A gégényi R. Sz. egyház részére készitette Répásy Antónia 1854”.
8) Vastag, verescsikos, házi vászonkendõ. H. 81 cm. sz. 67 cm. Feljegyzés nincs róla.
1885-ben már megvolt.
9) Verescsikos, vékony vászonkendõ, h. 81 cm. sz. 52 cm. Veres betükkel rajta ez olvasható: H. J.-né Kiss Sára 1885.
10) Szõlõlevelekkel és fürtökkel himzett pohártörlõ kendõ; körül rojtos. H. 36 cm. sz. 33
cm. Közepén ez olvasható: Galgóczy Margit 1886.
11) Egy cserép butykos, bornak 1877-bõl.
12) Urasztali teritõ, barna alappal, vörös és sárgaszinü virágokkal. h. 156 cm. sz. 153 cm.
S.D és O.V. monogramokkal 1891-bõl.
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13) Piros girlandokkal himzett pohártörlõ kendõ; h. 67 cm. sz. 66 cm. Közepén M.A. monogramm. 1892-bõl.
14) Fekete színû, virágos szurkosvászon teritõ az urasztalára. 1889-bõl.
15) Egyházi vászon törlõkendõ. H. 80 cm. sz. 62 cm. 1889-bõl.
16) Kathedra teritõ, rászögezve; kékes-szinü, bársonyutánzat. 1892-bõl.
17) Ernyedt, régi fehér asztalkendõ. Egy sarkában V.I. betük. h. 77 cm. sz. 75 cm.
18) 1 zománczos, vaslemezbõl készült, fehér színû, fedeles kanna, bornak. 1892-bõl.
19) Egy talpas, ezüst urasztali pohár, e felirattal: Jövel szentlélek Úr Isten, 1894. máj. 13.
Harangok
a)
b)

Nagy harang e felirással: AD GLORIAM . S . SANCTAE ET INDIVIDUAE TRINITATIS FIERI FECIT NICOLAUS NyAKAs ANNO 1696 DIE 18 IULI.
Kis harang e felirással A Gégényi Reformata Sz. Eklézsia Részére öntette 1846 Fõ
Gond noka Batári István.

Kiadta Gégényben, 1897 aug. 13. Pap Mihály ev. ref. lelk.
Geszteréd
A geszterédi ev. ref. egyház templomában lévõ Urasztalán, illetve annak oldalán következõ
felirás olvasható: „Nemes Bezdédy Susánna Asszony, Néhai Nemzetes Simony Mihály úr elmaradott Eözvegye Csináltatta a Nemes Geszterédi Szent Ekklésia számára Böjt-elõ Havának 20.dik
napján 1808.dik Esztendõb.”
Az Urasztalához következõ készletek vannak:
1) Egy 2 és 1/2 literes czinkanna következõ felirással: „N. meg Boldogult T. Simony Mihálj Úr hitvese T. Bezdédy Susánna vette a Geszterédi Sz. Ekkl. Sámára 1808dik Esz.
Ima Aprilis”.*
2) Egy nagyobb és egy kisebb czintányér, mindkettõ szélén a fenti felirás.
3) Egy értékes ezüst kehely oldalán „Özv. Hegyi Mihályné 1894” felirás.
4) Egy ezüst tányér közepén ugyanazon felirással.
5) Egy drb tiszta fehér, 1. drb tüllszerü, 1. drb piros szélü nagy abrosz.
6) Egy nagy rojtos szélü kék selyem teritõ.
7) Egy kisebb könnyû és 2. drb. csipkés szélü teritõ, ez utóbbiak egyik szögletén CS. Z.
betük.
8) Egy drb. asztalkendõ.
A geszterédi ev. ref. egyház tornyában faállványon három harang van elhelyezve. A legnagyobbik oldalán ez olvasható: „Öntette a Geszterédi Reformata Szent Ekklezsia. 1850”. Sulya körülbelöl 150 klgram. A középsõn, mely 100. kgr. sulyu lehet ez áll: „Öntette a Geszterédi Reformáta Szent Ekklésia 1850. Gencsy Zsigmond fõ- Göntzi István algondnokok Idejében”. A legkisebb
mintegy 15 kgrmos csengetyün, felül a kerületén e szavak állanak: „Gloria in Excelsis Deo. A-O.
1787”.
Kelt Geszteréden 1897. szept. 1.én Balogh József ev. ref. körlelkész
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Ibrony (ma: Nyíribrony)
1) Egy nagyharang, következõ felirással: „Az ibronyi református szent ecclésia öntette
1815. – (: Ladislaus Lázár:)
2) Egy kisharang. – Felirása: „In honorem ss. trinitatis. Anno Domini 1775”.*
3) Egy nagyobb urasztali kehely ezüstbõl. Felirása: „Szunyogi Istvánné 1716”.
4) Egy kisebb ezüst urasztali kehely, felirás nélkül.
5) Egy czinkanna. Felirása: „Tek. Nemz. Szunyoghi István uram tsináltatta az ibronyi
ecclésia számára 1716”.*
6) Ez (!) ezüst urvacsorai tányér. Felirása: „Ibronyi ref. szt ecclézsia számára csináltatott
anni 1729 Die 25 máj.”*
Kelt Apagyon 1897 aug 30. Szabó Aladár apagyi ev. ref. lelkész az ibronyi egyház felügyelõ lelkésze
Kemecse
I.

Egy 34 cm. magas, fedeles czin kanna, 4-5 liter ürtartalommal; átmérõje az aljának 18,
a felsõ részének 12 cm. Oldala sima. Felül és alól körben futó 3-3 szalag van rá karczolva, amely szalagok közül a középsõ szélesebb, a két szélsõ keskenyebb. A kanna
oldalán: A= 1751 szám olvasható. A fedél közepén egy csúcsban végzõdõ gomb van.*
II. Egy kisebb ürtartalmú czin kanna. Magassága: 34 cm. az alj átmérõje 15 cm. felül
10 cm. Oldala különféle czirádákkal, templom, torony, füstölgõ kéményû házakkal, 2
örvös kutya s 1 egyszarvú állat alakkal tele metszve. A czirádák között felirat a következõ megszakitásokkal: KÛRTCZI – IANOS = = CZE BOR= – BALA 1655 VR =
V ACZORARA VALO EDIN KEME LAKOSO A fedél egy karcz lyuk, talán a gomb
kiesett belõle.*
III. Orros kanna, magassága 31 cm, aljának átmérõje 16 cm, felül 11 cm. Oldalán részint
pontjelzett szalagok, részint vonalak láthatók. A középsõ harmadán tulipánhoz hasonló alak fut körül. Domború fedelén egy hosszúkás gomb 4 körrel.*
IV. Orros, cserépkorsó; öblös, kívûl belül mázas. Kívûl sárga, barna foltokkal. 27 cm magas, fenékátmérõje 12 cm. tetején 15 cm, közepén 22 cm. A szájánál egy vizszintesen
fekvõ fogója van.
Az I–IV. alatti tárgyak 1–1 füllel vannak ellátva.
V. 2 drb egyenlõ nagyságú és mûvû ezüst kehely, belöl aranyozott. 26 cm magas, felül
9 cm átmérõvel; talpa 14.5 cm átmérõjû. A talpat és kelyhet egy 8–9 cm. hosszúságú
szár köti össze. A kehely alsó részén kalász, szöllöfürt és levélbõl álló dombormû,
mely a kelyhet körbefutja.
VI. Egy kerek ezüst tálcza (kenyérosztáshoz). Felsõ lapja aranyozott. 19.5 cm átmérõvel.
VII. Két drb czintányér. 24 cm átmérõvel; tömött, nehéz.
VIII.Egy drb czintál urvacsorai kenyér számára. Átmérõje 31 cm, hátsó lapján 2, párhuzamosan futó kör 11–12 cm átmérõvel. Közepén kisebb körben templom és alacsony torony, tetején kereszttel, látható. A torony tövében bal felöl P, jobb oldalán I betük láthatók. A kör felsõ felében PROP ZIN felirás.*
IX. Egy nagy patyolat abrosz.
X. Két drb vászon abrosz, végén rövid rojttal.
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XI. Egy finom szövésû ? koczkás abrosz, rojttal.
XII. Egy kék selyem teritõ, arany szegélylyel. 136 és 134 cm. Középen visszavarrva.
XIII.Zöld selyem négyszegletes teritõ, arany szegélylyel 120, 140 cm. 3 egyenlõ darabból
összevarrva 2 helyen.
XIV. Egy teritõ 144 és 153 cm. Kék selyem; fehér selyemmel bélelve, 9 cm hosszú aranyrojt szegélylyel. Gazdag arany himzéssel, mely búza kalászt, szöllöfürtöt és szöllö levelet ábrázol. A teritõ közepén egy négy szegletes síremlék ezüsttel kivarva, reá boruló, aranynyal kivarrt szomorúfüzfával. Az emlék tetején, középen egy nagyobb, a 4
szegletén 1–1 kisebb tornyocskával. A siremlék alatt, az emlék bal oldalán kezdõdõ s
jobb oldalon végzõdõ, félkörben rendezett párhuzamos két sor olvasható: A kemeczei
Reformata Szent Egyház részire MIKECZ JULIÁNNA emlékéül Szülei MIKECZ FERENCZ és MEGYERY BORBÁLA által készittetett 1852ik Évben. E teritõ több helyen megszakadt a gazdag arany himzés mellett.*
A teritékek egy 76 cm. 63 cm. kemény (diófa) dobozban állanak.
Kemecse 1897. aug. 31.Vitéz Ignác
Van még egy 19 cm átmérõvel bíró, kovácsolt ezüstbõl készült tányér, melynek felsõ lapján, körül a szélén ezen körirat olvasható: LEVA7I + 7ANOS + ES + DEBRECZENI + 7UDIT +
ASZONYOMAL + CZINALTATAK + AZ KEMECZEI + ECLESIAHOZ + ISTENEKHE + VALO
BUZGOSAGOKBUL : ANO : DOMINI 1685.*
Mihálydi (ma: Nyírmihálydi)
a. Az urasztalai készlet:
1) Egy ezüst, aranyozott serleg „M. E.” 1656 felirással.
2) Egy ezüst, aranyozott kehely „A MIHAIDY Reformata Szent Ekklesia Számára Ts
Gulatsi Antal úr Nagyobbittatta ezen Poharat 1799” felirattal.*
3) 1 db czintányér felirat nélkül, nagyon régi.
4) 1 db alpakk ezüst tányér: „özv. Czirják Sámuelné Szt. Fábry Matild 1891” felirattal.
5) 1 db czinkanna: „Kut: Ist Oross Görg . Vetteg . Mihaldi Ecclesiaban Ano 1738” felirattal.*
6) Kisebb czinkanna: „A Mihaldi Reformata Sz. Ekklesia Készittette Ao 1802”.
7) 9 db igen régi terítõ kendõ, különféle arany, ezüst és selyem himzésekkel; felirat nélküliek.
8) 1 db skarlat piros selyem terítõ, ezüst rojttal; selyem himzésû virágokkal diszitve; U.
K. monogrammal ellátva.
9) Sötét rózsaszinû selyem terítõ 1863-ból.
b. Két harang az egyik 1857, a kisebbik 1828* évben öntetett a hívek által.
Nyírmada
1) A nyír-madai ev. ref. egyház 1827-ben épült templomának közepén van egy vörös
márványból készült Úrasztala, melynek alapja is teteje is vastag körlap; az alsó körlapból három koczka-alakú részlet nyúlik ki; ezekre három dóri oszlop van felállitva, melyekre ezen úrasztalának felsõ körlapja helyezve van. A felsõ körlap körzetén
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

következõ kör-irat olvasható: Készítették Isten dicsõségére P. Péchy László és Felesége G. Gulátsy Amália 1833. – Az úrasztali készletekhez tartoznak továbbá:
Egy nagy, két fülü, gombos fedelû, kivülrõl aranyozott, belõl czinezett úrasztali bor
tartó kanna, ezüstbõl, melynek ürtartalma tiz- tizenkét liter. Ennek elõrészén, egy szív
alakú domborúlaton a következõ felirat olvasható: Készíttette Nzetes Puskás Sámuel,
a maga kõltségén N. és K. Madai Ref. Sz. Eklésia számára, az 1828 Eszt. 5. Ápr. Húsvét szombat napján.*
Egy kis, egyfülü, gombos fedelü, kivülrõl aranyozott, belõl czinezett, másfél liter ürtartalmú ezüst kanna; alaka az elõbbihez hasonló. Ennek jobb oldalán, szintén egy
szív-alakú domborúlaton ugyancsak e fölirat olvasható: Készíttette Nzetes Puskás
Sám. a maga kõltségén N. és K. Madai Sz. Eklésia számára, az 1828 Eszten: 5 Ap.
Húsvét szombat napján.*
Egy nagyobb, egy fülü, tornyos fedelû czinkanna, melynek elõrészén pelikán van kimetszve, hátsó részén pedig tulipán és csillag-alakú virágok; a pelikán kétfejû sashoz
hasonló alakban van ábrázolva. Felirata szintén az elõrészén ez: Fóris Ger. 169 e 1: b.
(azaz 1691.).*
Egy kisebb czin-kanna, mely szintén gombos fedelû s egy fülû; óldalain madár és
másnemû alakokkal s czirádákkal díszítve. Fenekén e körírat olvasható IN. D. Ludányi Bay Á. – s e nagyobb körön belõl Elek Borbála. Anno 17ZV. azaz 1725.*
Két darab czin tányér a templomi perselypénz gyûjtéséhez használva P. K. jegygyel és
középrészén koronás czimerrel s a czimer tetejét képezõ korona két oldalán F. – Z betük láthatók s minthogy a czimer a tányér fenekének külsõ részén van a czimer egyéb
része lekopott.
Egy darab czintányér a fölvágott úrasztali kenyér tartására használva. E czintányér
belsõ szélén L. B. A: és E. B. 1729 jelzés olvasható; vele az van jelezve, hogy Ludányi
Bay Ádám és neje Elek Borbála ajándékozták 1729-ben.
Két darab úrasztali kehely az úrasztali bor kiosztásához. Egyik, mely a régi ötvösmûvészet productuma, mûrégészeti becsû, gazdag aranyozású, szabályos hat körívvel határolt talpon áll; e talapzat különbözõ ábrákkal van díszítve: egy helyén szárnyas angyalt ábrázoló alak, más helyen egy kereszt, ismét más helyen egy Krisztus-kép látható „Salvator mundi” körírattal; a kehely szárának közepén, felsõ részét a talapzattal
egy lapított alma alakú dombormû köti össze; e dombormû oldalán három dûlényded
alakú kinyúlvány van s mind a három kinyúlvány I H S fölírattal van ellátva. – A talapzat alsó részén hat csoportba osztva ezen felírások olvashatók: PFAREER BARIEL
RVNGE. – MAIZ . ROCH . LITZ SCHVLTZ. – BARTEL PARLITZ . NEV . GOLM .
– HEINRICH MVLAG. – GREGER . KOSCH . ALT GOLM . – ANNO 1.6.0.0. E
gazdag aranyozású ezüst kehelynek felsõ részére fedõ alakúlag ráilleszthetõ egy kis,
ugyan ily anyagból készült tányérka, melyrõl hajdan az ostyát oszthatták, én pedig jelenben az úrvacsorai kenyeret osztom a hívõk számára. – Ez az egyházunk tulajdonát
képezõ sz. edények és ingóságok legrégibb darabja.*
Másik massiv ezüst kehely, belõl gazdagon aranyozva, szárán és talapzatán szõlõfürt,
– makk és rózsa utánzatokkal díszítve; domború talapzatának szélén kivül e fölirat olvasható: Csináltatták Isten dicsõségére Csebi Pogány Klára és Florentina testvérek.
1835.
Ezeken kívül úrasztali terítékeinkhez tartoznak:
a) Egy fehér, rojtos sávolt abrosz 1835-bõl.
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b) Egy szintén fehér, szélein strikkelt patyolat-abrosz szintén 1835-bõl. Mindkettõ
Hunyady Zsuzsánna kisasszony ajándéka.
c) Egy finom lenvászon, értékes nõi kézi munkákkal díszített, sima és kivarrott koczkákból álló abrosz, egyik szögletén ezen kivarrott felirattal: L. Bay istván úr özvegye Kölcsey Klára asszony adta Isten dicsõségére 1706.*
d) Egy finom lenvászon, a szögletekben csillag-himzésekkel ellátott abrosz, melynek
feliratai nincsenek.
e) Egy már elrongyollott, de finom nõi kézi munkával díszített házi vászon-kendõ,
szintén felirat nélkül.
f) Egy finom patyolat-kendõ, ezüst sujtással hímezve; rajta a felirat olvasható: L. Bay
Anna.*
g) Egy felsõ terítõ, finom zöld selyembõl; szélein arany csipke, a szögletekben és középen díszes arany hímzés; a középen egy köralakú térségben családi czimer van
hímezve, körülre e körirat olvasható: Szuhay Erzsébet varrta Isten dicsõségére
1743.*
h) Egy sárga selyemmel bélelt kék selyem úrasztali terítõ, gazdag arany himzéssel;
szélein cserkoszorú, a négyszögleten szõlõfürtök és keresztbe helyezett búzakalászok; közepén a Patay család czimere drága kövekkel kirakva s e felett fél köralakban ezen aranyhimzésû felírat olvasható: Isten dicsõségére készítette Ilosvai Ilosvay Polexina Báji Patay Istvánné 1828.*
Templomunk tornyában két harang van elhelyezve, melyek közöl a nagyobbik „G” – a kisebbik „Á” hangot adva, szépen összecseng.
A nagyobbik harang felsõ részén e fölirat olvasható: Anno Domini 1803. a madai Szt. Ekl.
öntette. A harang alsóbb részén pedig e fölirat fél köralakban olvasható: Fudit me Johannes Lázár,
de Tasnád.
A kisebb harang felsõ részén e fölirat áll: Isten dicsõségére öntette Cs. Ormos Borbála, N.T.
Hunyady Sámuel úr özvegye, a madai Ref. Szt. Ekl.-nak; az alsó részén pedig ez áll: Öntötte Pap
Antal Fülesden 1841. – 288 db.
Végül említésre méltó: hogy a templom szószék fölé politurozott massiv diófából egy díszes korona 1835-ben készittetett. E korona támláján a következõ Szent-írásbeli idézetek és feliratok olvashatók: Ésaiás III. R. 11 vr. „Mondjátok ezt az igaznak, hogy jól lészen dolga; mert az õ
cselekedeteinek gyümölcsével él.” Máté V. R. 16 vr. „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek
elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsõítsék a ti Mennyei Atyátokat”. Készíttette ezen
koronát Isten dicsõségére Cs. Oromos Borbála aszsz. Ttes Hunyady Sámuelné. Anno
M(D)CCCXXXIII.*
Egybeállította – Nyír-Madán 1897 évi Aug. 10-én Keresztesi Sándor ev. reform. lelkipásztor
Örmezõ Ladány (ma: Mezõladány)
Másolat.
Az Örmezõ Ladányi ev. ref egyház jegyzõkönyvébõl: A jövendõ kor örök emlékére
1838dik Esztendõ Május hó Isõ napján, az Ujj Templom Fundamentom kövében tett írás alább feljegyzése. „Az Õrmezõ Ladányi Helvétiai Vallást tartó s köve(tõ) Szent Gyülekezet Templomát ujjolag épitette az ezernyolczszázharmincznyolcz 1838ik Esztendejében az Úr Jézus Krisztus eljövetele
után. – maga kölcségén. Ennek a dicsõsséges czélnak felbuzditói lévén ez év kori Élõ hivek közül

462

A felsôszabolcsi ev. ref. egyházmegye istentiszteleti készletei (1897)
a Jézus nyájának Curátor Nemes Király József, Nemes Király Márton, Nemes Király Dániel, Nemes
Király Mihály és Nemes Király Sámuel, mint belsõ földes urak, Uralkodó Fejedelmünk, Felséges
Koronás Király Vdik Ferdinánd Apostoli király kegyelmes országlása idejében. Külsõ Földes Urak
Méltóságos és Excellentiás Luskodi Vajai Vay Ábrahám úr, és Méltóságos Gács és Gimesi Forgács
Miklós Grófok, õ nagyságok idejében. Ez idõ szerint Lelki Pásztor T. Gönczy Sámuel úr, és Oskola Rector vagy Tanitó Szécsy István Apostolságokba 1838ik esztendõ 30ik Aprilis”.
A templom falának a hossza 8, azaz nyolcz öl, szélessége 5, azaz öt öl. Fundamentoma termés kõ, többi része pedig tégla.
Szent edények az itt alább irottak.
1) Ily felirással: „A Ladányi ref. szent Ekklézsia Számára 1807be özvegy R. M. által vétetett” 4. Ittzés czin kanna.*
2) Egy minden felirás nélküli czin kehely.
3) Az úr Asztalára bort hordani, s 1840be készült cserep butykos.
4) Egy felirás nélküli czin, – és idõsb Barta Jánosné által ajándékozott virágos porczellán tányér.
Kilenc darab kisebb és nagyobb az urvacsora alkalmakor használandó abroszok, és kendõk
Nemes idõsbb Király Károly, és neje Szilágyi Erzsébet által az Ör Ladányi ev. ref. egyház
reszire 1883ik évbe 210. Az az kétszáztíz forintért vetetett 2. mázsás harang.
Özvegy Nemes Lakatos Gáborné született Barta Erzsébet az 1892ik évbe a templomba egy
kõrisfából készült asztalt vett 22. az az huszonkét forintért.
Mándoki lakos Kisoláh Jánosné, született Nemes Király Rozália a templomba az úr asztalára egy veress feketével vegyes szinû takarót vett értéke 5. forint.
Nemes idõsbb Király Károly, és neje Szilágyi Erzsébet az 1896ik évbe, egy koronát csináltattak a templomba 50. az az ötven forintért.
Az Õrmezõ Ladányi ev. ref. egyház Jegyzõ könyvébõl ki irta az 1897ik év Augusztus 25kén
Lõrinczy István Õrmezõ Ladányi ev. ref. lelkész
Paszab
A paszabi ev: ref. egyház tulajdonát képezõ nagyobb harang felirása: „A paszabi Reformatus szent Ekklésia maga költségén öntette. – Öntötte Kristián Lebrecht Kassán, 1807”. Kisebb harang felirása: „Készítette László Albert Kis-Gejõczben. – A paszabi Ref. egyház saját költségén ujra
öntette 1855”.
Az urvacsorai edények: két drb cintányér, egy cinkanna felirás nélküliek.* Egy drb ezüst
urvacsorai pohár felirása ez: „Ez pohart ajandíkozta Nagy Mihály uram a paszabi ecclesiahoz. Anno
D: 170Z esztendõ”. Egy fedeles ezüst urvacsorai pohár felirása: „A paszabi ev. ref. nõk adományából készült 1893-ban”. Másik oldalán: „A jó kedvû adakozót szereti az Isten”. Keresztelõ edény china ezüstbõl; mind az aljtányéron, mind a serlegen ez a gravirozott felirás van: „A paszabi ev: ref.
nõk kegyes adománya. 1896”. – Urasztali kendõk felirat nélküliek.
Az egyház 1792-ben lett mater ecclesiává. Addig a berceli anyaegyházhoz tartozott.
Paszab 1897 aug. 25. Teljes tisztelettel: Veress János ev: ref. lelkész
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Rád (ma: Tiszarád)
1) 1 db urvacsorai pohár nagyon régi lehet, de semmi felirás nincs rajta, ezüstbõl aranynyal bevonva.
2) 2 db. urvacsorai tányér teljesen egyenlõ czink tányér ezen egyenlõ felirással belsõ szélén L S / 1741 külsején Rádi Sz. E.*
3) 1 db. czink kanna nagy kétfejû sassal felirás és év szám nélkül.
4) 1 db. czink kanna ezen felirással: N. N. öreg Mikecz István úr ajándékozta a buji R.
sz. eklezsiának Annó 1800.*
5) 15 db. különbözõ nagyságu, szinû s kelméjü felirat nélküli urasztal teritõ. Csak nem
valami régiek lehetnek.
6) 1 db. kis harang ezen felirással: Anno Domini 1777.
7) 1 db. nagyobb harang ezen felirással: A rádi Reformata Ekl. Öntette Ns. László Sándor által 1836. NRO. 164.
8) 1 db. keresztelõ edény. Pohár és tál mostani szerzemény felirás nélkül uj ezüstbõl.
Összeállította Rád 1897 Szept 1 Zsindely Jenõ ev: ref: lelkész
Rohod
I. Anyakönyvek, jegyzõkönyvek
A rohodi ev. ref. egyház összes anyakönyve és egyébb okmánya a 1827 évi nagy tüzvész
alkalmával megsemmisülvén, jelenleg a következõ régibb okmányokkal rendelkezik:
1) Anyakönyv, tartalmazza esketési, születési s halotti bejegyzéseket. 1827 aug. hótól
kezdve 1844 év végéig.
2) Anyakönyv 1844-tõl 1878-ig.
3) Anyakönyv 1879-tõl mai napig.
4) 1 db jegyzökönyv 1841-tõl kezdve, melyben egyházi végzések foglaltatnak.
5) Egyházmegyei s kerületi jegyzõkönyvek 1873-tól máig.
II. Urasztali készletek
1)
2)
3)
4)

Két db sima fehér; egy db rojtos, piros virágos nagy abrosz.
Két db kamuka asztalkendõ.
Egy fejér abrosz, villa munka; – egy zölddel bélelt kötött abrosz.
Egy db alol veres selyemmel bélelt, felül kötött asztali teritõ, ily bevarrással: Készült
(kehely kivarrva) 1874., (: A debreceni egyház ajándéka, az 1873. évi tüzvész után:)
5) Egy urasztali pohár ezüstbõl, belöl aranyozva, felsö külsõ részén: M. I. V. E. betükkel.*
6) Másik pohár rézbõl arannyal futtatva, jegy nélkül.
7) Egy boros kanna, 21/2 literes, rézbõl, kívûl egy szív alakú lapon következõ felirással:
Készittette Nzetes Pápai András a maga költségén a rohodi nemes szent ecclesia számára a(z 1829) Eszt.(7. Jun.) Pünköstre* (a hiányzó, az iratból kitörött, zárójelben lévõ részek SZABOLCS-SZATMÁR 1987. 417. alapján kiegészítve)
8) Egy 8 literes bádog kanna – felirás nélkül.
9) 2 db czintányér, egyik alsó lapján H : A, a másikén UK betük.
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III. Pecsétnyomok
1) Egy réz pecsétnyomó: sig. Paroch: in eccl. helv. conf. Rohodiensi 1830 felirással.
2) Egy ruggyanta bélyegzõ: „A rohodi ev. ref. lelkészi hivatal pecsétje 1887”.
3) Egy másik: A rohodi ev. ref. egyház gondnoki hivatalának pecsétje „1897” cs. felirással.
IV. Harangok
1) A kisebb harang (: legfelsõ részén köröskörül egy sorban ilyen felirás olvasható :): Az
rohodi reformata sz. ecclesia maga költségével öntete 1767 (: lejebb a derekán egy
sorban :) Nem: Olvasztó István kurátorsá(gá)ban.
2) A nagyobb harangon (szintén fent körül egy sorban) „1795-be Ujlaki Sándor úr gondnokságába (: lejebb más sorban :): 1855-be ujra öntette a rohodi reformata szent egyház Pápaji András úr gondnokságába, öntötte nemes Egri Ferencz Kis-Gejõcbe. (: lejebb a derekán ez olvasható :): Az élõket hivom Az Isten házába Az holtat kisérem
Gyász hangal sir – jába, imádjad hát – ember míg élsz istenedet Hogy megnyerd az
égbe – várt idvességedet.”
Összeí(rta) Rohodon 1897 Juliu 20. Takács Gyula (címe az irathiány miatt nem olvasható)
Székely
Az 1120. sz. körlevél 6ik p. utasitása folytán – mellékelve – teljes tisztelettel közlöm a
helybeli ref. tanitó-urra és családjára vonatkozó adatokat. – Ugyancsak a nevezett klevél 7ik pontja értelmében van szerencsém a következõ adatokat beterjeszteni: Van egyházunknak
1) egy harangja, felirata: „Öntötte László Albert Kis Gelyõczben 1856”.
2) Egy ezüst kehely, felirata: „az Székelyi refor. eccles. számára maga költs. csináltatta
T.N.V. Kapitány Zoltán Mihály úr Anno 1777”. talpán B. G.*
3) Egy czinkanna, felirata: „Isten dicsõsségére csináltatta Zoltán Jósa. F. Szilágyi Sárával 1715”. Rá van vésve szemben lévõ két oroszlán köré egy pellikán (?) négy fiával.*
4) Egy czintányér szép, dombor müvel fenekén: J – D – C – J. – Jz: S. Sz: 1715”.*
5) Egy ezüst tányér, felirata: „Az Székelyi Refor. S. Ekles. Számára, maga költs. csináltatta T.N.V. Kapitány Zoltán Mihály úr Anno 1777”.
6) Egy keresztelési 8 szögletü czintányér, felirata: „J=D=Ts=A=Sz=E=A 1729”.*
7) Van ezen kívûl 10 db urasztali abrosz és kendõ különbféle himzésekkel.
Székely 1897 aug. 19 a nagytiszteletü Esperes urnak alázatos szolgája Farkas Miklós ref.
lelkész
Tét (ma: Nyírtét)
1) Egy drb urasztali kis ezüst tányér aranyozással felsõ részén egy kis kereszt. Nagyon
réginek látszik, de évszám rajta nem található. Nagy a valószinûség, hogy valamikor
r. kath. áldozási czéloknak szolgált.*
2) Egy ezüst urasztali kehely 1586 év szám felirással s a Bónis czímerrel.*
3) Egy urasztali czintányér e felirással: „Gyulai Ferencz, Csomaközi Zsófia 1651”.*
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4) Egy urasztali czinkanna e felirással: „Isten dicsõségére tsináltatta Bónis Zsigmond,
Váradi Mária ezen kannát az téti templomhoz Anno 1715”.
Egy harangja van, az egészen uj, – egyéb tárgyai nem érdemelnek említést.
Kelt Apagyon 1897 aug. 30. Szabó Aladár apagyi ev. ref. lelkész, a téti egyház felügyelõ
lelkésze
Tornyospálca
1) egy urvacsorai pohár, kívûl-belõl aranyozott ezüstbõl rajta ilyen irással: „Miko Benedek adtam Istennek tisztességére a Templomhoz és Pohárhoz Ao. 1635a”.*
2) egy másik ezûst urasztali pohár az ujabb idõbõl e felirással: „Urunk, Megváltónknak
szeretete maradandó zálogául csináltatta a t.pálczai ev. ref. egyház 1893”.
3) Egy czin-tál, és egy czin-tányér írás nélkül.
4) Két ólom kanna, a kisebbik mintegy 2 itzés – írás nélkül a nagyobb – 21/2 itzés – ilyen
metszéssel: „A t. pálczai Sz. Ecclesia Elõljáróinak u.m. Pásztor András Gonda Mihály,
Pásztor Péter úr Isten dicsõssége körül való buzgólkodás : ezen kanna vétettetett a Sz.
Isten Dicsõségére a N.T. Pálczai sz. Ekkl. számára Kovács Ferencz úr fõbiróságában
Anno 1736 12a Aug. T. Madotsay Mihály úr Prédikátorságában”.*
5) Teritõk: a) egy fehér gyolc kendõ, ily kivarrással: „Páczai Ecclesiához Való”. b) egy fehér abrosz egy szegletére varrott A.P.R.Sz.E.V. nyomtatott alaku betûkkel. Az elõbbi
kendõvel valószinûleg egy kézbõl készült. A felirása ugyanaz bõvebben (a pálczai ref.
szent eclesiához való). Átellenes szegleten A.A. 1807 varrás látható. c) egy sleyer kendõ körül apró tamburirozott varrással, ez az irás van rajta: Ns. Boka Istvánné, Pátzai
Ns. Kovács Borbála. A szegleteken álló 1-1 számjegybõl 1807 jõ ki. d) Egy nagy abrosz fehér selyemmel és aranynyal kivarrva. Körül szélén Jel: 19. 7.8.9. verseinek tartalma olvasható eképen: „Örüljünk és örvendezzûnk és adjunk dicsõséget neki, mert
eljött a báránynak menyegzõje, és az õ felesége elkészitette magát. És adatott néki,
hogy felöltözzék tiszta és fényes bíborban, mert a bíbor szenteknek megigazulások.
Boldogok azok, a kik a bárány menyegzõjének vacsorájára hívattak. A lélek és a
menyasszony ezt mondják: jövél, aki hallja is ezt mondja: jövel. És a ki szomjuhozik
jöjjön el és aki akarja, vegye az életnek vizét ingyen” Ez abrosz közepén N.N.L.K.
nyomtatott nagy betük állanak e verssorok alatt: Galamb hûséggel Lelki Jegyesének –
Alázatossággal munkáját kezének – Magasztalá Sára õ szerelmesének – Szivesen
ajánlja Pátzi seregének Egyik szegleten 1768 év szám kivarrva. A nagy betük azt sejtetik, hogy a készitõ Nemes nagylónyai Lónyai Katalin, ki bárczai Bárczay László,
Tornyos Pálca akkori földesurának hitvese volt.* e) egy asztali keszkenõ perkáljból
körül a szélen metz csipkével, mely felett selyemmel slingelve, és ilyen kivarrott írással van el látva: „Tiszteletes T. Nemes Józsefné, ns. Kala Veronika a Pátzai ns. sz: Eklésia számára, jó lélekbõl készitette tulajdon kezeivel és ajándékozta 1826”.
b) Harangok:
a) egy 4 mázsás és 26 fontos e felirással: „A Páczai Reformata szent Ekklésia öntette a
magok költségén. Szûcs András is adta segedelmét. 1806”.
b) egy másik, az ûtõjén kívûl – mint feljegyeztetett – 5 mázsa 70 fontos harang, ily felírást visel: „A Tornyos Pátzai Reformáta Nemes Ekklézsia öntette a Szent Háromság Istennek tiszteletére 1813”. – Az alján e 4 soros strófa: Az élõket hívom az Isten
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házába – A Hóltat kísérem gyász hangal sirjába. – Nemes László István, mikor éngem
öntött – Akkor Pátza reám ezer rhénest költött. 23 decembr.
c) harmadik, 2 mázsa és 24 fontos harang a többiekhez hasonló dombor betûkkel e felirást mutatja: „A Tornyos Páczai Reformata szent Ekklézsia öntette nemes László István által 1814”. – Az alján két soros versezet látható: „Nyolc esztendõk alatt három
Harangjai – Készültek Pátzának – mutatják számjai”.
Összeirta Tornyos Pálczán 1897 augusztus 21 Hireg József ev. ref. lelkész
Újfehértó
I. Úrasztali készlet
1) Czin tá(l)cza a felvágott kenyér elhelyezésére.
2) Ezüst ovál tányér 1791rõl „az újfehértai reformata sz. Ekklesia számára ajándékozta
nemes N. vzlõ Szunyoghy Szúnyoghy Ábrahám és hitvestársa T. N. Urai Uray Mária
asszony”. Nyomata repülõ szárnyalakok, és egy szárnyas gödény vagy pulyka alak.
Használaton kívûl.
3) Egy aranyozott réztányér beteg urvacsoráztatásakor használták.
4) Ezüst tá(l)cza szép nyomásokkal „Az újfehértói Ref. Sz. Egyháznak Szúnyogh Johanna 1860”.
II. Poharak
1) Aranyozott sugár magos pohár, diszes nyomásokkal ellátva. Név és idõ nincs, de az
1760–70-es évekbõl való lehet.*
2) A fentebbinél alacsonyabb, aranyozott pohár, az újfehértai reformata sz. ekklésia számára készitették Tttes nztes vzlö Doktor Jánosi György özvegye ntes n. Konkolyi Sófia asszony és kedves fia T. n. v. Jánosy Károly úrfi magok költségével 1793 máj. 12.*
3–4) Két kisebb egyforma ezüst pohár aranyozással, következõ felirással: „Emlékül Sz.
P. G. 1886”.
III. Czin Kannák
1) Kisebbszerû „Ao 1701 Die 13 januar. Nemzetes Szúnyogg Ferencz úr feleségével Bernat Kata asszony Conferálták újfehértai ekklézsiához ezen kannát”.*
2) Nagyobbszerû „1768 Die 15 januári Csikos István vette az újfehértói reformata sz.
Ekklésia számára maga költségén szent ajándékúl”.*
3–4) egyik kisebb másik nagyobb név és idõ nélkül.
IV. Asztalteritõk
1) Egy sima vászonterítõ reczegipür szegélylyel felirás nélkül.
2) Vászonkendõ reczegipür betéttel szintén felirás nélkül.
3) Fehér batiszt teritõ arany és áttört selyem himzéssel „az újfehértói ref. sz. ekklézsiának ajándékozza Szúnyoghy Polixéna 1827”.*
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4) Egy kisebb batiszt kendõ arany himzéssel.
5) Egy arannyal átszõtt sárga selyem teritõ, kis apró piros selyem rózsákkal behintve „az
újfehértói ekklesiának adja Szúnyoghy Katalin 1808 eszt”.*
6) Egy kicsiny fekete bársony kenyér takaró arany rojttal „Szent Miklósy Klára” felirással.
Kereszteléshez
1) Egy kis régi czin kanna.
2) Egy alpakka Kanna és egy ugyan azon anyagú keresztelõ tál 1886ik évrõl.
V. Harangok
1) Kisebb „MDCCCXXXVII néhai f. t. S. Balajti vég.rend.bõl öntödött, Az újfehértói
Ref. Sz. Ekklézsia számára” felirással.
2) Nagyobb „Néhai tekintetes és vitézlett Szúnyoghy Demeter úr kegyes hagyományából
készittetett az újfehértói ref. szentegyház részére 1845dik évi õsz hó 1sõ napján Horning József Pesten (nyílszerû jegy rajza) Sz.D.” felirással.
Kiirta Újfehértón 1897 szept 5 Kálmán Dezsõ reform. lelkész
Vaja
1) Egy vert ezüst írásnélküli kanna az úrasztalához bornak.
2) Egy czinbõl készült czirádás két arczképpel ellátott feddetlen boros kanna.
3) két darab ezüst – arannyal fúttatott pohár, az egyiknek a talpára 1754 évszám van karcolva.
4) Egy darab czin kenyér-tányér, ezen felirással: a vajai ref. eklézsia számára ajánlotta
Harsányi Katalin kilencz esztendõs Berkeszi János emlékezetére 1744 esztendõbe.
Példabeszéd X rész 3 vers „Az Úr nem hagyja éhezni az igazak lelkét”. Zsidóbetüvel
írva Jáhvé – Akajó görög betûvel. Predikátor Ónodi b. József.*
5) Egy kis ezüst – kenyérhez való tányér ezen felírással: a vajai ref. egyházé 1813.*
6) Egy kardból csinált kenyérvágó kés.
7) Két darab kenyér-kendõ, négyszögletín veres virággal. Egy darab fejérkendõ. Öt úrasztali abrosz. Egyike ezen felírást viseli: a vajai szent eklézsia számára adta Tóth Bálint szives indulatból 1702 Isten dicsõségére.
8) Egy darab nagyobb selyemkendõ. Egy darab barnavirágú szövetkendõ. Egy darab
arany-ezüsttel himzett fehérkendõ Demeter Anna felírással a vajai ref. eklézsiának.
Egy darab ezüst és arany fonallal kivarott kendõ. Egy darab selyemkendõ. Egy darab
arany és ezüsttel kivarott kendõ. Egy darab arany és színes selyemmel kivarott nagyobb kendõ.
9) Egy szép himzésû úrasztalára való nagy terítõ, közepén himezve egy koszorú, benne
1882 évszám; szélén himzett virágok ékitik, a virágokon belül a következõ himzett
sorok: „Ajándékozta szül: Péchy Mária, Vay Istvánné a vajai ref. egyháznak”.
10) Egy ezüst, belül aranyozott, s kívûl virágokkal díszített keresztelõ pohár.
11) Egy piros-bársony úrasztali teritõ ezen felirással: „Isten dicsõségére készíttette Tóth
Erzsébet 1890 évben”.
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12) Egy igenszép úrasztalára való himzett arany és ezüst virágokkal ékesitett értékes teritõ, készítette id. Gróf Vay Ádámné szül. Lónyay Mária Õ Méltósága 1892 évben.
13) Egy nagy harang felül a fílénél a harangon körül a következõ felirást viseli mindegyik
nagy latin betûkkel három sorban. Elsõ sor: In honorem sa(nct)e trinitatis meo quondam Petrus de Vaja cum consorte qua Anna Zoltan in usum. Második sor: Hereditarie
Possessonis Suae Fudi curaverat sed anno 1690 Menis eque Julio fortuito incen. Harmadik sor: Dvodes tructam ac anno 1694 per haeredeo eiusdem Abraham et Adam
…tam et renovatam. A harang közepén a következõ felirás három sorban egymás alatt:
Ac den quo anno 1764 difissam Anna Vass de czege. Második sor alatta: Abrahami
consiliari relicta vidua ladislaus s cae .o. 3ik sor: R. Mattis colonellus et Michael
omives de Vaya .ucera ac renovari curarunt anno 1766.
14) Egy kisebb harang; felül a filénél a harang körül a következõ nagy latin betükkel való
felirással: Piris Eram Fusa 1588. Sed Casu Fracta 1728. Firi itetum Fusa 1731. Másik
sor alatta körül: Vaja et Consors Catarinae Boross Expensis Serioris Ladislai De. Harang közepén a következõ felirás: In Honorem S S Trinitatis Senior Michael de Vaya
et Consors charitas Horvat Propriis curis et Expensis curarunt Fudi et a.ceri in usum
Eccl. Reform. Vajaiensis 1770. Megjegyzem, hogy a betük nagyon egymásra vannak
írva, s így némelyiket találgatni silabizálni kell, hogy mi is hát voltaképen.
Az anyakönyv 1714 esztendõtõl kezdõdik.
Összeírta Vaja 1897 Aúgúsztús 29én Molnár Mihály ev. ref. lelkész
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Gottesdienstgeräte der evangelischen Superintendantur
Felsõszabolcs
András Jósa hatte den Löwenanteil der von Borovszky verfassten, seine engere Heimat beschreibenden Monographie übernommen. Nicht nur als Autor wirkte er daran mit, sondern war auch
seinen Mitautoren beim Schreiben behilflich. Auf seine Ersuchen forderte der Senior der reformierten Superindendantur, Péter Görömbei, seine Pfarrerkollegen in einem Rundschreiben auf, Listen
über die Ausstattungsgegenstände ihrer Kirchen zusammenzustellen. Nach Erhalt der Antwortschreiben übergab Görömbei diese im Frühjahr 1898 an Jósa (Archiv des Seniorats, Inv.Nr.: E
788/1898), und im Schriftmaterial des Museums sind sie bis in die Gegenwart erhalten geblieben.
Die vorliegende Studie publiziert dieses Material.
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Pál Gyula alkotásai a Jósa András Múzeumban
Madár Xiména
Pál Gyula a XX. századi magyar képzõmûvészet egyik legeredetibb alakja. A mûvésszel
kapcsolatos irodalom nagy részét a szakfolyóiratokban megjelent kritikák, cikkek, kiállítás ismertetõk, valamint a katalógusok bevezetõi teszik ki. A cikkek többsége vagy általánosságban tárgyalja Pál Gyula mûvészetét, vagy annak egy-egy részletére koncentrál. Csupán egy olyan tanulmányt
ismerek (BALOGH–PAPP 1983.), amely átfogó képet alkotott Pál Gyula személyérõl, mûvészetérõl.
A kötet a nyíregyházi Városi Galéria, valamint a magánygyûjtõk tulajdonában lévõ alkotásokon keresztül mutatja be Pál Gyula mûvészetét.
Dolgozatom célja, hogy a Jósa András Múzeumban lévõ Pál Gyula életmûrészlet feldolgozásával tovább segítsem a festõ alkotásaihoz vezetõ utak megismerését és teljesebbé tegyem a róla
alkotott eddigi képet.
Pál Gyula mûveinek sorsa párhuzamba állítható a festõ életrajzával. Életmûvének darabjait
a mindenkori mecénások helyezték el közgyûjteményekben, a néhány magánkézben található alkotást pedig idõszaki kiállításokból ismerjük. Ez lehetõvé teszi a teljesebb oeuvre megismerését.
Napjainkban a Nyíregyházi Városi Galéria rendelkezik az egyik leggazdagabb és legértékesebb Pál Gyula gyûjteménnyel. Az intézmény huszonöt alkotást tudhat a magáénak. A képek egytõl-egyig olajfestmények. Nagy részük az 1988-as évben került a galéria tulajdonába részben ajándékozással, részben vásárlás útján.
A Jósa András Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményében harminchárom Pál Gyula alkotás
található. Mellettük a mûvész személyes jellegû tárgyaiból is õrzünk pár darabot. Ezek közé tartozik
Pál Gyula citerája, festõállványa, festõdoboza, ecsettartó szilkéje, több ecsete és pár festéktubusa is.
A kollekció nagy részét az olajfestmények teszik ki, de jelentõs számban találunk közöttük
filctollal készült rajzokat, pár rézkarcot, sõt egy pasztellképet is. A gyûjteményben lévõ munkák az
1959–1980 közötti évekre keltezhetõk, zömükben a mûvész érett és kései korszakához tartoznak.
Az alkotások nagy része vásárlás útján került a múzeumi gyûjteménybe, pár darabot az akkori Megyei Tanács ajándékozott intézményünknek.
A gyûjteményben lévõ Földosztás és Gyümölcsfametszõk címû monumentális munkák az
1965-ös országos pályázaton díjban is részesültek (KOROKNAY 1971. 92.).
A megyei múzeumigazgatóság más intézményei is elõszeretettel gyûjtötték, vásárolták
vagy éppen célirányosan rendelték Pál Gyula alkotásait. A Vay Ádám Múzeumban két olajképe és
egy ceruzarajza, a Báthori István Múzeumban két rézkarca és egy grafikája található.
A Rétközi Múzeum õrzi annak a Kisvárdát bemutató grafikai sorozatnak egy részét, amelyet a mûvész a kisvárdai múzeum akkori igazgatójának, Ács Zoltánnak a kérésére készített 1979ben (ÁCS 1981. 5–6.).
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Az idõk során a megyei múzeumban leltárba vett munkák közül többet a város közintézményeiben helyeztek el. A megyeháza épületében találhatók többek között a mûvész Vonuló asszonyok és Örökváltság címû alkotásai.

Pál Gyula életrajza
A mûvész önéletrajzában sorsáról, életérõl így vall: „1928. július 26-án születtem. Szüleim
földmûves napszámosok voltak. Anyám, született Mosolygó Ilona, csak öt hónapig élt törvényes
apámmal, aki 1914-ben kivándorol Amerikába. Még egyszer nem ment férjhez, inkább vállalta akkori sorsát: Budapesten, Nyírbátorban és Nyíregyházán szolgáló lett. Egyetlen leánytestvérem
6 éves korában meghalt. Anyám beteg lett. Sorsomat 1931-ben a debreceni m. kir. Áll. Gyermekmenhely gondozásába adta. Felépülése után ismét magához vett egy idõre, de munkáltatói rendelkezésre
újra megvált tõlem: 1938-ig rokonaimnál nevelkedtem Érpatakon. Tízéves koromban Kállósemjénbe költöztünk. Ketten éltünk. Napszámosként kerestük kenyerünket. Iskolába és napszámos munkába felváltva jártam. Elemi iskoláimat itt végeztem…1941-ben hentesinas lettem. 1942–44 között
a csepeli WM 1 gyárban dolgoztam. Felszabadulásunk alkalmával fiatalként a jászberényi és ceglédi fogolytáborba kerültem öt hónapra. 1946–47-ben kerékgyártó szakmát tanultam, majd e területen önállóan dolgoztam.” (BALOGH–PAPP 1983. 5.)
1946–1947-ben is csak a kerékgyártó szakma mellett jutott idõ arra, hogy rajzolással foglalkozzon. Lassan-lassan megteltek színes rajzokkal a konyhai falvédõk hátlapjai, s ilyen rajzokkal
mutatkozott be 1947. június 30-án a nyíregyházi szabadiskolán (BALOGH–PAPP 1983. 5.). Itt Diószegi Balázs tanítványa lett. Késõbb a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója. A fõiskolán Hincz
Gyula, Domanovszki Endre és Bencze László voltak mesterei. „…Barcsay Jenõ bonctanra és kockológiára tanított, de Fónyi Géza korrigálásait is megismertem. Emlékezetesek Rabinovszki Máriusz
elõadásai is. Népi államunk ösztöndíjjal, kollégiumi ellátással segítette tanulmányaimat. 1954-ben
végeztem és rajztanári diplomát nyertem.” – vallotta önéletrajzában a mûvész (BALOGH–PAPP
1983. 6.).
A fõiskola elvégzése után megnõsült, majd feleségével, Broda Máriával együtt Kalocsára
költözött, ahol az Óvónõképzõben kapott rajztanári állást. 1957-ben az intézet megszûnése miatt
kérte áthelyezését a Nyírségbe. A „világlátott” hazatérõ fiú feszülõ lelkesedéssel látott a festõi és tanári munkához a demecseri általános iskolában. Hat év elteltével Nyíregyházára került, elõbb a 4.
számú Általános Iskolában tanított, 1964-tõl pedig a tanítóképzõ intézet tanára lett, s még ugyanebben az évben felvételt nyert a Képzõmûvészeti Alap tagjai közé (BALOGH–PAPP 1983. 6.).
1966-ban a fõvárosban, a Fényes Adolf teremben egyéni kiállítása nyílt, mely megismertette mûvészi kvalitásait a szélesebb, országos közönséggel is.
A következõ években igen fontos szerepet töltött be Szabolcs-Szatmár megye, valamint
Nyíregyháza képzõmûvészeti életének fellendítésében. Sokat tett a képzõmûvészeti alkotóközösségek létrehozásáért. Rendszeres résztvevõje volt a tokaji és a hajdúböszörményi mûvésztelepeknek.
Mindezen idõ alatt folyamatosan szerepelt az országos tárlatokon is. Az 1960-as évek végétõl 1971ig a kelet-magyarországi Területi Képzõmûvészeti Szervezet tagja, majd megyei titkára volt. Abban
az évben a Bessenyei Tanárképzõ Fõiskola rajz tanszékére került oktatónak. Mindössze két évet
dolgozott itt. Egész életében komoly egzisztenciális gondokkal küzdött és ez kihatott az egészségére
is. 1976-tól hosszú betegeskedés következett (BALOGH–PAPP 1983. 7.).

1 A csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémmûvei Rt.
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1981. februárjában gyûjteményes kiállítást rendezett a Mûcsarnokban. A megnyitón már
nagyon betegen vett részt és hazatérte után kórházba került (BALOGH–PAPP 1983. 7.). Pár hónappal
késõbb, 1981. április elsején Pál Gyula örökre búcsút vett a Nyírség csodálatos tájaitól.

Pál Gyula mûvészetérõl
Pál Gyula nem tartozott azon mûvészek sorába, akik engedve a divatos irányzatoknak, tartalom nélküli, csupán a formák minél izgalmasabb elrendezésére épülõ képi világ megalkotására törekedtek. Az õ festõi látásmódja nagyon is eredeti. Mûvészetét mindvégig gyermek- és ifjúkori emlékei ihlették. Saját elmondása szerint egész életében szorosan kötõdött szülõföldjéhez, az itt élõ és
dolgozó emberekhez. A Nyírség munkától meghajlott hátú, földeken dolgozó munkásembereinek
(fõként a nyírségi asszonyoknak) a szószólója õ. Ház, fa, asszonyok, kerítés, utca mind-mind viszszatérõ elemek festészetében. Szépen megformálódik mindez a Földosztás Nyíregyházán vagy
a Fametszés és Emlék címû olajképein.
Maga a festõ a következõképpen vall: „A mûvészet nem játék. Nem vasárnapok délutánjait
kitöltõ cselekedet. A mûvészet egy életre szóló kemény, következetes munka, helytállás. Közösségi
ügy! A mesterségbeli tudás rideg csillogtatása csupán, bármilyen magasszintû legyen is, szemétre
való holmi, ha az ember nem szól az emberhez, a mûveken át. A tanulóévek, az évekig tartó szinte
tudományos kutatások, a csiszolt mesterségbeli tudás megszerzése érdekében helyesek ugyan és
szükségesek, de mit érünk vele, ha festeni tanulunk, de érezni nem tudunk. Mit ér a mûvészetünk, ha
nem gyökerezett szilárd talajba, ha elszakad a való élettõl, az emberektõl, ha nincs honnan táplálkoznia és újra megújulnia. Valahová tartoznunk kell. Valamilyen talajból táplálkoznunk kell, és amilyen föld táplál minket, mûvészetünket, olyan Termés várható ezen a téren.” (PÁL 1967. 33.)
Bár a táj szinte minden esetben lényeges eleme mûvészetének, életmûvében ritkán találkozunk az emberi jelenlétet mellõzõ tájképekkel. Ha csak közvetetten is, de az emberi lét szinte minden tájképén jelen van. Képi világában a motívumok – legyenek azok akár alakok, akár tárgyak –
szimbolikus jelentéssel bírnak. Pál Gyula képein nincsenek felesleges elemek, minden egyes tárgynak, alaknak megvan a maga szigorúan meghatározott helye és szerepe. A festõ mondanivalóját
mesteri forma- és színredukciós módszerrel élve fejezi ki.
Festményein a különbözõ tárgyi motívumok élesen elhatárolódnak egymástól, valamint a
háttértõl, és ebben nagy szerepe van a kontúrnak, mely gyakran körbezárja a formákat. Elõszeretettel használta olajképein a fekete színt. A fekete vonalaknak jelentõs szerepe van Pál Gyula festészetében, egyrészt a már említett kontúr szerepét töltik be, másrészt a térbeliség érzékeltetésében,
a „zeneileg komponált ritmusok” (ROZVÁNYI 1966. 42.) hangsúlyozásában kapnak óriási szerepet.
A mûvész olajképeit leginkább farostlemezre festette. A farost Pál Gyula számára nem csupán egyszerû alap, hanem a kép szerves része. A festékfoltok alól felbukkanó festetlen alap okkerszínû foltjai összhangban állnak a képek barnás, kékesszürkés színvilágával és olykor a fény szerepét is betöltik. A festmények eredeti keretei úgyszintén festetlenek, színük hasonló az alap színéhez.
Egyszerûségük egyrészt a festõ azon meggyõzõdésébõl fakad, hogy a díszes keret elvonja a figyelmet a mûrõl, ugyanakkor az állandó pénzügyi gondokkal küszködõ mûvész nem is engedhette meg
magának, hogy szebb keretekkel lássa el munkáit.
A festéket lazúrosan vitte fel az alapra. Bár a festékek keveréséhez sok lenolajat használt,
képei mégis fénytelennek hatnak. Ennek oka az alapozatlan farostban keresendõ. A lenolaj adta fényes felület hiányát, a csillogást kárpótolja az igen gyakran használt alumíniumpor, melyet festékeibe kevert.
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1. kép
Mellékutca, 1959 (papír, pasztell, 32×24 cm – Ltsz.: 64.24.1.)
Abb. 1
Nebengasse, 1959 (Papier, Pastell, 32x24 cm – Inv.Nr.: 64.24.1.)
A következõkben Pál Gyula mûvészetének jellegét a Jósa András Múzeumban õrzött mûvek elemzésével igyekszem megragadni és szemléltetni.
Az oeuvre korai szakaszához tartozik a Mellékutca címû pasztellkép, melyet még Bujon
készített 1959-ben (1. kép 2). Látszólag egy mozzanatot ragad ki a falu megszokott, mindennapi életébõl. A kép középterét két napsütötte ház oromfala tölti ki. A bal elõtérben kerekes kút áll, mögötte
gyér lombú fa magasodik. Az elõtér jobb oldalán két egymással szembenálló gyermek játszadozik.
Optimista hangvételével, világos színeivel a kép szinte idegennek hat azok számára, akik a mûvésznek csupán késõbbi munkáit ismerik. A formák elnagyoltak, a színfoltok elmosódnak, a házak falának árnyékos része és a talajra vetõdõ árnyékos foltok szinte egybeolvadnak. Ezen a képen még találkozunk a különbözõ képi motívumok vetett árnyékával, amely a késõbbiek folyamán teljes mértékben eltûnik Pál Gyula festészetébõl. Alkotásain az önárnyék is csupán az alakok plasztikusságának érzékeltetésére jelenik meg. Mûvészetének érett és kései szakaszában azonban emberi alakjai
csupán dekoratív foltnak hatnak a háttér nagy, egynemû színfoltjaival szemben. A különbözõ képi
elemek tudatos elrendezése által a mûvész egy valós, szinte körbejárható teret hoz létre. A kerekes
kút mellõl kiindulva a nézõ könnyen eljut a házakat elválasztó barna kerítéshez, onnan a háttérben
lévõ házhoz, majd vissza a kerítés mellett elhaladva az elõtér jobb oldalán játszadozó gyermekekhez. A rajz színvilága kettõs (zöld-piros, sárga-lila) komplementer kontrasztra épül, melyet a barna
2 A fotókat Boros György készítette, munkáját köszönöm!
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2. kép
Anna néni, 1956 (farostlemez, olaj, 70×40 cm
– Ltsz.: K.83.5.4.)
Abb. 2
Tante Anna, 1956 (Holzfaserplatte, Öl, 70×40 cm
– Inv.Nr.: K.83.5.4.)
és az ultramarinkék foltjai egészítenek ki. A házak fehéres,
kékes foltjait a kerítés sötétbarnája ellenpontozza, míg a háztetõk vöröses színeire a fa ágainak zöld lombozata válaszol.
Pál Gyula portréfestészetének jellegzetes vonása,
hogy az ábrázolt alakok gyakran meghaladják az életnagyságot. Ez jellemzõ az 1965-ben készült Anna néni címû festményére is (2. kép). A semleges, szürkéslila háttér elõtt ábrázolt asszony portréja a kép terének szinte teljes egészét kitölti, s ez monumentalitást kölcsönöz az alaknak. A kép
szimmetrikus felépítésû, az arc tengelye megegyezik a kép
tengelyével. A földszínekkel megfestett, idõs nõ arcában testet ölt az emberi sorsszerûség. Egy tipikus társadalmi osztály
képviselõje õ. Azoknak az embereknek sorsa sûrûsödik alakjában, akik egész életüket a nyírségi föld megmunkálásával
töltötték. Az idõs nõ sorsába beletörõdve (az elsõ világháborúban elvesztette võlegényét), meglepõ nyugalommal
tekint a messzeségbe. Arcának kemény vonásai elárulják

3. kép
Házsor, 1970 (farostlemez, olaj, 40×80 cm – Ltsz.: K.1970.6.11.)
Abb. 3
Häuserzeile, 1970 (Holzfaserplatte, Öl, 40×80 cm – Inv.Nr.: K.1970.6.11.)
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a feje fölött elröppent idõt, s az állandó harcot a létért. Fekete kendõjének szögletes vonalai még
jobban kiemelik magára hagyatottságát, bezártságát, társtalanságát.
Pál Gyula gyakran élt a frízszerû, vízszintes kompozíció lehetõségeivel. E tekintetben jellegzetes az 1970-ben készült Házsor címû alkotása (3. kép). Egy olyan zárt, lineáris kompozíciótípussal állunk itt szemben, ahol a kép középterét kitöltõ házsor ívesen haladó vonala szinte körülöleli
a kép jobb oldalán lévõ staffázsfigurát. A házsor tömör felületét csupán a kerítések ritmikusan haladó léceinek sora töri meg, mintegy érzékeltetve ezáltal a tér folytatódását. A térbeliséget, a mélységet az elõteret képezõ, íves záródású utca zöld foltjával, valamint az ott magasodó fák elrendezésével érzékelteti a mûvész. A kép szélein álló házak tetejének belsõ vonalai a nézõ tekintetét a fekete
ruhába burkolt alak felé terelik és az elõtérben lévõ fák befelé forduló törzsei ugyancsak ezt a célt
szolgálják. Mindezek az elemek szükségessé is válnak egy olyan téglalap formájú képen, ahol az
asszony sötét, pálcikaszerû alakja eltörpül a házsor erõteljes megfogalmazása, a különbözõ képi elemek felaprózott formái és az éles színkontraszt mellett. Az oromfalakat záró cikk-cakkos vonalakat
a házak tetejét egybefogó, ívesen futó vastag fekete vonal (horizont) ellenpontozza. Míg az elõzõek
az idõszakosat, a végest, addig az utóbbiak a folytonosságot, a végtelent sugallják. A kép színvilága a fehér-fekete és a zöld-vörös erõteljes kontrasztjára épül, s ezen finomítanak a házak falának
gazdag, világosbarna árnyalatai.

4. kép
Éjfélt követte a hajnal, 1978
(farostlemez, olaj, 70,5×99 cm – Ltsz.: K.83.5.3.)
Abb. 4
Der Mitternacht folgte das Morgenrot, 1978
(Holzfaserplatte, Öl, 70,5×99 cm – Inv.Nr.: K.83.5.3.)
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Pál Gyula képeinek térbeliségét a rajtuk lévõ motívumok elmetszésével éri el, kitágítva így
a rendelkezésére álló látványt, mintegy virtuális térrel bõvítve a megfestettet. Szép példája ennek az
Éjfélt követte a hajnal címû képe, amelyen az elõtérben csupán csak sejtetett lovas fogat útja
csaknem merõlegesen keresztezi a távolban eltûnõ figura útját (4. kép). Ezzel a megoldással a mûvész létrehozza a horizontális és vertikális mélységet. Az utca ívesen haladó erõteljes vonala, a világos házfalak egyértelmûen a távolban haladó figura irányába terelik a figyelmet. Ennek az iránynak
a követését hivatottak erõsíteni a kép árnyékos oldalán lévõ ablakok virító színfoltjai is. A fogaton
ülõk nyugodt, egyenletes mozgással haladnak a „kapuként” táruló utca elõtt, más célt követve
(BALOGH–PAPP 1983. 21.). Az eltûnõ alak mitikus figurája helyett õk szimbolizálják a hétköznapok
rideg valóságát.
A képzõmûvészeti gyûjtemény legújabb szerzeményei közé tartozik a festõ Kék házak címû
olajképe, melyet 2007-ben vásároltunk (5. kép). Az 1977-ben készült festmény kompozíciós megoldása rokonságba hozható a Koránkelõ (a nyíregyházi Városi Galéria tulajdona) címû alkotással.

5. kép
Kék házak, 1977 (farostlemez, olaj, 58×62 cm – Ltsz.: K.2007.6.1.)
Abb. 5
Blaue Häuser, 1977 (Holzfaserplatte, Öl, 58×62 cm – Inv.Nr.: K.2007.6.1.)
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Mindkét esetben olyan lineáris, nyitott kompozíciótípussal állunk szemben, amelyben a kép jobb
elõterébe lépõ alak adja meg a mû alaphangját. A nézõ szeme azonban mégiscsak minduntalan
elõbb a kép bal széle felé hajlik, majd onnan vissza az asszony sziluettszerû alakjára. A képsíkba
éppen belépõ alak mozgása által létrehozott dinamizmust erõsíti a kerítés ívelt szakaszokból kialakított, ritmikusan haladó vonala. A kép bal széle felé haladva a kerítést záró súlyos fekete vonal, valamint a talaj és a kerítés találkozásánál létrejött, eddig hullámosan haladó vonal finoman eltávolodik egymástól, akár egy tölcsér szélei. Ha az így keletkezett két ellentétes irányú vonalat meghoszszabbítjuk, azok a képmezõbe lépõ nõi alak karja alatti pontban metszik egymást. Ezáltal egyértelmûen az alak felé irányítják a figyelmet. Ugyanezt a szerepet töltik be a kép hátterében lévõ háztetõk erõteljes fekete vonalai, valamint a fa befelé forduló kopár ágai is. A nézõ engedelmeskedik
a képi elemek akaratának. A fekete ruhába burkolt, nyúlánk alak magányosan halad a keskeny járdán. Elszigeteltségét csak fokozza a háttér házsorától elválasztó okkeres-zöldes kerítés. Az elõtér
bal oldalán megjelenõ, a kép szinte teljes magasságát átfogó széltépte fa kopár ágai kiemelik a nõ
magányát.
Pál Gyula rajzainak egyik fõ jellegzetessége a filctoll használata. Ezt a technikát a mûvész
leginkább élete utolsó szakaszában alkalmazta. A kezdetben csupán fekete vonalakból kialakított
kompozíciók, tájképek világába idõvel egyre több színt csempészett be. A fekete vonalak és foltok
között egyre gyakrabban bukkant fel egy-egy piros vagy barnás-sárgás színfolt. Ez a „színesség” elsõsorban az 1979-ben készült rajzain figyelhetõ meg. A kezdeti vastag vonalakkal kialakított súlyos
formák, nagyobb képi egységek jellemezte rajzokat idõvel felváltják a letisztult, csupán pár vonallal kialakított kompozíciók (PAPP é.n. bevezetõ).
A Jósa András Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményében hét filctollal készített Pál Gyula
rajz található. A Sáros december címû egyike Pál Gyula azon ritka alkotásainak, amelyeken hiányoznak a festõ mûvészetére oly jellemzõ staffázsfigurák, s ahol csupán a faluszéli táj szorosan egymás mellé bújó házai tanúskodnak az
ember jelenlétérõl (6. kép). A görbe
falú házak sora hûen követi az elõteret kitöltõ talaj hullámzó vonalát,
s mozgásával életet lehel e sivár téli
tájba. A talaj meg-megszakadozó vonalai lépésrõl-lépésre végigvezetik
a nézõ tekintetét a kép egyik szélétõl
a másikig. A horizontvonalat igen
magasra helyezi a mûvész, a nézõ
csak sejtheti, de nem láthatja, mi van
a házsor mögött. Ezzel utal az emberi
lét véges mivoltára.
Életének utolsó évében készült a Beszélgetõk címû filcrajz (7.
kép). A képen igen tömören fejezi ki
mondanivalóját. Középen egy ház
6. kép
áll. Mellette, a kép jobb elõterében
Sáros december, 1980 (papír, filctoll, 19×27 cm – Ltsz.: K.2005.1.5.)
nyitott kerítés elõtt két nõ ácsorog.
Balra, a ház léckerítése elõtt kopár fa.
Fig. 6
A rajz elsõ látásra befejezetlennek tûMatschiger Dezember, 1980 (Papier, Filzstift, 19×27 cm
nik, hiszen a ház tetejének és falának
– Inv.Nr.: K.2005.1.5.)

478

Pál Gyula alkotásai a Jósa András Múzeumban
vonalai a kép jobb széle felé haladva
egy-egy konkrét pontban megszakadnak. A ház és a kerítés megrajzolásakor a mûvész nem használ racionális
vonalakat. Az ide-oda hajladozó,
sokszorosan megtört vonalak révén
egy képzeletbeli világba röpíti a nézõt. A rajz minden egyes eleme életre
kel, csupán az egymással szemben
álló, társalgó nõk szilárd alakja nyújt
némi megnyugvást. Csak sejthetjük
a beszélgetés tényét, hiszen heves
mozdulatoknak nyoma sincs a képen,
s az alakok arcvonásait sem látjuk.
Az asszonyok testtartása, valamint
kendõjük éleinek vonala árulja el,
7. kép
hogy a két nõ társalog. A kerítés és
Beszélgetõk, 1980 (papír, filctoll, 22×30 cm – Ltsz.: K.93.5.5.)
a ház ábrázolása csupán a körvonalak
használatára korlátozódik, mellõzve
Fig. 7
minden egyes részletet. A hangsúly
Plaudernde (Papier, Filzstift, 22×30 cm – Inv.Nr.: K.93.5.5.)
a két nõ alakjának sötét foltjára tevõdik, melyet (melyeket) a kép bal oldalán álló fa sötét, erõteljes vonala ellensúlyoz. A kép függõleges szimmetriatengelyétõl balra feltûnõ motívumok – jobbra hajló vonalaik által – azt az érzést keltik, mintha fültanúi lennének a beszélgetésnek, s csak azért dõlnének az asszonyok felé, hogy hallgatózzanak.
A Jósa András Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményében õrzött jelentõs Pál Gyula anyag
feldolgozása folyamatban van, amit a mûvésznek a magyar képzõmûvészetben elfoglalt meghatározó helye és városunkhoz, megyénkhez való szoros kötõdése is indokol.
A Jósa András Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményében található Pál Gyula mûvek
1. Mellékutca, 1959 (1. kép)
papír, pasztell, 32×24 cm
Ltsz.: K.64.24.1.

5. Faültetés, 1965
papír, rézkarc, 29,5×19,5 cm
Ltsz.: K.66.7.2.

2. Anna néni, 1956 (2. kép)
farostlemez, olaj, 70×40 cm
Ltsz.: K.83.5.4.

6. Földosztás, 1966
vászon, olaj, 150×200 cm
Ltsz.: K.78.5.30.

3. Betlehemes fiú, 1965
farostlemez, olaj, 80×60 cm
Ltsz.: K.67.1.1.

7. Fametszés, 1966
Vászon, olaj, 150×200 cm
Ltsz.: K.78.5.5.

4. Almafeldolgozás, 1965
papír, rézkarc, 29,5×19,5 cm
Ltsz.: K.66.7.1.
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8. Régi utca, 1968 – tartós letétben
a Megyei Önkormányzatnál
farostlemez, olaj, 50×80 cm
Ltsz.: K.76.18.12.
9. Házsor, 1970 – tartós letétben
a Megyei Levéltárban (3. kép)
farostlemez, olaj, 40×80 cm
Ltsz.: K.1970.6.11.
10. Visszaemlékezés, 1971
farostlemez, olaj, 59×60,5 cm
Ltsz.: K.72.1.22.
11. Mementó, 1971
papír, filctoll, 28×21 cm
Ltsz.: K.83.5.5.
12. Kucsmás fej, 1971
papír, filctoll, 30×20 cm
Ltsz.: K.93.13.2.
13. Sóstói táj, 1972
farostlemez, olaj, 50×80 cm
Ltsz.: K.72.3.20.
14. Jósaváros, 1974
papír, rézkarc, 19,6×29,3 cm
Ltsz.: K.75.2.7.
15. Gyümölcstermelés, 1974
papír, rézkarc, 19,6×29,3 cm
Ltsz.: K.75.2.6.
16. Örökváltság, 1974
– tartós letétben a Megyei
Önkormányzatnál
farostlemez, olaj, 70×90 cm
Ltsz.: K.83.5.2.
17. Sárga virágok, 1975
farostlemez, olaj, 69×61,5 cm
Ltsz.: K.79.4.1.
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18. Határban, 1975
farostlemez, olaj, 60×110 cm
Ltsz.: K.98.298.
19. Felkelõ nap, 1977
Farostlemez, olaj, 41×169 cm
Ltsz.: K.98.232.
20. Kék házak, 1977 (5. kép)
farostlemez, olaj, 58×62 cm
Ltsz.: K.2007.6.1.
21. Éjfélt követte a hajnal, 1978
(4. kép)
farostlemez, olaj, 70,5×99 cm
Ltsz.: K.83.5.3.
22. Hazatérõ három asszony, 1978
– tartós letétben a Megyei
Önkormányzatnál
farostlemez, olaj, 48×68 cm
Ltsz.: K.78.11.6
23. Vonuló asszonyok, 1978
– tartós letétben a Megyei
Önkormányzatnál
farostlemez, olaj, 110×120 cm
Ltsz.: K.80.8.4.
24. Kisváros, 1979
papír, filctoll, 22,9×30,3 cm
Ltsz.: K.98.272.
25. Emlék, 1980
farostlemez, olaj, 57×61 cm
Ltsz.: K.93.5.3.
26. Fák és emberek, 1980
papír, filctoll, 21×28 cm
Ltsz.: K.83.5.6.
27. Otthoni hangulat, 1980
papír, filctoll, 20×30 cm
Ltsz.: K.93.5.2

Pál Gyula alkotásai a Jósa András Múzeumban
28. Õsz, 1980
papír, filctoll, 20×30 cm
Ltsz.: K.93.5.4.

31. Temetõben, é. n.
farostlemez, olaj, 55×60 cm
Ltsz.: K.93.5.1.

29. Beszélgetõk, 1980 (7. kép)
papír, filctoll, 22×30 cm
Ltsz.: K.93.5.5.

32. Kisvárdai részlet, é. n.
papír, filctoll, 30×20 cm
Ltsz.: K.93.13.1.

30. Sáros december, 1980 (6. kép)
papír, filctoll, 19×27 cm
Ltsz.: 2005.1.5.

33. Örökváltság, é. n.
– tartós letétben a Nyíregyházi
Polgármesteri Hivatalban
farostlemez, olaj, 106×120 cm
Ltsz.: K.83.5.2.
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Werke von Gyula Pál im Jósa András-Museum
In dem Aufsatz schildere ich die gegenwärtige Situation der von Gyula Pál geschaffenen
Werke, die sich in der Sammlung Bildende Kunst des Jósa András-Museums sowie in verschiedenen öffentlichen Sammlungen des Komitats befinden.
Anhand einiger bedeutenderer Stücke der Gyula Pál-Kollektion des Jósa András-Museums
habe ich mich bemüht, das Wesentliche der Kunst des Malers zu erfassen. Mit dem vorliegenden
Aufsatz möchte zu den weiteren Forschungen in Bezug auf den Künstler bzw. der Herausgabe einer
Monographie über Gyula Pál zu einem späteren Zeitpunkt beitragen.

Xiména MADÁR
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
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Egy újkôkori csontváz Vállajról
Szathmáry László
Bevezetés
2002-ben Almássy Katalin és Istvánovits Eszter régészek (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) két újkõkori sírt tártak fel Vállajon, a határátkelõ építését megelõzõ ásatások során. Antropológiai megítélésre a két temetkezés közül csak az 1. sír egyéne volt alkalmas. A 2. sírból értékelhetõ
vázmaradvány nem került felszínre. A sírokba a Szamos vidéki festett kerámia népessége temetkezett, tehát az újkõkor középsõ szakaszának végére keltezhetõek (MAKKAY 2003., vö. KALICZ–MAKKAY 1977. 52., 106.).

Anyag és módszer
A nevezett egyén elhalálozási korát csak a koponyavarratok elcsontosodási ritmusa szerint
lehetett becsülni: második fokozatú, tehát 30–60 év között hunyt el (NEMESKÉRI–HARSÁNYI–ACSÁDI 1960.). Neme: nõ (vö. ÉRY–KRALOVÁNSZKY–NEMESKÉRI 1963.). A testmagasság becslésére nem
nyílt lehetõség, mert a hosszú csontok végrészeinek mérhetõ pontjai hiányoztak.
A koponyaméretek alapján történõ összehasonlító vizsgálatot a hiányzó méretek pótlása
elõzte meg. Ez a MARTIN (1928.) definíciói szerinti méretekre vonatkozott, és a Dear-féle fõkomponens módszerrel történt minden olyan egyed esetében, ahol a tíz közül legalább négy eredeti koponyadimenzió megállapítható volt (vö. GUBA–SZATHMÁRY–ALMÁSI 1997.). A vállaji lelet besorolása
a GUBA–SZATHMÁRY–ALMÁSI 1997-ben kialakított nem hierarchikus osztályozás szempontjai alapján történt.
Eredmények
A vállaji 1. sír kraniológiai paraméterei MARTIN 1928. = M definíciói szerint az alábbiak:
M1 (legnagyobb agykoponya-hosszúság) = 180 mm,
M8 (legnagyobb agykoponya-szélesség) = 135 mm,
M20 (porion-bregma magasság) = 116 mm,
M48 (az arc felsõ részének magassága) = 64 mm,
M51 (a szemüreg szélessége) = 39 mm,
M52 (a szemüreg magassága) = 30 mm,
M54 (az apertura piriformis legnagyobb szélessége) = 23 mm,
M55 (a csontos orr magassága) = 46 mm.
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A nem hierarchikus csoportképzés eredménye alapján e lelet a hat típus közül ahhoz a viszonylag nagy szélességi és hosszúsági méretekkel jellemezhetõ „F” típushoz tartozik, amely az
AVK tipikus összetevõje. Ezt Vállajhoz területileg legközelebb Tiszalök–Hajnaloson azonosítottuk.
A neolitikum elején és közepén még létezett szelekciós elõnye ennek az F-típusnak, hiszen a Körös
kultúrában 12 közül 9, azaz 75 %, az AVK-ban 7 közül 6, azaz 86 % volt a részesedése. A tiszai kultúrában viszont 13-ból már csak 6 esetben mutatható ki, tehát 46 %-ban képviselt. A hét, korábban
elemzett vonaldíszes nõi lelet közül egytõl, a miskolci Büdöspest barlang bükki faciesbe sorolt leletétõl biztosan különbözik, hiszen az, a kisebb agykoponya dimenzióinak kombinációi révén az
„A” csoporthoz sorolható. Tiszalök–Hajnalos mellett az „F” csoportú vonaldíszes analógiák Békés–Délóról, Mezõberény–Laposi kertekrõl, Tiszaluc–Sarkadpusztáról, Csanytelek–Újhalastóról és
a miskolci Hillebrand Jenõ barlangból származnak. A korábbi Körös kultúra nõi leletei közül az „F”
csoportot Deszk 6. sírjának lelete, Hódmezõvásárhely–Kotacpart, Vata tanya mind a négy vizsgálható lelete, Szarvas–Szappanos két csontváza és Szolnok–Szanda–Tenyõsziget, Derzsi gát két egyede reprezentálja. Különbözik ezektõl Deszk 5. sírja (E csoport), a Szajol–Felsõföld házában feltárt
váz (D csoport), valamint a jobb megoldás hiányában ezekkel a leletekkel együtt elemzett egyetlen
Starèevo emlék Lánycsókról (C csoport) (GUBA–SZATHMÁRY–ALMÁSI 1997.).
A fentiek értelmében a vállaji nõ egy olyan néprész tipikus összetevõje lehet, amely az Alföld korabeli népességének autochton és déli immigráns kraniológiai vonásait ötvözi (vö. SZATHMÁRY 1985., ZOFFMANN 1993., ZOFFMANN 2001.).
Megjegyzendõ, hogy a férfiak struktúrája az AVK idején a nõkétõl sokkal diverzebb volt.
Ezáltal az autochtonok és az immigránsok anatómiai jellegzetességeinek elkülönülése egyértelmûbben megítélhetõ. A férfiaknál a lehetséges nyolc variáns közül öt kimutatható az AVK idején
(GUBA–SZATHMÁRY–ALMÁSI 1997.).
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A Neolithic skeleton from Vállaj
The present paper deals with the craniological description and comparison of a Middle
Neolithic female individual aged between 30 and 60 belonging to Painted Pottery Culture of Szamos Region.
According to the author, this individual is a representative of both the Carpathian Basin’s
autochthonous components and the immigrant components coming from the Balkans. The examined skeleton can be classified into the anatomical group (i.e. ’F – component’; GUBA–SZATHMÁRY–ALMÁSI 1997.) which is typical of ALP civilization (86 percent).
The same constituent amounts to three quarters of the females in Early Neolithic Körös
Culture as well, all the same, it can only be recognized in 46 percent of Late Neolithic Tisza Culture.
Translated by the author
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Egy összeégett kelta leletegyüttes restaurálása
Németh Erika

1. kép
M3 autópálya, 137. lelõhely, 58. objektum:
földlabdával felvett leletegyüttes

2005 és 2007 között régészeti szakrestaurátor képzésen vettem részt. Tanulmányomban az ennek keretében elkészített
vizsgamunkámat mutatom be. Az M3 autópálya építését megelõzõ feltárások során
a 137. lelõhely1 58. objektumából egy kelta
hamvasztásos sírból került elõ a leletegyüttes. A vizes homoktalaj miatt a hamvak között megtalált tárgyakat a terepen „in situ”,
azaz földlabdával együtt vették fel (1. kép).
Feladatom az ilyen módon bekerült együttes
bontása, tisztítása, konzerválása, valamint
restaurálása volt.2
Az egyik legfontosabb – különösen
a földlabdával együtt felvett tárgyak esetében elsõ lépésként alkalmazandó – vizsgálati módszer a röntgenfelvétel készítése (2.
kép).3 Minthogy a röntgensugarak még az

Abb. 1
Autobahn M3, FO 137, Objekt 58: zusammen
mit dem Erdreich geborgener Fundkomplex
2. kép
Röntgenfelvétel
Abb. 2
Röntgenaufnahme
1 A lelõhely hivatalos neve: Nyíregyháza–Császárszál-

lás (Butyka), Vasútállomástól nyugatra.
2 Köszönöm Almássy Katalin régésznek, hogy az együt-

test vizsgamunkának átadta, illetve hogy munkám során folyamatosan segítségemre volt!
3 A röntgenfelvételt Hutai Gábor restaurátor készítette
a Magyar Nemzeti Múzeumban. Munkáját köszönöm!
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UV-sugaraknál is rövidebb hullámhosszúak (10 nm alatti hullámhossz), energiájuk tehát még nagyobb. Ezáltal képesek az olyan anyagokba is behatolni, amelyek a látható vagy az UV-sugarak számára áthatolhatatlanok (CRONYN 1996. 65–66.). A földrögben megbúvó tárgyak tisztításában ennek
megfelelõen a röntgenfelvételek igen nagy segítséget nyújtanak. Jelen esetben is nagymértékben
megkönnyítette a tárgyegyüttes bontását. A felvételeket tanulmányozva szembesültem azzal, hogy
több tárgy együttesérõl van szó.
A tárgyak állapotával kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy a hamvasztás során a különbözõ típusú anyagok eltérõen reagáltak a hõre. A bontás során elõkerült üvegkarkötõ, valamint egy
vékony huzalból készült bronzfibula feltehetõen a tûzben deformálódott. Ugyanakkor a vastárgyak
esetében éppen a tûznek köszönhetõen az anyag nem korrodálódott lemezesen. A korrózió ugyanúgy kialakult, de a tárgyak alakja ezekben az esetekben jobban megõrzõdött.
Ki kellett választanom a legmegfelelõbb bontási eljárást. Konzulensemmel, Séd Gáborral,
a Magyar Nemzeti Múzeum fõrestaurátorával megállapodtunk, hogy az anyagok típusának, állapotának kérdéses volta miatt vegyszeres kezelést semmiféleképpen sem alkalmazunk. Így a mechanikus tisztítás mellett döntöttünk. A bontás fokozatosan, lépésrõl-lépésre történt. Az „egymásba kapaszkodó” tárgyakat csak gondos dokumentálás után választottam szét, így mind a restaurátor, mind
a régész pontos információt nyert a leletek elhelyezkedésérõl. A bontást nehezítette, hogy az egymás
alatt-felett fekvõ leletek között csontok is voltak (3. kép). Ezeket helyenként levédtem, megelõzve
ezzel azt, hogy a csontok eltörjenek. Idõnként azonban
döntenem kellett, hogy a régészeti lelet vagy a csont kárára folytassam-e a bontás. A választás az utóbbira esett.
A fémek érintkezési felületein a darabok nem csak összeégtek, de össze is korrodálódtak. Emiatt ezeket helyenként csak felületi sérüléssel lehetett szétválasztani. A homokot, a lazább szennyezõdéseket szike, bonctû segítségével valamint motoros csiszológéppel távolítottam el.
A bontás eredményeként a következõ darabok
kerültek elõ:
– kisméretû vasfibula (a röntgenfelvétel idejére
már leesett a földlabdáról),
– nagyméretû, kötött és gombbal díszített lábú
vasfibula,
– kötött és koronggal díszített lábú bronzfibula
(a röntgen elõtt nem látszott),
– babos díszû, üreges bronzkarperec
– hornyolt és sima vaskarperec,
– hármas bogyósorral díszített kék üvegkarpe3. kép
rec,
Az együttes a külsõ homokréteg letisztítása után:
– kéttagú, lándzsa alakú vas övkapocs (nem
jól láthatóak a hamvasztás következtében
volt egyértelmûen azonosítható),
a tárgyakhoz tapadt csontdarabok
– csüngõs vasgomb.
A tárgyak töredékes állapotban kerültek elõ (4.
Abb. 3
kép). Egyazon tárgy összetartozó darabjai a földlabdán
Das Ensemble nach Entfernen der äußeren
belül egymástól távolabb voltak, és rétegesen egymásra
Sandschicht: gut zu erkennen sind die in Folge
olvadtak. A nagyméretû vasfibula több darabra törött, és
der Einäscherung an den Gegenständen haftenden
a láb vége hiányos volt. A kisméretû vasfibula rugója és
Knochenstücke
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tûje hiányzott, de többi része ép volt.
A hornyolt vaskarperec, valamint a sima vaskarperec több darabra esett szét.
Elõkerült egy két részes, lándzsa alakú
övkapocs, amelyiknek az akasztós tagja
középen meghajlítva/meghajolva került
elõ, összeillesztéskor jól látszódott ez
a deformálódás. Öv díszeként szolgált
a csüngõs vasgomb. Ezeket a tárgyakat
részben vas korróziós termékek fedték.
A babos díszû bronzkarperecnek csak egy töredékét tartalmazta
a tárgyegyüttes. Ennek vékony lemeze
hiányos volt, anyaga porszerû. Felületét
szemmel látható zöld, illetve világoszöld, valamint barnásfekete korróziós
termék fedte. A kötött és koronggal díszített lábú bronzfibula deformálódott,
több darabba tört, a rugó elnyúlt. A korong kettétört, a középen kiálló vasstiften kivált a vaskorrózió, körülötte pedig sötét anyag látszott. Felületét zöld,
világoszöld, valamint barnásfekete korróziós termék fedte. A kék üvegkarperec (5. kép) megolvadt, deformálódott,
és egy helyen eltört. A felületet szemmel látható meszes karbonátos rárakódás borította.

4. kép
Díszítetlen vaskarperec, hosszú vasfibula darabjai, két részes
vas övkapocs töredékei a földlabdából való kiszabadításuk után
Abb. 4
Unverzierter Eisenarmring, Stücke einer langen Eisenfibel,
Fragmente eines zweiteiligen Gürtelhakens nach ihrer Befreiung
vom Erdreich

Az üvegkarkötõ anyagvizsgálata
Az üvegkarkötõ esetében célszerûnek láttam egy anyagvizsgálat elvégeztetését, részben az összetétel
meghatározására, részben a színezõanyag azonosítására. Az elektronsugaras mikroanalitikai módszert (EPMA)4
kisméretû, elsõsorban szervetlen eredetû anyagminták elemi összetételének
minõségi és mennyiségi vizsgálatára
használják. Miután e tárgy esetében

5. kép
Üvegkarperec tisztítás elõtt
Abb. 5
Glasarmring vor der Säuberung

4 Az üvegminta felületén pásztázó elektronmikroszkóppal kiválasztott területet elektronsugarakkal gerjesztve, az alkotó anya-

gok rájuk jellemzõ, ún. karakterisztikus röntgensugarakat bocsátanak ki. Ezek alapján, egy speciális szoftver segítségével
végezhetõ el az elemek azonosítása, illetve mennyiségük meghatározása. Az elemzést dr. Tóth Attila fizikus végezte a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetében. Munkáját köszönöm!
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csak kismértékû roncsolásról lehetett szó, ezt a módszert választottam. Az elemzéshez az üvegkarkötõbõl a törésnél vettem mintát.5
A mintából a módszer segítségével szenet, nátriumot, magnéziumot, alumíniumot, szilíciumot, klórt, káliumot, kalciumot, titánt, vasat, kobaltot, rezet, cinket és ólmot lehetett kimutatni. Ezt
és a mennyiségi vizsgálat eredményét az 1. táblázatban foglaltam össze. Számunkra a táblázat elsõ,
hatodik, nyolcadik és kilencedik oszlopának az adatai az érdekesek. Az elsõ oszlop az elem nevét,
a hatodik az illetõ elem %-os mennyiségét adja meg. A nyolcadik oszlopban az egyes elemek oxidjainak képletét, míg a kilencedikben a számítógép által ezen oxidokra kiszámolt mennyiségi adatokat találjuk.
1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

series/
Net/
AN röntgenBeütésszám
vonal

[wt./
tömeg-%]

[wt./
tömeg-%]

[at./
atom-%]

Oxide

[wt./
tömeg-%]

Hibaszázalék/
Error in %

Sodium

11

K-series

327317

17,778410

19,381950

18,735670

Na2O

26,126250

1,205065

Magnesium

12

K-series

11816

0,570872

0,622362

0,569055

MgO

1,032048

0,077263

Aluminium

13

K-series

29138

0,960118

1,046717

1,977733

0,079630

Silicon

14

K-series

1357239

34,302450

37,396390

29,590610

SiO2

80,003420

1,518563

Chlorine

17

K-series

42692

1,255442

1,368678

0,857943

Cl

1,368677

0,107451

Potassium

19

K-series

11691

0,303295

0,330651

0,18794

K2O

0,398304

0,065593

Calcium

20

K-series

198581

5,163491

5,629217

3,121392

CaO

7,876437

0,179932

Titanium

22

K-series

1236

0,040099

0,043715

0,020290

TiO

20,072931

0,045426

Iron

26

K-series

14503

0,650768

0,709465

0,282317 Fe2O3

1,014342

0,093160

Cobalt

27

K-series

1748

0,084270

0,091871

0,034644

CoO

0,116812

0,067768

Copper

29

K-series

2144

0,126640

0,138062

0,048283

CuO

0,172823

0,089112

Zinc

30

K-series

1518

0,095212

0,103800

0,035277

ZnO

0,129197

0,073233

Lead

82

L-series

2437

0,266970

0,291049

0,031216

Pb

0,291049

0,160338

8

K-series

316944

30,128590

32,846070

45,623240

–20,580000

4,713598

Elem/
Element

Oxygen

2.

3.

4.

0,862122 Al2O3

Amennyiben feltételezzük, hogy az üvegben oxidok formájában találhatók az egyes elemek,
a mennyiségi vizsgálat eredménye, hogy a szilícium-dioxid mintegy 80%, a nátrium-oxid mintegy
26%, a kalcium-oxid mintegy 8%, az alumínium-oxid mintegy 2%, a vas-oxid és a magnézium-oxid
mintegy 1–1%, a többi elem oxidja pedig 1%-nál kisebb mennyiségben van jelen a mintában.
A vizsgálati eredmények alapján az üveg nátronüvegnek tekinthetõ. Halványkék színét feltehetõen a kis mennyiségben hozzákevert kobalt vegyülettõl kapta.

Tisztítás
A vastárgyaknál a fibula rugó részét kivéve mechanikus tisztítást végeztem. Ezeket a leleteket átitattam, ugyanis bontás során tapasztaltam, hogy a tárgyak – üreges voltuk miatt – könnyebben törtek. Ezt követte a kézi csiszolóval történõ tisztítás. A csiszolófejeket a korróziós termékek
keménysége és kötõdése függvényében változtattam.
5 A mikro méretû darabot dr. Járó Márta vegyész (Magyar Nemzeti Múzeum) speciális, kétoldalas karbon ragasztószalag se-

gítségével a vizsgáló mûszerhez használatos mintatartóra montírozta. Segítségét köszönöm!
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A nagyobb fibula rugórészét vastag korrózió borította, ezért témavezetõm javaslatára
„elektromechanikusan” (SÉD 1979. 20.) tisztítottam. A gerjesztett nagy frekvenciájú ultrahang a
tárgy felületéhez ütközve fejti ki tisztító hatását. A rugó nem tisztult meg tökéletesen, ezért a folyamatot mechanikus kezeléssel folytattam.
A hornyolt vaskarperec esetében leginkább arra figyeltem, hogy a barázdákat a lehetõség
szerint megtisztítsam, így adva vissza a tárgy formáját.
A vasgomb belsõ részében lévõ szennyezõdést kellett alaposan kiszednem, hogy a vas stift
jól láthatóvá váljon.
A karikás tagú övkapocs lándzsa része üreges. Tisztítás során szembesültem azzal, hogy a
vaskarikát keresztülhúzták rajta.
A bronzleletek megtartása gyenge volt. Ezért itt is elsõ lépésben a konzerválást választottam. Száradás után üvegszálakat tartalmazó ceruzával távolítottam el a korróziós rétegeket, ezt követõen gumifejet fogva a csiszológépbe, folytattam a tisztítást.
Az üvegkarperec meszes rárakódását vegyszeresen kezeltem.

Konzerválás
A passziváláshoz valamennyi vastárgy esetében csersavoldatot használtam, amely a felületi
rétegeket tannátokká alakítja. Passziváláskor egy jól tapadó és záró réteg kialakítása a feladat, amelyiknek vékonynak és pórusmentesnek kell lennie. Ez a fémek esetében oxidokból vagy más fémvegyületekbõl áll. Kémiailag védi a fémet a korróziótól. Ezután következett a konzerválás, majd a ragasztás.
A bronztárgyak esetében is az elõbbi folyamatot követtem. A fibulánál használtam pillanatragasztót (cianoakrilát), amely vékony hártyaréteget képez a felületen, nyomásra köt, és rövid kötési
idõvel rendelkezik. Erre azért volt szükség, mert egyes helyeken az érintkezés nem volt tökéletes,
de így rövid idõ alatt megragasztotta úgy a tárgyat, hogy utána a stabilizálás érdekében a kiegészítést el tudtam végezni. A fibula korong részét japán papírral erõsítettem meg.
Az üvegkarperec átitatását ecseteléssel végeztem. Száradás után a tárgyat pontosan összeillesztettem, majd hozzákezdtem a ragasztáshoz, melyhez kétkomponensû epoxi alapú anyagot
használtam. Jó tulajdonsága, hogy kis viszkozitásából adódóan bekeverés után is képes behatolni az
összeillesztett törésfelületek közé. Zsugorodása 1%, víztiszta, átlátszó, viszonylag öregedésálló, és
törésmutatója közel azonos az üvegével. A felesleges ragasztóanyagot lehántoltam, majd a ragasztás
környékén újra levédtem a tárgyat az eddig használt konzerválószerrel.

Restaurálás
A tárgyak kiegészítéséhez, megerõsítéséhez mindvégig polimetakrilátot használtam. Ez
kétkomponensû, erõsen töltött, sárga színû anyag, amely kiválóan megmunkálható és színezhetõ.
Ez utóbbihoz a vas- és a bronztárgy színének megfelelõ földfestéket használtam.
A nagy méretû vasfibula ragasztási pontjainál végeztem minimális kiegészítést, de valójában ez csak a megerõsítést szolgálta. A rugó formáját alulról is próbáltam kibontani, de ez az anyag
összeolvadása és a korrózióréteg miatt nem sikerült, így a kibontott részt egy kicsit vissza kellett
tölteni a tárgy stabilitása érdekében. Ebben az esetben a régésszel konzultáltam. A két vas övkapocs
esetében, valamint a csüngõnél is csak megerõsítésre szolgáló kiegészítés történt. A hornyolt vaskarperecnél volt szükség nagyobb kiegészítésre. A bronzkarperec sarkánál biztonsági okokból végeztem pótlást témavezetõm javaslatára. Itt ugyanis a lemez könnyen beakadva letörhetett volna.
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A bronzfibula volt a leginkább deformálódva. Ennél a törési pontok nem illeszkedtek tökéletesen,
ezért minimális kiegészítésre volt szükség, amely megerõsítésként szolgált.
A kiegészítéseket esztétikai szempontból retusáltam. Különféle színû földfestékeket és
konzerválószert használva igyekeztem elérni a megfelelõ hatást.

Összefoglalás
Feladatom egy kelta nõi sírból a lelõhelyen földlabdával együtt felvett tárgyegyüttes kibontása és teljes restaurálása volt. A munka megkezdése elõtt anyagot gyûjtöttem a korszak kulturális
sajátosságairól, hogy jobban megismerjem a nõi sírokból elõkerülõ tárgyakat. A földlabdáról készült röntgenfelvételt követve tudtam a leleteket kibontani. A leletek töredezett állapotban voltak,
deformálódtak, felületüket pedig korróziós réteg borította. A tárgyakat tisztítottam, konzerváltam,
ragasztottam, majd kiegészítettem és ezeket a helyeket retusáltam is. Végül a régésszel folyamatosan konzultálva igyekeztem pontosan restaurálni az egyes darabokat, odafigyelve esztétikus megjelenésükre is (6. kép).

6. kép
A teljes, restaurált leletegyüttes
Abb. 6
Der vollständige restaurierte Fundkomplex

492

Egy összeégett kelta leletegyüttes restaurálása

Irodalom
CRONYN 1996.
Janey M. Cronyn: Régészeti leletek konzerválásának alapjai. Szerk. Tímárné Balázsy Ágnes. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 1996.
SÉD 1979.
Séd Gábor: Régészeti eredetû fémtárgyak tisztítása, konzerválása. Összeállította Séd Gábor. Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ, Budapest 1979.

NÉMETH Erika
Jósa András Múzeum
Nyíregyháza
H–4401, Pf. 57.
e-mail: nemeri2@freemail.hu

Restaurierung eines verbrannten keltischen
Fundensembles
Meine Aufgabe bestand darin, das am Fundort zusammen mit dem Erdreich aus einem keltischen Frauengrab geborgene Fundinventar freizulegen und vollständig zu restaurieren. Zuvor hatte ich Material über die kulturellen Eigenheiten des Zeitalters zusammengestellt, um mehr über die
in den Frauengräbern anzutreffenden Gegenstände in Erfahrung zu bringen. Als nächstes machte ich
eine Röntgenaufnahme von dem Erdklumpen und konnte dann beginnen, die Funde aufzudecken.
Sie befanden sich in fragmentiertem Zustand, waren deformiert und ihre Oberfläche bedeckte eine
Korrosionsschicht. Danach habe ich die Gegenstände gereinigt, konserviert, geklebt bzw. ergänzt
und diese Stellen auch retuschiert. Ständig mit dem Archäologen konsultierend war ich schließlich
bestrebt, die einzelnen Stücke genau zu restaurieren und dabei auch auf ihre ästhetische Erscheinung zu achten (Abb. 6).
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Berendi Erzsébet
„A régészeti lelõhelyek állattani vizsgálatának nemzetközileg elismert hagyománya van
Magyarországon. E szûk kutatási terület átfogó hazai ismertetésére azonban eddig kevés alkalom
adódott. Pedig az állatokhoz fûzõdõ kapcsolatunk és a múlt egyaránt sokak érdeklõdésére tart számot a szakemberek és a nagyközönség körében egyaránt. Kétszáznál több tudományos cikk és két
szakkönyv külföldi megjelentetése után ez a kötet áttekintési lehetõség számomra: hogyan és menynyit érthetünk meg az ezredfordulón az állatok kultúránkat mindmáig átható szerepérõl?”
Ezen sorok olvashatóak e könyv hátoldalán. Könyv, melyet kézbe véve egyetemi tankönyv
jellegû, gazdagon illusztrált információhalmaz tárul elénk.
Bartosiewicz László, az ELTE Régészettudományi Intézet és az Edinburghi Egyetem
archaeozoológia tanára, hiányt érezve a magyar szakirodalomban, megalkotta a régészeti állattan
iránt érdeklõdõk számára a szakma elméleti alapját bemutató elsõ magyar nyelvû könyvet. Bár eredetileg bölcsészhallgatók számára írta, mégis nagy örömömre szolgál, hogy sok természettudományos információt is felsorakoztat, melyek nélkül ma már nem is beszélhetünk régészeti állattanról.
Itt kell szólnom pár szót magamról is, hiszen az a sejtésem, a szerzõ felkérése a könyvismertetõ
megírására részben eddigi pályafutásommal magyarázható: biológia-geológia végzettségem, paleontológia iránt való érdeklõdésem sodort erre a területre, és nem rendelkezvén régészeti háttérrel,
mindenképpen más szemmel olvasom és értékelem e könyvet, mint az általában a régészet oldaláról
elinduló kollégák.
A könyv tíz jól áttekinthetõ fejezetre tagolódik, melyek megpróbálják minél komplexebb
módon felölelni az állatcsontanyag értelmezéséhez szükséges fõ szempontokat. Rendkívüli a könyv
illusztráltsága: a képanyag felöleli a „mûvészetet” Kr.e. 5000-tõl napjainkig; a sziklarajzok, falfestmények, metszetek, rekonstrukciók, mûvészeti alkotások, tervrajzok, tárgyrajzok, arcképek széles
skáláján mozgó képanyag élvezetesebbé és mindenképpen érthetõbbé teszi a kötet tartalmát.
A szerzõ a bevezetésben röviden foglalkozik az amúgy is rövid kutatástörténettel, avagy az
eddig megjelent archaeozoológiai kiadványokkal (melyekbõl többnyire hiányoznak a módszertani
és elméleti részletek), majd ismerteti saját könyve céljait és korlátait: „célja a régészeti állattan kialakulásának, mondanivalójának, lehetõségeinek és korlátainak áttekintése, az ásatásokon lelt legjellemzõbb állatmaradványok értelmezésének, kulturális közegbe helyezésének megkönnyítése”.
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A könyv nyilvánvaló korlátai közé elsõsorban az tartozik, hogy nem térhet ki a determinálás folyamatára.
A második fejezet címe „A régészeti állattan fogalma és helye a tudományok körében”,
melyben a szerzõ a legfontosabb rokon tudományokról is szól (õsállattan, állattan, bonctan, régészet, embertan, történettudomány, néprajz, fizika és kémia). Ezek közül hiányolom az üledéktan és
rétegtan megemlítését, mely tudományok alapszintû ismeretét feltétlenül szükségesnek tartom fõként a tafonómiai elemzések miatt, és elsõsorban a régebbi korok (õskor) esetén az üledéktannak
mindenképpen szerepet kell tulajdonítani az archaeozoológiai vizsgálatkor. A többi említett rokon
tudomány hatására bõven kitér a szerzõ ebben a fejezetben és a késõbbiekben is.
A harmadik fejezetben, „Szellemtörténeti elõzmények és kutatástörténet” címmel a szerzõ
végigfut az állatcsontelemzések és régészeti állattan fejlõdésén – nyilván a teljesség igénye nélkül,
hiszen errõl külön könyvet is lehetne írni. Érinti a „mérföldköveket” és akár „kisebb köveket” (pl.
Von Guericke, Linné, Buffon, Darwin, Wallace, Lamarck, Kubinyi, Marek, Hankó, Bökönyi, Matolcsi és sok más kutató nevével találkozhatunk) olvasmányos szövegkörnyezetben, néhol már-már
túl irodalmias körmondatokkal. Az olvasó mindenképp összetett képet kap errõl a területrõl, és kiindulási pontokat arra az esetre, ha jobban el szeretne mélyülni ebben a témában.
A negyedik fejezet („A régészeti állattan irányzatai és céljai”) témáját szintén bõven tárgyalja a szerzõ, néha már-már átcsapva filozofikus szintekre, néha pedig kacifántos szépirodalmi
körmondatokat használva, melyek kicsit nehézkessé teszik e fejezet olvasását fõként a „tudós fajták” számára. Egyetlen terminológiai megjegyzésem lenne, mégpedig egy ökológiai jellegû: környezetromlás, mint önálló, abszolút fogalom, nem létezik, de gyanítom, hogy ebben az esetben valamiféle fordítási figyelmetlenségrõl lehet szó, ugyanis a kontextusból érthetõ a mondanivaló.
Az ötödik fejezet címe: „A régészeti csontanyag állattani tartalma”. E fejezet elején a szerzõ örökléstani alapismereteket tárgyal, melynek, véleményem szerint, ilyen szintû ismertetése fölösleges, hisz aki tanulta, már tudja, aki pedig nem, az ennyibõl kétséges, hogy megértené (pl. a fenotípus fogalmát magyarázza, viszont a génáramlás fogalmát nem), összefoglalásnak mindenesetre
megfelelõ. Nagyon jó szempontot vet fel viszont a szerzõ a következõ bekezdések egyikében, melyben felteszi a „költõi kérdést”, mennyire lehetnek vajon megbízható környezetjelzõk a régészeti leletanyag vadállatcsontjai, figyelembe véve, hogy az ember hatása és mesterséges szelekciója akár
még erre is kiterjedhetett. Nem árt ezt a gondolatot észben tartani, amikor elhamarkodott következtetéseket hajlamos a kutató levonni...
Nagyon örültem, amikor ebben a könyvben külön fejezetet találtam „Tafonómia, régészeti
leletképzõdés” címmel. Még nagyobb volt az örömöm a fejezet olvasása közben, hiszen teljesen érthetõ megfogalmazásban, sorrendben és felvezetésben ismerteti a szerzõ az alapvetõ tudnivalókat
ezen folyamatokról és szakaszairól, rendkívül megkapó példákkal és illusztrációkkal segítve a megértést. A tafonómiai leírások többnyire bonyolultak és szakemberekhez szólnak, ezért lenyûgözõ az
a megoldás, amelyet a szerzõ – tudatosan vagy nem – alkalmazott az ismertetéshez. Még érthetõbbé teszi a tafonómiai folyamatokat az a tény, hogy miután elméleti vonatkozásban írja le õket a szerzõ, megteszi ugyanezt a leletek tükrében is, külön tárgyalva mindazokat a jelenségeket, melyeket
az archaeozoológus vagy a régész az ásatás helyszínén megfigyelhet.
A hetedik fejezet foglalkozik a „Háziasítás, állattartás, állattenyésztés”-sel. Ezzel a témával már foglalkoztak az archaeozoológia nagy úttörõi, itt a szerzõ szépen kifejtve és áttekintve
összefoglalja mindazt, ami az adott keretekbe belefér. Megpróbál több szempontot és elméletet bemutatni, óvatosan bánva minden tényként kezelhetõ leírt szóval, éreztetve a jövõ kutatóival, hogy
ezen a területen még szinte semmi sincs leszögezve. Lehet bátran elmélyülni, kutatni, megkérdõjelezni és akár megcáfolni – mindezt persze az észérvek keretein belül, ahogy a szerzõ is teszi:
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mindent megmagyarázva, példázva és érthetõvé téve. Már a fejezet elején egy személyes érzékeny
pontomhoz közelít, mégpedig az ember modern vadgazdálkodása során végzett tudatos selejtezéssel kapcsolatosan, mely rövid említés mögött ott érzem a finom utalást a vadászat elméleti és gyakorlati céljai és megvalósításai közötti ellentétre (pl. a trófea-versenyek miatt a vadászok számos
vezérhímet irtanak ki, ami nem épp a természetes szelekció hiánypótlása...). A háziasítás témájának
bõ áttekintése mellett szó van e fejezetben a pásztorkodásról is, majd a legfontosabb állatfajokról
szól a szerzõ, kitérve a vad õsre, a háziasítás lehetséges okaira és módozataira, az állatfaj fontosabb
jellegzetességeire és környezeti-szociális igényeire. Kicsit ellentmondásosnak találom azt a tényt,
hogy amíg pl. a binomiális nevezéktant és más alapfogalmakat megmagyaráz, addig a statisztikai
fogalmak kifejtése hiányzik, holott a diákok többnyire nem vagy ritkán találkoznak ezekkel a fogalmakkal tanulmányaik során. Így a Student-féle t-próba vagy a Spearman rang korreláció (ami
amúgy egy másik fejezetben jelenik meg) külön utánajárást igényelhet a legtöbb olvasó számára.
Ugyanakkor hiányolok egy szerintem fontos hivatkozást az újkõkori házi szarvasmarhák és az õstulok népesség DNS vizsgálatára vonatkozólag, mely vizsgálat alapos elvégzése sok kérdésre megadhatja a választ. Amúgy lenyûgözõ e fejezet alaposságra való törekvése, még a nem e szakma felé
irányulók figyelmét is lekötheti – leszámítva a grafikonokat és „indexeket” – érdekes információival, történeteivel és fölöttébb gazdag illusztrációival.
A nyolcadik fejezet címe: „Az állatmaradvány, mint régészeti lelet”. Bár az archaeozoológia alapja ez a cím, mégis röviden szól hozzá a szerzõ: ez viszont nem okoz gondot, hiszen minden,
ami errõl elmondható, már elhangzott az elõzõ fejezetekben, ami kimaradt, az pedig ezután következik. Itt egy két oldalas rövid összefoglalást találunk tulajdonképpen arról, amit a kutató terepen
„elsõ ránézésre” talál és helyben szükséges értelmeznie.
A következõ fejezet a régészeti állattan talán kevésbé vonzó, de alapvetõ fontosságú oldalával foglalkozik: „Az állatcsontanyagok mennyiségi jellemzése”. Szakmánkban ezek az adatok szolgáltatják az összehasonlíthatóság lehetõségét régészeti lelõhelyek között, ezért fontos tisztában lennünk velük, elõnyeikkel és hátrányaikkal, és természetesen használatukkal. Bõven szól a szerzõ
a töredékszámokról, a fajok szerinti, és a talán fontosabbnak mondható testtájak szerinti csoportosításról, az egyedszám számításokról, a csonttömeg (mely nélkül azonban problémamentesen lehet
dolgozni) és töredékhossz mérésérõl, a meghatározott fajok számának kiszámításáról, ennek még
kultúrtörténeti vonatkozásairól is mesél, sok grafikonnal és ábrával érzékeltetve ezen számítások
felhasználhatóságát és értelmezését.
Az utolsó fejezet témája a „Csontmegmunkálás és állati nyersanyagok”. Valahogy ez a fejezet – talán tematikája miatt – érezhetõen más stílusban íródott, konkrétabb, kézzelfoghatóbb és lényegre törõbb megfogalmazásban, hasonlóan a hetedik fejezethez, olvastatja magát a nem szakemberrel is. Külön beszél a csontmûvesség történetérõl, a nyersanyagok tulajdonságairól, majd
a fontosabb nyersanyagokat csoportosítva tárgyalja. Szépen kifejti az agancseszközökrõl szóló alfejezetet, bõven szól a kéz- és lábközépcsontokból készült szerszámokról, a halászati célokra felhasználható elemekrõl és lehetõségekrõl, vetõhegyekrõl (nyílhegyekrõl, dárdahegyekrõl és vetõszerkezetekrõl, szépen illusztrálva még a mechanikáját is!), megmunkált astragalusokról, és mesél különféle viseleti tárgyakról. Röviden beszél az állatcsontokon észlelhetõ felhasználási nyomokról, majd
zárásként egy rövid összefoglalót találunk a szerszámhasználatról. Néhány megjegyzés: hiányolok
egy-két ritkaságnak, ezáltal érdekességnek számító eszközrõl készült rajzot, illusztrációt (pl. a halászhálók nehezékeként is használható csontkorcsolya-szerû lábközépcsontról vagy a szigonyokról); emellett furcsának találom a csigacsontok esetén készített négyes csoportosítást és az erre vonatkozó hosszas tárgyalást, hisz az inkább régészeti, mint archaeozoológiai szempontból érdekes
jelenség.
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Berendi Erzsébet
Könyvismertetõm végén megemlítem azt az alapvetõ terminológiai problémát, mely talán
még nincs is tisztázva a magyar helyesírásban. A régészeti állattan latinból magyarosított formájáról van szó, melyet a szerzõ archeozoológia formában használ könyvében. Ismereteim alapján az ae
elhagyása magával kellene vonja a ch elhagyását is, tehát helyesebbnek tartom vagy az archaeozoológia, vagy a teljesen magyarosított arheozoológia írásmódot.
Nem tartoznak a tartalmi és/vagy szakmai hibák közé a korrektori hibák, melyek csupán
formailag, és csupán kis mértékben rontanak az összhatáson; ezekre a következõ kiadásokban ajánlatos lesz jobban odafigyelni (vesszõk, betûfelcserélések, kimaradások stb.).
Összességében egy rendkívül olvasmányos és élménydús könyvet vesz kezébe az olvasó.
Ajánlom fõleg azoknak, akik meg szeretnék alapozni a régészeti állattannal kapcsolatos ismereteiket és innen tovább fejleszteni azokat. Ajánlom azoknak is, akik tudni szeretnék, mi fán terem a régészeti állattan. Ajánlom régészeknek, akik nincsenek olyan szerencsés helyzetben, hogy archaeozoológussal dolgozzanak együtt és azoknak, akik igen. Ajánlom mindenkinek, akit egyszerûen csak
az érdekel, hogy „néhány csontdarabból” hogyan lehet csipetnyi információkat szerezni, ezekbõl
halmazokat összeállítani, és hogyan tud a világ ezáltal képet alkotni õseink életmódjáról és állataikhoz való viszonyulásukról.

BERENDI Erzsébet
Str. Cardinal Iuliu Hossu Nr. 12
Ro–440039 Satu Mare
e-mail: zsozso26@yahoo.com
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Kettôs tükörben
egy helytörténeti sorozatról *
Antall István – Vofkori Mária
Van-e valóban külön élete a mûnek, a könyvnek, a leírt szónak? Elszakad-e, és ha igen,
mennyire képes elszakadni szerzõjétõl? Hol érhetõ tetten, hol látható, hol tapintható, hol érezhetõ
a kettõ különállása, mikor lépünk át arra a terrénumra, ahol már azt érezzük, angyal repült át a szobán, pedig csak szavak vannak elõttünk, csak jelek, célszerû és konvencionális megegyezés egyszerûsített és hozzáférhetõ termékei. Ezek a kérdések már rég közhelyszámba mennek, de végsõ és cáfolhatatlan válasz rájuk úgy tûnik, ma sincs. Még nincs.
A mûfaj, amelyet egy szerzõ választ, amelyet egy szerzõ teremt vagy újrateremt, valamilyen mértékben eleve megszabja szerzõ és mû viszonyát. A helytörténeti írások eleve nem adnak túl
nagy teret a szárnyalásnak, és közhelyszámba megy az is, hogy a valóság történeti pontossággal és
igényességgel való visszaadása, újrateremtése – itt tart lent a földön és nem ereszt. Mégis, a múlt,
a közelmúlt szövegben és képben történõ rekonstrukciójának létezik egy olyan sajátos bája, amelyet meg lehet találni. Ez ha éteri magasságokba nem is emel, legalább megajándékoz a mindennapok anekdotákba önthetõ, mindenki által megérthetõ és elérhetõ történéseivel, és nem csak magukkal a történésekkel, a száraz – és valljuk be sokszor unalmas – tényekkel, hanem a hozzájuk kapcsolódó, az általuk generált, a beléjük teremtett érzésekkel is. Mert ezek nélkül a szöveg konvencionális jelek esetleges halmaza marad, amelyet elolvasunk ugyan, de közömbösen megyünk tovább
a saját mindennapunk következõ állomása felé.
Ennek a sorozatnak a szerzõje mintha megtalálta volna ezt. Legalábbis jelen sorok írója, aki
egyben szerkesztõje is a sorozatnak, így véli. De õ talán elfogult, mert a szerzõhöz igen közeli kapcsolat fûzi, ugyanis a szerzõ az édesapja. Ezért kicsit belülrõl látja ezt a vállalkozást, de a teljesebb
kép érdekében megkérte a kritikust, a riportert, a szerkesztõt, Antall Istvánt, hogy írjon kritikát a sorozat utolsó kötetérõl, merthogy õ kívülrõl látja. Így nézhetjük meg kettõs tükörben ezt a vállalkozást, amelyrõl a szerkesztõ, aki belülrõl nézi és onnan is látja ezt a talán rendhagyónak is mondható
sorozatot, azt bocsátja halkan elõre, hogy ebben az esetben a mû és szerzõje nem szakadnak el egymástól, a mû és a szerzõ élete olyan közel van egymáshoz, amilyen közel emberi léptékben csak lehetséges.
* Vofkori György: Várostörténetek képekben. Polis Kiadó.

SZÉKELYUDVARHELY, Várostörténet képekben. 152 oldal, 165 képpel. Kolozsvár 1995.
SZÉKELYUDVARHELY, Várostörténet képekben. Második, bõvített kiadás, 220 oldal, 352 képpel. Kolozsvár 1998.
SZÉKELYKERESZTÚR képes története. 208 oldal, 396 fényképpel. Kolozsvár 2002.
GYERGYÓSZENTMIKLÓS. Várostörténet képekben. GYILKOS-TÓ • BÉKÁS-SZOROS, 256 oldal, 480 fényképpel.
Kolozsvár 2004.
CSÍKSZEREDA ÉS CSÍKSOMLYÓ képes története. 360 oldal, 709 fényképpel. Békéscsaba 2007.
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Ahogy a kritikus látja
Antall István: A „haza véghatárán fekvõ Csíkszék”
Szereda és Somlyó Vofkori György képes könyvében
Mindenre képes ez a könyv, mindenek elõtt arra, hogy meghaladja a tudományos alapossággal és pontossággal sajnos esetenként azonosítható tisztes unalmat, a történetírás szürke szakmai
megszokásait és beidegzõdéseit. Ám arra is képes, hogy elszánt rendszerességével, reprezentatív
könyvmûvészeti teljesítményével meghaladja az anyaországi helytörténeti irodalom tetemes hányadát. Ez az a megtartó makacsság, amely olyannyira megfejthetetlen a Csíkon, Erdélyen kívül élõknek. Mert azt szinte már közhelyszámba megy emlegetnünk, hogy így, ebben a formájában ma nem
létezne a magyar mûveltség, a magyar nemzet, ha tragikusabb történelmi sorsfordulók idején Erdély okos taktikával meg nem õrzi a magyar államiság maradékát, e táj mindig újjászületõ gazdasági erejét, a szabadság és szabadelvûség minden nációt befogadó gondolatkörét és gyakorlatát, ennek
iskolarendszerét és mûvelõdési hálózatát, a fejedelmi és birtokos udvarokon kívül esõ korai polgárosodás kereteit. Máig nem tudta ezt a hagyományt fölmorzsolni sem a békés beszivárgás, sem
a sanda és erõszakos etnikai betelepítés, nem tudta felõrölni az igazságtalan békét kétszeresen is végzetessé tevõ nagyhatalmi nemtörõdömség, és nem tudta a világmegváltó társadalmi kísérleteket követõ ostoba diktatúrák kóros, kegyetlen és kisszerû nacionalizmusa sem. Túlélte ez a szellem a meg
nem értést, a türelmetlenséget, a napi fenyegetettséget, a kitelepítéseket, a bebörtönzéseket, a meneküléseket, a szervezett el- és kivándorlást, a népfogyatkozást. Ez a könyv (a sorozat ötödik darabjaként is) azt bizonyítja, hogy van a valóságérzékenységnek, a hatalmi leszorítottság által kényszeresen „földközeli” magas kultúrának egy olyan önmegtartó ereje, amely, ha máshol nem, belsõ emigrációban talál menedéket, s ha más megoldás nincs: a család, végsõ esetben az egyén, a személyiség
az utolsó autonóm terület. Furcsa individualizmus vert gyökeret Közép-Európa keletén, a közösségi
eszményt és értékeket õrzõk hivatástudatában rejlõ önzetlen és önfeláldozó „önzés”. A bebábozódó
tehetség olyanfajta túlélési képessége, amely a komor idõk nyomása alatt, a provincializmus
reménytelenségében nem lelheti meg, tehát kiépíti egyszemélyesként is népes világát.
Ezek a könyvek nem most készültek. Létezésüket ezek a mûvek már Vofkori György gyerekkorában, kijárt iskoláiban, családjában, lányainak mondott meséiben, vasárnapi sétáin, a tanári
katedráján, történelemóráin megkezdték. Az anyaggyûjtésnek ez a természetes korai korszaka teszi
talán, hogy önkényes és mégis érvényes a korválasztás, kormeghatározás. Nem háborúk és forradalmak, nem az évszámok, a szubjektív módon kijelölt dátumok tûzik ki egy-egy város modern kori
történetírásának határait, hanem a dokumentálás tömeges méretû technikai eszközeinek elterjedése.
A fotográfia korai hódítása a reformkort követõ társadalmi pezsgéssel egyidõs, szinte az
1848–1849-es forradalom és szabadságharc idõszakával esik egybe, de korlátai miatt még évtizedekig inkább mûtermi tevékenység, mint riporteri, szociográfiai szándékú dokumentálás. A képek
már ekkor érzékelhetõ drámai erejét mégis látnunk kell, mert a portrék karaktere, a megjelenített
ember társadalmi helyzete, a család és a társadalom belsõ hierarchiája a mesterséges, zárt térben,
apró jelekbõl, a viseletbõl, a tárgyakból – kellõ érzékenységgel – kikövetkeztethetõk. A képeslapok
megjelenése, a hivatásos fotografálás mellett mutatkozó szórakoztató emlékkép-készítés is a polgárosodás jól értékelhetõ tünete. Mégsem egyoldalú fényképészet-történetet kap az ember Vofkori
Györgytõl, hanem eredeti elgondolású, teljes igényû, modern kori „városképet”, ahol a társadalom
lehetõ legszélesebb teljessége mutatkozik. Csíkszereda esetében a szerdai vásáros nappal bíró várkörnyéki népesség szervezett társadalommá válása, egyben a peremvidék zártságának ellene ható
belsõ migrációját, az útkeresztezõdések áteresztõ és marasztaló képességét, a megtelepedés és
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közlekedés ipartörténeti hátterét is föltárja. A városszerkezet sajátos alakulását színesíti a kapcsolódó települések köre. Utóbbiaknál a társadalmak együttélésének olyan eléggé nem idealizálható jelenségével is találkozhatunk, ahol a városhoz csatlakozás, a beolvadás nem feltétlenül identitásvesztés, gondoljunk akár Zsögödre, Taplocára, Somlyóra. Ez a közeg nem csak az igazgatás, a városszervezõdés oldaláról nem volt soha homogén, nyelvében és kultúrájában is mindig összetett és színes együttest jelentett. A német ajkúak, az örmények, a zsidók, a cigányok, a románok jelenléte nem
csak a napi kommunikáció, a munkamegosztás, a szükségletek, a kereskedelem, hanem a mûvészetek szintjén is kölcsönös. Számon kell tartanunk, hogy ez a társadalom mindig többnyelvû, s amíg
korábban, ha áttételesen is, a német mûveltség mintái hatottak, késõbb a legsötétebb esztendõkben
a román irodalmi és színházi közeg, a világirodalom franciás vagy tágasabban a latin világ jelenségeit villanthatta fel. Az együttélésnek nem csak keserû következményei, szorító hátrányai, hanem
az alkalmazkodó képességben, a mûveltségben, a nyitottságban tetten érhetõ haszna is van.
Az ember épített környezete visszahat teremtõjére, alakítja azt. Az építészettörténet szépséges középkori maradványaihoz, az erõsségekhez és a szakrális terekhez szervesülnek a historikus,
klasszicizáló vagy éppen szecessziós középületek, az iparos és polgárházak, a korán jelentkezõ civil
kurázsi önszervezõdésének színterei, az egyesületek, társulatok, egyletek otthona, a könyvtárak,
bál- és színháztermek. (Ezt az esztétikai azonosságot csodálhatjuk Lembergben, Munkácson, Kassán, Szabadkán, Szegeden, Debrecenben és másutt, a monarchia maradandóságának szinte egyetlen
tetten érhetõ emlékeként.) A politikai önkény, a változó arcú diktatúra egy-egy korszakban korlátozhatja ugyan a város önigazgatását, de nem tudja semmissé tenni sajátos karakterét. Olyan városban,
olyan településen leszünk otthonosak a csíkszeredai, csíksomlyói ismerkedés során, ahol a fenséges
díszlet nem ér véget az épített környezettel, mert a horizonton, körben fölállnak a havasok, a természet nagyszerûsége kirángatja az embert a lelki romlás bármely állapotából. Vofkori György sem áll
meg a városhatárnál. A szerves szemlélet, a folyamatok egészben való fölmérése és láttatása nem
törik meg a korfordulók környékén sem. Mi több – amitõl joggal tarthatnánk – a szerzõt nem hozza
zavarba a bõség. A grafikák, a térképek, a fényképek, a képeslapok, a dokumentumok, plakátok,
meghívók, kisnyomtatványok oly mértékben egészítik ki egymást, hogy eltüntetik a történelmi hányattatásból származó szinte szükségszerû hiányokat, ugyanakkor egy másik rendet teremtve az
idõben, kronologikus és ok-okozati összefüggéseket föltáró módon is. A diktatúra korszakának kétséges értékû szellemi, társadalmi és építészeti változásait sem retusálja ki a megszépítõ messzeség,
s a város és a környezõ települések sajátos fejlõdésében rejlõ kétségek is tetten érhetõk az emlékkönyv határait messze meghaladó munkában.
Városfalak nélkül is van belsõ tartása ennek a világnak. Ezt éppen azzal bizonyítja Vofkori György, hogy többedik monumentális munkájában is megmutatja, hogy a helytörténetírás nem
a dilettánsok mûfaja, nem feltétlen egy kisvilág szubjektív, belterjes, könnyen avuló, provinciális
ábrázolása, hanem a helyi értékek történelmi léptékû fölmérése, értékelése, vallatása. Ezért a szerzõ nem fél a történetírás korábbi hagyományaitól látszólag távolabb esõ peremvidékekre kalandozni, amikor egy teljesebb és korszerûbb kultúraszemlélettel széttekintve, a szakrális terek vallástörténeten, mûvészettörténeti tárgy-elemzésen, a tágasabb táj turisztikai anzixán túlmutató leírására
vállalkozik, amikor a világeseményekkel párhuzamosan megrajzolt mikrotársadalmi folyamatok
mellett nem átall a fürdõkultúra, a sportélet tájaira is elkalandozni.
A „haza véghatára” nem oldódhat föl az emlékezet halványultával, az európaiság éppen azáltal marad az, ami, hogy a finom részletek a teljesség igényével és tudatával teszik árnyalttá az
egészet.
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Ahogy a szerkesztô látja
Vofkori Mária: „Becses pártfogásért esedezve tisztelettel…”
Mûhely titkokkal és titkok nélkül
Mit mondhat egy szerkesztõ a kritikus szárnyaló szavai után? A szerkesztõ – szürke eminenciás. Nem tud mást, csak a mûhelytitkokat, és azok, ahogy a nevük is hordozza – titkok maradnak. És nincs ez másként itt a szavak és képek zsonglõreinek nem sokra becsült, rejtett mûhelyében
sem, mint egy festõében, – és hogy ne maradjon név nélküli a hasonlat – mondjuk a Vaszaryéban.
Mert legyen bár árnyékos és súlyos a kép, és ezzel együtt egy jó kordokumentum, vagy légies és
könnyed, mint az életünket pásztázó öröm, létrejöttének igazi titka ott marad a mûhelyben. Az,
ahogy a részek összeállnak egésszé, és az egész más lesz, mint a részek összessége, lehet filozófiai
közhely, de a maga rendjén magában hordozza az alakulás, az átalakulás, végsõ soron pedig az alkotás soha igazán tetten nem érhetõ mozzanatát. Mert a szerkesztõ látja a könyvet a teljes rendezetlenség állapotában, amikor még csak egy nagy bõrönd archív fotó, képes levelezõlap, CD-re másolt
fotó és sok-sok szöveg az egész, és õ az elsõ, aki látja az ebbõl készült tárgyat, a közel kétkilós végsõnek mondott produktumot is. Õ az, aki a szerzõvel és a tervezõvel együtt végighalad az úton,
melynek során az anyag formát ölt. Nem könnyen, de formát ölt. A szürke eminenciások mindig
azonosulnak az általuk patronált ügyekkel, személyekkel, elvekkel. És nincs ez másként a szerkesztõk esetében sem.
Ez a hasonulás jelen könyvek szerkesztõjének a családi kapcsolat miatt könnyebb volt,
mint általában lenni szokott, ugyanakkor nehezebb is. Könnyebb, mert nem kellett különösebb beleérzõ képesség ahhoz, hogy azonosulni tudjon azzal, amit a szerzõ akart, és nehezebb, mert mindezek ellenére szigorúnak kellett maradnia. (Mert közhelyszámba megy már az is, hogy a jó szerkesztõ sok minden lehet, csak egy nem – elnézõ. A mû érdekében nem.)
Jelen esetben könnyû dolga volt a szerkesztõnek, mert mindent tudott a szerzõrõl, ami tudható. Nem kellett azonosulnia a peremvidékiek sorsával, maga is onnan származik. Nem kellett
megtisztítania a vizsgálódás tárgyát a rárakódott mesterséges mítosztól, mert már rég külön látta azt
és nem társította a valósághoz. Nem kellett sajnálnia a szerzõt azért a sziszifuszi munkáért, amelyet
végzett, a sok ezer kilométerért, amelynek egy részét egy élelmiszert szállító kocsiban zötykölõdve
tett meg Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós vagy Székelyudvarhely és Csíkszereda között,
mert tudta, a szerzõ megszállott, és ilyen a megszállottak sorsa. Néha fárasztó, máskor furcsa, de
számukra mindig örömteli. Végül pedig nem kellett megértenie, hogy mit akar mondani a szerzõ,
mert pontosan tudta azt. A kérdés mindig csak azt volt, hogy ezt hogy fogja elmondani. A forma, az
elmondás mikéntje, a mûfaj megválasztása volt az igazi kérdés.
És most ideje leverni ennek a recenziónak a hármas pillérét és ráépíteni azt a házikót,
amelybe talán kedvvel lép majd be az olvasó, akinek „becses pártfogásáért esedezünk tisztelettel”.
Ideje szólni a szerzõrõl, a mûrõl, végül pedig a kettõ közötti útról, az alkotásnak arról a zegzugos
folyamatáról, melynek része a szerkesztõ is. Egyszerûen, halkan. Szürke eminenciásként.
Vofkori György történelemtanár. Brassóban született, Székelyudvarhelyen érettségizett.
Felsõfokú tanulmányait a kolozsvári Bolyai Egyetemen kezdte és – mivel már akkor is sorsfordító
idõket éltek az emberek – a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen fejezte be. Amióta csak vissza tudok emlékezni (nehezen térek át az egyes szám elsõ személyre, még akkor is, amikor már nagyon
követeli a szöveg), olyan volt, mint akibe bele van teremtve az, ami ma már ósdinak, megmosolyognivalónak számít – a közösségszolgálat. Zetelakán az iskolában iskolamúzeumot hozott létre, gyûjtött, könyvet terjesztett, kereste a maga mûfaját. Székelyudvarhelyen, tanári munkájának második
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évtizedében már-már úgy tûnt,
hogy megtalálta. Elkezdett
fényképezni, és mivel történész
volt, azt tette, amit példaképe és
nagy elõdje, Orbán Balázs is –
dokumentált. Fényképezte a jelent azért, hogy megõrizze a jövendõnek. A sokoldalúan fejlett
szocialista társadalom éveiben
pedig bõven volt dokumentálni
való, mert gyors volt a változás.
Életformák, falvak, házak tûntek el és igazán csak az maradt
meg, ami elég mély gyökerû,
elég szívós és elég szerencsés
volt ahhoz, hogy túlélje egy
többévtizedes diktatúra szorítá„Nagymamáék zenetársasága” a XX. század elsõ évtizedébõl
sát. Mivel a történésznek nem
(Borcsa Julianna tulajdona)
sok babér termett akkortájt, és
mivel szolgálni csak tanárként
lehetett, meglehet, hogy Vofkori György fotóssá, fotográfussá szeretett volna válni. Többévi fotózás
után azonban rá kellett jönnie, hogy a fényképezés számára nem cél, csak eszköz valami máshoz.
Akkor, az 1970-es években teremtett meg egy olyan mûfajt, amelyet nagyon a sajátjának érzett.
A diapozitívekbõl vetített-képes elõadásokat szerkesztett eggyé, amihez szöveg is társult, és így mutatta be a Székelyföld falvaiban élõknek saját tájegységüket. Valahogy úgy, ahogy Orbán Balázs
tette volna. A szöveghez kézzel adagolta a szinkront, és utaztatta mindenhova a nagy Aspectomat
vetítõgépet, a Tesla magnót és a vásznat. Az utazás autóbuszt, egy-egy ismerõs Trabantját, Skodáját
vagy Daciáját jelentette, de legtöbbször gyaloglást, például át a Szarkakõn Székelyudvarhelyrõl Homoródremetére és Gyepesre. És volt sok-sok vetítés kultúrházakban és iskolákban, jó szóért, köszönömért. Aztán ennek a megtalált mûfajnak lassan leáldozott. Az 1980-as évek második felében, abban a kilincsre zárt országban, ami akkor Románia volt, nem lehetett már elnéptelenedõ vagy még
élõ székely falvakról és városokról vetíteni, múltról beszélni és beszéltetni, még akkor sem, ha azt
úgy nevezte el valaki, hogy „haladó hagyományok”. Úgy látszott, hogy ott és akkor – azon a mélyponton fel kell adni mindenféle közösségszolgálatot a közösség puszta túléléséért. Ami megmaradt,
titokban és lappangva, az a gyûjtés volt, a képeslapok, jelvények és a tudás gyûjtése. Mert már csak
ez volt gyûjthetõ. Minden egyéb gyanússá válhatott.
A nagy váltást és változást 1989 hozta. Csakhogy addigra a világ annyira elgaloppozott
mellettünk, a technika olyan gyorsan és olyan nagyot fejlõdött, hogy a diapozitíves, vetített-képes
elõadásokat már nem lehetett folytatni. Ismét mûfajt kellett váltani, s így Vofkori György megint elkezdte keresni a magáét. Azt már tudta, hogy könyveket szeretne írni, de valahogy úgy, hogy ne kérdõjelezzék meg azt a történeti igazságot, amelyet felmutat velük. Nem volt ez furcsa gondolat egy
olyan korszak után, amelyet átélnünk adatott, amelybe én már beleszülettem és õk belenõttek,
amelyben mindaz, ami a tankönyvekben és propaganda anyagokban volt messze esett a valóságtól,
az átélt és átélhetõ valóságtól is, és rontotta a történész szakma hitelét. És végül Vofkori György szívóssága, amellyel egy életen át keresni tudott, most is eredményes volt – rátalált a maga mûfajára,
arra a típusú „képestörténetre”, amely lehetõvé tette, hogy tovább követhesse nagy elõdjét és
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példaképét, Orbán Balázst, és maradéktalanul megfeleljen annak a típusú hitelességképnek, amelyet
õ maga támasztott saját magával szemben.
Már az is nagy dolog, ha valaki keresi a saját mûfaját, és még nagyobb, ha meg is találja.
Utána már „élhet örökre benne”, valahogy úgy, ahogy Vofkori György teszi és tette. Rájött, hogy
olyat kell létrehoznia (igen, valóban létrehozásra gondolt mindig és nem írásra, mert soha nem érezte magát egyedüli szerzõnek), amelyben felhasználhatja a fotográfiát. Nem csak illusztrációként,
hanem történelmi forrásként is, hisz egy életen át, majdnem öntudatlanul erre készült – gyûjtötte
a régi képeslapokat és fotókat, fotózott saját maga is jó dokumentumfotósként, és gyûjtötte azt a tudást, amely mindezekhez társítható volt, a helytörténész tudását. Igen, egy életen át erre készült,
hisz a Várostörténet képekben megkülönböztetõ címet viselõ sorozat elsõ kötetének megjelenésekor
már nyugdíjas volt. Azt mondja egy jó közhelyünk, hogy egy jó történész hatvan éves korára érik
be. Az õ esetében ez így is volt.
És megszületett a könyvsorozat – a Várostörténetek képekben. Elõször gyerekkora városának és életének színhelye, Székelyudvarhely készült el. Ezt volt a legnehezebb létrehozni, megírni,
megkomponálni, mert olyan volt, mintha precedenst kellene teremteni valamihez, bár akkor a szerzõ még nem készült sorozatra. Meg kellett teremtenie azt a szerkezetet, azt a csontvázat, amelyet
aztán minden alkalommal élõvé lehetett tenni, fel lehetett öltöztetni. És megteremtõdött, létrejött.
Vofkori György arról írt, azt mutatta be, amirõl volt fotográfiája. A változó városképet, az „Ismerkedõ séta” címû fejezetekben, a városhoz kapcsolódó, az ahhoz hozzánövõ, abba beleolvadó falvakat, a gazdasági-, társadalmi-, kulturális- és fürdõéletet, az egyleteket és klubokat és kaszinókat,
a templomokat és várakat, a bontásra szánt és épülõ házakat. És tette mindezt úgy, hogy ebben a
kicsit urbanisztikai és nagyon helytörténeti könyvben finom vonalakkal és gyengéd színekkel fel
van rajzolva nem csak a ház, nem csak a megõrzésre váró mûemlék, nem csak a város, mint épületegyüttes, hanem a falak mögötti, közötti és elõtti élet is. Vofkori Györgynek talán sikerült az, amit
szeretett volna. Helytörténészként ki tudta metszeni magának azt a történeti idõt, amelyrõl szólni
szeretett volna, és ez az idõ rendhagyó módon a fényképezéshez kötõdik. A dagerrotípiától napjainkig tart. És ebben az általa vizsgált idõben nem érezte egyedül magát, hisz támaszul ott volt vele,
mindig ott volt vele a fotográfia, amely talán másképpen és kevésbé félreérhetõen szól, mint a szó.
Ott voltak vele nagy elõdei és példaképei, Orbán Balázs és a régi fotográfus mesterek, akik öntudatlanul tették azt, amit õ is: munkájukkal dokumentáltak és forrást teremtettek.
Mindezek után a szerkesztõn volna a sor, hogy miután szólott a szerzõrõl és a mûrõl, beszéljen az útról, amelyen végig kellett menni ahhoz, hogy a könyv tárgyként is megjelenhessen az
olvasók örömére. Hogy elmesélje a mûhelytitkokat. Hogy szóljon talán a saját szerepérõl. De most
is, mint mindig, legjobb lesz, ha a titkok titkokként élnek tovább, a szerkesztõ pedig megmarad
szürke eminenciásnak. Ez a sorsa. Amit elmondhatna, az nem mindig fényes, nem mindig érthetõ
és szerethetõ, de reméli, hogy a végtermék, a produktum, amelyet a szerzõ megálmodott és az õ segítségével létre is hozott – az. És abban, hogy a könyv tárgyként is szép és szerethetõ, nagy szerepe
van a mûszaki munkatársaknak, a könyvek tervezõ grafikusainak és mûszaki szerkesztõinek, jelen
sorozat esetében Deák Ferenc grafikusnak és Géczi János mûszaki szerkesztõnek, a kolozsvári Polis
Könyvkiadó munkatársainak, valamint Barabás Ferencnek, a békéscsabai Typografika Könyviadó
igazgatójának. Õk voltak azok, akiknek – ahogy Barabás Feri mondta – sikerült eljutniuk a régi képek, üvegnegatívok lelkéhez úgy, hogy megõrizték az olvasónak, hogy átmenekítették õket a modern nyomdatechnika minden vívmányán – csaknem érintetlenül.
A szerkesztõ úgy véli, hogy Vofkori György könyvei finom ecsetvonásokkal festett képek
a székelyföldi városokról, nagyanyáink, dédanyáink idejérõl és a sajátunkról is. Amikor olvassuk és
nézzük, látjuk a várost és érezzük a lelkét, amelyet a néhai lakók teremtettek. Látjuk a fényt az
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ablakok mögött, és arra gondolunk, akár mi is lehetnénk ott. És megvan az a megnyugtató tudatunk,
hogy mindaz, ami a képeken láthatókat foglalkoztatta, valahogy, valamilyenféleképpen minket is foglalkoztat.

Csíkszereda a „boldog békeidõkben”

Akárcsak Adler Alfréd, Csíkszereda egykori fotográfusa, mi is tisztelettel kérjük a nagyérdemû közönség becses pártfogását. És a szerkesztõ, aki mindeddig ódzkodott írni-szólni errõl a sorozatról, mivelhogy úgy gondolta, nem neki kellene népszerûsítenie azt a szerzõvel való szoros családi kapcsolata miatt, most a Csíkszereda és Csíksomlyó képes történetébõl vett idézettel fejezi be
mondandóját: „A szerzõ az ajánlás gondolatára egy kicsit mindig zavarban van. Mégis jó szívvel
ajánlja ezt a könyvet az olvasónak, remélve, hogy aki kézbe veszi, feleletet kap arra a kérdésre, hogy
miképpen élt és hogyan teremtett városi létet, itt a magasban, egy hosszú teleket és hûvös nyarakat
pörgetõ közösség. Annyit szeretne errõl így elöljáróban elárulni, hogy a források és a tapasztalat
tanúsága szerint is Csíkban csak az éghajlat zord, az emberek nem azok. Az itt lakók magukban hordozzák azt a meleget, amibõl a természet olyan szûkmarkúan osztott nekik. Higgyék el, érdemes közelebbrõl is megismerni õket.”
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Új utakon a látogatók felé
Kriston Vízi József
Jelen dolgozat megszületését 2007 kora nyarán három összefüggõ esemény inspirálta. Az
egyik a néhai Korek József tollából megjelent, Németh Péter által gondozott visszaemlékezés,
amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei múzeumi élet 1948 és 1974 közötti szereplõirõl, ki(sz)emelt történéseirõl és jellegzetességeirõl tudósít. Az ennek végéhez csatolt Utóiratban a sajtó alá rendezõ így zárja utolsó mondatát:„A szöveg…közzététele serkentse a fiatal generációt a múzeumtörténet még meg nem írt fejezeteinek az elkészítésére.” (NÉMETH 2006B. 487.) A késztetések között
volt az a tanulmány is, amely két múzeumi kolléga szakdolgozatának ötvözeteként – történész muzeológus konzulensük közremûködésével – megjelent a nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyvének 2006. évi kötetében (MÁRTONNÉ–SOÓSNÉ–BENE 2006.). Ez a közönségkapcsolati szempontú
áttekintés – múzeumi berkekben még mindig nem bevett módon – az 1963-tól megyei múzeumi
központ funkciót is ellátó jelentõs tudományos mûhelyünk1 legutóbbi annalesének tudománytörténeti fejezetében kapott helyet. Tanulmányom megírásának harmadik és döntõ motiválója pedig az
volt, hogy a megyei múzeumi központ épületének 2006 szeptembere végén kezdõdött (a tervezetthez képest elhúzódott) felújítása idején elkészült egy olyan munka anyag, amely az új állandó kiállítások kivitelezésének érdekében készített pályázat közmûvelõdési tevékenységét taglalja egy marketing stratégia mellett (KRISTON VÍZI 2007B.2).
Mindezek kellõen indokolják azt a célt, hogy – az évkönyvek klasszikus fogalmának megfelelve – immár számot adjunk egy ciklus sajátos szempontú történéseirõl s azt még most, az egyéni
és kollektív emlékezet frissességére apellálva tegyük meg.3 Teszem továbbá ezt azért is, mert a Jósa
András Múzeum kiállításaival, látogatói statisztikákkal (hátterükben bizonyos látogatói szokások
feltárásával), valamint az intézmény közmûvelõdési aktivitásával és feltételrendszerével foglalkozó
áttekintésben (MÁRTONNÉ–SOÓSNÉ–BENE 2006.) a szerzõk közeledve „a napjainkig” terjedõ idõszakhoz, már csak igen elnagyolt ecsetvonásokkal festették meg intézményünk közmûvelõdésének képét.
Mivel 2008-tól mindenképpen egy új fejezet kezdõdik a JAM „látható arcának”: a kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó közmûvelõdési, múzeumpedagógiai és pr-, valamint marketing munkának

1 NÉMETH 2006B. 487. így fogalmaz: „…mindenesetre tény, hogy a Nyíregyházi Fõiskola után ma a »Szabolcs-Szatmár-Bereg

megye Önkormányzata Múzeumok Igazgatósága« a humán tudományok (régészet, néprajz, történelem, irodalomtörténet,
képzõ- és iparmûvészet) második legnagyobb és legtekintélyesebb megyei mûhelye.”
2 Ez része a SZABÓ 2007. által összeállított és szerkesztett, több szerzõs pályázati anyagnak (Kultúrák találkozása).
3 E „ciklus” alatt kifejezetten a megyei múzeumi szervezet életének közeli múltját (is) meghatározó múzeumigazgatói váltástól, 2003 nyarától eltelt négy év múzeumi közmûvelõdési tevékenységét értem; azaz a három évtizeden át igazgatói stallumban volt dr. Németh Péter régészt követõ dr. Dám László etnográfus által teremtett és adott körülmények közepette végzett
munkánkról szólok – ahol szükséges (ön)kritikusan is.
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a történetében is, ezért fontosnak tartom az e téren észlelt folytonosság és megszakítás, a tudatosan
vállalt útkeresés mozzanatainak „testközeli” feldolgozását és közreadását.

Az idáig vezetõ út
A Jósa András Múzeum idestova három és fél évtizede mûködik mostani helyén, a Nyíregyháza belvárosának frekventált pontján álló (volt pénzügyigazgatósági) épülettömbben. 2000-ig
a Megyei Levéltárral közösen használta az épületet, ezt követõen vált egyedüli használójává, majd
ennek nyomán kezdõdött meg a jócskán lelakott épület felújításának tervezése (BENE 2005. 3–4.).
Evvel együtt természetszerûleg vetõdött fel a hosszabb ideje látható kiállítások újabbakkal való felváltásának gondolata, amely egyúttal már új rendezési és mûködtetési koncepció kidolgozását igényelte. A korábban készült állandó kiállítások közül az ezredfordulón a névadó Jósa sokoldalú személyiségét megidézõ emlékkiállítás
(1974, ill. 2004), a „Nyíregyházi huszárok” (1991), a Benczúr Gyula emlékkiállítás (1992), a „Krúdy világa”
(1994) címû gazdag enteriõr-egység,
valamint a „Nyíregyháza története” és
„A pénz története…” (mindkettõ
1997-es alkotás) címû kiállítások fogadták a – jobbára helyi – igen hullámzó létszámban érkezõ látogatókat.4 Az
új megyei múzeumigazgató 2003. évi
kinevezése és az azt nem sokkal követõ NKÖM közmûvelõdési szakfelügyeleti vizsgálat idején a hat kiállítás
átlagos élettartama 12 év volt.
Már abban az esztendõben is
1. kép
5
érezhetõ volt annak a nagy tapasztalatú
Részlet a Jósa András emlékkiállításból
múzeumpedagógusnak a kiválása
Abb. 1
(nyugállományba vonulása), aki tulajAndrás Jósa-Gedenkausstellung, Detail
donképpen az azt megelõzõ bõ két évtizedben nagyfokú önállósággal szervezte és mûködtette a Jósa András Múzeum közmûvelõdési tevékenységét (vö. MÁRTONNÉ–SOÓSNÉ–BENE 2006. 508., 516.). A közmûvelõdés szervezésében aktív részt vállaló dr. Bene János történeti osztályvezetõre így a korábbinál is jóval több – igaz, önként vállalt – szervezési és tervezési
feladat hárult. A kiállítások kivitelezését korábban egy belsõ kis team végezte, melynek ugyancsak
õ volt az egyik tagja, az igazgatóváltás idejére azonban ezen a területen magára maradt. Ugyanõ
e mellett a múzeumhoz szorosabban vagy lazábban kapcsolódó több társadalmi, civil szervezetben
(Jósa András Múzeum Baráti Köre, Magyar Huszár Alapítvány, Nyíregyházi Városvédõ Egyesület,
Megyei Honismereti Egyesület stb.) vállalt és vállal aktív szerepet. Az ennek alapján szervezõdõ

4 Ez a „hullámzás” elsõsorban a jól – vagy nem épp szerencsésen – kiválasztott témájú idõszaki vendégkiállítások iránti fi-

gyelem mértékének a következménye volt.
5 A fényképeket Boros György (Jósa András Múzeum) készítette.
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közönség-kapcsolati háló azonban
meglátásom és tapasztalatom szerint
nem terjedt ki az egyre változóbb közoktatási szférára. Ez a kapcsolat megújításra és nyitásra várt.6
2002-ben a múzeumpedagógusi státuszt egy fiatal kolléganõvel –
Vattai Anikóval – sikerült betölteni,
ám „munkaköre nagyon összetett és
egyéb adminisztrációval terhelt” (KOVÁCS 2003. 3.) volt.
A 2003 derekán beiktatott új
megyei múzeumigazgató koncepciójának központi elemeként szerepel/t az a
sommázat, amely – témánk szempontjából – továbbra is aktuális: „XIX. és
XX. századi múzeumokkal, személyi
feltételekkel és ilyen, konzerválódott
szemlélettel nem lehet XXI. századi
igényeket korszerû módon kielégíteni.” (KOVÁCS 2003. 3.)
2003 õszén a kulturális tárca
képviseletében egy közmûvelõdési célú szakfelügyeleti látogatásra került
sor, amelynek során a tagmúzeumok
mellett a Jósa András Múzeum, mint
megyei múzeumi központ ilyen irányú
tevékenységét is értékelték. A szakfelügyeleti elemzés többek között a következõket fûzte dr. Dám László program-nyilatkozatához: „Amíg a múzeumi hierarchiában nem kap azonos súlyt
a közmûvelõdési terület, mint a tudományos, s a múzeum alapvetõ funkciói
nem egymás mellé rendeltek, nem egymást kiegészítõk lesznek, addig csak
nagy áldozatok árán részeredmények
születhetnek. Ezek lehetnek ugyan jók
s egyediek, de elszigeteltek maradnak.”

2. kép
Igen népszerû volt a Nyíregyházi huszárok címû kiállítás
Abb. 2
Die Ausstellung „Husaren von Nyíregyháza” war sehr populär

3. kép
Részlet Benczúr Gyula festõmûvész emlékkiállításából
Abb. 3
Gedenkausstellung für den Malkünstler Gyula Benczúr, Detail

6 Mindemellett elérkezettnek látom az idõt, hogy a Jósa András Múzeum Baráti Körének három évtizedes múltját, mozgal-

mas történetét – az abban közremûködõk önzetlenségének egyfajta elismeréseként – az alapítók, szereplõk és irányítók mielõbb értékeljék.
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(KOVÁCS 2003. 6.)7 A megyei múzeumigazgató a szakfelügyeleti megállapítások, elemzések és javaslatok alapján szükségesnek tartotta egy legalább
3 fõbõl álló közmûvelõdési csoport
(képzett múzeumpedagógussal) felállítását, amely megyei feladatokat is ellátna. Ehhez kapcsolódott a honlapot
és az elektronikus kapcsolattartást is
kiépítõ, valamint a mûködtetésben jártas informatikus állományba vétele
(BESZÁMOLÓ 2003. 3., 5., MUNKATERV
2004. 2.). A hivatkozott – sokkoló, ámde számos elõremutató megállapítást,
segítõ és jobbító javaslatot tartalmazó
4. kép
– szakfelügyeleti jelentés nyomán
Részlet a Krúdy Gyula világa címû irodalomtörténeti kiállításból
a megyei múzeumigazgató felkérte a(z
Abb. 4
akkor egyetlen képzett és gyakorlott)
Literaturgeschichtliche Ausstellung „Die Welt des Gyula Krúdy”,
mûvelõdési menedzserként jegyzett
Detail
népmûvelõt, Nagyné Bõsze Katalint
egy, a megyei múzeumi szervezet egészére szóló közmûvelõdési koncepció kidolgozására. A 30 oldalnyi dolgozat figyelembe vette és több soron hangsúlyozta a NKÖM új, látogató- és közönségbarát stratégiájának elveit (vö. MEGÚJULÁS 2003.). Lévén azonban szerzõje a Sóstói Múzeumfalu
munkatársa, – mint a szabadtéri néprajzi múzeum gondjait ismerõ szakember – alapvetõen a skanzen közmûvelõdési gyakorlatából kiinduló stratégiát ajánlott fel, illetve azt ismertette. A munkaanyag szélesebb körben hasznosítható része egy SWOT-analízis elkészítése volt, amely több – a megyei múzeumi szervezet többi tagintézményére is vonatkozó – érvényes megállapítással szolgált
(NAGYNÉ 2004.).
A Jósa András Múzeum, illetve a megyei múzeumigazgatóság közmûvelõdési kötelékében
a múzeumi területtel még ismerkedõ fiatal munkatársnõ, Vattai Anikó 2004 õszétõl beiskolázást
nyert az ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének szervezésében folyó, 4 félévet felölelõ akkreditált múzeumpedagógiai szakirányú továbbképzésre. Ez számára sok elfoglaltságot jelentett (heti
egy képzési nap Budapesten, valamint téli és nyári vizsgakötelezettségek stb.), így külön jelentõséget nyert, hogy sikerült megteremteni egy új, az úgynevezett mûvelõdési menedzseri státus belsõ
feltételeit.
Mindevvel párhuzamosan az eltervezett struktúra-átalakítás és -fejlesztés keretében a közmûvelõdési, múzeumpedagógiai, közönségszolgálati (így a teremõri, tárlatvezetõi, információs) terület a 2004 május derekától újonnan kinevezett szakmai gyûjteményi igazgatóhelyettes felügyelete alá került. Ezt követõen a múzeumigazgatóság frissen munkába állt mûvelõdésszervezõ szakembere, Marosvölgyi Éva elkészítette a központi „anyaintézmény” közmûvelõdésének megújítására
szánt javaslat-csomagját. Ez magában foglalta a belsõ környezeti feltételek megteremtésére, a rendezvények reklámjára, propagandájára és a különbözõ szintû sajtókapcsolatokra vonatkozó
7 A szempontrendszer és az annak alapján készült munkaanyag javaslatok tucatját vetette fel, tiszteletben tartva ugyan a helyi

sajátosságokat (látogatói ízlés, elvárás stb.), de 2003 tavaszán éppen a tárca által is megfogalmazott elvárások, a megalapozott és középtávú tervezés szemléletének terjesztése múzeumaink körében egy új és kedvezõ múzeumtörténeti helyzet
el(õ)készítését sugallták.
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elképzeléseit, valamint az ehhez szükséges (ROP, GVOP, illetve NKÖM és NKA) pályázati források lehetõségeit. (E célirányos tervezõ munka jó példát adott a megyei szervezethez tartozó többi
múzeum vezetõje számára is saját intézménye stratégiai és marketing tervének elkészítéséhez 2004
derekán.)8
A 2003. és a 2004. év fordulójának egyik fontos és hosszú évekre vagy évtizedekre meghatározó döntése volt, hogy az autópálya építéseket megelõzõ régészeti feltárások s más nagy volumenû beruházások munkálataihoz a Jósa András Múzeum épületében a földszint egy részét a régészeti bázis kapta meg, foglalta el az ehhez kapcsolódó kiszolgáló terekkel egyetemben. Ez – az egyfelõl igen praktikus és logikus megoldás – azt eredményezte, hogy jó idõre le kell(ett) mondanunk
arról az álmunkról, hogy a múzeum bejárati részét, elõcsarnokát, valamint a közvetlenül hozzá csatlakozó helyiségeket pezsgõ, közönség-centrikus (idõszaki kiállítótermek, mûvész- és muzeológus
klub, bolt és kávézó-komplexum, családos pihenõ, pelenkázó stb.) térré alakítsuk át.9
2004 második felében a központi múzeumi épület felújításával kapcsolatban kedvezõ kormányzati döntés született (hosszú évek próbálkozása után a fenntartó megyei önkormányzat végül
is címzett támogatást nyert). Örömünkre a gazdasági vezetés megnyerésével és pártolásával sikerült
a múzeum közvetlen külsõ és beltéri, elõcsarnoki egységét mégis csak megnyerõbbé tennünk. Az
épület külsõ homlokzatán megjelentek az elsõ nagyméretû, kiállítás népszerûsítõ molinók.10 A fõbejárat mindkét oldalán stabilan kialakított tartó konzolokban cserélhetõ, nagyméretû kiállítás- és
esemény-közlõ színes poszterek váltották egymást. Az évtizedek során megkopott és a különbözõ
funkciók ellátása során lelakott elõcsarnokban igyekeztünk hangulatfokozó és kedvjavító színes fotómontázsokat és többnyelvû útba igazító feliratokat elhelyezni. Visszatértünk a jegykiadás és a kiadványok (pl. képeslap, alkalmi szóróanyag stb.) földszinti forgalmazására, mely sokkal kézenfekvõbb és jobb megoldásnak bizonyult, mint az átmenetileg bevezetett elsõ emeleti árusítás. Változtattunk a korábbról konzerválódott nyitvatartási renden, így – véleményünk szerint – jobban megfelelve a közönség igényének. A hangsúlyt elsõsorban az õsztõl tavaszig terjedõ idõszakra helyeztük, amikor elsõsorban az intenzív diák közönségkapcsolati munkára figyeltünk. Ezt a szempontot
mindenképpen figyelembe kellett vennünk a közelmúlt s az eljövendõ idõszaki kiállítások tervezésekor. Nyíregyháza esetében ez különösen fontos szempont, hiszen itt tekintettel kell lennünk a szabadtéri néprajzi filia, a Sóstói Múzeumfalu idényjellegû – népszerû és kedvelt – kínálatára is.
Jól tudjuk, minden múzeum esetében döntõ a látogatóval/közönséggel való elsõ találkozás,
a fogadtatás. Lényeges ennek helyszíne (komplex megjelenésével), valamint az ott szolgálatot teljesítõ személyzet – az úgynevezett „frontszemélyzet” – viselkedése. Ez a csaknem mindenütt és gyakran kényes pont az, amellyel a Jósa Múzeum esetében is meg kellett, s meg kell birkóznunk. Az épület felújításáig a fõbejárat egyaránt szolgálta a munkatársak, a szakszolgálati ügyintézésre, valamint
a kiállítások megtekintésére érkezõk ki- és bejárását. Az intézmény telefonközpontosa, a napi 24
8 A 2004. április 6-i javaslat-tervezetet Marosvölgyi Éva készítette, aki rövid nyíregyházi munkálódása alatt is több új köz-

mûvelõdési folyamat beindításában tevõleges részt vállalt. Például: pályázati anyagok elõkészítése, oktatási intézmények
személyes felkeresése, a múzeumi internet-profil bõvítésének tervezete vagy kedvezõbb múzeumi partnerkép kialakítása,
információs anyag power point-os elkészítésében és a célközönséghez eljuttatásában mûködött közre stb. (MAROSVÖLGYI
2004.). E sorok jegyzõje már nem dolgozhatott együtt vele, ám a fenti tevékenységekrõl és az ebbõl is fakadó új Jósa Múzeumbeli közmûvelõdési irányzatról 2005-ben írott kis program-cikk e mellett állt és áll ki mind a mai napig (KRISTON VÍZI
2005.) .
9 A felújított épületben a földszint egyik szárnyán a könyvtár, az adattár és az irodalomtörténeti gyûjtemény kapott helyet,
míg a másik oldalon a régészeti részleg maradt; közönség-forgalmi térként csupán egyetlen egy helyiségbõl álló múzeumi
bolttal gyarapodhattunk.
10 Az elsõ ilyen volt az igen izgalmas és sajátos megközelítésû, de Nyíregyházán is vegyes fogadtatásra lelt „Bõrbe kötve”
címû kiállításhoz (2004. október 8. – 2005. január 31.) készült s kihelyezett kültéri reklám-vászon.
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órában egymást váltó fegyveres õrség tagjai és a kiállítási ügyintézõ (információs-pénztáros, jegykezelõ) az elõcsarnokban egy idõben teljesített szolgálatot. A belépõ gyakorta a különbözõ, számára
ismeretlen személyek között való választás kényszerét érezte a bõrén. A megújult múzeum épületében egy, a múzeumi munkatársak számára kialakított új bejárattal ez a probléma megoldódik: a kiállítások látogatóinak 2008 tavaszától már nem kell hasonló helyzetbe keveredniük.
A Jósa Múzeum látogatói statisztikái alapján 2003-tól az adatokban csaknem drasztikus
csökkenés tapasztalható. A már említett múzeum- és közmûvelõdés-történet szerzõi a jelenség egyik
okaként felhozták, hogy „Szembetûnõ a….látogatottság nagymérvû csökkenése, annak ellenére,
hogy fõállású mûvelõdési menedzser szervezte a látogatókat, és nagy sikerû, régiós kiállítást is nyitottunk…A látogatók számának csökkenése mindenképpen arra vezethetõ vissza, hogy a sajtóban
többször is megjelent a múzeum közelgõ rekonstrukciójáról – és ezzel együtt bezárásáról – szóló
nyilatkozat, s ezek után mind az egyéni, mind a csoportos programok, kirándulások tervezésekor
már nem számoltak a Jósa András Múzeum meglátogatásával.” (MÁRTONNÉ–SOÓSNÉ–BENE 2006.
513.) 2004 õsze és 2006 májusa között valóban legalább négy önálló sajtótájékoztató s két – mármár múzeum záró hangulatban telt – kiállítás megnyitó zajlott e témakörben. Ám a 2005. és a 2006.
évi Nyíregyháza és a térség, valamint a megye (óvodai és általános iskolai) pedagógusai számára
szervezett találkozóink, ismertetõ
anyagaink és kezdeményezéseink arról
szóltak, hogy a kialakított anyagi és
szellemi partnerség, együttmûködés,
valamint kedvezmények igénybevételével a „legutolsó pillanatig” érdemes
hozzánk ellátogatni. Emellett pedig
igényelni lehet kihelyezett, akár in
situ11 múzeumismereti és szakmai
órákat, foglalkozásokat, konzultációkat
5. kép
Az „Autópálya vakondnézetbõl”
címû kiállítás megnyitóján
Abb. 5
Bei der Eröffnung
der Ausstellung „Die Autobahn
aus der Maulwurfperspektive”
11 Pl. a nyíregyházi régészek a megye különbözõ pontjain folyó ásatásaikon rendszeresen fogadtak s fogadnak elõzetesen be-

jelentkezett diák és más érdeklõdõ csoportokat. Az más kérdés, hogy ezek statisztikája – tudomásom szerint – az év végi
jelentésekben, összefoglalókban nem vagy eléggé rapszodikusan jelent meg. A régészeti osztály munkatársainak tudománynépszerûsítõ, múzeumpedagógiai, ismeretterjesztõ munkájával e dolgozat nem tud foglalkozni. Ám hadd álljon itt
példaként a szakmacsoport összefogását kiválóan jelzõ – kivitelezésében talán túlzottan is szerény, ám szakmailag hiteles
és az olvasni szeretõ számára haszonnal forgatható „vállaji füzet” (MAKKAY 2003.) vagy az a konferencia, amelyet 2005.
november 24-én Lehoczky Tivadar (1830–1915) emlékére szerveztek (Pl. NÉMETH 2006A. 25–39.). Más, harmadik „mûfajként” pedig azt a mindenütt nagy érdeklõdéssel és folyamatos sikerrel fogadott – divatos szóval élve – interaktív vándorkiállítást hadd említsük, amely a magyar és román „régész-család” összefogásaként az M3-as autópálya nyomvonalán folyt
megelõzõ feltárások tárgyi és szellemi hozadékait idézte meg 2006 júniusa és 2007 vége között Nyíregyházától Mátészalkán vagy Csengeren s Újfehértón stb. át Kisvárdáig. (Evvel kapcsolatban csak egy fájdalmunk akadt, hogy az idõk során
nem sikerült ehhez egy kiállításvezetõt és/vagy egy oktató-füzetet megjelentetni.) Lásd FARKAS 2006. és SZÕCS–MARTA
2007. kiállítás ismertetõit!
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(RÁCZ 2007.). Az általános hadkötelezettség megszûntével számottevõen szûntek meg a helyi újoncavatás utáni,
valamint a különbözõ állami ünnepek körüli rendszeres,
mondhatni rituális látogatások a Jósa András Múzeum
hadtörténeti kiállításaiban (huszártörténet, illetve relikviák az elsõ és a második világháborúból). A kulturális
kormányzat széleskörû látogatóbarát, „nyitási” törekvését pedig akadályozta, hogy a NAT 2003-as dokumentumából kikerült a múzeum, mint a tanórán kívüli ismeretszerzés elismert és/vagy támogatott színtere, így az oktatási intézmények semmiféle hivatalos serkentést nem
kaptak a nagyobb számú múzeumi látogatáshoz…
Három esztendõvel ezelõtt – elsõsorban a múzeum közmûvelõdési és közönségkapcsolati munkájában – összehangoltan több újszerû kezdeményezés indult. Ezek közül az alábbiakat emelem ki jellemzõ példaként:
a) „Lyukasóra” címmel tematikus diákprogram-csomag készült a nyíregyházi és térségi oktatási intézmények részére (vö. MÁRTONNÉ–SOÓSNÉ–BENE 2006.
517.). Kezdeményezésében és népszerûsítésében a nagy
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezõ szakmai igazgatóhelyettes (dr. Szabó Sarolta), valamint a – szintén
a Sóstói Múzeumfaluból átkerült – folklorista munka6. kép
társnõ (dr. Ratkó Lujza ) vette ki részét. A még létezõ álAz „Autópálya vakondnézetbõl” címû kiállítás
landó kiállítások szakmai felelõsei12 csatlakoztak a kezmegnyitóján
deményezéshez. Kedvezményes és némely esetben inAbb. 6
gyenes tematikus tárlatvezetések, elõadások és a kiállítáBei der Eröffnung der Ausstellung „Die Autobahn
sokhoz kapcsolódó foglalkozások között választhattak
aus der Maulwurfperspektive”
azok az iskolák, amelyek a tanév elején tanulóik után
megváltották az egész évre szóló bérletet (100,–
Ft/fõ/év). 2003 második felében még így fogalmaz a jelentés: „…múzeumpedagógiai tevékenységet
– személyi feltételek hiánya miatt – csak az ünnepekhez (karácsony, húsvét, március 15.) kapcsolódóan tartanak. Rendhagyó történelem órára…csak 2 iskola jelentkezett. Személyes kapcsolat hiányában látják a probléma gyökerét: mert kevesen vannak a kapcsolatépítésre. Az ifjúsági baráti kör
létrehozása nem sikerült.” (KOVÁCS 2003. 22.) Egy év múltán, a frissen indult „Lyukasóra” program
iránt olyan nagy volt az érdeklõdés, hogy némely napokon az elõzetesen meghirdetett délelõttökön
felül a délutáni órák is igénybe vették a beiskolázott múzeumpedagógus, valamint az ügyeletes
szakember idejét.
A múzeumi informatikus állandó státusba kerülése lehetõvé tette, hogy a Jósa András Múzeum elektronikus úton is be tudjon kapcsolódni a szakma és a közönségkapcsolat vérkeringésébe.
A Lyukasóra tömörített, drótpostán, illetve net-verzióban küldhetõvé csomagolt változata e kínálati
formát tovább népszerûsítette (2005 és 2006 fordulóján Nyíregyháza és térségének valamennyi
12 Dr. Bene János, dr. D. dr. Rácz Magdolna, Madár Xiména és dr. Ulrich Attila témafelelõsök, illetve kiállítási kurátorok.

Hozzájuk gyakran csatlakozott Mohácsi Endre, a történeti, majd a muzeológiai osztály nemrég diplomázott munkatársa,
maga is több kamara-, majd egy rangos önálló kiállítás megvalósítója.
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oktatási intézményébe, valamint a megyei pedagógiai módszertani bázisra bekerült az anyag).13
A látnivalókhoz csaknem minden teremre téma-feladatlap készült, így egyúttal a sokszor és sokak
által hiányolt kiállítás ismertetõ szövegek, tájékoztatók, vezetõk vagy terem-katalógusok egyfajta
pótlására is sor kerülhetett.
Jó példa a „Jászságtól a Beregig” címû regionális múzeumi összefogással készült néprajzi/népmûvészeti kiállítás, amely mind a beavató pedagógus-konzultációk s iskolai kihelyezett órák,
mind pedig különbözõ klubfoglalkozások, népzenei órák s bemutató foglalkozások színtereként is
kiválóan szolgált. A Jósa Múzeumban
2005 februárjától egy bõ esztendõn át
látogatható kiállítás tervszerû és elmélyült mûködtetésében, a tárgycsoportok „megszólaltatásában” egy nyíregyházi zene-pedagógusnak, Hajdú Ágotának volt kiemelkedõ szerepe, aki
mind az óvodás, mind pedig elsõdlegesen az alsós, illetve alapozó szakaszban lévõ általános iskolás gyerekek
közösségeit csalogatta be a múzeumba. Hajdú tanárnõ vezetésével emellett
több felnõtt programra is sor került,
klubfoglalkozás és pedagógiai továbbképzés keretében. Az itt végzett, szakmai berkekben is igen kedvezõ visszhangot kiváltott, valamint a helyi mér7. kép
ték- és hangadó szülõi körök által is
Iskolás gyermekcsoport a regionális népmûvészeti kiállításban.
örömmel fogadott „Zenés népmûvé2005. október 10.
szeti barangolás” sorozat, illetve az
Abb. 7
annak esszenciáját tartalmazó dolgozat
Schulkinder in der regionalen Kunstgewerbe-Ausstellung,
eredménnyel szerepelt az OKM és
10. Oktober 2005
a Magyar Történelemtanárok Egyesülete által kiírt országos pályázaton. Az
annak anyagából válogatott módszertani kötetben pedig bõ terjedelemben és számos illusztrációval
gazdagon jelent meg, s viszi többek között a befogadó és ambicionáló múzeum, múzeumunk jó hírét is (HAJDÚ 2007.).
b) A Jósa András Múzeum Napja címû rendezvény-sorozat 2004. évi beindítása röviden
ugyan, de szintén témánkhoz tartozik. Jelenleg (a kézirat leadása idején) már a negyedik ilyen, hagyományosan december 1-jén – a múzeum jogelõdjének 1868. évi megalakulására emlékezve –
megtartott szakmai s egyúttal közönség programon vagyunk túl. A dr. Szabó Sarolta szakmai
igazgatóhelyettes által megindított kezdeményezés a Jósa András Múzeum tradícióira és újszerû
13 Itt kell megjegyeznem, hogy az a terv, amely szerint a közmûvelõdési csoport mellett, illetve avval szorosan együttmûköd-

ve egy informatikus, fotós és grafikus szakemberbõl álló team mûködjön, s legyen egy önálló részleg, nem valósulhatott
meg. Ennek oka elsõsorban a munkatársak szerteágazó elfoglaltsága volt, mely nem tette lehetõvé, hogy kizárólag a közmûvelõdés területén tevékenykedjenek. Ugyanez jellemezte a közmûvelõdési területen dolgozó két munkatárs mozgásterét
is. Az a törekvés, hogy e csapat rövid távon átvegye a „külsõs” alkalmazásban álló, profi informatikus rendszergazdai szerepkörét, kialakítsa intézményünk internetes arculatát, megjelenését, valamint folyamatosan mûködtesse web-lapunkat –
egyelõre –, meghaladta lehetõségeinket.

514

Új utakon a látogatók felé
megnyilvánulásaira érzékeny közönség és helyi közösség körében pozitív fogadtatásra talált. Elsõ
alkalommal a múzeum névadója, a legkiválóbb elõd, dr. Jósa András életútjára való emlékezés volt
a középpontban, s születésének 170. évfordulója az apropó.
2005-ben több izgalmas vállalkozás is jellemezte az adventi hónapot. „Vármegyei õs-galéria” címmel december 1-jén délelõtt nyílott az a történeti festménytárlat, amely jó 200 év után egyszerre s egy helyütt mutatta be Wrabetz Ferenc, az 1700-as évek második felében élt festõ által készített nagy méretû képek sorát. A Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy vezényletével köszöntõ-dallamokat éneklõ Cantemus kórus tagjait nem zavarta, hogy késõ délutáni mûsorukat csekély számú
érdeklõdõ hallgatja.
Karácsony táján, ezüst- és aranyvasárnap – de csakis e hétvégéken – elõbb a Jósa András
Múzeum ezüst-, majd egy héttel késõbb annak aranykincseit mutattuk be, a legendás, 2002-ben fellelt, híres újfehértói leletekbõl is ízelítõt adva. Aranyvasárnap délelõtt – elõzetes szervezõ és csaknem felderítõnek is nevezhetõ munkánk révén – pedig a Magyar Rádió népszerû, akkor már másodízben ismételt „Aranyemberek” címû portrésorozat helyi és megyebeli arcait mutattuk be élõben.
A 2006-os esztendõ java a más(od)ik jeles múzeumi elõd s legendás igazgató – dr. Kiss Lajos – születésének 125. évfordulójára emlékezés keretében zajlott. Míg március 13-án váratlan hóviharban a volt Vármegyei Múzeum (a mai Megyeháza nyugati traktusa) Egyház utcai falán elhelyezett emléktáblát koszorúzta meg a tisztelgõ utókor, addig december elsõ napján ragyogó napsütésben zajlott a megyeházi Díszteremben lebonyolított ünnepi program. Délelõtt dr. Jósa András kiszemelt utódjára, a Hódmezõvásárhelyrõl el-, majd végül is visszaszármazott Kossuth-díjas múzeumigazgatóra, dr. Kiss Lajosra emlékezõ elõadások hangzottak el. A (péntek ellenére) délután továbbra is szép számban együtt maradt érdeklõdõ a Jósa András Múzeum különbözõ szakterületeken dolgozó munkatársainak beszámolóit hallgathatta meg az éves gyarapodásról. Ezt egy figyelemre méltó kollegiális gesztus: a szomszédos Szatmár megyei Múzeumok régész igazgatóhelyettesének
a múzeum 2005-ös évkönyvét taglaló, élõszavas recenziója koronázta meg.14
c) Hatékonyabbá vált a helyi, térségi, megyei és országos médiával egy újszerû személyes
és intenzív kapcsolat. A véleményformáló és rendszeresen tudósító kulcs-személyiségek mellett
egy-egy téma vagy formálódó ötlet kapcsán sikerült kontaktust találni az írott és elektronikus média-szereplõk befolyásosaival. Ez az az idõszak, amikor a megyében, valamint a régióban is új érdekviszonyok alapján alakul és strukturálódik át a médiavilág, amelyben egy – saját maga érdekei
mellett egy intézményi szervezetet is képviselõ – kulturális szereplõ, azaz múzeumunk mértékadó
szakmuzeológusára és frissen megjelent közkapcsolati munkatársára nem csak figyelem, hanem jóval nagyobb felelõsség hárul. Érezhetõ és tapasztalható volt ez 2004–2005 fordulóján, amikor is
a korábbi köz/mûvelõdési munkatárs, Marosvölgyi Éva rövid idõ elteltével egy fõvárosi mûvészeti
intézménybe távozott. Helyét e sorok írója (közel három évtizedes muzeológusi, múzeumi közmûvelõdési és intézményszervezõi tapasztalattal bíró, s javarészt a kelet-magyarországi térségben mûködött szakember) vette át. Ekkortól rendszeressé váltak a sajtótájékoztatók. A médiamunkások szívesen vették, hogy ezek a rendezvények gyakran nem az igazgatói irodában, hanem egy-egy rangos
kiállító-helyiségben (pl. a Benczúr-terem) zajlottak. Tapasztaltuk, hogy jól esett, ha tudósításukat
megköszöntük, finoman vagy határozottan, de helyesbíttettük vagy korrigáltattuk; ha csak lehet személyesen, telefonon, de legalább elektronikus levélben.

14 Az egész rendezvényt a házigazda megyei múzeumigazgató, dr. Dám László beszéde zárta, amely egyúttal a három évti-

zedes Jósa András Múzeum Baráti Körének is egyfajta laudációja kívánt lenni.
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d) A bezárásra ráhangolódás, készülõdés ellenére is tapasztalt érdeklõdéstõl vezettetve
2005 tavaszán megjelent a(z egyébként 2006 szeptember végéig nyitva tartott) „állandó” kiállításokat ismertetõ képes vezetõ,15 valamint egy nagy példányszámú (majd azt követõen még két ízben
utánnyomott) színes leporelló, amely elõször a múzeumi struktúra mai történetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye együvé tartozó múzeumait és muzeális kiállítóhelyeit mutatta be.16 2006 augusztusának végén az Oktatási és Kulturális Minisztérium projekt-támogatásának keretében munka-csoportunk (Benke Zsolt, Boros György és jómagam) által összeállított és megjelentetett régió közi
múzeumismertetõ kiadvány csomagban szintén sikerült Szabolcs-Szatmár-Bereg megye múzeumait
és muzeális kiállítóhelyeit népszerûsítenünk (KÍNÁLÓ 2006.).17 A múzeum saját gépein (printerek,
fénymásoló) végzett mindennapos sokszorosítás mellett hivatalos szerzõdés keretében, de külsõ kiadó váratlan felkérésére készült el egy olyan asztali naptár, amely a megyei múzeumi szervezeten
kívüli rangos kiállítóhelyeket (mint pl. a csengeri és az újfehértói városi múzeumok vagy a FelsõTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kebelében mûködõ Vízügyi-Történeti Gyûjtemény) is megörökítette.18 2007 júniusában egy olyan – szintén újszerû és hazai viszonylatban egyedülálló – megyei
múzeum és kiállítás, valamint tájház ismertetõt jelentettünk meg, amely nyolc, különbözõ hosszúságú táj-barangoló útvonalra fûzi fel a nagyvárosok népszerû múzeumai mellett a még szakmai közösségeink által is alig ismert vagy láto(gato)tt épületeket és tárgyi kincseinket (KERÉKPÁRRAL
2007.).

Kapcsolatok, kapcsolódások
a) A rendszeres és évtizedek óta kedvelt múzeumbaráti köri összejövetelek résztvevõi mellett kapcsolatot építettünk ki néhány olyan civil közösséggel, amelyek a város más, távolabbi helyszínén mûködnek. Kéthavonta–negyedévente érkeztek hétvégi vendégségbe a múzeum kiállításai
mellett kifejezetten számukra szervezett rendezvény(ek)re. Közülük is kiemelkedik a „Nemzedékek
a Múzeumban” címû családi programsorozat, mely a Városmajori Közösségi Házban mûködõ különbözõ civil szervezeteket mozgatta meg. Ez a múzeum szakembereinek szakmai programszervezésével (megyei kirándulás, múzeumok és emlékhelyek látogatása) és kihelyezett elõadásaival teljesedik ki.19 A múzeum volt a bölcsõhelye a végül is önállóvá vált Váci Mihály Baráti Kör Egyesületnek és az azt megalapozó szellemi összejöveteleknek, valamint a felújítása idején a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár különbözõ programjainak. A város és felsõfokú oktatási intézménye között húzódó láthatatlan, de mégis erõteljesen elválasztó „fal” áttörésében az elmúlt évek múzeumi igyekezete is szerepet játszott. A Nyíregyházi Fõiskola tanszékeivel meglévõ korábbi kapcsolati rendszerbe beépítettük a fõiskolai lap (Tükör), valamint a Campus Rádió szerkesztõségével és
15 A Jósa András Múzeum tárlataihoz készült kiállítási vezetõk sorozata nem új keletû, pl. az 1980-ban rendezett és a mai kö-

16

17

18
19

zépgeneráció számára is emlékezetes „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye régészeti emlékei” címû tárlathoz készült vezetõ a
sorozatban már a tizenharmadik volt (PAPPNÉ KURUCZ 1980.).
A leporellókat dr. Ratkó Lujza és dr. Szabó Sarolta gondozta, a fotómunkálatokat Boros György, a grafikai és tervezõ feladatot Benke Zsolt végezte. A nyomtatás anyagi fedezetét külsõ támogatásból e sorok szerzõje teremtette meg. Ezúton köszönjük meg a Michelin Hungária nyíregyházi és budapesti közkapcsolati vezetõinek segítõ készségét!
3000 példányban jelent meg, és a két kelet-magyarországi régió hat megyei múzeumigazgatóságának központjai és filiái
is megkapták. Ehhez társult egy Múzeumi Pontgyûjtõ füzet, illetve akció, amely nagy érdeklõdés közepette még ma is zajlik.
Ezt az érintett múzeumok kiadványainak és különféle, a múzeumokat – többnyire vezetõik által írott – pl. a világhálón népszerûsítõ szövegek felhasználásával készítettük.
Velük félévente megújuló együttmûködési szerzõdés keretében dolgoztunk. Két sikeres pályázatuk is ezen alapult, melynek
Nagy Márk népmûvelõ a mozgatója.
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8. kép
Bemutató a Jósa András Múzeum sátrában,
a Múzeumok Majálisán. Budapest, 2006. május
Abb. 8
Präsentation im Zelt des Jósa András-Museums,
Maifeier der Museen, Budapest, Mai 2006
munkatársaival való rendszeres találkozást. Néhány kihelyezett kiállításunk szintén a múzeum térségi ismertségét alapozta meg.
b) 2005-tõl folyamatosan új résztvevõként, önálló szereplõként jelent meg a Jósa András Múzeum, illetve a Múzeumigazgatóság a régió legjelentõsebb turisztikai rendezvényén (Vakáció – Utazás), valamint
a Múzeumok Majálisán, ez utóbbin két alkalommal a romániai testvérintézmény, a Szatmár megyei Múzeumok
munkatársaival közös sátorban.20 Csatlakoztunk a Múzeumi Világnap és a Kulturális Örökség Napok programjaihoz. 2005-ben „Örökségünk forrásvidékein” címmel
invitáltuk a régi és az új múzeumbarátokat: a kiállítási
vezetések mellett vasárnap délelõtt Szatmári István és
Bodnár István „Templomok, kastélyok, kúriák” címû
könyvét mutattuk be, majd Dinnyés József adta elõ „Szabolcs és Szatmár költõi, Hajdúság és Bereg
igazmondói” címmel kizárólag erre az alkalomra szerkesztett mûsorát. 2006 õszén a Nyíregyháza és
térségének diákságát megmozgató „Védelmembe venném…” címû rajz- és fotópályázat köré szerveztünk programfüzért: a kicsik alkotásaiból a Vízügyi-Történeti Gyûjteményben kiállítást nyitottunk
a házigazdákkal, valamint a Nyíregyházi Városvédõ Egyesülettel közösen, míg a középiskolások
fotó-sorozatait és power pointos mûveit
a JAM utolsó nyitvatartási napján
láthatták az érdeklõdõk. A Múzeumok
Éjszakája kezdeményezéshez 2005
júniusától csatlakoztunk. Szakmai
9. kép
A Jósa András Múzeum sátrában,
a Múzeumok Majálisán. Budapest,
2006. május
Abb. 9
Im Zelt des Jósa András-Museums,
Maifeier der Museen, Budapest,
Mai 2006
20 Ehhez többek között egy olyan „múzeumi totó” (fejtörõ-lap) készült Istvánovits Eszter és D. Rácz Magdolna segítségével,

amely a Magyar Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításának megyei vonatkozásaira, valamint a megye kulturális érdekességeire vonatkozott.
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10. kép
Múzeumok Éjszakája, 2005. június
Abb. 10
Nacht der Museen, Juni 2005

méltatások szerint „modell értékû módon, más helyi intézményeket is társul
hívva megmozgatta Nyíregyháza belvárosának kora nyári program-kedvelõ
közönségét.” (TÖRÖK 2005. 84.)
A program középpontjába a dr. Ulrich
Attila kurátorságával létrehozott „Az
illúzió szépsége” címû cirkusz-történeti kiállítás került. 2006-ban a Jósa
András Múzeum Maróthy Kálmán által megálmodott, nyolcvan esztendõs épülete és annak története volt a fõ téma. Az események közel
másfél ezer látogatót vonzottak, akik több társ-helyszínre is elzarándokoltak. 2007. június 23-án a
felújítás miatt nélkülöznünk kellett a múzeum épületét, így a közeli Benczúr téren, a Szabadtéri
Színpadon és a sétányokon Nyíregyháza és további nyolc szomszéd település mûvészeti csoportjainak bemutatóját szerveztük meg. Este
a Városi Galériában amolyan „tirpákos
kiállítás búcsúztatót”, szombat esti
„burszát” rendeztünk énekkel-tánccal,
étellel-itallal, ahogyan ez illik. Ezzel
párhuzamosan a város diákságának
közkedvelt kulturális szórakozóhelyén,
a Mustárházban is zajlottak az általunk-velünk szervezett programok. Az
eddigi helyszínek és a Városmajori
Közösségi Ház között ingázott a látogatók serege a több kocsis sétavonattal.
A korábbi években szerzett kapcsolataink révén rávettük a Szabolcs Volán
helyi vezetését, hogy néhány buszjá11. kép
ratot sûrítsen a Szent Iván-i estén, illetMúzeumok Éjszakája, 2006
ve próbaképpen külön is állítson be.21
Abb. 11
2006 nyarára – hosszas és keNacht der Museen, 2006
mény tárgyalásokat követõen – sikerült a hazai kiemelt nagy rendezvények körében immár jegyzett és elismert VIDOR (Vidámság és
Derû Országos) Fesztivál kísérõ-programjaként exkluzív kiállítást létrehozni Rippl-Rónai és Salvador Dalí alkotásaiból. Az egyhetes hosszított nyitvatartással mûködtetett kiállítás sikerét mi sem
jelzi jobban, minthogy ez idõ alatt kéthavi látogatói csúcsot értünk el (5740 fõ). 2007-ben ezt
21 A 2007. évi régiós múzeumi éjszaka rendezvényeit a Túrkevén szerkesztett MúzeumPont címû múzeum-turisztikai lap kü-
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a programot a terven felül elhúzódott épületfelújítás miatt nem sikerült visszahódítanunk. A jövõ
fontos feladatai között kell számon tartanunk.
c) A terv szerint és azon túl fogadott, szervezett kiállításokhoz, különféle közönségrendezvényeinkhez, találkozóinkhoz átlagosan 500 példányban meghívót, kedvezõ nyomdai partnerkapcsolatok révén 1000 és 3000 példány közötti nagyságrendben információs és szóróanyagokat, tájékoztatókat készíttettünk. Folyamatosan épített, különbözõ célcsoportok szerint összeálló hagyományos és elektronikus címlistánk szereplõit rendszeresen megkeressük, s tájékoztatjuk õket eseményeinkrõl, híreinkrõl (lásd a felmérés idevágó tapasztalatait!).
d) E közmûvelõdési munka a belsõ szervezõdés és a külsõ kapcsolatépítés, bizalmi tõke
erõsítése mellett a korábbiakhoz képest jelentékenyebb anyagiak hozzárendelését igényelte. A fenntartói és külsõ gazdasági környezet lehetõségeinek szûkülése és átalakulása miatt külön is fontos
hangsúlyoznunk a múzeumigazgatóság és annak gazdasági igazgatósága erõfeszítéseit, támogató
hozzáállását a fedezet biztosításában. Ezt pótolta lehetõség és szükség szerint egy-egy sikeres pályázat vagy projekt-támogatás elnyerése. A hivatkozott idõszak közmûvelõdési munkájához igen jelentõs mértékben nyújtott segítséget Nyíregyháza Város Önkormányzata, amely – bár intézményünk megyei fennhatóság alá tartozik – évente 500 és 700 ezer forint közötti nagyságrendben adott
biztos és nagyvonalú mozgásteret közönségkapcsolati, valamint kulturális-turisztikai tevékenységünkhöz.
e) Szintén 2005 végén, 2006 elején kezdtük határozottabb és karakteresebb együttmûködéssé formálni azt a kelet-magyarországi megyék közötti közmûvelõdési rendszert, amely azóta
a Tiszántúli Múzeumok Programszervezõinek Hálózata (azaz: a TIMPNET) elnevezéssel lett közismert immár országosan, szakmaszerte. A Jósa András Múzeum kezdeményezésére és összefogásával hivatalosan másfél éve mûködõ közösségünk a múzeumok partnerségének hatékonyabb mûködése érdekében elnyerte az OKM jelentõs anyagi támogatását, valamint a Múzeumok Mindenkinek
Program szakértõinek pártoló figyelmét. A Jósa András Múzeum közmûvelõdési-mûvelõdési menedzsere egyúttal a MOKK (Múzeumok Mindenkinek Munkacsoport) országos koordinátorainak
egyikeként is tevékenykedik.22
A 2006-os esztendõ közmûvelõdési feladatsorának tervezésekor biztos volt, hogy a Jósa
András Múzeum nagyszabású vállalkozása az 1956-os forradalom tiszteletére készülõ kiállítás
megvalósítása lesz – immár külsõ helyszínen. Terveztük a nagy sikerû régiós népmûvészeti kiállítás
romániai vándoroltatását. Szükségessé vált a felújítás miatt az állandó kiállítások lebontása. A határidõ módosulások miatt terven kívül öt idõszaki kiállításnak adtunk helyet, s szerveztünk ezekhez
különbözõ típusú, rendszeres programot.
Mindez történt úgy, hogy eközben a múzeumpedagógus munkatársunk (Mártonné Vattai
Anikó) egyetemi szakirányú kiegészítõn negyedik, utolsó félévét folytatta, záróvizsgáira készült,
szakdolgozatát készítette, majd diplomája megszerzése után, 2006 nyarától (gyermekgondozásra
való vonulásáig) a Sóstói Múzeumfalu munkatársi gárdáját erõsítette. A múzeumunkhoz kötõdõ néhány pedagógus, valamint látogatóbarát múzeumi munkatárs szakavatott segítsége, hozzáértõ közremûködése nélkül ebben az idõszakban lehetetlen lett volna megfelelõ szinten teljesíteni.
Az említett és a reméltnél is nagyobb közönségsikert aratott õsz eleji két (Vidor Fesztiválos) extra kiállítás után nem sokkal az ’56-os kiállítás lebonyolításának és utómunkálatainak (vándoroltatás, sajtóanyagok, beszámolók stb.) teendõi, három vándorkiállítás hazai és külföldi helyszínének koordinálása, a kihelyezett „Lyukasórák” nyomon követése, valamint a már ez évi, közmûvelõdési szempontból is kiemelkedõ programok (kiállítások és kísérõ rendezvényeik) elõkészületei
22 Lásd: http://www.muzeumokmindenkinek.hu/program/csapat_koordinatorok.html honlapon.
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következtek. A Magyarország számos egyetemi és fõiskolai közönség-tereit megjárt, 2005 nyarán
a JAM tulajdonába került „Narancsos forradalom” címû pol-szocio fotó kiállítás is visszatért, így
végleg elfoglalhatta helyét gyûjteményünkben.

Az átmeneti idõszak kezelése

12. kép
A „Tanya – Utak” címû kiállítás megnyitásának vidám percei.
2007. március
Abb. 12
Lustige Momente bei der Eröffnung der Ausstellung
„Gehöft – Straßen”, März 2007

13. kép
Aranypénzek vendégkiállítása Kassán, 2007. május – október
Abb. 13
Gastpräsentation der Goldmünzen in Kaschau, Mai – Oktober 2007
23 A kiállításról szóló ismertetések közül lásd KRISTON VÍZI 2007A.
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A múzeum épületének 2007ben folyó felújítása miatt a nagyközönség által gyakorta gondolt közmûvelõdési „munka-apály” persze csak fikció:
a nagy, múzeumi (úgynevezett Alfa-)
pályázati anyag összeállításával párhuzamosan folyt a Madok-program részeként megvalósult nyíregyházi kiállítás
el(õ)készítése és kísérõ programjainak
(szakmai napok, foglalkozások, tárlatvezetések) lebonyolítása külsõ helyszínen, a Városi Galériában.23 Hasonlóképpen megvalósult az újfehértói
aranykincs bemutatása Kassán, mely
a szokásosnál jóval hosszabb ideig – fél
éven keresztül – volt látható (ULRICH–
KRISTON VÍZI 2007.).
Minden magára valamit adó
múzeum, illetve munkatársai életében
a kiállítások hosszabb ideig tartó zárva
tartása különleges, de legalábbis szokatlan helyzetet teremt. Ennek az állapotnak a megélése és kezelése intézményenként és szakmacsoportonként más
és más, de – minden bizonnyal – vannak immár az általánosság szintjén mérhetõ és értékelhetõ tanulságok, a helyzet lehetetlenségén és az azt megélõk –
átmeneti, de gyakorta eluralkodó – tehetetlenségén átlendítõ tapasztalatok,
kezelési módszerek. Esetünkben szintén
így volt, amikor is egy nem minden ízében természetes helyzetet kellett mégiscsak „normálisnak” tekintenünk, s azt
kifelé (is) úgy kommunikálni, hogy már
a jelenben meggyõzõen adjuk tovább az
intézmény jövõjének látható képére vonatkozó információkat.

Új utakon a látogatók felé

A látogatók véleménye – egy felmérés tanulságai
A 2003 végi közmûvelõdési szakfelügyelõi jelentés, majd ez ennek nyomán 2004 elsõ felében készült mindkét tervezet is megerõsítette egy „látogatói elégedettség vizsgálat/felmérés” szükségességét. Ez a törekvés a többszöri személyi változások miatt halasztódott. 2006 elején múzeumunkban is (a Xellum Kft. által végzett felmérés és elemzés részeként) zajlott mikro szintû múzeumlátogatói, csoportos beszélgetés, valamint interjú módszerével készült mintavétel. Ennek tanulsága már bizonyos fogódzókat nyújtott.24 Ekkor egy idõre fölvetõdött, hogy pályázati forrásból
egy szélesebb merítésû látogatói ízlésfelmérést készíttessünk külsõs, de helyi, illetve megyebeli
gyakorlott céggel, ám konkrét lehetõség híján ez lekerült a napirendrõl. Az év második felében a
nyíregyházi székhellyel mûködõ, a helyi és a térségi diákságot összefogó és számukra programot
szervezõ Mustárház – Diák Önkormányzati Irodával közösen kezdeményeztük a város önkormányzatánál egy célirányos, Ifjúsági kulturális fogyasztási szokások Nyíregyházán munkacímû felmérés
lebonyolítását. Ám a minimálisan szükséges – akkor kb. 300 ezer forint – forrás hiányában tárgyalásaink elhúzódtak, eredménytelenek maradtak. 2007 nyarára értek meg a feltételek, így az õsz folyamán megkezdõdhet(ett) a munka, amelyet egy elõreláthatólag 2008 tavaszára elkészülõ elemzés és
korrekt feldolgozás zár le.25
Elõvettük a korábban készített feljegyzéseinket és a múzeum kötelékében eltöltött közel
három esztendõ során nyert helyi tapasztalatok, információk, beszélgetések és vélemények, benyomások felhasználásával, s természetesen a meglévõ standardok figyelembe vételével elkészült a
„Kérdõív a Jósa András Múzeum kiállításainak megújítása érdekében” címû segédlet.
A kérdõív szempontsora, formai és tartalmi jellemzõk, tanulságok
Kérdõívünk egyfelõl személyes, interjú jellegû beszélgetésekhez adott konkrét fogódzót,
ilyen technikával 2006 decemberében dolgoztunk, s 15 személytõl gyûjtöttünk be részletes és beható információegyüttest. 2007 januárjában és februárjában állandó levelezõlistánk szereplõinek
szelektálását követõen 100 elektronikus névre-címre küldtük ki kérdõívünket, amelybõl 45 értékelhetõ komplett válasz-sor érkezett vissza. Ezután dr. Szabó Sarolta vezetõ muzeológus e kérdõíveket
átadta hallgatói egy csoportjának, a Nyíregyházi Fõiskola I. éves történelem szakos hallgatóinak,
akik közül 27-en csaknem minden pontra válaszoltak, illetve véleményezték kérdõívünket. Így
összesen 87 fõ anyagára támaszkodhatunk a kapott adatok bemutatása és továbbgondolása céljából.
Mind az interjúkat, mind pedig az e-mail-ben kapott, illetve kitöltött válaszokat ugyanaz a személy
– a Jósa András Múzeum közmûvelõdési feladatait egymaga ellátó munkatárs, e cikk szerzõje –
dolgozta fel 2007. márciusában.
A kérdõív a szokásos bevezetõ adatok feltüntetését kérve indított (biztosítva az anonimitást): a válaszadó neme, életkora, végzettsége és jelenlegi foglalkozása. A továbbiakban hét, jól elkülöníthetõ kérdéscsoport következett; egy kivétellel zárt kérdéskörrel operált, illetve három alkalommal egy szûkített értékelõ skála alkalmazását ajánlotta fel, amely szintén praktikusnak és kezelhetõnek bizonyult a válaszadás és az értékelés folyamán.
24 Az országos, nagy vizsgálat azóta már több helyütt és formában is napvilágot látott. Egyik legteljesebb formátuma: PUCZKÓ

2006., valamint a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület honlapja etc. Az eredmények tapasztalatairól és tanulságairól szóló módszertani ajánlások 2007 és 2008 folyamán az ország minden megyéjében közvetlen szakmai feldolgozásra is módot adnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye múzeumi munkatársai számára 2007. április 19-én, Nyíregyházán került sor e tanulságos találkozásra és elemzési-gyakorlati napra.
25 A kutatás témavezetõje Dombóvári Gábor ifjúsági szakértõ, intézményi menedzser és Kriston Vízi József múzeumi kultúraközvetítõ.
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Az elsõ kérdéskör a múzeum korábbi kiállításainak hatásfokáról érdeklõdött. 10 különbözõ
ideig nyitva tartott kiállítás közül lehetett megjelölni azokat, amelyeket a megkérdezett többször is
megtekintett – egyedül, partnerrel vagy csoportosan. Itt tettük fel a kérdést: „A korábbi kiállításaink
’élettartamát’ hogyan ítéli meg?”. Erre a kérdésre háromféle választ lehetett adni. Megkérdeztük azt
is, hogy „Õriz-e ezekrõl valamilyen emléket?” A válaszoknál figyelembe kell vennünk (s ezt a hivatkozott jelentés is komolyan szóvá tette), hogy a korábbi állandó kiállításokhoz vezetõ, katalógus,
szórólap, terem-tájékoztató egyáltalán nem vagy csak a megnyitás körül készült. A válaszok tanulságosak a látogatók emléktárgy választási attitûdje szempontjából is.
A második kérdéscsoport már az új látnivalók témaköre volt. Választani lehetett egy listából. A 16 átfogó és tematizált kiállítási alternatíva kedveltségi és igény-skálája ha meg nem is határozza, de befolyásolhatja a jövõbeni idõszakos vagy netán hosszabb idõre rendezendõ kiállítások
tervezését. Ugyanide soroltuk azt a kérdést is, hogy „Szívesen fogadna-e vendégkiállításokat, amelyek: 1. Más hazai múzeumok becses gyûjteményei 2. Hazai és külföldi múzeumok térségünkhöz
kapcsolódó kollekciói 3. Fõvárosi sztárkiállítások vagy 4. Helyi magángyûjtemények kincseire alapulnak?”
A harmadik kérdéscsoportban a megújult épület lehetséges szolgáltatásairól érdeklõdtünk.
A válaszadók egy 0-tól 5-ig terjedõ számskála segítségével minõsíthették azoknak a szolgáltatásoknak a sorát, amely a múzeumi óráktól az esetlegesen kultivált virágvásár és divatbemutatókon át
a múzeumi kávézóig vetett fel lehetõségeket. A felmérés közben észlelt tévedésünket korrigáltuk,
amikor végül ide soroltuk a múzeumi boltra és annak kínálatára irányuló véleményeket.
A negyedik kérdéscsoport azt firtatta, hogy beszélgetõtársaink, válaszadóink leginkább milyen források alapján szoktak értesülni a múzeumi eseményekrõl. Ez a kérdéskör volt az egyedüli,
amely a múzeumokról szóló általános ismeretszerzés formáiról és módozatairól árulkodott, közvetlenül szerezve adatokat egy Nyíregyháza léptékû és strukturáltságú, közepes magyar vidéki város
értelmiségi rétegének körébõl. A kommunikáció és kapcsolatfûzés e körében kérdeztük meg, hogy
„Szeretne-e még inkább részese, olvasója lenni egy múzeumi elektronikus hírlevélnek, levelezõkörnek?”
Az informális kapcsolódás keretei mellett további kérdéseket tettünk fel: 1. „Tagja-e a Jósa
András Múzeum Baráti Körének?”, illetve 2. „Szívesen lenne-e tagja egy Múzeumpártoló Egyletnek, s vállalna-e annak munkájában tevõleges szerepet?”
2004 õszétõl új, a hétvégi látogatói szokásokban bekövetkezett változást figyelembe vevõ
nyitvatartást vezetett be a múzeumi menedzsment. Tapasztalva néhány rendezvény (pl. baráti köri
összejövetel) és exkluzív kiállítás („ezüst-” és „aranyvasárnap” – 2005; Vidor Fesztivál – 2006) esetében a látogatók sajátos nyitvatartási igényét, egy további kérdéscsoport többféle alternatívát javasolt a válaszadók számára, csokorba gyûjtve az eddigi tapasztalatokat.
Szintén aláhúzással, illetve a többszöri választás lehetõsége mellett sorrend megállapítását
kérve jelöltettük meg partnereinkkel a múzeumi belépõjegyek és kapcsolódó szolgáltatások áraival
kapcsolatos elképzeléseiket.
Hetedik, záró kérdésünk azt a lehetõséget vetette fel, hogy a válaszadók megfogalmazhassák további javaslataikat, kérdéseiket, kéréseiket, elvárásaikat.
A válaszadási készséget azzal is serkentettük, hogy a minket véleményükkel megtisztelõk
között 15 darab, két fõre szóló, ingyenes belépõjegyet sorsoltunk ki a 2007. március 9–11. között
Nyíregyházán lebonyolított XII. Vakáció – Utazás Nemzetközi Turisztikai Szakkiállítás és Vásárra.
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Az elemzés összefoglalása
Kérdõívünkre 87 személy válaszolt hitelesen. A válaszadók között csaknem kétszer nagyobb volt a hölgyek száma a férfiakhoz képest. Az átlagéletkor figyelemre méltó: 39,5 év. Végzettségük dominánsan egyetem, illetve fõiskola. A válaszadók túlnyomó többsége általános iskolai
pedagógus, ami nem véletlen, kapcsolati hálónk az eltelt néhány év alatt velük hozott minket közelebbi kapcsolatba. A 70%-ot kitevõ nevelõi gárda mellett a következõ szakmák, foglalkozási ágak,
illetve társadalmi státusok szerepeltek még: pénzügyi és logisztikai vezetõ, környezetvédelmi ökológus, terület- és vidékfejlesztési menedzser, levéltáros, mûszaki ügyintézõ, erdei iskolavezetõ, újságíró, szellemi szabadfoglalkozású, orvos és nyugdíjas. A fõiskolai diákok összetétele jóval homogénebb: 14 lány és 13 fiú adott válaszokat, az átlagéletkor 20,3 év. A mostani foglalkozás rovathoz
egy hallgató hozzáfûzte: „tanuló, újságkihordó, tüntetõ, mindenes…”
A múzeum korábbi, hosszabb ideig látható kiállításai közül legfõképp a régészeti, majd
a hely-, illetve várostörténeti és a Krúdy Gyula világát megidézõk voltak olyannyira kedveltek,
hogy felnõtt, illetve volt és ma is aktív keresõ látogatóink többször – és nem egy esetben csoportosan – tértek vissza. A fõiskolai diákok (akiknek közel fele helyi kötõdésû) javarészt szintén a régészeti kiállításra – feltehetõleg a 2006 nyarától októberig állott „Autópálya vakondnézetbõl” címûre
– voksoltak, majd körükben a pénztörténeti és az ún. képzõmûvészeti kiállítás(ok) voltak népszerûek. Itt jobbára a Vidor Fesztivál alkalmával kínált Dali és Rippl-Rónai kiállítások hatása érzõdhet.
A közelmúlt több mint egy évig nyitva tartott népmûvészeti kiállítása is jól bevésõdött a felnõtt múzeumbarát köztudatba, s az emlékezetes tárlatok körébe még a Benczúr Gyula életét és mûvészetét
felidézõ terem tartozott. Az emblematikusnak vélt, szakmai érdekességként számon tartott pénztörténeti kiállítások nem kerültek be a vezetõ körbe. Az általunk ugyancsak népszerûnek gondolt nyíregyházi huszártörténeti kiállítást kivétel nélkül minden csoport a megjelölhetõ favorit témák második vonalába sorolta.
E korábbi kiállítások élettartamát firtató kérdéseinkre az alternatív válaszokból felnõtt korú
és tapasztaltabb látogatóink közül a legtöbben az „Ennyi idõ mindenképpen kellett, hogy sokan
megtekintsék azokat” megfogalmazást húzták alá (90%). A diákoknál ezt a „túl sokáig álltak, elavultak” kategória – ha nem is sokkal, de – megelõzi. Az emlékbe eltett-megõrzött tárgyi emlékek
közül a velünk rendszeresen kapcsolatot tartók közül legtöbben (70%) a saját készítésû fényképet
jelölték meg, ezt követi sorrendben a kiállításvezetõ füzet, amely még ha – mint említettük – indokolatlanul késõn, tulajdonképpen a korábbi állandó kiállítások tervezett lebontása elõtt néhány hónappal jelent is meg, mégiscsak sikeres volt. A fõiskolai diákok túlnyomó többsége a belépõjegye(ke)t, a képeslapokat és a katalógust említette meg jellemzõ emléktárgyként. Úgy vélem, ez az
„eltevõs-õrzõs” szokásra utalhat. A saját fényképkészítés – a felmérésben résztvevõk egy harmadáról van szó – rítusa e korcsoportban szinte alig dominál.26
Az új kiállítások témájával szemben az idõsebbek által támasztott igényt az alábbi sorrend
jellemzi: 1. Viselettörténet, 2. Nyíregyháza és környékének története, 3. Népmûvészet, népélet, 4.
Régészeti leletek, 5. Benczúr Gyula festészete, valamint már kevesebb pontszámmal 6. Megyénk
irodalma, 7. Arany- és ezüstkincsek, 8. A megye története. Javaslatként, illetve hiányként szerepelt
az egyháztörténet-egyházmûvészet, hazánk természeti értékei, valamint film- és színháztörténet.
Meglehet, a közelmúlt igencsak megosztó és bizonyos korcsoportok számára fokozottan irritálóan
zajos közéletének következménye, hogy az általunk megadott 1950-es évek és maga 1956 alig
26 Mivel tehát a válaszadók egy része a belépõjegyet is elteszi emlékbe, a kiadvány-tervben, illetve a kiállítási marketing-

tervben ez az apró mozzanat is figyelembe veendõ.
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kapott szavazatot. Hasonlóképpen nem számottevõ az érdeklõdés a zene- és sporttörténeti témák
iránt. Az egyre divatosabb „retro”-korszakok (1960–70-es évek) bemutatásának lehetõsége mind ez
utóbbiakhoz viszonyítva, mind a katonaság, huszárság, militária témaköréhez képest sok szavazatot kapott. A diákság körében az elsõ helyre a régészeti témák kerültek. Ezt követik: 2. Arany- és
ezüstkincsek, 3. 1960–70-es évek, 4. 1950-es évek és 1956, majd 5. a megyetörténet és szorosan
nyomában a 6. Nyíregyháza és környékének története. A 7. és 10. helyeken a viselettörténet, huszárság-militária, irodalomtörténet, népmûvészet szerepelt.27
A válaszadó felnõttek fontosnak tartották a különbözõ – elsõsorban hazai (fõvárosi és más
rangos) – múzeumokból származó vendégkiállítások fogadását. A diákok körében a hazai és külföldi múzeumok térségünkhöz kapcsolódó kollekciói iránt volt fokozott az érdeklõdés (50 %). A helyi
magángyûjteményekre szintén sokan kíváncsiak (25%). Érdekes, hogy a fõvárosi sztárkiállítások
helyi utánzása e korcsoportban nem jelenik meg elvárásként. Egy hallgató kiegészítésül, kiállítási
témaként javasolta a „II. Trianon, azaz a II. világháború lezárásának és az ország újbóli megcsonkíttatásának 60. évfordulójáról szóló megemlékezést”, valamint egy pornó kiállítást.28
A múzeumi kiállításokhoz
kapcsolódó kísérõ és/vagy kiegészítõ
programok fontosságát a legtöbb látogató felismeri és támogatja. Ezért nem
véletlen, hogy leginkább a múzeumi
órák különbözõ diákcsoportoknak,
a családos programok és a kézmûves
foglalkozások szerepelnek a legfõbb
elvárások között. A független, több
idõvel és még nyitottsággal bíró fõiskolai diákok életformájuknak megfelelõen sorolták be alternatíváinkat. Így 1.
Beszélgetés a mûvészekkel, 2. Múzeumi mozi, 3. Étel- és italkóstoló, 4. Családos programok, 5. Múzeumi órák.
A további, alapvetõ múzeumi
14. kép
szolgáltatások közül a „MûködtesseIskolás gyerekek karácsonyi mûsora, 2005. december
nek múzeumi boltot, amelyben saját
kiadványok és ajándéktárgyak kaphaAbb. 14
tók. Legyen elérhetõ itt más, a múzeuWeihnachtsprogramm der Schulkinder, Dezember 2005
mén kívüli kínálat is” szerepel toronymagasan mindkét nagy életkori kategóriában. A látogatók fontosnak tartják egy múzeumi kávézó
vagy teázó létrehozását, ahol zenés és/vagy irodalmi rendezvényekre kerül sor és lehetõség nyílik
pl. mûvészekkel való beszélgetésre is. Ez hely hiányában a jövõben legfeljebb virtuális kávéház
vagy teázó formájában alakítható ki.
Az informálódás és a kapcsolattartás formái közül elsõk között a rendezvényre szóló meghívó, valamint a baráti, munkahelyi beszélgetés lényegi voltát emelték ki, s ezt követi a helyi és megyei írott sajtó és a televízió(k), rádióadó(k) hírformáló szerepe. Ezekhez kapcsolódik a sokak által
27 Mivel más megyékben volt rá példa, ezért hát besoroltuk a témák közé a sport, zene, valamint a gyakorta kurrens ásványok

és kõzetek bemutatásának a lehetõségét is, de be kell lássuk, ezek a témák nem merültek fel komolyabb igényként, így ezek
legfeljebb idõszaki kiállítási témaként veendõk figyelembe.
28 „Erotika” címszó alatt egy további javaslat is érkezett egy lánytól.
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egyre fontosabbnak tartott e-mail értesítés, valamint az, hogy a válaszadók túlnyomó többsége szeretne részese, állandó érintettje, címzettje lenni a múzeumi elektronikus hírlevélnek. A diákok túlnyomó többsége a plakát és köztéri reklám figyelemfelkeltõ erejét említi, igazolva a múzeumépület
bejárata elõtt, illetve néhány felületen (MÁV állomás, három forgalmas útkeresztezõdés, valamint
intézmények) rendszeresen használt reklámhelyünk hatékonyságát, amely a jövõben bõvítendõ. Evvel csaknem egyenrangú „hírvivõk” a helyi és a megyei napilapok, amelyekkel (csak) egyenlõ
súllyal szerepel az internetes információ szerzés lehetõsége. A különféle ingyenes, de nagy példányszámú reklámújságban (Nyíregyházi Est, Kínáló stb.) szereplõ információink szintén hír- és beszédtéma források a potenciális látogatók körében.
A válaszadók jó része nem tagja ugyan a múzeum baráti körének, s tevékenységük részleteit nem ismeri, de úgy nyilatkozott, hogy érdekli e közösség mûködése. Egy felvetõdött másik formáció – az ún. múzeumpártoló egylet
iránt – a választ adók fele érdeklõdött,
másik fele elutasította azt. Úgy vélem,
ez a napjainkra immár csaknem teljesen telített szakmai és civil egyesületi
állapotnak tudható be. A diákok válaszai határozottabbak: sem a baráti, sem
az úgynevezett pártoló egylet iránt
nem mutattak érdeklõdést.
Amikor válaszadóink körében
a múzeum nyitva tartásával kapcsolatos véleményeket firtattuk, az alábbi
preferenciák kerültek elõ: Hetente legyen egy „hosszabb nap” (pl. 10–19
óra – 70%-os támogatottság). Maradjon a „szokásos rendben”: azaz hétfõn
15. kép
zárva, a további napokon azonos nyitA Jósa András Múzeum Napja, 2007. december 1.
va tartással (9-tõl 17 óráig – 50 %-os
Abb. 15
támogatottság). Legyen minél rugalTag des Jósa András-Museums, 1. Dezember 2007
masabb, s ha kell, változtasson gyakrabban (50 %-os támogatottság). Nyáron késõbb nyisson és zárjon (pl. 12–20 óra között – 40%-os támogatottság). A diákok döntõen konzervatívabb álláspontot fogalmaztak meg: „maradjon a szokásos rendben” (40 %).
A belépõjegyek és a kiállításokhoz kapcsolódó szolgáltatások díjának mérsékelt emelését
ugyanannyian támogatták, mint azt, hogy maradjon a mostani árkonstrukció (300,– Ft teljes árú;
150,– Ft diákkedvezménnyel). A diákok válaszai megint csak konzervatívabbnak tûnnek: õk inkább
a jelenleg (illetve korábban) képzett árak mellett teszik le a garast.
Egyértelmû volt a voksolás valamennyi korosztály esetében a „Családos jegyet is érdemes
volna felkínálni”, valamint a „Kombinált, többi helyi múzeumba (JAM, Kállay Gyûjtemény, Sóstói
Múzeumfalu) is érvényes jegyet vagy bérletet javaslok” tételekre. A „Különleges múzeumi programhoz külön megállapított belépõ árát javaslom” kitétellel sokan egyetértettek.
Kérdõívünk és beszélgetésünk kötetlenebb „egyéb megjegyzések” rovatába az alábbi bejegyzések kerültek. (Egyéb javaslatok és kér/d/ések.)
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16. kép
A „ Tanya – Utak” címû kiállítás megnyitásának
vidám percei. 2007. március
Abb. 16
Lustige Momente bei der Eröffnung
der Ausstellung „Gehöft – Straßen”, März 2007

a. Legyenek kihelyezett órák, elõadások.
b. Sokkal nagyobb szerepet kellene vállalnia a múzeumnak a város kulturális életében.
c. Ki kellene alakítani egy kulturális életteret (kávézó,
újságolvasó, melegedõ).
d. A múzeumba járás természetes igényének kialakításához minden eszközt meg kell ragadni már a nagyon
fiatal korosztály esetében is.
e. Sokkal több olyan – akár kommersz – programot kell
szervezni, amely becsalogatja a közönséget, mivel
a látogató, ha már ott van, akkor valószínûleg megnéz más kiállításokat is.
f. A megye távolabbi településein mûködõ felnõtt közösségek – pl. népfõiskolák, bibliakörök, alkotó közösségek, klubok – valószínûleg szívesen fogadnák
a programokat.
g. Az iskolákban is terjeszteni kellene, mi látható a megyei múzeumban. (Vajon a pedagógusok vagy a fõiskolások valamennyien tudják?)
h. Kombinált programokat kell szervezni, ahol zene,
irodalmi programok és tárlatok bemutatása a cél.
(Hasonlóan a múzeumi éjszaka eseményeihez.)
i. Szükséges az új kutatási eredmények, felfedezések
bemutatása.
j. Legyen interaktívabb a számítógépen, interneten való
hozzáférés és jobb annak karbantartása.
k. Felmerült, hogy jó lenne, ha valóban megvalósulnának a felmérésben elhangzott kérések.

Álljon itt egy kérdõívhez csatolt kiegészítõ levél, amelyet az új kiállítások szakmai felelõseivel a pályázat közmûvelõdési egységébe beépítve meg is osztottunk! Ezt a levelet egy 50 éves szellemi szabadfoglalkozású nyíregyházi hölgy csatolta a kérdõívhez.

„Tisztelt Múzeumi Vezetés!
Hajdan volt ifjúkoromban én is régésznek készültem, de másfelé sodort az élet. A múlt és
a történelem iránti szeretet azonban mindvégig hû társam maradt. Sokat olvasok ilyen témájú köteteket is, s ezek egyikében találtam egy érdekes gondolatot.
Pierre La Mure francia történész írja a Mona Lisa magánélete címû könyvében, hogy a történelem valóságát számára nem a dátum szerint megjelölt események adják – hiszen a történéseket
sokszor nagyon is elfogult szemtanúk tollából ismerjük –, hanem az, ahogyan éltek, öltözködtek, gondolkodtak, viselkedtek egy-egy kor emberei. Úgy gondolom, egészen rendhagyó kiállítás jöhetne létre, ha ilyen szempontból közelítene meg a múzeum valamely jeles korszakot Nyíregyháza múltjából.
Nekem nagyon tetszett az a szobabelsõ, amit a helytörténeti kiállításon mutattak be, s amit
kislányommal oly sokszor megnéztünk. Szerettük a régi tárgyakat, a két szélen álló ,,hölgyek” díszes
ruháit, egyszerûen mindent. Mégis úgy gondolom, teljesebb és mindenképpen vonzóbb is lenne
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a közönség számára, ha olyan érdekességeket mesélnének el az adott korról, amikhez az átlag múzeumlátogató nem jut hozzá.
Hiszen a századok nem csak öltözködésünket, lakáskultúránkat alakították át (és alakítják
megállás nélkül ma is, szüntelen), hanem a gondolkodásunkat is. Olyan kiegészítésekre gondolok,
amik az élet apró dolgait mutatják meg: a szokásokat, az udvarlást, a családi összetartás és hierarchia szentségét és így tovább. Fölidézhetnének olyan eseményeket, amik a történelem szempontjából
nem jelentõsek, viszont visszaadják a kor hangulatát, bemutatják erkölcseit stb. (Mirõl pletykáltak
a piacon sorban álló cselédek, milyen ,,nagy események” (lányszöktetés, párbaj, gyilkosság stb.)
részleteiben merültek el izgatottan egy-egy társasági összejövetelen az úriasszonyok legyezõjük árnyékában… s mirõl cseréltek eszmét az urak, mikor visszavonulva az ebédtõl pipafüst mellett múlatták az idõt…
Színesíthetné a korrajzot egy-egy recept, aztán egy mini bemutató arról, hogyan készültek
a cipõk, a ruhák, mit viseltek a ruha alatt vagy például: milyen volt a higiénia az adott korban?
A város múltjából számos olyan érdekesség került felszínre a kutatóknak köszönhetõen, ami a ma
embere számára tanulságos, izgalmas, vagy éppen mulattató. (Ön is tudja, hogy az ember könnyebben megjegyez fontos dolgokat, ha a száraz tények mellett van valami apró érdekesség.)
Az elõbbi gondolatot továbbfejlesztve esetleg az egyes korszakok érdekességeit bemutató
kötetek is megjelenhetnének. Miért ne lehetne tényregény formájában írni múltunkról, ami kétségkívül vonzóbb olvasmány lenne, mint egy tanulmány. A lényeg persze ugyanaz, csak a forma más.
S egy olyan világban, amikor nagyobb számban fogy a bulvárlap mint a színvonalasabb néhány napilap, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a nehéz témák könnyed hangsúlyú tálalása várhatóan az eddiginél több olvasót nyerhet meg a közgyûjtemény kiadványainak, s több látogatót a tárlatainak. Hiszen minden nemzedék más, s minden nemzedékhez a maga nyelvén kell szólni…”
Nem mindegy tehát, hogy a 2008 közepétõl felépülõ, az immár 140 éves „vármegyei” közgyûjteményünkben megálmodott kiállításoknak mekkora lesz a látogatottsága, s a korábbiakban
gondoltnál bonyolultabb és összetettebb ízlésû, akaratú és irányultságú közönségnek lesz-e továbbra is kedvére való múzeuma Nyíregyháza belvárosában.
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Auf neuen Wegen dem Besucher entgegen
Der vorliegende Beitrag stellt die Fortsetzung der im vorigen Band des Jahrbuchs erschienenen Studie The Jósa András Museum and its visitors dar. Ihr Autor ist der Kulturmanager
des Museums, er gibt darin einen Überblick über die erneuerte Publikumsarbeit des Museums vom
Ende des Jahres 2003 bis in die Gegenwart. Im besagten Zeitraum gelangte nach drei Jahrzehnten
ein neuer Direktor an die Spitze des Museums, der versuchte, den Prozess eines Image-Wandels in
der Museumskommunikation in Gang zu setzen. Während das Management des Museums schon ab
2000 die Vorbereitung der Rekonstruktion des Museumsgebäudes plante, entsprach es den gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen des Kultuskabinetts an dieses ostungarische Museum
mit großer Vergangenheit, dass es auch neue Ausstellungen und Museumsprogramme realisierte.
Um die Konzeption zu entwickeln, wurde Anfang des Jahres 2004 ein komplexer Marketing-Plan
erstellt, ergänzt mit einer SWOT-Analyse. Daraus erwuchs die Idee, eine kleine Abteilung für kulturelle Kommunikation innerhalb der Museumsorganisation zu schaffen, die jedoch wegen der
zwangsläufigen Reduzierung der Mitarbeiterzahl nicht verwirklicht werden konnte. Während die
Austellungen des Museums vorübergehend geschlossen bzw. neue Präsentationen in Vorbereitung
waren, sank die Besucherzahl in beträchtlichem Maße. Auf den außerhalb des Museums stattfindenden, die Fachwelt und das Publikum gleichermaßen interessierenden lokalen, regionalen und landesweiten Veranstaltungen dagegen erschien auch das Jósa András-Museum als neuer Mitwirkender, und so trat an die Stelle der verlorengegangenen Ausstellungsbesucher, hauptsächlich der Tausenden von Studenten, ein anderer Publikumstyp (Gruppen älterer Bürger und Familien mit Kleinkindern). Einige Mitarbeiter des Museums suchen regelmäßig die Real- und Mittelschulen bzw.
kulturellen Institutionen der Stadt und ihrer Umgebung auf. Seit dem Herbst 2006 präsentiert das
Museum seine bedeutsamen Ausstellungen auch in Partnerinstitutionen. Zwecks Erweiterung der an
die zwischen 2008 und 2010 zu realisierenden, von zentraler Stelle geförderten neuen ständigen
Ausstellungen anknüpfenden Dienstleistungen wurde eine Mikroforschung im Kreis der Museumskenner durchgeführt. Diese behandelt der zweite Teil der Studie ausführlich.

József KRISTON VÍZI
Jósa András-Museum
Nyíregyháza
H–4401, Pf. 57.
e-mail: verzatus@chello.hu
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Ábrahámfalva
Abrahámovce
Adorján
Adrian
Agnita
Alsószopor
Alsótótfalu
Alsóváradja
Alsóvárca
Alvinc
Ambud
Andrid
Apa
Apateu
Apáti
Apátkeresztúr
Araci
Aradvány
Aranyosmeggyes
Árapatak
Ardud
Asszonyvására
Avasújfalu
Baia Mare
Bajè
Bajcs
Banská Štiavnica
Bardejov
Bártfa
Bártfalva
Batiz
Bátyú
Bãbãºeºti
Bãiþa
Becheni
Bécs
Beiuº
Belényes
Belgrád

Abrahámovce
Ábrahámfalva
Adrian
Adorján
Szentágota
Supuru de Jos
Sârbi
Oarda de Jos
Oarþa de Jos
Vinþu de Jos
Ombod
(Ér)Endréd
Apa
Apáti
Apateu
Crestur
Árapatak
Radvaò nad Laborcom
Medieºu Aurit
Araci
Erdõd
Târguºor
Certeze
Nagybánya
Bajcs
Bajè
Selmecbánya
Bártfa
Bardejov
Satu Barbã
Botiz
Vuzlove
(Szamos)Berencze
Láposbánya
Pele
Wien
Belényes
Beiuº
Beograd

NyJAMÉ XLIX. 2007. 541–544.

Beograd
Beregovo
Beregszász
(Szamos)Berencze
Berend
Berindan
Berveni
Beþa
Beudiu
Bicaz
Bihar
Biharea
Bikácfalva
Bikszád
Bixad
Bîrgãu
Bobda
Bobove
Böd / Bõd
Boineºti
Börvely
Botiz
Bradu
Bratislava
Bujánháza
Carei
Cãlineºti-Oaº
Cãmin
Cãpleni
Cãrãºeu
Cãuaº
Cehaluþ
Certeze
Cetatea de Baltã
Chegea
Cicîrlãu
Ciumeºti
Cluj-Napoca
Corni

Belgrád
Beregszász
Beregovo
Bãbãºeºti
Berindan
Berend
Börvely
Magyarbece
Böd / Bõd
Bikácfalva
Biharea
Bihar
Bicaz
Bixad
Bikszád
Kissikarló
Papd
Tiszabökény
Beudiu
Bujánháza
Berveni
Batiz
Fenyõfalva
Pozsony
Boineºti
Nagykároly
Kányaháza
Kálmánd
Kaplony
Krassó
(Ér)Kávás
Hajdúbagos
Avasújfalu
Küküllõvár
Kegye
(Nagy)Sikárló
Csomaköz
Kolozsvár
Somfalu
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Craidorolþ
Crasna
Crestur
Cucu
Culciu Mare
Culciu Mic
Èachtice
Csejte
Csepa
Csepe
Csetfalva
Csetovo
Csinagyijevo
Csoma
Csomaköz
Csornij Potyik
(Berettyó)Déda
Dengeleg
Djakovo
(Szamos)Dob
Doba
Dobra
Dobrica
Doh
Domahida
Domãneºti
Dorolþ
(Ér)Endréd
Eperjes
Erdõd
Érkenéz
Fancsika
Fancsikove
Fãgãraº
Fedorove
Feketepatak
(Avas)Felsõfalu
Felsõszopor
Felsõváradja
Felsõvárca
Fenyõfalva
Fogaras
Fûzkút
Gajar
Gajary
Gálospetri
Galoºpetreu
Garamújfalu
Gát
Gemer
Gerendkeresztúr
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Királydaróc
Kraszna
Apátkeresztúr
Kak
Nagykolcs
Kiskolcs
Csejte
Èachtice
Csepe
Csepa
Csetovo
Csetfalva
Szentmiklós
Tiszacsoma
Ciumeºti
Feketepatak
Ghida
Livada
ld. Gyakovo
Doba
(Szamos)Dob
Dobra
Kevedobra
Doh
Domãneºti
Domahida
Pusztadaróc
Andrid
Preºov
Ardud
Voivozi
Fancsikove
Fancsika
Fogaras
Tivadarfalva
Csornij Potyik
Negreºti-Oaº
Supuru de Sus
Oarþa de Sus
Oarþa de Sus
Bradu
Fãgãraº
Sãlcuþa
Gajary
Gajar
Galoºpetreu
Gálospetri
Tekovská Nová Ves
Haty
(Sajó)Gömör
Grindeni

Gheorgheni
Ghida
Ghilvaci
Gilvács
(Sajó)Gömör
Görbed
Grindeni
Gyakovo
Gyergyószentmiklós
Hajdúbagos
Halmeu
Halmi
Handlová
Haty
Holiè
Holics
Homonna
Humenné
Huszt
Igriþa
Ilba
Iloba
Imsztyicsovo
Iojib
Ip
Ipp
Irina
Iriny
Józsefháza
Kak
Kálmánd
Kányaháza
Kaplony
Karácsfalva
Karacsin
Karva
Kassa
(Ér)Kávás
Kegye
Kevedobra
Kiéte
Királydaróc
Kisigrice
Kiskolcs
Kissikarló
Kokova nad Rimavicou
Kolozsvár
Košice
Krassó
Kraszna
Kravany (nad Dunajom)

Gyergyószentmiklós
(Berettyó)Déda
Gilvács
Ghilvaci
Gemer
Româneºti
Gerendkeresztúr
Nevetlen
Gheorgheni
Cehaluþ
Halmi
Halmeu
Nyitrabánya
Gát
Holics
Holiè
Humenné
Homonna
Huszt
Kisigrice
Iloba
Ilba
Misztice
Józsefháza
Ipp
Ip
Iriny
Irina
Iojib
Cucu
Cãmin
Cãlineºti-Oaº
Cãpleni
Karacsin
Karácsfalva
Kravany (nad Dunajom)
Košice
Cãuaº
Chegea
Dobrica
Kyjatice
Craidorolþ
Igriþa
Culciu Mic
Bîrgãu
Rimakokova
Cluj-Napoca
Kassa
Cãrãºeu
Crasna
Karva
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Küküllõvár
Kyjatice
Láposbánya
Lászka
Lázári
Lazuri
Lažòany
Lele
Lelei
Lemberg
Lipãu
Lipó
Livada
Livada Micã
Losonc
Luèenec
Ludanice
Lviv
(Nagy)Madarász
Magyarbece
Majcichov
Majtény
Máramaros
Maramureº
Mãdãras
Mãdãraº
Meddes
Medgyes
Mediaº
Medieºu Aurit
Mediºa
Meriºor
Mezõmadaras
Mezõpetri
Mezõsámsond
Mezõterem
Misztice
Misztótfalu
(Szamos)Monostor
Mukacsevo
Munkács
Nagybánya
Nagydobrony
Nagyida
Nagykároly
Nagykolcs
Nagyplád
Nagyszõlõs
Nagyvárad
Negreºti-Oaº
Németpróna

Cetatea de Baltã
Kiéte
Bãiþa
Lažòany
Lazuri
Lázári
Lászka
Lelei
Lele
Lviv
Lipó
Lipãu
Dengeleg
Sárközújlak
Luèenec
Losonc
Nyitraludány
Lemberg
Mãdãras
Beþa
Majtény
Majcichov
Maramureº
Máramaros
(Nagy)Madarász
Mezõmadaras
Mediºa
Mediaº
Medgyes
Aranyosmeggyes
Meddes
(Szamos)Monostor
Mãdãraº
Petreºti
ªincai
Tiream
Imsztyicsovo
Tãuþii de Jos
Meriºor
Munkács
Mukacsevo
Baia Mare
Velika Dobrony
Vel’ká Ida
Carei
Culciu Mare
Velika Palagy
Vinohragyiv
Oradea
(Avas)Felsõfalu
Nitrianske Pravno

Nevetlen
Nitrianske Pravno
Noiºtat
Nove Szelo
Nový Tekov
Nyitrabánya
Nyitraludány
Nyitrazávod
Oar
Oarda de Jos
Oarda de Sus
Oarþa de Jos
Oarþa de Sus
Ocna Sibiului
Odoreu
Oláhszentmiklós
Ombod
Oradea
Óvári
(Szatmár)Pálfalva
Palota
Papd
Pãgaia
Pãuleºti
Pele
Peleszarvad
Petreºti
Petroe
Pir
Piskolt
Piºcolt
Portelek
Portiþa
Pozsony
Preºov
Púchov
Puhó
Pusztadaróc
Racºa
Radvány
Radvaò
Ráksa
Remetea Oaºului
Remetemezõ
Resighea
Reszege
Rimabánya
Rimakokova
Rimavská Baòa
Româneºti
Roºia

Gyakovo
Németpróna
Újváros
Tiszaújhely
Újbars
Handlová
Ludanice
Závada
Óvári
Alsóváradja
Felsõváradja
Alsóvárca
Felsõvárca
Vízakna
(Szatmár)Udvari
Sânicolau Român
Ambud
Nagyvárad
Oar
Pãuleºti
Palota
Bobda
Úsztató
(Szatmár)Pálfalva
Becheni
Sãrvãzel
Mezõpetri
Tiszapéterfalva
Sziágypér
Piºcolt
Piskolt
Portiþa
Portelek
Bratislava
Eperjes
Puhó
Púchov
Dorolþ
Ráksa
Radvaò
Radvány
Racºa
Remetemezõ
Remetea Oaºului
Reszege
Resighea
Rimavská Baòa
Kokova nad Rimavicou
Rimabánya
Görbed
Veresmart
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Salánk
Salanki
Sanislãu
Santovka
Sárközújlak
Satu Barbã
Satu Mare
Sãbiºa
Sãcueni
Sãlacea
Sãlaj (jud. / county)
Sãlcuþa
Sãldãbagiu de Barcãu
Sãrãuad
Sãrvãzel
(Kis)Sebespatak
Seini
Selesztovó
Selmecbánya
Sic
Simánd
Sânicolau Român
Sârbi
Somfalu
Somoºeni
Spissky Hrad
Supuru de Jos
Supuru de Sus
Susani
Susányfalva
(Nagy)Sikárló
ªimand
ªincai
ªiria
ªona
Szalacs
Szamostelek
Szaniszló
Szántó
(Tasnád)Szarvad
Szatmárnámeti
Szék
Székelyhíd
Szélestó
Szentágota
Szentmiklós
Szepesvár
Szépmezõ
Szilágy megye
Szilágypér
Szinyérváralja
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Salanki
Salánk
Szaniszló
Szántó
Livada Micã
Bártfalva
Szatmárnámeti
(Kis)Sebespatak
Székelyhíd
Szalacs
Szilágy megye
Fûzkút
Szoldobágy
(Tasnád)Szarvad
Peleszarvad
Sãbiºa
Szinyérváralja
Szélestó
Banská Štiavnica
Szék
ªimand
Oláhszentmiklós
Alsótótfalu
Corni
Szamostelek
Szepesvár
Alsószopor
Felsõszopor
Susányfalva
Susani
Cicîrlãu
Simánd
Mezõsámsond
Világos
Szépmezõ
Sãlacea
Somoºeni
Sanislãu
Santovka
Sãrãuad
Satu Mare
Sic
Sãcueni
Selesztovó
Agnita
Csinagyijevo
Spissky Hrad
ªona
Sãlaj (jud. / county)
Pir
Seini

Szoldobágy
Tasnád
Tãºnad
Tãuþii de Jos
Tekovská Nová Ves
Terem
Tiream
Tiszabökény
Tiszacsoma
Tiszapéterfalva
Tiszasásvár
Tiszaújhely
Tivadarfalva
Târguºor
Tõketerebes
Trebišov
Trnjani
Trosznyik
(Szatmár)Udvari
Újbars
Újváros
Ungvár
Úsztató
Uzshorod
Valkóc
Vama
Vámfalu
Várköz
Varviz
Várvíz
Velika Dobrony
Velika Palagy
Vel’ká Ida
Verbõc
Veresmart
Verovec
Vezend
Vezendiu
Világos
Vinohragyiv
Vinþu de Jos
Visk
Viskove
Vízakna
Voivozi
Volkovce
Vrádište
Vuzlove
Wien
Závada

Sãldãbagiu de Barcãu
Tãºnad
Tasnád
Misztótfalu
Garamújfalu
l. Mezõterem!
Mezõterem
Bobove
Csoma
Petroe
Trosznyik
Nove Szelo
Fedorove
Asszonyvására
Trebišov
Tõketerebes
Trnjani
Tiszasásvár
Odoreu
Nový Tekov
Noiºtat
Uzshorod
Pãgaia
Ungvár
Volkovce
Vámfalu
Vama
Vrádište
Várvíz
Varviz
Nagydobrony
Nagyplád
Nagyida
Verovec
Roºia
Verbõc
Vezendiu
Vezend
ªiria
Nagyszõlõs
Alvinc
Viskove
Visk
Ocna Sibiului
Érkenéz
Valkóc
Várköz
Bátyú
Bécs
Nyitrazávod

Rövidítések
Abkürzungen
Abbreviations
AASzeg
ActaArchCarp
ActaArchHung
Acta Historiae Artium
Acta Hungarica

ActaMP
Acta Musei Papensis
ActaTerraeSept
Agria
AH
AICSUS
Alba Regia
AMN
Antaeus
AnthrK
Anthropologischer
Anzeiger
Apulum
AR
Archaeologia
Geographica
ArchÉrt
ArchKorr
Arrabona
Ars Hungarica
Art-Press
Athanasiana

NyJAMÉ XLIX. 2007. 545–550.

Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Acta antique et
archaeologica, Szeged
Acta Archaeologica Carpathica, Kraków
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
Acta Historiae Artium, Magyar Tudományos Akadémia Budapest
Acta Hungarica. Ungvári Állami Egyetem, Hungarológiai
Központ / 

 ,     ,
Ungvár és Ungvár–Debrecen
Acta Musei Porolissensis, Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã, Zalãu
Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítõ, Pápa
Acta Terrae Septencastrensis, Sibiu
Agria. Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger
Archaeologia Hungarica, Budapest
Anuarul Institutului de Cercetãri Socio–Umane, Sibiu
Alba Regia, Annales Musei Stephani Regis, Székesfehérvár
Acta Musei Napocensis, Cluj
Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae
Scientiarum Hungaricae, Budapest
Anthropológiai Közlemények, Budapest
Anthropologischer Anzeiger, Stuttgart
Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Julia
Archeologické Rozhledy, Praha
Archaeologia Geographica, Hamburgisches Museum für Völkerkunde
und Vorgeschichte, Hamburg
Archaeologiai Értesítõ, Budapest
Archäologisches Korrespondenzblatt, Mainz
Arrabona. A Gyõri Xántus János Múzeum Évkönyve, Gyõr
Ars Hungarica. A Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti
Kutatócsoportjának Közleményei, Budapest
Art-Press, festmény, mûtárgy, régiség, fényképes hirdetési magazin,
Hajdúszoboszló
Athanasiana. A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola
folyóirata, Nyíregyháza
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BAR IS
Bárka
Bibliotheca Marmatia
Bibliotheca Musei
Apulensis
Bibliotheca Musei
Napocensis
Bibliotheca Thracologia
BMMK
BRGK
BTM Mûhely
BudRég
Carpatica – 
CommArchHung
Crisia
Cumania
Dacia
DAZO
Debreceni Disputa
DMÉ
Dolg.
ÉEK
Együtt
Élet és Tudomány
EMÉ
Építõanyag
Értékmentõ
Ethn.
Ethnica
Eurasia Antiqua
F
FA
Fontes ArchHung
Fontes ArchPrag
Forrás

Fundberichte
aus Österreich
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British Archaeological Reports, Supplementary Series / International
Series. Hadrian Books Ltd., Oxford
Bárka, Békéscsaba
Bibliotheca Marmatia, Baia Mare
Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia
Bibliotheca Musei Napocensis, Universitatea „Babeº-Bolyai” –
Muzeul national de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Bibliotheca Thracologia Institutul Român de Tracologie, Bucureºti
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba
Bericht der Römisch-Germanischen Komission, Berlin
BTM Mûhely, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest
Budapest Régiségei, Budapest
Carpatica –  , 
 
 ,
    K . 
Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest
Crisia, Oradea
Cumania, A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok közleményei,
Kecskemét
Dacia, Revue d’arcéologie et d’histoire ancienne, Bucureºti

  !, "
Debreceni Disputa. Polgármesteri Hivatal, Debrecen
A debreceni Déri Múzeum Évkönyve / Annale musei Debreceniensis
de Friderico Déri nominati, Debrecen
Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem és Régiségtárából.
Új sorozat, Kolozsvár
Építészettörténeti és Elméleti Közlemények, Budapest
Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának
Folyóirata, Ungvár
Élet és Tudomány, Budapest
Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger
Építõanyag. A Szilikátipari Tudományos Egyesület lapja, Budapest
Értékmentõ. Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hungaria Nostra),
Budapest
Ethnographia, Budapest
Ethnica Kiadás, szerk. Ujváry Zoltán, Debrecen
Eurasia Antiqua, Zeitschrift für Archäologie Eurasiens, Berlin
fenékátmérõ
Folia Archaeologica, Budapest
Fontes Archaeologici Hungariae, Akadémiai Kiadó, Budapest
Fontes Archaeologici Pragenses, Praha
Forrás. Szépirodalmi, szociográfiai és mûvészeti folyóirat.
Bács-Kiskun Megye Önkormányzata és a Katona József Társaság
folyóirata, Kecskemét
Fundberichte aus Österreich, Wien
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Germania
gk.
Godišnjak
Görög Katolikus Szemle
H
HOMÉ
International History
Review
IPH
JAMK
Journal of Jewish Studies
Kalendárium
Kárpáti kalendárium
Kelet
Klio
KMo
KÖH
Könyv és Nevelés
KözlKoloszvár
Kútbanézõk
Levéltári Közlemények
Ltsz., ltsz.
M.
MaDok-füzetek
A Magyar Mérnök
és Építész-Egylet
Közlönye
Magyar Múzeumok
Marmatia
MCA
MFMÉ
MFMÉ – Néprajzi
Tanulmányok
MFMÉ–StudArch
MittArchInst
MMûvéd

Germania, Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission,
Frankfurt am Main
görög katolikus
Godišnjak Centra za Balkanološka Ispitivanja Akademije Nauka i
Umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Görög Katolikus Szemle: Görög katolikusok lelkiségi lapja,
Nyíregyháza
hossza
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc
The International History Review, Simon Fraser University, Burnaby
Inventaria Praehistorica Hungariae, Budapest
A Jósa András Múzeum kiadványai, Nyíregyháza
Journal of Jewish Studies, Oxford Centre for Hebrew and Jewish
Studies, Oxford
Kalendárium, Kárpáti, Ungvár
Kárpáti kalendárium, Kárpáti, Ungvár
Kelet. Görög katolikus folyóirat, Ungvár
Klio. Beiträge zur alten Geschichte, Berlin
Kelet-Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg független napilapja,
Nyíregyháza
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest
Könyv és Nevelés, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
Budapest
Közlemények az Erdélyi Múzeum Érem és Régiségtárából, Kolozsvár
Kútbanézõk, Academia Ludi et Artis Mûvészetpedagógiai Egyesület,
Budapest
Levéltári Közlemények, MOL, Budapest
leltári szám
magasság
MaDok-füzetek, Néprajzi Múzeum, Budapest
A Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye, Budapest

Magyar Múzeumok. Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület,
Budapest
Marmatia Arheologie, Baia Mare
Materiale ºi Certetãri Arheologice, Bucureºti
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve– Studia Ethnographica, Szeged
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica, Szeged
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften, Budapest
Magyar Mûemlékvédelem az Országos Mûemklékvédelmi Hivatal
Évkönyve, Budapest
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MOB
MOL
ΜΩΜΟΣ

Mûemlékek Országos Bizottsága
Magyar Országos Levéltár, Budapest
ΜΩΜΟΣ ... „Fiatal Õskoros Kutatók” ... összejövetelének
konferenciakötete, Debrecen
MTA
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Múzeumi Füzetek
Múzeumi Füzetek, Csongrád
Múzeumi Hírlevél
Múzeumi Hírlevél, a Magyar Nemzeti Múzeum Dokumentációs
és Informatikai Fõosztálya, Budapest
Múzeumi Közlemények
Múzeumi Közlemények. A múzeumi terület tájékoztatója.
A Múzeumi Kabinet kiadványa, Budapest / Mûvelõdési Minisztérium
Múzeumi Osztály, Budapest
MúzeumPont
Múzeumpont, Észak-Alföldi múzeumturisztikai lap,
Túrkevei Kulturális Egyesület, Finta Múzeumért Alapítvány, Túrkeve
MûÉ
Mûvészettörténeti Értesítõ, Budapest
Mûsorkalauz
Mûsorkalauz, Nyíregyháza
Mûveltség és Hagyomány Mûveltség és Hagyomány, a debreceni KLTE Néprajzi Intézetének
évkönyve, Debrecen
Mûvészet
Mûvészet. A Magyar Képzõmûvészek Szövetségének folyóirata,
Budapest
Mûvészettörténeti Füzetek Mûvészettörténeti Füzetek, Akadémiai Kiadó
Nagykunsági füzetek
Nagykunsági füzetek, Karcag
Néprajzi Értesítõ
Néprajzi Értesítõ, Budapest
Néprajzi Hírek
Néprajzi Hírek, A Magyar Néprajzi Társaság Tájékoztatója, Budapest
Neveléstörténet
Neveléstörténet, Kodolányi Európai Integrációs Kutató és Fejlesztõ
Intézet, Székesfehérvár
Nimród
Nimród, Vadászújság. Az Összes Magyar Vadászati Védegylet Lapja,
Budapest
NumKözl
Numizmatikai Közlöny, Budapest
Numismatische Zeitschrift Numismatische Zeitschrift, Historisch-Kulturwissenschaftliche
Fakultät, Universität Wien
Nyíregyházi Napló
Nyíregyházi Napló, Nyíregyháza megyei jogú város hivatalos
hetilapja, Nyíregyháza
NyJAMÉ
A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza
Opuscula Hungarica
Opuscula Hungarica, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Orvosi Hetilap
Orvosi Hetilap, Medicina Könyvkiadó, Budapest
(http://81.183.216.246/medicina/folyoirat.php?folyoirat=2)
Öko-Házak Magazin
Öko-Házak Magazin, Kreatív Stúdió 2000 BT, Debrecen
Õsrégészeti Levelek /
Õsrégészeti Levelek. Prehistoric Newsletters, Õsrégészeti Társaság
Prehistoric
Budapest
Newsletters
Pá.
peremátmérõ
Papers of Anthropology
Papers of Anthropology. University of Tartu, Centre of Physical
Anthropology, Tartu
PAS
Prähistorische Archäologie Südosteuropas, Berlin
PBF
Prähistorische Bronzefunde, München/Stuttgart
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Pedagógiai Mûhely

Pedagógiai Mûhely, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai
Intézet, Nyíregyháza
Posztbizánci Közlemények Posztbizánci Közlemények, Debreceni Egyetem, Mûvészettörténeti
Tanszék, Debrecen
PPKE HTK
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest
RF
Régészeti Füzetek, Budapest.
RKM
Régészeti kutatások Magyarországon / Archaeological Investigations
in Hungary, Budapest
Romanian Journal
Romanian Journal of Archaeology, www.archaeology.ro
of Archaeology
Sargetia
Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva
Savaria
Savaria. Savaria Múzeum, Szombathely
SCIV
Studii ºi Cercetãri de Istorie Veche (ºi Arheologie), Bucureºti
Scripta Classica Israelica Scripta Classica Israelica, the Israel Society for the Promotion
of Classical Studies, Israel
Situla
Situla, razprave Narodnega muzeja Slovenije, Narodni Muzej
Slovenije, Ljubljana
SlA
Slovenská Archeológia, Bratislava/Nitra
SMMK
Somogy Megyei Múzeumok Közleményei, Kaposvár
Soproni Szemle
Soproni Szemle, Sopron
St. Andrea Magazin
St. Andrea Magazin, St. Andrea Kft., Egerszalók
Starinar / Capap
Starinar, Beograd
StComSatu Mare
Satu Mare. Studii ºi comunicãri, Satu Mare
StudArch
Studia Archaeologica, Publicationes Instituti Archaeologici
Scientiarum Hungaricae, Budapest
StudCom
Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból,
Szentendre
Symposia Thracologia
Symposia Thracologia, Institutul Român de Tracologica, Academia
Românã, Bucureºti
Századok
Századok, Budapest
SZKMÉ
A Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve, Orosháza
SzSzBLÉ
Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, Nyíregyháza
SzSzBM Lt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza
SzSzBSz
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, Nyíregyháza
SzSzSz
Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza
Tá.
talpátmérõ
Téka
Téka. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájékoztatója, Szentendre
Thraco-Dacica
Thraco Dacica. Institutul Român de Tracologica, Academia Românã,
Bucureºti
Tibiscum – StCom
Tibiscum. Studii ºi Comunicãri de etnografie ºi istorie, Caransebeº
Tibiscus
Tibiscus, Muzeul Banatului, Timiºoara
Tiszalöki Hírlap
Tiszalöki Hírlap, Tiszalök
TKM
Tájak, korok, múzeumok
Történelmi Szemle
Történelmi Szemle, Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézete, Budapest
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Turul
VAH
Vasárnapi Kelet
Vasárnapi Újság
Zalai Gyûjtemény
Zeitschrift
für Kunstgeschichte
ZM

 i


 — Carpatica
 
 ! "#
$%$ %
 &
Pa&

Capap
'
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Turul. A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye,
Budapest
Varia Archaeologica Hungarica, Budapest
Vasárnapi Kelet, Inform Média Kft., Nyíregyháza
Vasárnapi Újság, Buda-Pest
Zalai Gyûjtemény, Zalaegerszeg
Zeitschrift für Kunstgeschichte, Kunsthistorisches Seminar
der Universität Basel, Basel
Zalai Múzeum, Zalaegerszeg
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