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ELŐSZÓ 

A magyar geodézia történetének kutatása rendkívül elhanya
golt terület a müszaki történettudomány nagy birodalmában. Külö
nbsen az 1850 előtti geodéziai munkálatokról nagyon keveset 
tudunk. 

Néhány év óta gyüjtögetem az anyagot a magyar geodézia 
középkori és újkori történetének megírásához. Hogy mikor jutok 
hozzá egy rendszeresen felépített áttekíntő munka megírásához, 
ma még nem tudhatom. Ezért adom közre ezt a fejezetet, amely 
önálló egész, és lehetővé teszi, hogy rajta keresztül bepillantsunk 
a XVI. századi magyar mérnökök mindennapi munkájába. 

Amikor pontot teszek Szombathelyi Benedek életkörülmé
r.yeit kihámozgató munkámra, nem mulaszthatom el, hogy hálás 
köszönetet mondjak elsősorban Pálffy Mildós müszaki egyetemi 
könyvtáros kedves barátomnak, aki nemcsak Iványi Béla rövid 
közlésére és ezzel Benedek rudasmester személyére hívta fel 
figyelmemet, hanem mint munkám lektora, igen sok értékes meg
jegyzéssel volt szíves támogatni és tökéletesebbé tenni tanulmá
nyomat. 

Köszönettel tartozom előttem ismeretlen akaöémiai lektorom
nak is, aki azt ajánlotta, hogy Szombathelyi Benedek geodéziai 
tevékenységét hasonlítsam. össze Bécs városának XV. századi 
fölmér és ével. A javaslatot örömmel tettem magamévá, de nem a 
Bécsben végrehajtott nagyszabású geodéziai munkátismertetem, 
mert rudasmesterünk jóval szerényebb földmél'ői tevékenysége 
ehhez különben sem fogható. Ellenben részletesen ismertetem Pápa 
várának 1555. évi fölmérését. Ez a leírás valóban alkalmas arra, 
hogy jó képet adjon a középkori magyar rudasmesterek geodéziai 
tevékenységéről. Az adatot magát Pataki János dr. tudományos 
kutató, Eger várának első feltárója találta az Országos Levéltár
ban, a Nádasdyak számadás i iratai között. Feldolgozásra való 
átengedéséért neki e helyütt is meleg baráti köszönetet mondok_ 
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A "rúd, rudas, l'udasság és rudasmester" szavakra vonat
kozóan Horváth Tibor Antal, Pataki Ján()s dr. tudományos kutatók, 
Fekete Lajos dr. professzor, valamint Szücs Sándor dr. múzeum
igazgató barátaim voltak szívesek felhívni figyelmemet egykorú 
adatokra, illetőleg forrásaikat készséggel átengedték közlésre, 
amit nekik e helyütt újból is megköszönök. 

HL~szár Lajos dr., a Magyar Nemzeti Múzeum h. igazgatója, a 
XVI. század első felében forgalomban volt hazai pénznemekről 
yolt szíves kitűnő gipszmásolatol<;:at rendelkezésemre bocsátani. 
Benkő Rezső szobrászművész barátom pedig a mellékletekben 
adott fényképfelvételeket készítette el. Szíves készségükért mind
kettőjüknek köszönetet mondok. 

Végül de nem utolsósorban hálásan köszönöm meg Vas Mar-
git dr.-nak, a Budapesti lVlüszaki Egyetem könyvtárosának azt a 
szíves fáradozást, melyet munkám egyik lektoraként és sajtó alá 
rendezése körül kifejteni szíves volt. Eriékes észrevételeivel lénye
gesen hozzáj árult tanulmányom tökéletesebbé tételéhez. 

Budapest, 1958. szeptember 8-án 
DR. BENDEFY LÁSZLÓ 
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Bevezetés 

Magyarországon a földmérői tevékenységnek igen regl múltja 
van. Nem szólván a róma l 11adi és polgári mérnökökl'ől, akiknek 
munkája nyomát hosszú évszázadokon át élvezték az utódok," 
a XIV. századból már határozott bizonyítékaink vannak arról, 
hogy geodéziai te\'ékenységer hazánkban az ország minden részén 
folytattak. 

A földmérői teendők java része a birtokhatárok megállapítá
sának körébe tartozott. A müvelet jogi részének lebonyolítása a 
káptalanok feladata volt. Valószínú, hogy az ezzel. kapcsolatban 
felmerült mérnöki munk{,latokat is kezdetu-=n papok hajtották 
végre. Később azonban megjelennek a \'ilágiakhoz tartozó mérnö
kök is. (Akkoriban - természetesen - nem így nevezték őket.) 

Határjárási és határleírási Jegyzőkönyveket már az 100l. 
évtől kezdődően ismerünk. 1316-ból származik Reszege község 
határleírása. A legrégibb vIyan okmán;<"l,nk. amelynek szélén tér
képszerüen is feltüntették a szövegben leírt határt.I Egy, a szé
kesfehérvári keresztes konventnek 1415. évben kelt határjárásí 
okiratából értesülünk arról, hogy Péchfoka község határjárása 
alkalmával a folyómeder táblán, azaz térképlapon ábrázoltatott. 
Azaz a határjárásnak volt már valamiféle térképmelléklete is 
(" ... eiusdem alvei figLLrabilitel' in quadan1 tabula coram ut 
facta ... ")2 Ezen a példán kívül más egyéb adat is meggyőzhet 
bennünket afelől, hogyaföldméréssel kapcsolatos mérnöki munkát 
számosan müvelték már él középkorban is hazánkban, mégpedig 
részben kis területekre szorítkozó részlettérképek felvételénél, 

* A római i1admérnökök építette kövezett utak egy részét még a 
középkorban is használták. Ugyancsak a római épületek fundamen
tumát is szívesen felhasználták a középkorban magánépítkezések 
céljára. Így épitették be példáulObudán a Lajos utcában az egy kOl' í 
aquincumi katonai amphítheátrum alapjait. Szombathelyen az egykorí 
római kori középületek maradványain pedig egész sereg korszerű 
ház épült fel. 
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Erődítési tervek készítése alkalmával és í. t., de volt eset, hogy 
-egészen nagyszabá:ú felvételt is hajtottak végre. 

Így például ismeretes egy olyan, 1544-ből származó okirat, 
él.melyből az világlik ki, hogy Nádasdy Tamás parancsára kísér
letet tettek a Rába folyó szabályozására. Az egykorú, magyar 
nyelvű szövegből kitűnik, hogya folyó szabályozására hadászati 
okokból lett volna szükség. Ugya::.1is Nádasdy felfegyverzett saj
kákat szeretett volna minél hosszabb vízi úton eljuttatni a Drává
Ta, hogya török hátába kerülhessen. Sajnos, a nagyszerű terv 
cEak terv maradt. Az erről szóló okirat csak a geodéziai munka 
műszaki leírását tartalmazza, nem annak eredményeit; de még 
igy is értékes műszaki emlékünk, mert az elvégzett geodéziai 
munkálatokat teljességgel nyomon tudjuk követni.3 

A magyar deák ok műszaki irányú műveltségének, illetőleg 

képzettségének alapjait a világlátottságban és az alapos iskolai
főiskolai képzésben kereshetjük. A magyar mindig könnyen 
kapható volt az utazásra. Lelke a szabadba vágyik, az ismeret
lenségek titkainak megismerése felé. Amikor az első keresztes 
11adjárat (1096-1099) után a keresztényeknek sikerült lábukat a 
Szentföldön tartósan megvetniök (Bouillon Gottfried a "Szent 
Sír Védője" 1100.), már meg is indult az utazók kirajzása Jeru
zsálem felé. Még nő is akadt közöttük. Petronella magyar nemes
asszony nevét jól ismerjük a Jeruzsálemi zarándokok sorából 
(1135). Zarándokházat emelt ott saját költségén honfitársai 
számára. Hasonló magyar szállóházak voltak Ravennában és 
Rómában is (1009).4 

A világ.iárás az egyéni műveltség idszélesedésével járt. Míg 
". X-Xl. században az írás egy kis, elkülönülő réteg, elsősorban 
a papság Ludon:ánya volt, a XII. században mind többen sajátítják 
81 a világiak közül i.s. Ennek indító okát talán legelőbb a francia 
kultúra (Cluny) hatásában kell keresnünk. A francia szerzetesek 
megtelepedtek hazánkban, a magyar ifj'lk pedig kedvet kaptak, 
hogy ellátogassanak Franciaországba. 1150 körül már számos 
magyar ifjú tanul Párizs egyetemén. A kitanult ifjak hazatértek, 
hogy részt kérjenek és vállaljanak az itthoni építkezésekben. 
Írásbeli bizonyítékok szólnak arról, hogy 1185 táján az esztergomi 
királyi palotát magyar és francia mesterek építették. 

A XIII. században a fejlődő írásbeliség olyan rohamosan 
terjedt, hogya század második felében már a megyék is rákap
tak az írásbeliségre. Egészen kifejezetten: egy komoly írástudó 
réteg kezel kialakulni, s ezt a réteget az iskolák nevelik ki. 
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Idehaza legmagasabb fokon a veszprémi káptalani főiskola áll, ame
lyet Csák Péter Dádor hadai 1275-ben íelégettek. Erről a kiváló 
föiskoláról IV. László egyik okleveleS azt mondja, hogy "tndja 
"meg mindenki, hogy Veszprém városában amaz időtől fogva, mely-
'Jen Magyarországon a keresztény vallás meggyökerezni kezdett, 
a szabad mesterségeket, amelyek által az isteni parancsok leg-
inkább megmagyaráztatnak, miként a franciaországi Párizsban, a 
tanítók tudományának kitűnősége és a tanulók tömeges látogatása 
által egész Magyarország egyházai föZött a hírnév eddig egyre 
növekvő fénnyel ragyogta be; és fr jogtudomány az ország jogai-
nak megőrzése céljából ugyanott első rangra emeltetett."6 

Az eddigiekben általában él. jogtudományok fejlődésével 

kapcsolatban szokták az egyJ~ori_:veszp1~émJ főiskolát emlegetni; 
pedig megérdemli, hogy tanítási körének má~ik-ágárÓl a szabad 
tudományokról se feledkezzünk meg. Ez a gyűjtőcím, vagy 
egykorú latinsággal artes liberales, hét tárgykört foglalt magában, 
mégpedig a grammatikát, dialektikát, retorikát. aritmetikát, 
geometriát, asztronómiát és a muzikát. Tehát e hét tárgy közül 
három kimondoitan műszaki vonatkozás ú volt. 

Az iskola febzerelésének kivételes gazdagságáról az egykorú 
okiratokból szerezheWnk képet. Az 1276. évi tűzvész és kifosztás 
alkalmával tönkrement 15 káptalanbeli kettös (kánoni és római) 
20gtudor főiskolai tanárnak valamennyi egyházi és római jogi 
vonatkozás ú könyve. Az iskola könyvtára több, mint 1000 már
kányi kárt szenvedett csak az elpusztult könyvállományban. 
A könyvtár' nemcsak egyházi vonatkozású könyveket tartalmazott, 
hanem mindenféle világi tudományok körébe tartozókat is. Mind
ezek a sekrestye melleHi egyik szobát zsúfolásig megtöltötték. 

IV. László levele szerint a veszprémi káptalani iskola - taná
rainak képzettségét és tanulóinak létszámát tekintve - épp úgy 
első volt lVIagyarországon, mint ahogya párizsi egyetem is a 
legelső főiskola volt a korabeli valamennyi francia iskola között. i 

A veszprémi iskola pusztulása igen érzékeny veszteséget 
okozott. Ennek pótlására határozta el Nagy Lajos királyunk (1342-
1382) a pécsi egyetem alapítását. Erre 1367-ben került sor, s az 
egyetem 1547-ig állott fenn. Neves külföldi tudósokat hívott meg 
ft király egyetemi tanárokul. s 

Tekintettel arra, hogya pécsi egyetem a világi tudományok
kal alig-alig foglalkozott, 13S9-ben Zsigmond király jött arra a 
gondolatra, hogy Öbudán a már virágzó káptalani iskolát egye
temmé fejleszti ki. Bohns szerint a káptalani iskola már a XIII. 
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században is működött.9 Zsigmond az óbudai egyetemet nagyon 
megbecsülte és igyekezett erősen tán::ogatni azt. 1414-ben, a 
konstanzi zsinat alkalmával éi király magyar ruhában és magyar 
kíséret élén vonult be Konstanzba. Magával vitte az óbudai egye
tem 14 tanárát is. 

A hazai egyetemek és főiskolák számának növekedésével 
arányosan némileg apadt ugyan a külföldi egyetemeket látogató 
deákok száma, de a külföldi egyetemek látogatottsága teljesen 
nem szünt meg, amit az egyetemeken tanított tárgykörök külön
félesége eléggé magyaráz.s 

A XIII. század második fele egyébként is nagyon kedvezett 
ct felsőoktatás kifejlődésének. Magyar szemszögből különös súnyal 
esik latba az a körülmény hogy a magas fokú iskolázás a 
távoli Párizsból áHereléídött éi jelentékenyen közelebbi Bolognába. 
"Az itáliai városál1ctmok hirtelen gazdagodása és az olasz kul
túrának tavaszi frissesége ettől fogva állandóan hivogat ja a 
tanulni vágyó magyar ifjakat. A klasszikus müveltség ébredése 
hosszú folyamat volt, s e folyamat első jele a bolognai jogi tanítás. 
Éppen a jogtudomány kedvéért htogatják a magyar klerikusok 
egyre nagyobb számban ezt az egyetemet. A bolognai egyetem 
Chartulariuma a deákokról hézagos adatokat tartott fenn csupán. 
Az adatok könyvek vételére, eladására, másoltatására, és külöböző 
kölcsönökre vonatkoznak; mégis a Xln század második feléből 

csak három év folyamán (1265, 1268, 1269) harminc egynéhány 
magyar tanuló neve bukkan föL olvassuk Kardos TibornáPo 
Az ország legkülönbözőbb részein levő egyházi középpontok ve
szik ki részüket a bolognai iskoláztatásból. Esztergorüból hatan, 
Zágrábból négyen tanultak az említett években Bolognában. 
Nyitrától Pozsegáig, Egertől Dalmáciáig minden fontosabb helyre 
jutott egy-két, sőt több Bolognában végzett jogász. A veszprémi 
káptalan tagjai közül például (miként fentebb emlitettük már) 
1276-ban tizenöten büszkélkedhettek jogi végzettséggel. A követ
kező évekből máshonnan, elszórtan előkerülő adatok hasonló 
érdeklődésre engednek következtetni." 

Megszerzett prioritását Bologna egyeteme il következő év
században sem vesztette el, sőt hallgatóinak köre egyre bővült. 

Ez természetesen visszahatott a magyar iskoláztatási viszonyokra 
is, mert a káptalan.i iskolák nak kellett előkészíteniök a talajt 
az egyetemre. Az. alapfokú ismereteket kereső egyházi.ak és vilá
&:iak százaival növekedett évről évre az idehaza tanuló ifjak sora. 
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A XV, században, külün(isen a század vegere már hatalmasan 
kifejlődött a külföldi egyetemeken a világi tudományok tanításá
nak intézménye. Így a bolognai egyetem is egy új tantárgyat 
iktatott tanrendjébe: a geometria practicát, azaz a földméréstant. 
A szabad tudományok térhódítása a mindennapi eíetbeJ'lTsvTssza~ 
tükrözŐdi.k. Az egyetemet végzett deákok, legyenek egyházi vagy 
világi állásban, a XlV. századtól kezdödően 111úr nemcsak mint 
jegyzők, irnokok, valamelyik pörös fél megbizottjai, határozatok 
végrehajtói túnnek fel, hanem bírákként is. Valósággal ügyvédi 
hivatást töltenek be. Emellett azonban ők az első jószágigazgatók 
és titkárok is. Értenek az íráshoz, a sima be:özédhez, a számoláshoz. 
Tudnak titkot tartani, s készek bonyolLüt vagy kényes ügyeket 
elintézni. Az esetenkénti alkalmazás l.l1el1ett mind gyakrabban 
túnik fel az állandó szolgá~atban ál1ásuk, amire az állami és a 
magánéleti viszonyok gazdagodása és szövevényessége mind töl;lb 
lehetőséget adott. A világi előkelőségek udvarához szegődött deákok 
-- szükség esetén - vállalkoztak orvoslásra, megjósolták a jó vagy 
'.'ossz időt, utánanéztek a földeknek, részi. vettek határperek hiva
talos elintézésében ; sőt, ha geometria practicát is tan~ütak. mérnöki 
minőségben is tudták képviselni, védeni uruk érdekeit.lo 

A Xv. század derekától még igen kevés magyar származású 
mérnökféle személyről tudunk. Pedig Vitéz János esztergomi érsek 
(1408-1472), aki a század derekán Esztergomban fényes palotát 
emeltetett, kép- és könyvtárat alapított HGfi-ben megvetette egy 
négy karból álló pozsonyi főiskola (Academia Istropolitana) alap
jait. Ennek katedráira a legnevesebb külföldi egyetemeken múködő 
professzorok at nyerte meg. Később (1467) Mátyás a főiskolát egye
temi rangra emelte. Itt m.ár geometriai és aritmetikai ismereteket 
IS tanítottak. 10 

lVIegjegyezzük, hogy az egyetem alapítását megelőzően, Mátyás 
király személyes kérésére, II. Pál pápa 1465. május 19-én kelt 
lE::velében engedélyezte, hogy Vitéz János és Janus Pannonius az 
ország területén bárhol egyetemet alapítson. Ennek az engedélynek 
birtokában alapította Vitéz János érsek él pozsonyi egyetemet. 

EngedélyezLe továbbá a pápa azt is, hogy az nj egyetemet 
a bolognai egyetem mintájára szervezzék meg és rendezzék be. Ez 
8zért volt különös kitüntetés, mert a pozsonyin kívül ez ideig 
csakis a baseli egyetemnek engedélyezték 1460-ban, alapítása 
8Jkalmával, hogy a bolognai egyetem rendjét követhesse. Ennek 
ellenére Vitéz János mégsem a b·)lognai mintát vette alapul, ha
nem a pozsonyi egyetemet a német és francia egyetemek mintájá
ra szervezte meg. 8 
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Európa legelso rangú egyetemi városát mondhattuk volna 
magunkénak, ha IvIátyás királynak sikerült volna a budai egye
"tem építkezését befejeznie. 

Mátyás a budai egyetem épitkezéseit 1480 körül kezdette meg. 
Az új egyetem egyik ágazata a budai dominikánusok szerzetes
házában meg is kezdette működését. A ldrály kitűnő olasz tudóso
kat óhajtott professzorokul megnyerni. 

A király korai halála miatt csak alapjaiban megépült egye
temnek illetőleg egyetemi városnak pompás ieirását - Brodarics 
István püspök elbeszélése alapján - H.eltai Gáspár adta. Írja, 
hogyapüspöknél megv,)lt az egész épülettömeg építési terv
rajza is. 

'lA Duna mellett, Budán alul, nagy, mély, széles, hosszú, de 
temérdek fundamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat 
valamennyire a föld felett, és nem mondá senkinek, mit akarna 
oda csináltatni. De készen immár mind meggondolta és megjegyez
tette vala nagy papirosra a fundálókkal; minémű lenne az az 
épület. úgy jegyzették vala, hogy az épületnek két piaca lenne. 
Az egyik piac Bécs felől igen hosszú, a másik félannyi. A felső 

piacon úgy rendelte vala, hogy háromfelől mindenik oldalon 
boltos kamm'ák lennének egymás felett hét renddel, napnyugatra 
Buda felé és a Duna felé volnának mind a kamaráknak az ablakai. 
Úgy jegyzette vala pedig, hogy öt kerengő volna köröskörül, és 
e kerengőkbe mennének a széles garádicsok fel a földről, egyikről 

H másikra. És hogy a kerengők a kamarák előtt oly szélesek 
volnának, hogy a deákok mind belé férnének és ott hallgathatná
nak leckét. Ahhoz pedig a piaCOl egybe akará szorítani. És !lét 
részre akarta azt szakasztani egy-egy által-kőfallal. És mindenik 
szakaszlásnak az ő piacára középben egy-egy faragott oszlopot 
akara állítani, és az oszlopnak az oldalában akarta a lektornak 
a székét helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mind
VÉgig, minden oszlop mellett a leckéknek olvasására, hogy az 
egyik oszlop mellett az egyik ;:;rammatikát olvasott, a másik 
o~;zlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett a harmadik 
lektor retorikát. A negyedik mellett a negyedik doktor arit
metikát, az ötöd!k oszlop mellett az ötödik lektor a muzikát, a 
hatodik mellett a hatodik doktor geometriát, a hetedik mellett 
a hetedik lektor az asz/.ronómiát. És mindenik oszlopra felül egy 
kristályos lámpást akarta csináltatni, és minden este lámpá
sokat akarta meggyújtani, hogy éjjel is olvashatnának a lek
torok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte, mint nappaL 
a hét lámpásoknak világosságától. És úgy akarta az épületet 
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rendelni, hogy mindenik piacról bolt alatt mehetnének a kamarák 
között a kamara-székekbe a Dunára. Ahol által akarta rekesztetni 
[1 hosszú piaco t a kisebbik piactól, abban az oldalban akarta a 
doktoroknak és a lektoroknak házait csináltatni minden szükséges 
szobákkal és kamarákkal. hogy az ablakok azoknak házainak 
lennének napkeletre a kisebbik piacra, napnyugatra a hosszú 
piacra, az oszlopok felé északra Et Dunára, délre pedig Budára. 
Annak utána úgy akará a kisebbik piacát építeni, hogy az északi 
oldalban szép boltok, szép szobák és szép kamarák lennének, hogy 
az elsőkben az orvosdoktorok laknának, a másikban a patikáriusok 
és a borbélyok, a harmadikban volnának a betegek különb-különb
féle szobákban, boltokban és kamarákban. A második oldalon len
nének szép pincék, szobák, boltok és kamarák, kikben laknék az 
ökonómus, a családos elnber és minden ő családjai, hogy az 
mindenféle bort és söröket, kenyeret szünetlen áruina nagy bő

séggel. A naptámadati oldalában jegyzette vala a műveseknek 
házait, holott mindenféle művesek árulnának, de nemhogy ott 
laknának. De az alsó részére a Duna felé jegyzette vala a kapu 
felett szép szobákat, boltokat és kamarákat, hol az egész akadémiá
nak, avagy fő országnak oskolájának prépostja laknék, ki mind a 
többi deákoknak, lektoroknak, mestereknek és doktoroknak rekto
ruk és vezérlője volna. Es ugy rendelte vala, hogy északra' a kapun 
alul, a Duna felől, mind az egész szeren alul egymás mellett mind 
konyhák volnának, és afelett mindenféle szükségekre való házak, 
mert azt tekéllette vala ő magában, hogy úgy rendeine minden 
szükségeket az oskola mellé mind ételből, mind italból, mind 
egyéb embereknek szükségére valókból, hogy a negyvenezer 
tanuló deákból egy sem jőne be egész esztendeig a városba semmi 
szükségéért, hanem mindenek ott bőven volnának az oskola 
mellett. Ennek alkalmatosságára pedig jegyzette vala, hogy az 
első kisebbik udvarban két oszlop állana, és az oszlopból csatornás 
kút folyna ki, és mindenik oszlopon felül egy-egy nagy kristályos 
lámpás volna, mely éjten-éjszaka világoskodnék. Úgy is jegy
zette vala, hogy a hosszú piacon is azon csabrnás kút felfor
rana és kiötlenednék három helyen a Dunavízzel. Úgy is intézte 
vala a dolgot, hogy negyvenezer deák laknék szünetlen az oskolá
ban, és arra igyekezik vala, hogy oly diszciplinát szerzene az 
oskolában, hogy ne volna az egész oskolában ennyi deák között is 
vagy dákos is, és hogy ennyi deák nak mind elég ételük és italuk 
volna az oskola konyháiból és az ökonómusnak pincéiből. Erre 
pedig a Duna mellé mészáros céhet akar vala szerezni egy kenyér
sütő utcájával egyetemben, és abban egy nagy vásárt, melyet meg 
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akara ajándékozni nagy szabadságokkal, hogy mindennap elég 
volna a negyvenezer deáknak. És a prépost, avagy rektorsághoz 
és az ökonómussághoz jeles és nagy jószágot akar vala szakasz
tani és sok ezer forint ára jövedelmet, hogy mind e széles világon 
nem lenne jobb, szebb és bővebb oskola annál. Ezt is megj egy
zette vala. hogy a jeles épületet, melyre szándékozott vala régenten 
Zsigmond király és császár, hogy azt is véghez akarná vinni. 
Tudniillik, hogy Buda várából hidat ki akara hozni faragott kövek
ből és azt által akarta vinni az oskola felett nagy szélesen a 
Dunán, és a híd végén, a Duna-parton, Pesten felette igen erős 

várat akarna rakni temérdek kőfalakkal, nagy töltésseL hogy 
boltokon általmehetnének a nagy töltésen mind a párkányba, mind 
a nagy szögletes bástyákba, melyek mind ki él széles és mély 
árokra szolgálnának. Mind olyan jeles és nagy dolgokat meggon
aolt és elvégzett vala az ő fejében, melyeket meg is jegyzetett 
és megíratott vala nagy szépen a fundálókkaL Nagy elméje vala 
8Z embernek és véghetetlen tanácsa. Ha száz esztendeig kellett 
volna élni, csak az egy jegyzett épületre nem volt volna elég; 
mégis a fundamentumot rJJegásatá és megrakatá, és meglátszanak 
ott a mai napon is, noha nem tudja minden ember, micsoda, 
éi' mit akart avval indítani." 

Eddig Heltai leírásall melyben a Brodaricstól hallottak "mellett 
sokat örökített meg Bonfini művéből is. 

A pozsonyi egyetem hallgatója volt - minden valószínűség 

szerint - Lázár deák, Bakóc Tamás érsek kiváló titkára. Az egye
temen a tudós Regiomontanus hallgatója lehetett, majd az érseki 
és a királyi udvarban is alkalma volt önmaga továbbképzésére. 
Esztergomban még Vitéz János érsek rendeZett be csillagvizsgáló 
állomást. Ennek csillagászdi műszereit és nem egy napórát Georg 
vón Peuerbach (1423-1461), elébb V. László magyar király csil
bgásza (1454), majd béc.si egyetemi tanár készítette az érsek 
számára 1456-ban. 

A királyi udvarban Lázár, a deák, újabb, többrétű és szá
mottevő ismeretekre tehetett szert. Már Mátyás korában megkez
dődött a külföldi tudósoknak Budán való összegyűjtése. 1458-ban 
olasz építészek érkeztek a királyi udvarba. Majd neves csillagászok 
telepedtek meg ott. Közöttük például Tollhopf János, korábban 
a lipcsei egyetem tanára, aki kéziratos müveiben a budai meri
diánt használta kezdő délkörnek. 

Lázál' deák állítólag 1500 és 15J O között készítette el híres, 
a maga korában kétségtelenül a legtökéletesebbnek mondható, 
Magyarországot és Erdélyt ábrázoló térképét. Ehhez kétségtelenül 
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felhasználta a királyi és az érseki udvarban levő korabeli kéz
iratos térképek et. Ezek adatait azonban nem rnásolja szolgai 
hűséggel, hanem mérlegel: ahol szükséges, javítgat rajtuk, sőt -
Cholnoky szerint - számos helyütt, maga Lázár eleMe, helymeg
határozásokat végez. A földrajzi szélességet Jákob-botjával álla
pítja meg, a hosszúságmeghatározásokhoz pedig utazásainak idő

tartamát veszi mértékül. 
Ebben az időben, úgy a XV. század vége felé, a világi elem 

túlsúlyba jutott az irni-olvasni tudók között az egyháziak ro
vására. A tudni és tanulni vágyás olyan nagyfokú volt, hogy a 
budai dominikánusok fenntartotta főiskolán is, 1508 óta. mind 
több új tárgy tanítására került SOL A főiskola tanulmányi szint
jére jellemző, hogy az iskolának 1511-ber; nyolc párizsi professzora 
és mintegy száz hallgatója volt. 

A középkori magyar mérnökök képzetb'égére vonatkozóan ez
úttal érintőlegesen csak két adatot említünk meg. Bizonyos 
Lossai Pé tel' magyaróvári születésű egyén Litvániában működik 
mint gyakorlati földmérő, a XVI. szá-zad elején (Petrus Lossai 
Hungarus Ouariensis in Lithuania Geometricus Practicus). Fenn
maradt egy csonka, az 58. fejezetnél kezdődő kézirata a mérés 
tudományáról (De Geometricis mensurationibus... stb.), amelyet 
álíítólag 1498-ban, bolognai egyetemi hallgató korában írt. Ez a 
kis mű azonba11 nem eredeti, hanem XVI. századi átírás. 

Ugyancsak igen értékes emlékünk ebből a korból a siklósi 
eredetű PHhler Kristófnak (Christoff Puehler von Syclas in 
l~ngern), a bécsi egyetem egykori (1517-1520) hallgatójának "Ein 
kurtze und grundliche anlaytung zu dem rechten verstand Geo
metriae" című, 1563-ban, a dillingeni katolikus nyomdában meg
jelent 258 oldalas munkája. Külföldön élt ez a hazánkfia is. 
1557-ben súlyos betegség verte le lábáról. Évekig nem dolgozha
tott terepen. Ezeket a súlyos időket matematikai és mérnöki 
ismeretei gyarapítására használta fel. Ekkor írta meg igazán 
részletes és gondos munkáját, melynek előszavát "S. Nicola bey 
Passawden 9. tag Februarij. Anno 1561" keltezéssel látta el. 

Ebben az idő- és művelődésbeli környezetben pergett le egy 
régi magyar mérnöknek, Szombat,helyi Benedek rudasmesternek 
életsora is. 

:).: * * 

Iványi Béla, "Adatok 1526 előtti iparunk történetéhez" c. 
tanulmányában 12 tett róla először említést, Ezt írja: 
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"A mérnöki tudomány sem újdonság a nap alatt, sőt elég regl 
keletű; nálunk, igaz, csak a XVI. század elején van hivatásos 
mérnök létezéséről adatunlc Ugyanis egy oklevél tanúsága szerint 
1525-ben és 1526-ban a Kanizsay-dominiumokat felmérték. Úgy 
látszik, Kanizsay Györgynek a XVI. század huszas éveiben be
következett halála után leánya, Dorottya, összes birtokait fel
mérette és erre nézve szerződést kötött Szombathelyi Benedek 
"rudasmester"-rel 1525. szeptember 8-án, aki a felmérést évi 
1izenkét forintnyi fizetésért el is vállalta. Fizetését 1525-ben hét 
részletben, 1526-ban négy részletben vette ki. és úgy látszik, ez 
é·vben a felmérést be is fejezte. Szombathelyinek a földméréssel 
yaló foglalkozását az is bizonyítja, hogy fizetésének részleteit 
mindig máshol veszi fel, így egyszer Sárváron, majd Velikén, 
másszor Csepregen, azután Lékán. Kanizsán. Mindenesetre érde
kes és egyetlen adat arra, hogy nálunk ez időben már mérnök 
f'mber működött." 

Az a korai adat, amelyen Iványi éles szeme Szamota és 
Zolnai Magyar oklevélszótárában félszázaddal ezelőtt megakadt, 
a középkori. magyal' földmérők felé vezehe levéltári kutatásunk 
vonalát. 

Forrásismertetés 

Szombathelyi Benedekről megemlékezó forrásunk az Orsz. 
Levéltár diplomatikai részében található. Jelzete: lVI. O. D. L. 
26335. Ez az oklevél Benedictus Zombat.hel.Y Rwdasmesthel' fize
tési lajstr-oma. Kanizsay Dorottya udvarában állították ki. Az 
oklevél eredeti szövege és hú magyar fordítása az alábbi. 
(A szövegközlésnél []-be tett sorszámok és kiegészítések szerzőtől 

valók.) (5. és 6. ábra) 

1525 

[1] Benedictus Zombathely Rw
dasmesther fecit denuo composi
tionem cum domina magnifica 
in festo nativitatis beatissime 
virginis. Cui ad annum daban
tur . .. flot'eni XII. 

Solutio 
[2] In profesto beati Nicolai epi
scopi et confessoris eid em medio 
Michaelis Jiterati in Sarwar 
dati sunt... fl. III. 
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1525 

Szombathelyi Benedek rudasmes
ter ismét szerződést kötött nagy
ságos úrnőnkkel, Kisboldogasz
szony ünnepén. Adunk pedig 
neki évente 12 forintot. 

Kifizetés 
Szent Miklós ünnepe előtti napon 
Mihály deák által kifizettek neki 
Sárvárott 3 forintot. 



[3] Sabbato ante festum nativita
tis domini eidem medio Michae
lis literati datus in Sarwar ... 
fl +[nullus]. 
[4] Eidem in festo beate Dorot
bee virgini in Welyke medio 
Michaelis literati datus est ... fl I. 
[5] In magna proxima feria medio 
l\1ichaelis literati in Sarwar dati 
sunt. .. fl II. 
[6] Eidem in festo divisionis 
apostolorum in Chepregh medio 
lvIichaelis literati datus est ... fl I. 

[7] Eidem feria sexta post festum 
assumptionis be:ltissime virginis in 
Sarwar medio Michaelis literati 
dati sunt... fl III. 
[8] Eidem die dominica ante 
festum beati Gerardi in Sanvar 
medio Michaelis literati datu s 
est ... fl II. 

solutus plenarie. 

1526 

[9] Idem fecit eandem composi
tionem prout ann i superiOl'i. 

Solutio 
[10] In festo Jeronimi doctoris 
in Le\vka medio Michaelis li
terati datus est... fl I. 
[ll] Hem in vigilia beati Andree 
apostoli eidem in Sanvar medio 
Michaelis literati dati sunt ... 
fl II. 
[12] Hem proxima feria post fes
tum beate Lucie virglDls in 
Sarwar medio Michaelis literati 
datus ... fl L 
[13J Hem eidem medio domini 
Petri Bonus sunt et ibi dati in 
Kanysa . .. fl VIII. 

Karácsony előtti szombaton Mi
hály deák által kifizettek neki 
Sárvár ott O forintot. 

Szent Dorottya ünnepén Velikén, 
Mihály deák által kifizettek 
ugyancsak neki l forintot. 
A legközelebbi nagyhét alkalmá
val, Mihály deák által Sárvárott 
kapott 2 forintot. 
Ugyancsak neki, az apostolok 
szétoszlásának ünnepén kifizettek 
Mihály deák által Csepregen l 
forintot. 
Nagyboldogasszony után hatod
napon Sárvárott. ugyancsak neki 
kifizettek lVIihály deák által 3-
forintot. 
Szent Gellért ünnepe előtti vasár
napon ugyancsak ő, SálTárott, 
Mihály deák közbejöttével ka
pott 2 forintot. s ezzel 

tökéletesen kifizettetett. 

1526 

Ugyanő teljesen hasonló szerző
dést kötött, mint az előző évben. 

Kijizetés 
Szent Jeromos ünnepén, Lék'án, 
:iVIihály deák által kapott l forin
tot. 
Ugyancsak Szent András apostol 
ünnepének előestéjén Sárvárott, 
lVIihály deáktól kapott 2 forintot. 

Ugyancsak a· Szent Luca szűz 
ünnepét követő legközelebbi va
sárnapon Sárvárott, Mihály deák 
közbejöttével kapott l forintot. 
Ugyancsak neki, Bónus Péter úr 
által és ott, Kanizsán, adatott 
8 forint. 

Pataki János a szóban forgó okiratban egy számadáskönyv 
egy lapját sejti,13 iványi Béla fizetési lajstromlapnak tartja.H 

A papírlapon nem látszik nyoma annak, hogy valaha is könyvbe 
kötött lap lett volna. 
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Ami az okirat kiállításának idejét illeti, vitathatatlan, hogy 
1525-ben kezdték írni: valószínűen a gazdasági év első napjaiban, 
tehát 1525 ősze elején. Ez alkalommal csak az első 3 soros fel
jegyzésre [1] került sor. (5. ábra) Ez az írás szemmel láthatóan 
más kéz írása, mint a további soroké, amelyek feltehetően 
Mihály deáktól származnak. 

Az [1] -ben említett szerződéskötés "Kisboldogasszony ün
nepén", vagyis szept. 8-án történt. 

Nagyon Lontos kitétele ennek a bekezdésnek a "denuo", az
az "ismét, ujólag" kifejezés. Ebből következik, hogy Szombathelyi 
Benedeket már a korábbiakban hasonló munkaviszony fűzte a 
Kanizsay családhoz. I"~ [9] -bői. láthatóan az Ul'adalom a rudas
mester szerződését évről évre megújította. 

Az okiratban olvasható időpontok közelebbről az alábbiak: 
[2] 1525. dec. 5.; l3] 1525. dec. 19.; [4] 1526. febr. 6.; [5] 1526. ápr. 
18. (nagyszombai napja); [6J 1526. jul. 15.; [7] 1526. aug. 21.; 
[8] 1526. szept. 19. (Gellért: . szept. 24.); [10] 1526. szept. 30.; [l1J 
1526. nov. 29.; [12] 1526. dec. 19. (Luca napja: dec. 13.); [13J 
Bizonytalan időpontban, de valószínűen már 1527-ben történt 
bejegyzés,l5 Ez az utolsó két sor ismét l1"ás kéz írása. 

Noha az okiratban a Kanizsay család megnevezése nem fordul 
elő, mégis kétségtelen, hogy csakis Kanizsay Dorottyáról van szó. 
Erre vall egyrészt )! -ben: a "nagyságos úmőnkkel" kifejezés, 
másrészt a kifizető helyek említése; ezek egytől egyig a Kanizsay 
család egy-egy nagyobb birtoktestének központjai; végül [4] -nek 
az az érdekes adata, hogy a kifizetés Velikén éppen Dorottya 
szűz napján, azaz a birtokos nagyasszony névünnepén történt meg. 

A [3]-hoz jegyezzük meg a következőket. úgy látszik, szokásos 
volt, hogy a karácsonyi ünnepek előtti néhány nappal az uradalom 
minden szerződéses alkalmazott jának kifizette esedékes pénzjáran
cióságát. A kifizetést teljesítő Mihály deák előre ráíria Szombat
helyi Benedek rudasmeslel' fizetési lajstromára a szokványos 
szöveget: "Sabbato ante jes/um nativitatis domini eidem medio 
Michaelis litemti datus is Sarwar .. , fl . .. "; csupán aforintok 
száma maradt kitöltetlen. A kifizetés alkalmával derült ki, hogy 
pontosan két héttel korábban Benedek mester már kézhez kapott 
3 forintot (Jásd j.2]-ben), ezért ez alkalommal nem kapott kéz
hez semmit, ellenben Mihály deák a "fl" után erélyesen egy ke
resztet tett, aminek a jelentése: nulla. Az eredetin és az 5. ábrán 
egyaránt jól látható, hogy a kereszt jelet a vonatkozó szövegtől 

elütő, idegen tintával jegyezték a lapra. 
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A :Kanizsay család és birtokai 

A Kanizsayak nagyon régi magyar eredetú család. Bizonyít
hatóan a lOS ősi nemzetségIG egyE,étől, az Osl nemzetségtől szár
E1aznak.l i 

Az Osl nemzetség birtokai túlnyomóan a mai Moson, Sopron 
és Vas megy e területén helyezkedtek el: a nyugat-dunántúli be
senyőtelepeken. JS A nemzetiségi monostort is ennek a területnek 
nüntegy középpontjában, Csornán építették feLl n Belitzkynek az 
egykori besenyő telepek helyére vonatkozó eredményeivel Kniezsa 
István és Szokolay Margit kutatásai kielégítő összhangban vannak. 20 

Az Osl nemzetség a nemzetségnek l:evet adó Osl (Osli, Oslu, 
Ozsoly?) Ezemélynéven ki'fül a Beled (Beliüd), a Hubcsa, HerbOl't, 
Katics, a Guór, Szatmár, Bibara, Súr és a Móroc > lVlároc személy
neveket használta előszeretettel. Ezek a személynevek természete
sen nem mind besenyő, azaz török eredetüek, de zömük vagy török 
név, vagy törökös változat. 21 

A reánk maradt oklevelek tanüsága szerint az Osl nevet a 
XIII. és XIV. században a dUl:ántúli Osl nemzetségen kivül egyedül 
ét nógrád-gömöri részeken. valamint éi Sopron és Tolna megyében 
birtokos Szák nemzetség használta. A felvidéki és dunántúli Szák ok 
szoros nemzetségi kapcsolata a XIV. század derekán még közismert 
volt. 22 

A Szák nemzetség birtokai közé tartozott többek közt a 
Sopron megy ei Száka és Szakony, valamint Vas megyében Cák 
(Kőszeg közelében). Sopron megyében a középkorban a mai Okkát 
Száka, az elpusztult Szákát pedig Cáka néven is nevezték. A Vas 
megyei Cák nevét mindig így Í:cták és ejtették.lS 

A Szák nevet megtaláljuk a középkorban a Veszkény nemzet
ségnél is. Ennek birtokai a Sopron megyei, besenyő lakosságú 
Rábaközben voltale Érdemes megemlítenünk, hogya Szák és a 
·Veszkény nemzetségek birtokait mindenütt az Osl nemzetség 
birtokai veszik körül. Ez a körülmény is bizonyítja, miként arra 
Belitzky János utal kitúnő besenyőtanulmányaiban, a három emlí
tett ősi nemzetség kezdeti szoros vérrokonságát. ~2 

Osl nembeli Osli-ról az 1200-1230 közötti időkből szólnak az 
oklevelek. V. István 1272-ben Osl bán fiainak adományozza a 
Komárom megyei Alcsep nevű birtokot. 23 Egyik fiú, Herbord, 
J 272-1275 között Baranya megye főispánja,24 majd 1275-től 1279-ig 
Yas megyében tölti be ugyanezt a tisztet. 25 Ennek fia, II. Herbord, 
igen jó embere IV. László királynak. 1820-ban, mint a csornai 
egyház kegyura, Csornán és több más faluban telkeket és Vica 
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mellett két vízimalmot ajándékoz amonostornak. ] 283-ban részt 
vesz a Kőszegi család ellen indított hadjáratban. és Borostyánkő 
ostrománál fogságba kerül, melyből csak 25 márka váltságdíj 
ellenében szabadult. 25 

1301-ben Róbert Károly az OsZ nembeli Lőrincet és Köcski 
Sándort bízta meg a Németújvári grófok letörésével. Negyedszá
zadig tartott az áldatlan oelső harc, melyben Lőrinc úr hadvezéri 
képessége és személyes vitézsége felülkerekedett az ellenen, és 
1327-ben sikerült a Németújváriaktól négy várat: Sárvárt, Német
újvárt, Kőszeget és Kiskőszeget véglegesen elragadnia. 26 Az ezek
ben a harcokban tanusított vitézi erényeiért kapta meg Lőrinc 
1324-ben a kanizsai uradaimat. Csak ez időtöl kezdve viselték a 
család tagjai a Kanizsay nevet, bár ezzel az ősi Osl-Osli név még 
nem hint el. így tudunk arról, hogy 1403 végén, Zsigmond és 
Nápolyi László trónviszálya alkalmával az (ostffy)-asszonyfai Osli 
György aVas megyei főurak többségével együtt Zsigmond 
oldalára állt,26 mint ahogy az Osliak és a Kanizsayak általában 
mindenkor királyhüek voltak. 

Ismeretes, hogy Zsigmond királ:,-' túlkapásai 1397-ben Vas 
nlegyében nyílt lázadásra vezettek. Ám Kanizsay János esztergomi 
érsek és testvérei: Ist1:án, királyi főajtónálló é" Miklós, a tár
nokmester, szomszédos megyékbell oirtokosok. a király pártjára 
álltak. Segítségükkel sikerült a pártütő főurak lázadását letörni. 
A felkelés fejét, Laczkry Istvánt kivégezték. Léka és Borostyánkő 
várát pedig, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt a király 1401-ben 
a Kanizsay fivéreknek adományozta.:!ű 

Szükség is volt a vitézlő helytállásra, mert a Xv. század 
első éveiben, amikor Vilmos osztrák herceg Stájerország, Krajna, 
Karinthia és Isztria urá lett, és feleségül kapta ,a nápolyi király 
leányát, Johannát (14:00), nyugati határvidékünk elragadására töre
kedett. Ezért. - megtorlásképpen - 1405-ben Kanizsay János hat 
héten át dúlta hadaival Ausztriát, mire a következő (1406) évben 
Vilmos nagyobb sereggel tört be országunkba, és "ikerült több vég
várat elfoglalnia. De már l40g-ben Léka és Borostyánkő vára ismét 
a Kanizsayaké. 26 

1459-ben Vas megyében ismét lázadásra került a sor, ezúttal 
Mátyás király ellen. 25 fóúr vett benne részt, közöttük Kanizsay 
Miklós is. A lázadók a trónkövetelő Ill. Frigyeshez pártoltak, de 
hadaikat J{anizsay László és Széchy Miklós Vas megyei várkapitá
nyok seregei verték szét. 26 

Mátyás halála után (14PO) a Kanizsayak ZVIiksa császárhoz 
pártoltak. 26 Ezután az Osli nembeli Kanizsay György rövidesen 
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(l498) horvát bán lett. Három gyermeke közül László fia előbb 

Vas megye érdemes főispánja, majd országbíró. 27 Ő volt a család 
utolsó felnőtt férfisarja. Jánosnak, a háborúkban tanusított vitéz
ségéért, Miksa cs&szár birodalmi grófi címet adományozott 28 (1515). 
A harmadik testvér Kanizsay Dorottya: először Geréb Péter nádor 
felesége; vele igen boldog házasságban élt. Férje halála után annak 
majdnem minden birtokát örökölte. Másodízbe:l1 Perényi Imre 
nádorhoz ment nőitl. Gyermekei sem első. sem második házas
s:ígából nem származtak. Perényii: lVIiksa császár 1517-ben biro
dalmi herceggé nevezte id. de sem ő, sem felesége ezt a címet 
sohasem használta; többre tartották a magyar nádori méltóságot. 2!} 
Perényi Imre 1;)19. febr. 5-én halt meg. Az uradalmakat ezután 
Dorottya kezelte30 igen nag;.' eréllyel és hozzáértéssel. 

Kanizsay László főispán 1524-ben Lajos király előtt egyez
séget kötött sógOl'ávaL Drágffy Jánossal. Eszerint magvaszakadás 
esetén kölcsönösen örökösöknek fogadják az életben maradt fiú
L;rökösöket. Az okirat szerint ez időben a következő uradalmak 
vannak a Kanizsay család kezén: Kanizsa, Eger7ár, Velike, Léka, 
Sárvár, Csepreg, Kapu. Vasn;egyer, Csókakő és Sztenisznyak. Eze
ken a várakon és uradalmakon (1. ábra)*' kívül él. budai várban, a 
Szent György téren is volt a családnak egy díszes kőháza. 31 

Az ősi Osli nemzetség szerzett még birtokokat Győr megyé
ben is. Gergelynek hadi érdemeiért ajé~ndékozté, oda IV. László 
Bikaföldet (ma Rábaszentmiklós)32; ugyancsak az övé volt Borba 
és a sokorói szőlők iS. 83 13g9-ben pedig már a Kanizsaiak kezén 
van a sokorói dombok alatti síkságon épült Gyarmat is, de ezt 
Kanizsay János érsek elcserélte a csornai premontrei prépostság
gal egy másik birtok ért. 34 

A Rába és Rábca közötti termékeny síkságon fekvö Ikrény 
1373-ban még Kanizsay birtoka. Orsolya házasságával Nádasdy 
Tamásé, majd Ferencé lett. Az utóbbi kivégzése után a királyi 
kamara vette kezelésbe."ö 

Ugyancsak a Kanizsayak birtokába jutott 1394-ben Némethét 
(ma Hideghét) község. Zsigmond király adományozta Kanizsay 
János esztergomi érseknek. 1553-ban Török Balázs birtokában 
találjuk. 36 

Megközelítően ugyanebben az időben kapta ajándékba a 
Kanizsay család a Fér község határába tartozó Töltéstava pusz
U.t,37 valamint Baráti helységet. 38 

* Az 1-3. ábra szöveg között, a 4-16. ábra pedig a könyv végén 
mellékletként található. 
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A felsoroltakon kívül a Kanizsay családnak rengeteg faluja, 
pusztája, uradalrna és erdősége volt. Birtokaik szinte összefüggő 

€gészet alkottak a nyugati határvidéken. Hosszú vonalban nyúl
tak le, mélyen Szlavóniába, a Drávától délre eső területekre. S ez 
az összefüggés - házasságok és öröklések révén - idővel folyton 
tökéletesedett. Már Kanizsay Dorottya életében szinte megszakítat
lanul Kanizsay-bidokon át lehetett eljutni Sztenisznyáktól a Fertő 
tóig. A birtokok központjai: Kapuvár (a XVI. században neve még 
Kapu), Csókakő (Fejér megye, móri járás), Csepreg, Léka, Sárvár, 
Ikervár, Velike (\Velten, Gyanafalva és Fehring között levő, 
egykor határmenti község), Egervár és a Kulpa közelében levő 

Sztenisznyák (Sztenyicsnyák). Kapuvár közelében van a Kanizsay 
család nemzetségnevét őrző Osli község is, amely mindenkor a 
család tulajdona volt. 

A Ka,nizsay-uradalmak a XVI. században főként marha- és 
disznóhizlalással, valamint halászattal foglalkoztak. A felsőlóci 

morotvák, a Fertő tó, az Ónod, Pácin és Szeded{ény környékén 
üzött, valamint a Ludastó halászatáról kimutatások is maradtak 
reánk. A halat Ausztriába szállították. 39 

Kanizsay Dorottya fi vérei közül János 1522-ben már nem 
yolt az élők sorában. Hagyatékáról ugyanis ebben az évben készült 
leltár.~o Kanizsay László főispánról 1525-ben szól utoljára az írás. 
Ekkor részt vett mint országbíró a hatvani országgyűlésen. Lehet
séges, hogya mohácsi ütközetben esett el, mint ahogy ott vesz
tette életét sógora, Drágffy János isY Néhány év múlva (1528) 
Kanizsay László özvegye, Drágffy Anna is elhunyt;42 így az egy 
kézre jutott hatalmas birtokok kormányzásának terhe teljes 
egészében Kanizsay Dorottyára hárult. Ö nevelte László bátyjának 
két árváját: Ferencet és Orsikát is. Az előbbi 1532-ben ifjan elhúnyt. 
Az utóbbi ugyanebben az évben lett Nádasdy Tamás nádorispán 
jegyese.43 

A Kanizsay család a XVI. század elején egyike volt az ország 
legelőkelőbb és leggazdagabb családjainak. Csak a Zápolya család 
vetekedhetett velülL Maga Kanizsay Dorottya - a maga korában
az ország első asszonya. Hatalmas udvartartásának életét a fenn
maradt iratokból és számadásokból eléggé jól ism.erjük:14 

A nagyasszony legnemesebb ietteként, amivel örök emléket 
állított magának, azt jegyezte fel a történelem, hogya gyászos 
emlékű mohácsi ütközet után megjelent a csatatéren, és a saját 
költségén fogadott négyszáz emberrel eltemettette a magyai.' 
hősök szerte heverő ietemeit.~3 
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1. áb1'a. A Kanizsay család birtokai a X\'"r. században 
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1532-ben Báthory György, Perényi Péter és mások meghí
vására részt vett a bélavári gyűlésen, ahol országos fontosságú 
ügyeket tárgyaltak meg. Ez az utolsó ismeretes írásos adat 
Kanizsay Dorottyáról.43 

1532-ben - Nádasdy Tamás nádorispán kérésére - János 
király fiusÍtotta Kanizsay Orsolyát. 1535-ben pedig Orsika Nádasdy 
Tamáshoz ment feleségül. Ezáltal a Kanizsay család hatalmas 
birtokai és várai mind á Nádasdy család kezére jutottak.45 

Rúd, rudas, rudasság, rudasmester 

Szóban forgó oklevelünk Szombathelyi Benedeket "Rwdasmes-
ther"-nek (rudasmesternek) mondja. Ezzel az elnevezéssel kapcso
latban tisztáznunk kell a fejezetünk címében felsorolt fogalmakat. 

A Szamota-Zolnai: ,.Magyar Oklevélszótár" (Bpest, 1902-
1906) szerint a rúd szó nemcsak kocsirudat jelent, hanem jelentett 
egy 10 lábnyi hosszúságú mérőeszközt is. Innen ennek latin neve: 
decempeda.: német neve pedig messrtlthe. 

A rudas szó szintén többértelmű. Egyik legrégibb értelme: 
"petrence". Tájszótáraink szerint ma is széles területen élő szó. 
Akkora rakás lekaszált szénát jelent, amennyit - aládugott két 
rúdon - két ember elvihet. 

Régi okleveles anyagunkban egyetlen csoportban fordul elő, 

de ott annál számosabb kitételben. A forrás [3,0]: Szentes, Szent-
györgy, Bökény, Tápé stb. tizedadó deftel'e. Az 1620 körüli idők
ben, siyaqat írássapü készült török adólistát Fekete Lajos profesz
szor fedezte fel, illetőleg fejtette meg a müncheni állami levéltár
ban. Eredetije ma is ott van. Az irat keltezetlen, de kora több 
adatból megállapítható. Többek között kétségtelen, hogy az adó
összeírás keletkezése idején Eger török kézen volt. 

Az adólista községenként sorolja fel az adóköteles falubelie
ket. Kitűnő, jó magyar nevű szabad parasztok, mint pl. Tót Mihály, 
Varga András stb. következnek egymás után. Az írás megmondja 
mindegyikükről, mi volt az évi termése és állatállománya. (Akadt, 
akinek 20-25 disznója és 1800-2500 juha is volt.) 

Ebben a listában találkozunk a "vontilto" J-lifg (vontató), 
a "baglit" 1;....; (boglya, iájszólásban bogla, bagla) és a "rudits" 

jV'JJ' (rudas) szóval, mint mennyiségi egység fogalmakkalY 
A "rudas" az alef (zab), eTzen (köles), mel'dziLmek (lencse) és sair 
(árpa) elszámolásának egysége. Elcsépelt és csépeletlen szálas 
terményeknél egyaránt használatos egység. 
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Fenti fogalmak egymáshoz való vonatkozásai élesen kitűnnek 
Sziics Sándor alábbi leírásából. 

A múlt század elején még a Sárréten " ... nem kötötték 
kévébe a gabonát. Rendre vágták, s a rendet favillával petrencébe 
gyűjtötték, majd mdasokba hordták, ezeket meg összerakták 
vontatókba. Ezt azért hívták így, mert nem szekéren hordták a 
szérűre, hanem vontatták. Az úgynevezett hatlólánccal körül
kanyarították az alját, lovakat fogtak elébe és elhúzatták a földön. 
Ügyes ember kellett csak hozzá, aki megrakja és aki voniassa, s 
ökkor egy gazszál is alig maradt el belőle. Harminc-harminckét 
petrence ment egy vontatóba .. Egy petrence meg némileg több volt, 
mint amennyit mostanság két kévébe kötnek."48 

Ebben a leírásban a boglya szónak a petrence kifejezés 
2. megfelelője. 

"Rudas"-nak nevezik a kocsi vagy szekér jobb oldalára be-
fogott lovat is, míg a baloldalit hyergesnek mondják. Így például egy 

[3,1] 1552. április 26-án Nagyszombatban kelt levél szerint 
" ... duos equos curriferos Rwdas vocatos ... "19 

[3,2] 2071101' Balás-nak 1553. március 21-én kelt végrendeleté
ten pedig ezt olvassuk: 

" ... lego ... bovem unum \VIg o Rwdas vocatum ... "50 

Az első esetben tehát két szekérbe fogott lóról, az utóbbiban 
egy marháról mondják, hogy közönségesen "Rudas"-nak nevezik. 

"Rudas"-nak mondják azonban azt a személyt is, aki a né
gyesfogatokon az első pár ló egyikén ül, és a rúd mellől irányítja 
a kocsi útját.51 Erre vall következő forrásunk is, amely - miként 

[3,3] a Nádasdy család egyik 155:2. évi számadáskönyvében 
olvasható -

"Clementi Aurige, Rvv"dasmesther vocato ... ", azaz "Kelemen 
kocsisnak, akit rudasmesternek is neveznek" bérkifizetését rög
zíti.52 

A Nádasdy család egy másik számadáskönyvéből valók az 
alább idézett ugyancsak 1552. évi bejegyzések: 

,,8 die octobris. Blasio aurige Rudasmester data est grisea 
tunica una ex cubitis sex ... VI. 

Gregori aurige Rudasmester idem VI. 
Petro RudasmeEter florenos tres ... 
Johanni Rudasmester florenos tres .. , 
Nicolao fellytar Petri florenum unum .. . 
Hem fellaytar Joannis florenum unum .. . 
Hem puero Petri denarios viginti quinque .. . 
Hem puero Joannis denarios viginti quinque ... " 
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f!.zaz: 
Balázs kocsis rudasmestel' 1352. október 8-án 
kapott egy szürke ruhának való, hat rőfnyi szövetet ... VI. 
Gergely kocsis, rudasmester ugyanazt ... VI. 
Péter rudasmester 3 forintot ... , 
János rudasmester 3 forinto~, 
l\liklós, Péter (kocsis) fullajtárja 1 forintot, 
ugyancsak János fullajtár 1 forintot, 
továbbá a Péter melletti (lovász) gyermek 25 dénárt, 
\'alamint a Júnos melletti (lovász) fiu szintén 25 dénárt ... 
(kapott).53 

lVIinthogy cl mintegy 1440 oldalt tartalmazó s7ámadáskönyvben 
nem találkozunk még egyszer a felsorolt rudasmesterek, fullaj
tárok és lovászfiúk említésével, kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy az említett összegek egy évi készpénzjavadalmazásuknak 
felelnek meg. A szóban forgó személyek készpénzfizetése - foglal
kozásuknak megfelelően - messze elmarad Szombathelyi Benedek 
rudasmester mérnöki készpénzjavadalmazása mögött. 

Mint érdekességet említjük meg, hogy az október 8-i kifi
zetési nap (400 évvel ezelőtt!) milyen közel esett az 1944-ig szo
kásban maradt lVIihály-napi szegődések és szerződéskötések napjá
hoz, szeptember 29.-éhez. 

A "rudas" ilyen értelemben mindig a jobbágyok közül került 
ki; sohasem nemes ember. A "rudas", mint foglalkozást jelölő 
főnév, már a XIV. században családnévként, sőt földrajzi helyné7-
ként is ismeretes. 

Az ide vonatkozó legrégibb, ismeretes okirat ok a következők. 

[3,4] Anno 1327. junius 4. 

I. Károly királynak Tamás erdélyi vajda részére adott <ldo
mánylevele Hollókő vár birtokának határjárásában említi :54 

... fluvium Swn agreditur et ve
nit usque ad Almasteluk et ibi 
transit fluvium Swn ad partem 
meridionalem directe ad Zyhvas
beruk, dein de ascendit ad mon-
tem Rudas vocatum et descendit 
ad unam viam... ad montem 
Saturus ... 

... megközelíti a Sün folyót, 
majd elérkezik Almástelekhez, 
és itt átvágja a Sün folyót, 
annak középső részén, egyenest 
Szilvásberek irányában; innen 
felhág a Rudasnak nevezett 
hegyre, majd leszáll egy útra, 
amely ... a Sátoros hegyre ... 
(vezet). 

A következő okiratban a "rudas" szót családnévként találjuk. 
[3,5] Anno 1337. julius 14. 
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Druget Vilmos nádor ítéletlevele Merklin fia András felperes 
és Treutul lVIiklós Pozsony megyei főispán alperes ügyében, a 
Tolna megyei Pobor nevű helység hat jobbágytelkét illető perben. 

Nicolaus dictus Rudas mint a felperes ügyvédje bemutat két 
cklE'velet, melyről a bíróság megállapítja, hogy a rajtuk való 
királyi pecséttel együtt hamísítványok. Megállapítja azt is, hogy 
a felperes vádja koholt, sőt a felperes foglalta el az alperes egyik 
jobbágytelkét. Emiatt nemcsak arra kötelezik felperes ügyvédjét, 
TIudas Miklóst, hogy védett je nevében az elfoglalt pobori jobbágy
telket szabályszerűer: adja vissza az alperesnek, hanem védett jét 
okmányhamisításban és rágalmazás vétségében is elmarasztaiják.55 

Következő két okiratunk a Zemplén megy ei (bodrogközi) Lelesz 
község egykori prépostságának mint országos hiteshelynek lf'vél
tárából való. Ebből a két okiratból idézi Szamota-Zolnai 
"Magyar Oklevélszótára" az alábbi két nevet: 

[3,6] Michael Rudas (Lelesz, Acta 43/81 Anno 1423.) 

[3,7] Stephmws Rudas (Lelesz, Acta 79/15 Anno 1468.) 

Egyik okiratot sem találtuk meg a leleszi konventnek ,;elen
leg az Országos Levéltárban őrzött iratfényképanyagában. Abból 
a körülményből azonban, hogy sem Rudas Mihály, sem Rud33 
István neve nem fordul elő az urak névsorában, bizonyosra vehető, 
b.ogy mindkettő jobbágysorban élő magyar ember volt. 

A jászói konvent iraUárából való az alábbi okirat. 

[3,8] Anno 1476. okt. 2. 

A jászói konvent - királyi vizsgálati parancslevd alclpján -
igaznak találja vVpor-i László, Malcza-i Benedek és Antal, Mark-í 
László panaszát, hogy Lossoncz-i László és István familiárisai és 
Újlak városi jobbágyai (köztük ilyen vezetéknevüek: Bytho, Wyz
haythopathwar. Bodnár, Ewrdeg, Orso, Bm'das, Rigo, Kantha, 
Roboz, Demche, Haynal, Hayas, Ko\vatz, Kerekes stb., továbbá 
Thoma Rudas) felperes ek Zemplén megyei Palbantowa, másképp 
Espantowa nevű birtokán a szénát lekaszálták és elvitték.5G 

Kereken egy évszázaddal későbbi keletű az egri püspökségnek 
2.Z az összeírása. amely minket ezúttal érdeke1. 

[3,9] Anno 1577. Bzeptember hava. 
Urbarius Bonorum Arcis Agriensis. 1577. 

Urb arius sive Conscriptio Bonorum et Prouentium Episcopatus 
!\.griensis in mens e Septembris, Anno Dni 1577 ... 
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Kápolna községnél az Integrae sessiones (teljes jobbágy
telkek) felsorolásánál ilyen nevű jobbágyokkal találkozunk: Ach 
Myhal Judex (biró), Balas Lukach, Bakta Jánoss, Loas Antal, 
Rudas Mathe ... stb.5i 

[3,10] A Zemplén megyei Kiszte községböl származik az az 
adatunk, hogy Pau[us Rudas mint háznélküli zsellér 159B-ban 
decima (azaz dézsma. vagyis tizedadó) fejében évi 6 dénárt fize
tett. ss 

A "Rudas" szónak a fentebbieken kívül van még egy jelen
tése is, mégpedig (a Magyar Oklevélszótár szerint): "perticam 
habens; pertica instructus; mit einer Stange versehen",59 azaz 
"mérő rúddal felszerelt egyén". vagyis "földmérő". Az Oklevél
szótár ilyen péÍdát nem sorol rel. Kétségtelenül ilyen értelemben 
tűnik fel a "Rudas" elnevezés az alábbi (Ikiratban, amely majdnem 
egy évszázaddal korábbi keletű Szombathelyi Benedek rudasmes
terre vonatkozó adatunknál. 

[3,11] Anno 1439. jan. 14. 

Registrul11 birsagiorum 
octavum festi epiphaniarum dOl11ini anno domini 

J\IoCCCCoXXXo nono. 

Hem de comitatu Simigiensi Demetrius dictus Peth en de Gamas 
contra Vincencium Rudas dictum de eadem iuxta continential11 
litterarum nostrarum priorum super factis in iitteris conventu s 
Simigiensis inquisitoriis et evocatoriis constituis non venit.6o 

Azaz jelen forrásunk az 1439. évi Somogy megyei birság
jegyzékből való. A bíróság elmarasztalja a gamási Pethen (olv. 
Petény) dictus Demetert, mivel Rudas dictus Vince, azaz Rudasnak 
mondott Vince felperes elleni perében nem jelent meg a bíró
ság előtt. 

Ez esetben Vince' éppen úgy mondatik Rudas-nak "földmérő" 
értelemben, mint a korábbiakban az említett jobbágyok "lovász" 
értelemben. N em kétséges ugyanis, hogy jelen esetben magyar 
nemesek egymás közti pörlekedéséről van szó. 

A "Rudas"-nak nevezett ,Jöldmérő"-nek foglalkozását egykorú 
magyarsággal ,.rudasság"-nak nevezték. A Magyar Oldevélszótár 
szerint Rudasság : munus decempedatoris; amt des feldmessers 61 

vagyis földmérői ü'iztség. Ez értelmezés helyessége kitűnik az 
alábbi okiratból, melyet Tagányi Károly közöl Dés város egykori 
földközösségének ismertetése kapcsán.62 
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[3,12] "Anno 1725. Kozárvár felé váras nyilainak* conscrip
tiójárul való legestrom. 

Anno 1725. die 3. mensis Maji nemes várasnak megegyezett 
akaratjábul kezdettük az Kozárvár felé való fordulóban az váras 
közönséges nyilainak investigálásához. 

Elsőben is az hídon felü] az harmadik tizedben : 
1. Aczél Tamás uram háza után. (m.)* 

16. Rab József uram nyila. 
17. Ezzel átalellenben a gát felől egy nyíl melyet a Sárai uram 

atyjának adtak volt rudasságért, már most pediglen vacans. 
18. Az notáriusság földe végiben egy darab föld ... 
19. Az notáriusság után való föld. 

61. Az kozárvári határszélben egy jó darab rét; hadnagyság . 
után bírjálc 

63. Mellett Mészáros Mihálynak az Halavány mellett adtak 
volt rudasságért, vacans. 

64. Azon innét az Halavány mellett vagyon, az Halaványon 
innét egy nyíl: lvr észáros Mihály uramé. 

114. A postaház után való nyíl. 
116. 117. az páterek házok után. 
A kivonatosan idézett déci conscriptio szerint "Sárai uram 

otyja", valamint Mészáros Miháiy rudassággal foglalkoztak. Ennek 
fejében mindketten EletnLényföldlcént a várostól egy-egy nyilat 
kaptak használatra, mégpedig egy másik városi tiszviselő, a nótá
rius illetményföldje közelében. Ebből viszont az következik, hogy 
mindkét "rudas" Dés városának hites földmérője volt. 

Tagányi Károly egykorú okleveles adatok alapján említi, hogy 
a nyilak nagysága minden határban, sőt legtöbbször minden esz-

'" Nyílvetés Yagy nyí/húzás, nyíluonás a neve az Árpádok korá':ól 
fogva ismeretes ama szokásnak, hogy a jobbágy telkekhez véglegesen 
ki nem szakított, vagyis a város, illetőleg a község szabad tulajdonában 
levő közösségi földeket, szántókat és réteket minden esztendőben 
hosszabb vagy rövidebb nyílvesszők húzásával vagy vetésével sorsol
ták ki. Akisorsolt föJdparcel1át nyíl-nak vagy nyilas-nak nevezték. 
A szóban forgó okiratból kitűnik, hogy még az illetményföldeket is 
sorsolás útján osztották ki. 

* Ez az m. betű azt jelenti: "manet", aZDZ .,marad". A "vacans" 
jelentése pedig: "üres", azaz parlagon hevp-rő föld. 
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lendőben más és más volt. Helmecen például 1567-ben minden 
Jobbágytelekhez minden lordulóra 6. Kisgéresen már csak 2-3 
hold jutott. Megyaszón 1603-ban "minden egész helyhöz két ketél 
vagyon", azaz két kötél föld, mert a nyílföldet kötéllel, másutt 
1'úddal mérték ki és osztották fel előre, egyenlő részekre, nyilakra.63 

A "rudas" szó melle1 t megjelenik a magyar régiségben a 
,,íudasmestel''' névalak is, A Magyar Oklevélszótár szerint: "rudas
n::ester": agri mensor, decempedator. feldmesser :6.1 vagyis föld
mérő, tíz láb hosszúságú mérőrúddal dolgozó földmérő. 

A "rudasmester" kitétel ez idő szerint mindössze két okiratból 
i:::meretes. Egyik Szombathelyi Benedekmclasmesternek 1524-
1526 közt készült fizetési lajstroma. 

A másik okiratról azt írja Iványi Béla hozzám intézett em
lített levelében, hogy "... az Országos levéltál-ban, a Nádasdy 
számadás ok közt, 1544-ből van egy számadás, amelyben a I'lldas-
mester foglalkozás szintén előfordul". Igen valószínű, hogy Iványi 
itt ugyanazt a helyet említi, amelyet Szamota István gyűjtése 
nyomán a Magyar Oklevélszótál' is ismertet"5 az alábbiak szerint: 

,,1544: Attam az rudClsmesternek ... (OL. Nád. 40.)" 

Kétségtelen, hogya hivatkozás az Országos Levéltárban levő 
Nádasdy-Íevéltár anyagára vonatkozik. A számadásokat Pataki 
Jánossal együtt többször is átnéztük, de ezt a feljegyzést nem 
találtuk meg. Lehetségesnek tartom, hogy valamelyik limbus
kötegben lappang, de az se lehetetlen, hogya háborús események 
során ez a lap elveszett. Ezt annál inkább fájlalnók, mivel ebből 
az okiratból - minden valószínüség szerint - újabb adatokat 
nyerhettünk volna a rudasmesterek javadalmazására vonatkozóan. 

Egyébként, mivel a szóban forgó, lappangó okirat Szombat-
helyi Benedek fentebb ismertetett fizetési lajstroma után mindössze 
18 évvel kelt, mégpedig KanizsClY OTsika férjének. Nádasdy Tamás 
nádorispánnak, az egykOl'i Kanizsay-birtokok akkori tulajdonosá
nak egyik udvarában, lehetségesnek látszik, hogy ez az okirat is 
vagy még Szombathelyi Benedeknek, vagy valamelyik szakmai 
utódjának személyével kapcsolatos. 

Kutatómunkánk során felmerült a gyanú, vajon Benedictus 
ZombatheZ5; Rudasmesther egyáltalán mérnökember volt-e, s nem 
a szó másik jelentését kell-e inkább elfogadnunk. 

Úgy hisszük, ezt a kérdést megnyugtató módon és végérvé
nyesen eldönti az a tény, hogy Kanizsay Dorottya évről évre 
szerződést kötött Szombathelyi ~Benedekkel. Ugyanis, ha Benedek 
mester nem mérnök.. nem szabad ember, sőt esetleg nem is a 
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nemesek közül való lett volna, hanem jobbágyi sorban élő kocsis
legény, szerződéskötésre és annak meg-megújítására nem lett volna 
semmi szükség. 

"Szombathelyi"-ek a XIV-XVI. századból 

BenedictIls Zombathel5; nem 8Z egyetlen személy, akit ilyen 
családnévvel a középkorból ismerünk. Sőt ezzel, és a vele rokon 
megnevezésekkel olyan gyakran találkozunk a középkorból fenn
maradt és közzétett névsorokban, hogy lehetetlen a hasonló nevű 
egyéneket egyetlen család tagjainak tartanunk. Legtöbbjük nevét 
az egykorú külföldi egyetemek anyakönyvei őrizték meg. 

Nem ide tartozó, de említést érdemlő észrevétel, hogy milyen 
számosan látogatják a klEföldi egyetemeket a nyugati határmenti 
megyékből, különösen pedig Vas és Sopron megyebeliek. Bécs, 
Göttinga, Krakkó, J ena, Bologna egyetemein feltúnően sok a 
soproni, kőszegi, szombathelyi, körmendi ifjú. A XVI. századból 
'3.kadtam egy vasvári származású deák nevére is. 

Legrégibb adataink a bécsi egyetem anyakönyveiben találtattak: 

1391-ben Michel Vngarus de SombathelY 
(Rectoria mag. Joh. de Ruspach),66 

1413-ban Marcus de Zabaria Saci'e Theologie 
baccalarius forma tus, 

1423-ban Petrus de Sabaria Sacre Theologie 
baccalarius forma tus, 

1429-ben Benedictus de Zabaria doctor 
Sacre Theologie, 

1439-ben Christoforus de Zabaria 
licenciatus in theologia, 

1449-ben ErhardHs Michaelis tIe Sabariú 
sacre theologie baccalarius forma tus 

nevét olvashatjuk." i A későbbiekben sem látogatta több szom
bathelyi eredetű ifjú a bécsi egyetemet. 

1461-1462-ben Matheus de Sabaria scolasticus, 
1468-ban LaUTentius de Sabaria scol. az egyetem hallgatója; 

majd két évtizeden át nem kerül ifjú Szombathelyről a bécsi 
egyetemre. 

1488-ban Andreas de SabaTÍa 8COl., 

1489-ben Caspar de Zabaria scol. és 
Petrus Prentel de Zabaria scc'l., 
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1502-ben ValentinIls de Sabaria seol. és 
Georgius de Sabaria seol. 

neve tűnik fel. 

Ez utóbbiról olvassuk: "venerabilis magISter Georgius de 
Sabaria, cantor et canonicus capituli ecclesi e Castri Ferrei", C'zaz 
Szombathelyi Gyöl'gyből a vasvári káptalan éneklőkanonokja lett. 
l\Iint ilyenről, 1523 és 1543 küzt szólnak az írások. fi8 

A századforduló táján Krakké egyetemén is megjelennek a 
szombathelyi ifjak. Krakkó HHO-ig a lengyel kil'ályok székvárosa 
volt. Egyetemét 1365: májusában rügy Kázmér alapította. A XV: 
században az egyetemen a humanisztikus tantárgyak mellett a 
csillagászati tudományokkal igen behatóém foglalkoztak. Az alapí
tást követő 100-150 esztendőben az egyetemnek évente, átlagosan 
[;000 hallgatója volt. Nicolaus Coppernicus, a híres csillagász és 
fizikus (1473-1543) is az egyetem tanárai közé tartozott. Ezen az 
fgyetemen találkozunk 

1494-ben Johannes ele Sabaria, 
1504-ben Nicolaus de Sabaria és 
1506-oan Nicolaus Thomc de Sabaria nevével. ü9 

A következő években ismét a bécsi egyetemen tűnnek fel 
szombathelyi illetőségü hallgatók. igy 

1510-ben jI/latheus ele .Sabaria seol., 
1518-ban Andreas de Sabaria seol. és 

Petrus de Sabaria seol. nevét olvashatjuk Bécsben az egyetem 
anyakönyvében. 6G 

Már határozottan családnévként jelenik meg a "Szombathelyi" 
név a XVI. század végén: 15S8-ból ismerjük Szombathelyi lVIárton 
kir. ítélőmestert; 15S0-ben Soprony megye jegyzője. Talán ő élt 
még 1635-ben is.70 

1606-ban tünik fel Szombathelyi György, Moson vármegye 
&lispánja; 1618-ban a kir. tábla ülnökévé lett. io 

Valószínű, hogy az itt említett Márton és György testvérek; 
de már nem rokon velük az a három "Szombathelyi" testvér: 
Szombathelyi János, Péter és Mihály, akik 1644. július l-én Bécs
ben címeres nemesi levelet nyertek, melyet III. Ferclinánd ren
deletére 1646. január 9-én hirdették ki Győr megyében.io 

A Bevezetésben említett Lossai Péier esetéből tudjuk, hogy 
a XV. század végén már voltak magyar mérnökjelöltek a bolognai 
egyetemen. Mivel a mi Benedekünk neve 1490 és 1520 között nem 
található meg a fentebb ismertetett középkori egyetemek tanulói
nak lajstromában, talán a legnagyobb valószínűséggel monclható, 
hogya bolognai egyetem hallgatója lehetett. 
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A rudasmesteri munkakör a XIV-XVII. században 

A "rudasmestert" az oklevélszótár földmérőnek mondja. A 
földmérésnek ez időben azonban nem a mérőrúd volt a jellegzetes 
mérőeszköze. Nálunk a nagyobb szabású földmérési munkáknál a 
liosszak meghatározása passus-okban, lépésekben történt. Tanúsítja 
ezt például az él. Pata/d János által nemrég megtalált okirat, amely 
<: Rábának 1543-1544. évi felvételéről ad számot. Eszerint a hosz
szakat kizárólag lépéssel mérték. A felvétel Kapuvártól Szent
gotthál'dig (talán Velikéig?) terjedt és Nádasdy Tamás parancsára 
1örtént.71 

1579-ből maradt fenn az első L'ásos Emlék a keresztény közép
korból mérő lánc alkalm8.zására vonatkozóan. Ez a forrás Com'at 
~'on Ulm "Geodaisia" c. müve. 1579-oen jelent meg Strassburg
ban. i 2 A mérőláncot bizonyára korábban is használták. 

A mérőláncnak hazánkban ez időbeni használatára nincsen 
adatunk. Ennek ellenére igen valószínű, hogy nálunk is ismeretp.s 
és használaios mérőeszköz volt. Ellenben igen érdekes és értékes 
=ldatunk van a XVL század közepéről a mél'őkötél alkalmazására. 

Nemrég került elő ugyanis bizonyos, Féipa városának erő

liitési telTéhez tartozó mérési eredmények leírás 8 az Országos 
Levéltálban. Ezt az 1555-ből származó feljegyzést is a ~údasc1y

féle gyüjtemény őrizte meg SZÉÚ11ll11kra. i 
3 A vonatkozó szöveg így 

hangzik: 

(p. 228 a) Totus circuitus oppidi 
corde 165 quelibet corda facit 
passus novem et sic totus cir
cui tus oppidi facit passus regios 
idest sex pedum 1485. 

(p. 228 b) Üres 
(p. 229 a) [Törölve ez 
Totus circuitus oppidi 
118.] 

a sor: 
passus 

Totus circuitus oppidi [töl'ölve: 
DassusJ corde [törölve: 165J 177 
quelibet corda facit passus novem 
et sic totus circuitus oppidi facit 
passus [törölve: 1045] 2062. 
Bastie unacum tribus portis sunt 
31, inter quamlibet bastiam in
tercedunt corde quatuor, queli
bet corda facit passus novem, 
et sic inter quaslibet duas bas
tias sunt passus 36. 

Al. város egész kerülete 165 kö
tél. lVlinden egyes kötél hossza 
kilenc lépés. és ezért a város 
teljes kerülete 1485 királyi lépés. 
Ez utóbbi pedig hat lábbal 
egyenlő. 

[Törölve: A város egész kerüle
te 118 lépés.] 

A város egész kerülete 177 kötél. 
lVIinden egyes kötél azonos kilenc 
lépéssel, és így a város teljes 
kerülete 2062 lépésnyi. 

A bástyák a három kapuval e
gyütt 31 kötélhosszat tesznek ki, 
s mindegyik bástya közé 4 kötél
hossz esik. Minden kötél hossza 
9 lépésnyi, és így minden két-két 
bástya 36 lépésnyire van egymás
tól. 
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Vacuitates bastiarum inter sal
tem per latitudinem faci unt unam 
cum alia computando passus [tö
rölve: corde] 4. 
A parte sicca facit cordas 118, 
facit pass us 1062. 

A parte piscine facit cordas 57, 
faci t passus 495. 
(p. 229 b) oppidum papa 
(p. 230 a) Üres 
(p. 230 b) 1555 - oppidum Papa 

A bástyafalak belső távolsága 
egymástól, szélességben, becslés
sel, legalább 4 lépésnyi. 

A száraz oldal felől 118 kötélnyi. 
ami 1062 lépés. 
A halastó felőli oldal hossza 57 
kötél, vagyis 495 lépés. 
Pápa városa 

1555. Pápa városa. 

Ez utóbbi két lapon csak a fenti felirat van, de a lapok 
üresele Valószínű, hogy a város alaprajzát vagy látképét szánták 
o.z üresen maradt lapokra. 

Az itt felsorolt adatok alkalmasak arra, hogy némi fogalmat 
alkossunk magunknak a XVI. századi városmérések pontosságáról. 

A mérőkötélről ezúttal röviden annyit említünk meg, hogy 
ez a hosszmérő eszköz már a babyloni időkben, sőt talán már 
korábban is használatos volt. Egykorú feljegyzések szerint Baby
lonban, Asszíriában, az ókori egyiptomiaknál és zsidóknál már a 
mérőkötél időszakos hosszváltozásával is számoltak.74 Azaz a mérő
kötelet esetenként komparálták. 

A középkorban a kötél komparálásról nem tudunk, annyi is
meretes azonban, hogy a különböző országokban használt mérő
kötelek hossza és beosztása eltérő volt egymástól. Így például a 
Geometria Culmensis szerint egy "corda" azonos 10 rúddal, egy rúd 
pedig 15 lábbal. Eszerint a kulmi mérőkötél hossza mintegy 45 
méter volt.74 Schott szerint a mérökötelek hosszában ± 1 láb 
bizonytalanság mindig feltételezhető, és 50 láb hosszú mérőkötelet 
is ismertet.' 5 Sch wenter 1618-ból 32 lábas és 36 lábas mérőkötelet 
írt le.7 (l 

A pápai városméréshez használt mérőkötél 36 lábas beosztású, 
hossza tehát körülbelül 11-12 méter volt. A mérőkötélen a lépések 
mindenkor és néha a lábak is, csomókkal vagy ráerősített idegen 
tárgyakkal voltak jelölve. Amennyiben a kötél hossza akár a hasz
nálat közbeni megnyúlás, akár az időjárási viszonyok következté
ben csak 4-5%-kal megváltozott, ez kötelenként máris 0,5 méter 
körüli mérési hibát eredményezett. 

Fentebbi szövegközlésünk legelső adata szerint a város kerü
lete teljességében 165 kötél, azaz 1485 kirrílyi lépés. Noha a két 
szám viszonya megfelel a kötél és lépés arányának (9 X 165 
1485), a közlés helyességében megv; kételkedhetünk, mégpedig 
azért, mert az alább következő mérési adatok nem felelnek meg 
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ennek az adatközlésnek. Nyilván a hosszmérést végző rudasmester 
is rájött a tévedésre, mert a várfalakat másodízben, részletesen is 
yégigmérte. 

Abból a körülményből, hogy a mérési eredmények a Nádasdyak 
számadásai között találtattak, valószínűnek látszik, hogy a hossz
mérés talán a palánkok felújításával lehetett kapcsolatban. 

Induljunk ki abból, hogy a város kerületének az előzőkben 

adott 165 kötélnyi hossza hibás. Ezt a hosszat előállíthatjuk azon
ban a 229 a lap alján közölt mérési eredményekből is. Ezek szerint 

2. ábra. Pápa vára (külső és belső vár) olaszbástyás, félig fülesbástyás 
alaprajzzal, két pajzsgáttal és egy koronaművel, a XVII. század közepén. 
(Az eredeti alaprajz után, Gerő L. könyvéből) A helyszínrajz tájolása 

egyezik a 6. ábrán látható egykorú metszet tájolásával 
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a várfalak hossza a sZéÍrazföld felől 118, él, halastó felől pedig 57 
kötélnyi. (2. és 4. ábra.) 

Mivel 118 + 57 :=175. kézenfekvőnek látszik, hogy a 228a 
lapon található '165 kötélként bejegyzett méret 10 egységgel hibás. 
A hiba valós2Ínüen a feljegyzés alkalmával keletkezett. Ugyanis 
il középkori magyar p81eográfia gyakran nem arab számjegyeket 
r.asznált, hanem egymás mellé írt római számjegyekből alakított 
számokkal élt. így esetünkben is. Ezek a számjegyek azonban nem 
tökéletesen azonosak a klasszikus l'óm8i szám.iegyekkel. Elolva
ó.ásukra, felcserélés ükre gyakran nyílt alkalom. (7. és 8. ábra.) 

Feltételezve, hog;.' a 175 kötélnyi adat a helyes. látható. hogy 
8. 229a lapon a feljegyző a helyszínen készűlt manuális jegyzőkönyv 
számjegyeit nem tudta kifogástalanul elolvasni. Ezért 175 helyett 
177 kötélnyi hosszat jegyzett fel. A kéitélértékek átszámítás a 
lépésekre ugyancsak más lapokon lehetett eredetileg. Onnan csak 
átmásolták azokat. tg'l először 1045 lépést jegyeztek be. majd azt 
:2062 lépésre javítotrák. Amennyiben ct javítási munkálatokat lé
pések szerint fizette a var tulajdonosa. az sem lehetetlen, hogy 
tudatosan vezettek be a könyvbe a helyes 1575 lépés helyett 2062 
lépésnyi hosszat. A bejegyző ebben az esetben iJizonyára nem a 
mérést végző ruc1asmester volt. 

Az alább következő feljegyzésekben a mértékegységek meg
nevezése hibás, ami kitünik a következőkbéJl. 

Olvassuk, hogy a 4 bástya és a 3 kapu (lásd a 2. és 4. ábrán) 
összesen 31 kötélhossznak felel meg. Ha a 31-et levonjuk 175-ből 
és az eredményt osztjuk 4-gyeL eredményül 36-ot nyerünk. Azaz 
a négy bástya közötti várfalak hossza átlagosan 36 kötél. A leírás 
ezt tévesen 36 lépésnek Inondja. 

A következő bekezdés adatközését helytállónak fogadhatjuk 
el. Itt ugyanis azt találjuk. hogy a bástyák belső átmérője - becs
léssel - minteg;;,· 4 lépésnyi. ami 7,5-8,0 méternek felel meg. 
A 4. ábrára tekintve, és a bástyák belső szabad terét a rajtuk 
levő ágyúk nagyságához viszonyítva, a becsült hosszat türhetően 
helyesnek mondhatjuk. 

Tekintettel arra, hogy a mérőköteleket már az ókorban is 
komparálták, korábban gondoltam arra a lehetőségre, hogy a régi 
rudasmesterek esetleg több kötelet is használtak. Bizonyosnak is 
vehető, hogy a mindig hasonló feladatokkal foglalkozó rudas mes
tereknek több mérőkötelük is volt. Ebben az esetben az is bizo
nyos, hogy a különböző mérőkötelek h0.:5sz8. nem egyezett egymás
sal. Többszöri és más-más kötéllel végrehajtott hosszmérés esetén 
már csak emiatt sem juthattak azonos eredményre. Ennek ellenére 
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sem hiszem. hogy esetünkben a lG5 és 175 kötélhossznyi alap
adatokban ilyen okok miatt lenne pontosan 10 kötélnyi különbség. 
Fogadjuk el azt a legegyszerűbb magyarázatot, hogyelírásból 
származó hibáról van szó. 

A mérési eredmény megítélésénél figyelembe kell vennünk 
azonban azt a célt is, amiért Pápa város erődítményének felvéte
lét 1555-ben elrendelték. Pápát ugyanis a haditanács a magyaror
szagl végvárak rendszerében a másodrendű végvárak közé iktatta. 
Ez a város erődílményrendszei'ének gyökeres átépítését jelentette, 
rnert - Mm·tonfalvy Imre deák ránk maradt egykorú (1543. évi) 
leírása szerint - Pápa erődítménye 1555-ben is még csupán "rossz, 
toldozott, támogatott palánk" volt. Ezt a rozoga palánkot a deák 
é, város maroknyi népével nagy sietve rendbehozatta: "... az 
'!árast kisebben szakasztám. palánkját főlállatám, Ionatám és 
sároztatám, ... árokját js megásatám ... az váras épületeit ... bás
tyáival egyetembe sok gonddal és fárad~ággal, Istenönk segítségé
vel ... újból megépítém .. .".77 

Mindez azután történt, hogy a török seregek ,.Uloman" bég 
vezetésével ideiglenesen megszállták Pápa várát és városát. A vár 
clyan gyenge állapotban volt, hogy "Ungnot" generális várospa
l'ancsnok a nély,et helyőrséggel a törökök láttára kardcsapás nélkül 
e!vom.tlt.'8 

Az osztrák haditanács ekko'r kezdett gondolkodni Pápa palánk
rendszerének megerősítéséről. Az 1555. évi, itt szóban forgó város
falfelvétel ezzel kapcsolatos munka. A helyszíni állapot rögzíté
sÉmek kellett lennie, mivel az 1557. évi haditanács már úgy hatá
rozott, hogy Pápa vára legyen a fő erősség. Azonban ekkor, pénz 
hiányában, az elfogadott tervek megvalósítása helyett csupán a 
palánk ok megjavítására és az árkok tisztítására került sor. iS Az 
erődítménYl'endszer végleges kiépítését Snes8 Orbánnak, a fő
kapitányság építészeti főfelügyelőjének személyes vezetése mel
lett 1577 és 1592 között hajlották végre7D azzal kapcsolatban, hogy 
az ] 559. évi országgyűlés határozata Pápát a legfontosabb magyar 
végvárak sorába emelte. 80 

Ezek az építkezések 155G-ban kezdődtek. Mal'tonfalvy emlék
iratai szerint él király 1556-ban fegyvereken és lőszeren kívül, 
" ... ezök fölött a pápa "árasa épületére 3t:::záz talicskát, ötszáz 
2sót, ötszáz kapát, ötszáz csákányi, ötszáz főldhányó lapátot adata 
Bécsből ... "81 

Minthogy a régi palánk kijavításáról voh szó, nem lehetett 
közömbös, hogy megbí2.ható jelentést kapjon a haditanács Pápa 
palánkerődjének pontos hosszáról. 



Valószínűnek látom, hogy valami okból kétségessé vált a 
165 kötélhossznyi, azaz 1485 lépésnyi rnéréseredmény. Ezért né
hány nap múlva újabb mérést hajtottak végre. Ez alkalommal 175, 
illetőleg 177kötélhosszat mértek. A 10 kötélhossznyi durva hibát 
tehát a számadáskön:yvben is kiigazították. 

Ha feltételezzük azt. hogya 175, illetőleg a 177 kötélhossznyi 
érték két különböző mérés eredménye, mégpedig olyanképpen, 
hogy egyik alkalommal összefüggően mérték meg a várfalak 
külső kerületét, másodízben pedig külön-külön a bástyákat és 
kapukat, majd a bástyák közét, akkor némi fogalmat alkothatunk 
magunknak az akkori idők pontosságáról. 

lVIindenekelőtt fig;yelemmel kell lennünk arra, hogy a száraz
föld és a halastó felőli oldalak megmért hossza (118 + 57 175 
kötél), valamint a fentebb említett részletmérés (4' 36 + 31 = 
175 kötél) ugyanazt az eredményt szolgáltatta. Amennyiben ez 
valóban két különböző mérés eredménye, azt igen jónak kell 
mondanunk. Az egyvégtében végl'ehajtott mérés 2 kötélhosszal 
haladta meg ezt az eredményt. A külbnbség mindössze 1,14 ü;'o. 
Származhatik különböző kötelek alaphosszának különbségéből 

(etalonhiba), de igen könnyen előállhatott akár a kötélvégpontok 
pontatlan jelölése vagy ét kötelek pontatlan illesztése folytán, vagy 
akár amiatt is, hogy mérés közben a köteleket nem feszítették ki 
annak rendje, módja szerint. 

Giuseppe Spallának a Muraközről 1670-ben készített térké
péreS~ diszítésként Csáktornya látképe került. Előtte egy korabeli 
mérnököt, azaz rudasmestert örökítelt meg a rajzoló.* A mérnököt 
éppen derékszögkitűző műszerének, a rómaiak grómájá-ból ki
fejlődött földmérő keresztnek83 szabályos beállítása foglalja el. 
Eközben hat segédmunkása közül három kitűzőléceket tart kezé
ben, három pedig a mérőkötéllel méri a kitűzött irányban a 
hosszakat (16. ábra). 

A rajzot megfigyelve, arról a következőket olvashatjuk le. 
A mérőkötél erős zsineg volt, amelyet egy ügyesen kezelhető 
kézi csörlőre tekertek fel, majd mérés közben megfelelő hosszú
ságú darabot engedtek le róla. Az ábra jobb szélétől számított 
harmadik személy kezében van a csörlő. Jobbjával éppen engedi 
letekeredni a zsineget a csörlőről. A zsineg vége a földmérő kereszt 
és egyben mérőasztalS! alatt központosan földbe szúrt szegre van 

* Ez a térkép, amely ma az Országos Széchényi Könyvtár Térkép
tárának egyik igen értékes darabja, eredetileg a kc:szthelyi Fesfetich 
család levéltárának gazdag kéziratos térképanyagához tartozott. Bőv. 
1. Iványi Béla: a Festetich-uradalom l'égi geométrái. Térképtud. 
Tanulmányok (Studia Cartoiogica) I. k. 1956-1958. Bpest, 1958. 
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erősítve. Ezek szerint bizol'!yitoUnak vehető, hogya mÉrőkötéllel 
való mérés alkalmával a kimért hosszakat már a XVI. században 
is eléggé szabatosan, földbe szúrt szegekkel jelölték. 

Ilyen mérőeszközökkel dolgozott - többek közt - Szombat-
helyi Benedek rudasmesiel' is. Sárv&r és Pápa oly közel vannak 
egymáshoz, hogy egyáltalában nem lepődnék meg, ha idővel ki
derülne, hogy ebben cl földmérésben Benedek mester is részt vett. 

A lépésmérés, a mérölánc és a mérőkötél nagy területegységek 
\'agy hosszak meghatározásánál nyert alkalmazást. I\"yilvánvaló, 
minél nagyobb volt a felmérendő terület, annál inkább meg kellett 
elégedniök a kisebb pontossággal. Ezért a mérőlánc alkalmazási 
területe szűkebbre szabott. mint a lépésmél'ésé, s a mérőrúd é 
még kisebb, mint a mél"őláncé. 

Volt ugyan a nagy távok meghatározására is alkalmas eszköz: 
a mérőkerék. Ezt az évezredes római mérnőki eszközt a középkor 
újból felfedezte. II. Rudolf császár is szerkesztett egyet 1583-ban. 
Boot nevű háziorvosának leírás ából vált ismeretessé. Innen 
Kúcher Athanasius vette át (1643), s emléke így maradt korunkra.85 

A mérőrúd alkalmazása egészen szük térre szorult, ezzel 
szemben azonban hasonlíthatatlanul pontosabb eredményt szol
gáltatott mint akár a lépésmérés, akár a n .. érőlánccal vagy mérő
kerékkel való hosszmeghatározás. Hisz a mérőrúdon olyan finom 
beosztás volt (1. alább), hogy 0,5-LO centiméternyi pontosságot 
könnyen érhettek el vele. 

Valóban, a mérőrúd a szabatos abb alsó geodéziai hosszmeg
határozás eszköze volt. Erre vall - többek közt - az, a Páriz 
Pápai Ferenc szóLárában'G található meghatározás, hogya "pertica" 
az "AsztaZosok' mérő lineájok"-at is jelenti. Már pedig erre a célra 
csakis gondosan és kis osztásközökkel beosztott mérőrúd lehetett 
csak alkalmas. 

A mérőrúd eredetére vonatkozó adatok közül sokatmondó az 
a babilóniai feljegyzés, amely szerint a babilóniai mérőrúd, a 
bambusznádból készült, 6 rőf hosszúságú, "quanu", a papok szent 
eszközei közé tartozott, és új templomok építésénél nyert elsősorban 
(szakrális vonatkozásban kizárólag) alkalmazást. 67 

Miként a régmúltban, ugyanúgy a közép- és újkorban is, a 
roérőrúd elsősorban az építészetrel kapcsolatos geodéziai ieladatok 
,-égrehajtásának eszköze. Ezért a Tudasmester fogalom se jelenthet 
kizárólag földmérőt, hanem olyan általános tudású és képzettségű 
mérnököt, aki templom, vár, város, kastély, park, halastó stb. 
tervezése céljából valamely kisebb területet mérőrúdja segítségével 
pontosan felmér és térképez, majd ennek alapján elkészíti a ter-
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\Teket, vagy segít azok lé1.rehozásában. Végül. a tervek elkészül
tevel, ismét ott tdáljuk a terepen. amint mérőrúdjai segítségével 
pontosan kitűzi a helyszínen a kiviteli tervek en feltüntetett 
méreteket. 

Ott van emellett az építkezések alatt is. Mérőrúdjával ellenőrzi 
az emelkedő falak vastagságát és magasságát, a szobák méreteit, 
udvarok. belső kertek szélét, hosszát. földsáncok alapméreteit, a 
rézsük lejtését és az építmény magasságát. Részt vett emellett az 
építés egyéb részleteinek ellenőrzésében, illetőleg vezetésé1;Jen is. 
Egyszóval aruclasmesteT egy kissé agrimensor, de kissé a1'
·chitectus is; vaü benne valami a későbbi hydraulák és oeconomusok 
tudományából, legnagyobbrészt azonban mégis a l\:ésőbbi geométrák 
elődje. 

Ilyenféleképpen tűnik elénk a múlt ködéből Benedictus Zom-
bathel5: rudasmester alakja. Egyetemes képzettségü mérnökember, 
általános áttekintéssel a maga szakmájában és a maga korában. 
Földmérő és szabatos munkát is végző geodéta, tervező és kivi
telező építész, VIzImérnot\:. gazdász stb.; mindig az. ahogy a 
pillanatnyi szükség kívánja. 

Hasonló véleményre jutott egyébként Pataki issS a XVI. 
századi építészekkel kapcsolatban. A "magister" cím szerinte ez 
időben nemcsak mestert jelentett, hanem építőmestert és mérnök öt 
is. A céhek keretein belül ebben a korban éppúgy nincs címbeli 
megkülönböztetés egyszer ü kőmíves meg az építészmérnök között, 
ahogy nem tesznek címzésbeli különbségei a múzoló és festőmüvész 
között.S

!) A mérnökök és egyéb él'telmiségiek, valamint a müvészek 
helyzete még a XVIII. században is eléggé elszomo!ító volt a feudá
lis főurak udvarában. Közismert, hogy Mozartot, Haydnt és 
művész kortársaikat is félig művészként. félig lakáj ként kezelték 
magasrangú pádfogóik.!) o 

Szombathelyi Benedek l'udasmester a Kanizsayak udvarában 
A Mohács körüli időkben a nagybirtokos főurak hatalma rend

kívül megnövekedett, Ők hajtották be nemcsak G'Z állami adókat, 
hanem az egyházi tizedadót, és az említettek mellett mindazokat a 
magánjogi szolgáltatásokat is. amelyekr.? a jobbágyok földesuruk
kal szemben voltak kötelezve. A katonaállítás kötelezettsége a 
nagybirtokos L terhelte, ő gondoskodott a birtokának megfelelő 
országrész katonai védelméröl. Az ő kUelessége volt a birtokán 
levő egyházak és iskolák fenntartása; Ezzel szemben azonban ő 
szabta meg, hogy mil:ven felekezetü papokat tűr meg birtokán. 
Innen a .. cuius regio. illius l'eligio" elve a gyakorlatban. "A feu-
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dális rendszer tetőfokán olyan magasra emelkedik a nagybirtok on 
alapuló főuri hatalon;, - írja Szekfű Gyula - hogy alig különbö
zik az már a német- és olaszországi hercegségek, őrgrófságok 

urainak fejedelmi hatalmától."91 
A mohácsi vész következtében a királyi hatalom szertefosz

k,tt, s ezért az ország sorsának irányítás a a központi kézből a 
nagybirtokos főurak kezébe került. Mivel a főurak egyelőre nem 
mutattak hajlandóságot a királyi háztól való teljes elszakadásra, 
a királyok maguk is elősegítették a nagybil'tokok növekedését, 
hisz hatalmuk csak addig terjedt, ameddig a hozzájuk húzó nagy
tirtokosok fegyv-erei elértek. A nagybirtokosok fegyveres ereje 
~)edig - adott esetben - nemcsak a külső ellenség visszaszorítására 
volt alkalmas, hanem az ellenkirályok kiűzésére is. 

Ebben a főuri hatalom kiterebélyesedésével jellemzett kor
szakban bukkan fel a levéltárak homályából Benedictus ZombathelY 
és vele együtt még néhány közel egykorú mdasmester ködbe
veszett alakja. 

A XIV. századból (1337) van már egyemlékünk [3,5], amely
ben Rudas Miklós ügyvéd kétségkívül nemes ember. Talán nem 
alaptalan az a feltevés, hogy.,Rudas dictus" neve atyjától szár
mazott át reá. Ebben a valószínűsíthető esetben a rudasmesteri 
(mérnöki) foglalkozás megléte már a XIV. század elejére is fel
tételezhető. 

A XV. század közepe táján (1439) tűnik fel egy Rudas Vince 
nevü nemes. Minthogy erről a Vincéről egykorú forrásunk semmi 
közelebbit nem mond, fel kell tennünk hogy a "Rudas dictum" 
kitétel [3,11J esetleg Vincének a foglalkozását jelenti. Emellett 
szól Vince nemesi mivolta is. Az a tény, hogy vonatkozó forrásunk 
é. Kállay család levéUárából kerüJt elő, nem feltétlen bizonyíték 
úmellett, hogy Rudasnak mondott Vince valamelyik főnemesi ura
dalom szerződtetett földmérője lett volna. Bár majdnem elképzel
l1etetlen, hogy abban az időben lettek volna már ;11agánmérnöki 
gyakorlatot folytútó egyének 

Szombathelyi Benedek, kinek életkörülményeit részleteseb
ben ismerjük, kétségtelenül szerződé3es mérnöke, azaz rudasmes-
tere a Kanizsay családnak. 

A rudasmester neve eg:letlen más okiratból sem ismeretes. 
Nincsen nyoma sem a 8zombathelyi állami (azelőtt városi, illetőleg 
rnegyei) levéltárban, sem a szombathelyi róm. kat. püspökség 
fennhatósága alá tartozó egyházi levéltárakban. 

Nevéből következtetve annyi bizonyosra vehető, hogy családja, 
talán ő maga is, szombathelyi eredetű. Kérdés azonban, hogy ő 

Szombathelyhez kötötte-e életét. 
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A rendelkezésünkre álló kevés adatból igyekszünk feleletet 
kapni életének elTe a kis szakaszára, amikor is már mint gyakorló 
mérnökember működött. Ebből következtetvén, születésének idő

pontja az 1480-1490 körüli évekre tehető. 
Amikor 1i524. szept. 8-án megújitja szerződését Kanizsay 

Dorottyával, a nagyasszony László nevű fivére még él. Kérdés, 
elosztotta-e a két testvéi· a birtokokat László életében egymás 
között, vagy László országjáró útjain Dorottya kormányozta vala
mennyi Kanizsay-birtokot. Bárhogy is volt korábban, 1525, vagyis 
László halála után a nagyasszony az egyetlen felnőtt tulajdonosa 
és kormányzója a Kanizsay család minden vagyonának. Benedek 
rudasmester az ő parancsait teljesíti. 

Annak a közel három esztendőnek javát, amit vele kapcsclat
ban a levéltári forrásból ismerünk, Sárvárott élte le. 

A község a Kanizsay-birtokok Vas megyei részének mintegy 
középpontjában volt. Abban az időben még nyomorúságos kis falu; 
nem sokkal különb, mint a honi'oglalás korában eleink által a mai 
Sárvár helyén talált ószláv település.* Kérdés, mennyire volt ép 
ebben az időben az a kisebb kiterjedésü, de nÉpes római telep, 
Aribona nevü lóv<iltó állomás, amely a Savaria és Arrabona (Győr) 
közötti útvonal mellett létesült. 96 Honfoglalóinknak a földből és 
iszapból épített, karókkal és cölöpökkel megerősített ószláv föld
várat mindenesetre látni ok kellett. Ez a szláv őslakosság egyik 
főerőssége volt. A szomszédos Saár ennek az ősi szláv földvárnak 
tövében keletkezett. 97 

A régi szláv földvárat a vidék magyar tulajdonosai megerő
sítették, ujjáépítették; ezért 1328 körül már "Újvár" néven törté
nik róla említés.98 lJjvár - Gerő László szerint - palánkvár 
lchetett.99 Ezt örökölte Kanizsay Dorottya 1525-ben. 

Ebben az időben a török már erősen megvetette a lábát Euró
pában. Konstantinápoly eleste (1453), partraszállásuk Otrantónál 
(1480) és friauli pusztításaik rettegéssel töltötték el egész Nyuga
tot. Ami hazánkat illeti, Hunyadi nándorfejérvári diadala (1456) 

* Anonymus krónikájának 21. fejezetében említés történik egy 
Sárvárról, írván, hogy Szabolcs és Tas (az utóbbi Lél atyja) a meg
hódolt népekkel a Szamos folyó felé vonult, s ott azon a helyen, 
amelyet ma Sárvárnak (SRrU:.lar) ne,·eznek, Tas vezér nagy árkot 
ásatott, s igen erős föl dv árat építtetett. Ezt el,5bb Tas várának, 
később pedig Sárvárnak nevezték.9~ Ez <l vár 8.zonban nem azonos 
él. Vas megyei Sárvárral, hanem igen is azonos az Ugocsa megyei Sás-
várral, az egykori (XIII. századi) Sásvári Comitatusnak93 várral meg
erősített székhelyével.s4 Pontos földrajzi helyét még ma sem ismerjük. 
Pa is Dezső véleménye szerint a Kraszna és Szamos alsó szögében, 
a mai Ecsedi-láp táján lehetett.95 
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ugyan évtizedekre elvetle kedvüket attól, hogy megkíséreljék a 
betörést országunkba, de 1476 telén, miközben Mátyás és Beatrix 
lakodalmát ülte, átkeltek a befagyott Dunán. egészen Erdélyig 
végigdúlták, fosztogatták a délvidéket, és negyvenezer békés 
polgárt rabszolgául hurcoltak el magukkal. 

Három és múlva (1479) ismét jelentékenyebb török seregek 
jelentek meg hazánk ciéli határán, s ezek egy része Zala és Vas 
JJ'.egyén is végigsepert. Szapolyai István és Geréb Péter, a későbbi 
nádor, Kanizsay Dorottya első férje verte ki a garázda népet 
országunkból. 

Alig egy évtized múlva Mátyás híres fekete serege is meg
semmisült. Ha fenntartják ezt a kitünően kiképzett és fegyelme
zett hadsereget, talán meg tudta volna védeni hazánkat a török 
és német ellen egyaránt. Ám tudatosan szétzüllesztetlék. Utolsó 
maradványait KinizsI Pál verte szét (1492). Néhány évre rá a török 
máris megjelent déli határainkon és elfoglall néhány végvárat 
(1496), három évtized múlva pedig bekövetkezett l\ilohács. 

Kanizsay Dorottya nagyon is tisztában volt az országot és 
saját magát fenyegető veszéllyel. Igyekezett várai;: rendbehozni, 
megerősíttetni. :i\Iindenekelőt1 a sárvan erősséget. Az effajta 
palánkerődökőn ugyanis mindig volt valami javltani való. A ter
mészetes erózió maga is pusztította a sáncokat, a várbeli nép pedig, 
ha úgy hozta a szükség, feltüzelte a palánkokat. 

A sárvári várfalakat Dorottya asszony feltehetően rótt pa
lánkkapoo vétette körül. Sor került a vizesÁrkok mélyítés ére és 
n~ndbehozatalára: a vár környezetét pedig vízzel boríttatta el, 
kiterjesztvén a különben is mocsaras övezet határait. A várfa
lakon már 1550-1552 körül állandóan kőmívesek serénykedtek.10l 

lVIir:dezeknek a munkálatoknak megtervezéséhez és kivitelezé
",éhez a nagY'asszonynak mérnökre volt szüksége. Úgy hisszük, ez a 
szakértő mérnök nem lehetett más, mint Szombathelyi Benedek 
rudasmester. Benne látjuk azt a földmérőt, aki a vár környékéről 
a tervezés céljára előzetes felvételt készített, majd a kész tervek 
alapján a földmunkák és az emelendő épületek helyét kitűzte és 
fl várfalak kívánt megerősítését "rúd"-jával ellenőrizte.'" 

* A sárvári vár kőfalakra való átépítése 2sak Nádasdy Tamás 
alatt a XVI. század közepe tájéÍn kezdődött meg. Az építésben nagyobb 
E-lőhaladás csak az 1588 és 1615 közötti években következett be.102 

Mai napig igen jó karban fennmaradt r,=neszánsz rusztikás várka
puja 1589-ben épült, állítólag Donato Grazioli tervei szerint.103 Ebből 
·~Z időből származik tehát a mai, olaszbástyás típusú, ötszögű, hatalmas, 
C'meletes épulettömb, kiemelkedő kaputornyával; mindezt a Dorottya 
asszony idejéből fennmaradt széles és mély, (ma azonban már száraz) 
vé1rárok veszi körül. 
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Valószín ü, hogy o maga is Sárvárott lakott, talán éppen 
benn a várban. mert a magafajta szerződéses udvari tíszteseknek 
szolgálati lakás járt.10J . 

Amennyiben következietésünk megállja a helyét, az két okból 
lS figyelemre méltó. Ugyanis a XVI. századból ez idő szerint 
egyetlen magyar várépítész ismeretes: Mesteri János, Tihany 
várának ujjáépítője. Sőt e korból a várszakértők közül is c.sak 
egyetlen magyar embert ismerünk, Révai Ferencet. lOS 

Pataki kutatásainak nyomán ismeretes, hogy 1532 előtt nem 
jöttek még idegen (olasz s német) várépítészek hazánkba a vég
várak megerősítése céljából. Amit Sárvár várával müveltek, azt 
nagy valószínüséggel a várkapitány* és Szombathelyi Benedek 
együttesen tervelték ki, és Benedek rudasmestel' mérnöki irányí
tása és felügyelete mellett hajtották végre. 

Azt mernők mondani, hogya sárvári vár megerősítése az 
első komoly várépítészeti tevékenység, amely .- a török vesze
delemmel számolva - bevezetője a Pataki által "hevenyészett épí
tések korának" nevezett és 1541-1556 közé helyezett várerősítési 
munkála toknak. l OG 

IVIit tudott alakítani Benedek rudásmester a sárvári váron? 
(9. És 10. ábra.) A várárok mélyítésével és kiszélesítésével megne
hezítette az ellenségnek a várfalak alá jutását. Az árokszélesítés
ből, mélyítésből kikerült földtömeget rÉszben a sáncokon belül 
helyezte el a meglevő földmüvek erősítésére, részben pedig a vár 
belső szintjének emelésére is felhasználhatta, hogy ágyútelepek 
müködésére alkalmas földdombokat nyerjenek. A földtömeg többi 
rÉszét az árkok külső oldalán halmoztéi.k fel, hogy ezzel is 
minél jobban tal\:arják a vár külső palánksorát, és megnehezítsék 
az ellenséges tüzérség számára a vár palánkjainak közvetlen 
közelből való lövetését.106 

Ami a palánkerődítés módját illeti, aminek Sárvár egyik 
legkoraibb példája, Szamosközy István egykorú leírásából ismer
jük, Ungvár várának megerösítésével kapcsolatban.1O í 

Palánknak a párhuzamos fac51öpök közé szorított agyagdön
göleget nevezték. A cölöpsort rétegenként keresztgerenda-kötéó~ek
kel tették szilárdabbá. A cölöp ök közét rőzsével fonott sövényfallá 
alakították, ezek közé pedig nedves agyagot döngöltek. A sövény
falakat kívül nedves pelyv ás agyaggal, vagyis vályoggal, vastagon 
bevonták. Az így készített és kiszáradt palánknak nagy volt az 

'" A "árkapitány ne\"ét 1525-ből teljes bizonyossággal nem ismerjük. 
Lehetségesnek látszik, hogy Sibrik Benedek és Ke1:és István, a "ár 
1532. évbeli kapitányai mar ebben <lZ időben is Sárvár parancsnokai 
yoltak. 
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ellenálló ereje ~11ég ágyúgolyókkal szemben is. A kiszáradt agyag
ban a becsapódó ágyúgolyók nem tudtak olyan nagy rést ütni, 
mint a kőfalakon. 106 

A Sárvároti alkalmazott erődítési módszer valóban megérdemli 
a palánkbástyás, földdombos, róttpalánkos várerősítésekkel kap
csolatban oly gyakran emlegetett "magyar módszer" elnevezést,106 
mert ezúttal a v&r ostromra való előkészítésében, megerősítésében 
egyetlen idegen szakértőnek a tudását se vette Kanizsay Dorottya 
igénybe. 

A vár megerősítése valóban a legalkalmasabb időben történt 
meg. A Mátyás halálát követő belzavarok idején ugyanis megkez
dődtek a törökök be-betörései. Így amikor Szolimán 1529-ben Bécs 
ellen indult, egyes portyázó csapatok végigpásztázták Vas megyét, 
sőt még a határszéli stájer falvakat is megsarcolták. Ebben az 
évben Borostyánkő vára szelwedett legtöbbet. Ez időben a vár 
királyi tulajdon volt. 

Némi szünet után, 1532 nyarán ismét megkisérelte Bécs be
vételét a török. Ezúttal Szapolyai János magyar királlyal szövet
kezve tört be az országba. Székesfehérvárig nyomult előre, ott 
váratlanul nyugatnak fordult. Nyilvánvalóan Bécs ellen akart 
fe1vonulni. Ibrahim fövezére, nagy sereg élén, Pápán át 1532. 
július 23-án Sárvár alá érkezett. Szolimán a derékhaddal három 
napi menettávolságban követle őt. 

Egyes török csapatok egészen rövidesen meghódolásra kény
szerítették a különben is' kisebb Szapolyai-párH Vas megyei vára

-kat. mint Ikervárt, Rumot, Ostffyasszonyfát Rábahidvéget és 
Körmendet, sőt július 310-én kaput nY'itott Ibrahim előtt Szom
ba thely vára is. 108 

Ikervár volt legközelebb Sárvárhoz. p._ Fejér-féle kódex sze
rint itt, a Rába folyó két partján, egy-egy kisebb erödítmény 
állott. A sál'vári vár elővédei voltak, 1532 előtt a Kanizsayak. 
:532-től Nádasdy Tamás tulajdonában. 

Rum községben megerősített várkastély volt, az időben a 
Rumy család birtokában. A kis erőd öt a törökök ostroma majdnem 
teljesen elpusztítottfl. Csak a tömlöcöket tartalmazó rész maradt 
meg belőle. 

Ostffyasszonyfán templomerőc1 volt. A várárkok és az egykori 
vár kútja ma is láthatók. 

Rábahidvég várát a török 1532-ben nyomtalanul elpusztította. 
Egyelőre nem tudjuk közelebbröl, milyen volt. csupán Dselálzáde 
l\íIusztafa és Feridun bég Egykorú leírásából ismeretes annyi, hogy 
"magas vár" volt, valóEzinűleg belső védfallal. melyet talán föld-



sánc védett. A leírás ugyanis külső és belső várrészeket említ. A 
várban Szapolyai katonái tartózkodtak, s azt szinte ellenállás 
nélkül adták át a töröknek.10S 

A körmendi vár valószínűleg a tatárjárás után épült, s a 
királyi család birtoka volt mindaddig, míg Zsigmond el nem cse
lélte (1394) Nempht és (Érsek)-Újvár váráért.10v Az 1532. eVl 
eseményeket illetően Kjáíib Cselebi feljegyzései nyomán annyit 
tudunk, hogy " ... Szombathely és Körmend nevű várak elfoglal
tattak és a bennük levő hitetlen németek megölettek".1°s Való
szinűleg német zsoldosok lehettek a vár védői. 

Szombathely várát Géfin Gyula kutatásai nyomán 11 ° eléggé 
;i ól ismerjük. A XIII. sz<",zadból származó belső vár kerek alap
rajzú építmény volt. Olyan erős várnak hitték, hogy - m1nt 
egészen biztonságos helyre - a v8.svári káptalani hiteshely levél
tárát. sőt a megyeszékhelyt is ide helyezték át.1 11 Mikor a várat 
feS várost a török elfoglalta, már teljesen be volt kerítve. Táplán
fán, Kámban, Rumban és Gencsen már török volt az úr.u 2 

Sárvár ostroma pontosan egybeesett Kőszeg ostromával. A 
.. 'ár ekkoriban már Kanizsay Orsolya és Nádasdy Tamás birtoká
ban volt. Szombathely elfoglalása után a török fősereg Kőszeg 
alá sietett, egy kisebb janicsárcsapat pedig Sárvárt kerítette be. 
Ez történt 1532. aug. 14.-én, egy f.zerdai napon.1I3 

A janicsárok Saár falut rögtön felgyújtották, s elkeseredett 
támadást intéztek a várárokkal és mocsarakkal jól védett vár 
ellen. A vár védőinek élén Nádasdynak két vitéz kapitánya, Sibrik 
Benedek és Kevés István állott. Másnap, 15.-én, különösen erős 

rohamot intéztek a vár ellen. Sibrik megsebesillt, Kevés István 
meghalt. ezért a véletlenül ott időző Batthyány Ferenc vette át a 
[..arancsnokságot, és estefelé a várbeli vitézekkel kirohanást ren
dezett. Sikerűlt is olyan pusztítást végezniök a törökök között, 
bogy másnapra egy szálig eltüntek a környékről.114 Sárvár vára 
(10. ábra), Szombathelyi Bened~k alkotása, kiállta a nagy próbát. 

$,: * * 
lVIiközben serényen folyt a sárvári vár megel'ősítése, Benedek 

rnestert egyéb mérnőki feladatok közbe-közbe a Kanizsay-birtokok 
más-más tájára szólították. 1525 február elején Velikén találjuk. 
Bizonyára több hónapot töltőtt itt, Szentgotthárd közelében, hogy 
Mihály deák utánament a mérnöki munkadíj kifizetésének tel
jesítésére (3. ábra). 

Néhány hónapi sárvári időzés után Csepregre költözött egypár 
hétre. Itt veszi fel fizetésének egy részletét július 15.-én. 
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Ettől kezdve több mint egy esztendőt Sárvárott töltött. 1526 
oszén Léka környé~.én dolgozik; szeptember végén ugyanis itt 
fizetett ki neki egy forintot Mihály deák. 1527 tavaszán pedig 
Kanizsán találj uk. 

'525//. 6 
Velike 

/5U;JX.5D. 
Léka 

Kanizsa 
1527 tavasz 

3. ábra. Szombathelyi Benedek rudas mester működési területe 1525-
1527-ben 

Már pedig ezeken a helyeken nem foglalkozhat ott csupán 
várépítéssel. Velikén és Csepregen sohasem állott vár, várkastély, 
de még csak templomerőd sem. A lékai vár magvát két XIII. 
századi lakótorony alkotja. A belsőtornyos, szabálytalan alaprajzú 
vár a XII. század utolsó negyedében épült a német betörések 
megakadályozására. Kezdetben királyi tulajdon volt, úgy ment át 
(l Bana, majd a Chák család, később a Németújvári grófok birtokába. 
Az ezt követő rövid osztrák uralom után jutott a Kanizsayak 
kezébe. Ez időben azonban a várnak (íl. és 12. ábra) a termé
szeti adottságokhoz kitűnően simuló építészeti állagán semmit sem 
változtattak.u ó 

Kanizsa nyomtalanul elpusztult vára (13. ábra) a XVIII. 
század elejét még majdnem épségben érte meg. Szabályos négyzet 
alaprajzú vár volt, melynek négyzetes udvarát körülvevő épület
tömbjét nyújtott téglalap alaprajzú, sarkain olasz bástyákkal 
megerősített palánkvár övezte. Ezt a palánkvárat vizesárok vette 
körül, majd az előbbihez hasonló, olaszbástyás palánköv követ
kezett, amelynek tövében ismét széles vizesárkot, illetőleg terje
delmes mocsarakat találunk.ll6 Ez a vár 1600-ig szilárdul ellenállt 
él. török minden ostromának. Szigetvár eleste után egyik legerősebb 
és legfontosabb végvárunk volt. 
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A Kanizsay család 1324-től fogva volt a vár birtokosa, és 
mindenkor sokat áidozott annak jókarban tartására. Korszerű 

éÍ.tépítésére 1568-ban kerűlt sor, Pietro Ferrabosco tervei alapján. IH 

N em kétséges azonban, hogy addig is meg kellett erősíteni 

a régi eredetű föld- és palánkvárat. Valószínűnek látjuk, hogy 
a sárvári vár megerősítésének befejezése után Szombathelyi Bene-
dek azért telepedett át Kanizsa várába, hogy pontos helyszíni 
felvételt készítsen az átépítés tervének elkészítéséhez. Talán 
a tervezésből és az átépítésből is kivette részét, de eITől forrásaink 
már nem szólnak. 

A fentiekben nem az volt a célom, hogy bebizonyítsam, vagy 
valószínűsítsem, hogy Szombathelyi Benedek várépítő mérnök volt, 
ele a forrás elemzéséból valószínűsíthetőnek látom, hogy várépí
iéssel is foglalkozott. Egyébként sok más, változatos feladat jut
hatott neki, mint ilyen hatalmas főuri uradalom szerződéses mérnö
kének. osztályrészül. Ott sejtjük kezemunkájának nyomát aRábán, 
Rábcán, Répcén, és a Hanságban végrehajtott szabályozási mun
:\:álatokban, us s bizonyára nem kevés kényes birtokhatárkérdés
ben vette igénybe mérnöki tudását az uradalom. Ilyenféle felada
tok sej thetők velikei, csepregi és lékai Vl.rtózkodása mögött, és 
valószínűen oH hagyta keze nyomát az egervári és kapuvári várak 
(14. ábra) körül is. 

Szombathelyi Benedek rudasmesteri fizetése 

Benedek mester fizetési lajstromát tanulmányozva, nagyon 
elenyészőnek tűnik az a ] 2 forint, amellyel neki mérnöki tevé
kenységéért a Kanizsay-uradalom évenként fizetni tartozott. 
Kíséreljűk meg ennek az összegnek n:.ai vásárlóértékét megál
lé.pítani (15. ábra). 

Már az első futólagos áttekintés is arról győz meg bennűnket, 
hogy a 12 ft nem lehetett kicsiny összeg, mert volt eset, amikor 
csak egy, máskor pedig két-három forint került kifizetésre. Ennél 
nagyobb összeg ü részlet kifizetésére vajmi ritkán adódott alkalom. 

Benedek mester fizetését bizonyára nemcsak az az évi 12 
forint" tette ki, amiről szó van a fizetési lajstromban. A maga-

* A forint egykorú értékének ismeretéhez tudnunk kell a követ
kezőket: 1 forint 300 dénár = 75 garas. Vagyis l gR.ras = 4 dénár, 
és 1 dénár = 2 fillér. Továbbá 40 forint 50 font = 12 OOO dénár. 
Végül 1 ezüst font = 8 schilling (solidus), vagyis 1 forint = 10 schilling, 
és 1 schilling = 30 dénár. Említsük még meg, hogy 1 font színezüst 
súlya 0,56 kg volt.120 
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fajta uradalmi alkalmazottak (erdőfehigyelők, gazdatisztfélék, 
hegymesterek stb.) lakást mármint többnyire különálló házat, 
tágas udvarral, kerttel, állattartással, évi busás tüzifajárandóságot 
stb. élveztek. Az egykori keszthelyi Festetich-levéltár anyagából 
Iványi Béla közlése alapján1l9 ismerjük, mi volt a Festetich
uradalom geometráinak fizeté~.e a XVIII. században. Sebestyén 
Sámuel geometra fizetése például 1796-ban egy esztendőre az 
alábbi volt: 16 akó bor, 24 köböl búza, 24 köböl rozs, 20 köböl zab, 
12 köböl csu tás kukorica, 2/4 köböl borsó, 2/4 köböl lencse, 100 
font só, 100 font tehénhús, 50 font faggyú, 64 font tehén-, és 34 
font birkavaj, egy szalonnának való sertés, két süldő, négy fejős 
tehén és növendék tartása, 6 szekér széna, 12 öl tüzifa és 400 frt 
készpénz, kiszállások alkalmával pedig külön napidíjat kapott. (Az 
1796. évi 400 forint vásárlóértékben ma kb. 12-16 ezer lorintnak 
felel meg.) 

A természetbeni járandóságok mellett kapott készpénzfizetés 
nem volt mindenütt olyan magas, mint a Festetich-uradalomban . 
. ",. későbbiekben pedig a készpénzjárandóság néha szinte elenyésző 
csekélységgé törpült. 

A XVII-XVIII. században, s valószínüen az ezt megelőző 

ic:őkben azonban az uradalmi mérnököknek ilyen magas fizetése 
egyáltalán nem volt egyedülálló. A mérnöki fizetések mértéke 
bizonyára évszázadok alatt a1akult ki, és összefüggésben lehetett 
azzal, hogy a XIX. század elejéig - az igényekhez mérten - arány
lag igen kevés jól képzett mérnök volt az országban. Nemegyszer 
megesett, hogy egy-egy gazdag főúr a kiválónak ismert geometrát 
még a megyei vagy városi hites mérnöki állásból is magához 
csalta. 

Szombathelyi Benedek havi 1 forininyi készpénzfizetése sem 
volt éppen megvetendő összeg. Nagyságát és vásárlóértékét Pozsony 
város fennmaradt egykorú, 1526-1527. évi számadáskönyveiből 

kísérelhet jük meg megállapítani.12u 

A számadáskönyv szerint Pozsonyban 2,3 kg marhahús ára 
38 dénár volt, vagyis 1 forintért :J:4 kg elsőrendü hLlst vásárolhat
tak. Ez az ár hizlalt ökörre vonatkozott. A rendes vágómarhából 
82-100 kg húst is adtak 1 forintért. A hizlalt ökör húsa abban az 
időben olyan csemegének számított, mint ma a legfinomabb gép
E-onka, vagy a márkás szalámi. Ezen az alapon a 44 kg elsőrendü 
hizlalt ökörhús ma 2000, illetőleg 3000 forint. átlagosan 2500 Ft 
körüli értéknek felelt meg. 

A városi kamara (pénzügyi osztály) irnokának díszruhája 3 
forintba került. A toronyőr nehéz, meleg bundája 4 forintba. 
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A polgármester díszruhája 6 forintba, az órakikiáltó öltönye 2 
forintba, a hegyvidéki erdészé 1 forintba, a ligeti erdészé pedig 
0:87 forintba. 

3 rőf legfinomabb olasz vászon ára 72 dénár volt; vagyis 1 
forintért 25 rőf vásznat adtak. 

Hogy néhány kuriózumot is említsek, egy elsőrendű hátasló 
ára 8 forint volt, egy ágyút teljes felszereléssel pedig 12,5 forin
tért adtak. 

Az azóta eltelt négyszáz esztendő alatt az árakban nagy el
tolódások következtek be. Ezért, ha a különböző áruk alapján 
számítjuk át az egykori. forint értékét annak mai vásárlóértékére, 
igen különböző eredményt kapunk. Vágott marha alapon számítva 
l forint = 2100-2500 mai forinttal; vászonneműben számítva 
az 1526. évi 1 forint 1155 mai forintnak, vagy közepes verseny
lovak forgalmi árában számítva 1800 mai Ft-értéknek felel meg, 
\"iszont öitönyök és bundák mai ára Etlapján átszámítva 1800-
3000 Ft körüli értéket jelent. 

Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha a tihanyi végvári 
vitézek 1587. évi fizetési lajstromát vesszük alapul. Ebben az 
okiratban, miként azt a Tihanyi Múzeumban olvastuk, feljegyezték, 
hogy 1 hízott disznó 2 forintba került. Eszerint, ha a hízott 
disznó súlyát 2 mázsának vesszük, 1 forint 100 kg disznóhusnak 
felel meg élő súlyban, azaz mai értékben 1800-2100 forintnak. 

lVIindezekből átlagértéket képezve azt mondhatjuk, hogy 
Szombathelyi Benedek fizetése Kanizsay Dorottya udvarában 
- csupán készpénzben - mai 1800-2500 Ft körüli értéknek 
felelt meg. 

Igen jól megvilágítják az évi 12 forint egykori magas értékét 
a székelyeknél a ·jegyruha összegére vonatkozóan fennmaradt 
okleveles adatok. Rugonfalvi Kiss I. közlése94 szerint a jegyruha 
él. nőt a férj részéről illeite meg, mégpedig a férj társadalmi és 
'lagyoni állapota szerinti összeg formájában. Székelyföldön 1555-
ben egészen pontosan megállapították, hogy társadalmi osztályok 
szerint kinek milyen éltékLi jegyruha jár. lOO Eszerint 

primo r vagy nemes székely től jár 
lófő székely től jár 
darabonttól, vagy közszékelytől jár 
paraszt székely től jár 

24 frt 
12 frt 

6 frt 
3 frt. 

Mivel a székely primorok rendje közjogi értelemben a magyaror
szági főrendek alsó szintjének felelt meg ("quasi barones aut 
patricii loco habentur" ; 1. Ferdinánd biztosainak jelentése 1552.), 
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látnivaló, hogya 12, illetőleg 24 forint a XVI. század első felében 
és derekán egyáltalán nem volt megvetendő nagyságú összeg. 

Ha összevetjük Benedek mester évi készpénzjövedelmét a XVI. 
század második fele idegen várépítő mérnökeinek a királyi 
kamarától élvezett jövedelmével, az előbbi vajmi siralmasan 
elenyészőnek tűnik az olasz, s részben német "építőművészek" 

busás jövedelme mellett, sőt látszólag eltörpül még a pallérok 
flzetése mellett is. 

Kassa, Sáros és Nagybánya építőmestere De Pisa Felix volt. 
Évi fize~ése 140 ft. Ez a sallárium, benne van egy szolgának a 
fizetése is. Ezenkívűl tavasztól őszig havonként 12 ft 80 dénár 
munkadíj is járt neki. az építési munkák helyszíni ellenőrzése 
után.1 n 

A XVI. század vége legelőkelőbb várépítészének, Ferrabosco 
Péternek 1588-tól évi 150 ft nyugdíjat állapít anak meg.122 Fiának 
Matteonak fizetését 1559-ben havi 24 ft-ról 40 ft-ra emelik.U 3-

Kanizsa 1560-1570 közötti átépítése alkalmával Awer Fülöp építés
vezető mester évi fizetése 600 ft volP2á 

Érdemes lesz megemlítenünk, hogy a várak átépítés énél al
kalmazott olasz és német kőmívesek és kőfaragók is lényegesen 
több fizetésben részesültek, mint amennyi (havi 1 ft) Benedek 
mester fizetése volt. 

Eger átépítése alkalmával J oannes Mariának, az olasz kőfa
ragók és kőmívesek vezetőjének a fizetése havi 12 ft. Ugyan
ennyi fizetésben részesül a bécsi kőmívesek vezetője, Kléber 
Mihály is. Ugyanakkor, ugyanott a magyar kőfejtők havi keresete 
nem éri el a 3 forintot sem.125 

Ennek a kirívó aránytalanságnak történeti, gazdasági és 
politikai oka van. Buda eleste után nyilvánvalóvá vált ugyanis, 
bogya törököt egyedül erős végvárrendszerrel lehet megállítani. 
Ám a török is rájött, hogy szerze~t területeit csak akkor tart
hatja meg, ha ő is megerősíti a kezére jutott határmenti várakat, 
iDetőleg ahol hiány mutatkoznék, újakat emel. E feli8merés 
következtében mindkét fél fokozott ütemben kezdett hozzá a 
várerősítéshez, illetőleg az erődítmények építéséhez. A tüzérségi 
ismeretekben jártas olasz várépítők nagyon keresettekké váltak, 
s a Habsburgok számára még mindig olcsóbb volt a hírneves 
szakértőket és a kiváló kőmíves- és kőfaragó mestereket jól meg
fizetni, mintsem megmaradt· országrészüket is elveszíteni. Egy-egy 
fontos vár, mint pl. Szigetvár eleste, csak fokozta e lázas épít
kezési iramot, s egyben a szakemberek kereseti igényeit. 
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Szombathelyi Benedek ezzel szemben nem volt hírneves "vár
építőművész", csupán egyszerű, magyar mérnök, de igy is alkotott 
olyan palánkerődöt Sárvárott, amelyet sohase tudott elfoglalni 
él töröle 

Ez azonban egymagában nem elegendő magyarázat arra a 
kirívó aránytalanságra, ami a fentebb említett idegen várépítők 

és Benedek mester fizetése közölt számszerüleg mutatkozik. A 
kitűnő várépítészekben jelentkező keresleten kívül más, igen 
jelentékeny ok is közrejátszott a magas fizetések kialakulásában; 
éspedig az, hogy a x'n. század második felében párját ritkító 
infláció szakadt EUlópúra. 

Amerika lelfedezésével ugyanis az Újvilág telTliészeU kin
csei kezdetben csak szórványoSéll1 kerültek Ew'ópába. Csak 1520-
1550 között és után, amikor már a spanyolok ·mellett az angolok 
és a franciák is igen nagy területeket hódítottak meg a kontinens 
belsejében, kezdett el áramlani igazában Európába Amerika 
aranya. Rövidesen olyan arány tömegek halmozódtak fel minden 
<'illamban, hogy az aranypénzek értékcsökkenésének szükségszerűen 
be kellett következnie. Ez az infláció előbb a hajózó nemzeteknél 
jelentkezett, s csak a század közepe táján terjedt át hazánkba is. 
Azután nehezen szakadt vége. Atterjedi: a XVII. századba is, és 
- miként az egykorú oklevelekből kihámozható - még az 1680-as 
években sem akart ellanyhulni. 

J ól szemmel kísérhetii az infláció kifejlődése például a lakó
házak XVI - XVII. századi árának alakulásán. 

Debrecenben; hogy magyar vidékről beszéljünk, a pálos re
r,~eték rendházának ára ] 531-ben 900 forint volt. A ház a Piac 
utcán állott, s a városnak egyik legnagyobb, emeletes épülete 
volt. Ez a legrégibb ismeretes ért&kadat debreceni házzal kapcso
lQtban. Egyúttal ez volt a legdrágább an elkelt épület is. Városháza 
lett belŐle. 12tJ 

A polgári házak árára jellemző, hogy Ach Balázsnak a Piac 
utcában levő háza 1549-ben 125 forint ért, Torkos Péternek ugyan
ott levő lakóháza 1556-oa11 240 forintért cserélt gazdát. 

1569-oe11 özv. Káchkán Zsigmondné házat cserél Kádas János
sal. Megkapja Kádasnak a Német utcában levő lakóhel.zát és még 
290 forintot készpénzben. 

1587 és 1590 között adta el Lónyai István és Chukat Péter a 
Kardos-féle telken épült. közös tulajdonükként ismert nemesi 
házat Debrecen városának 3800 forintért. Ez túlságosan magas ár, 
mert ehhez az épülethez egy Mátyás-korabeli bormérési előjog is 
tartozott, ami szintén beleértetödött a vételárba. Azonoán ebben 
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az időben a Piac utcai jobb kőházak ára (az 1549. évi 125 forint
tal szemben) már 600-'iOO f'Jrintra szökkent. 

A kisebb szabású lakóhazak ára a szazad derekán még elég
gé mél'sékelt volt. Szabó József a Piac utcaban 1568-ban 75 forin
tért, Pákai Agoston a Cegléd nevü varosrészben l555-ben 42 forin
tért, Csendes János a Péterfiában l553-ban 50 forintért vett házat. 
Sőt, Kiss Miklós özvegye l554-ben a Péter.fiaban 12 Íorintért vett 
meg egy ki.sebb lakóházat. Bor lVIiklósnak ugyanakkor a Csapó
szeren 4 forintért, Szilágyi Báli.ntnak a Szent László utcában 
:: forintért sikerült lakóhazat vennie. l2 ' 

Mindebből azt látjuk. hogy Szombathelyi Benedek rudasmes
ier fizetése tekintélyes volt. Ha talán nem is érte el vásárlóér
tékben a későbbi várépítészek keresetét, kétségtelenül anyagi 
jólétet és függetlenséget biztosított Benedek mesternek.1 28 és 129 

IvIiként fentebb látható, csupan készpénz javadalmazását tekintve, 
8-4 évi iizetésből egy kisebb, 8-10 évi készpénzfizetésből pedig 
lilár rangos polgári házat vehetett magának a legnagyobb városok 
előkelő negyedében is. 

51 



JEGYZETEK~SIRODALOM 

l Károlyi lvt. L 12. no 94. -Dl. 98516. 
Fejér, Cod. Dipl. X. V. 5.- 639-641 l. 

3 Il'médi-Molnár L., A magyar térképezés múlt jából. M. Tud. 
Akad. 1956. évi Nemzetk. Geod. KongI'. előadás. (Sajtó alatt.) 

·1 Hóman-Szekfii, ::vIagyal' történet, 2. kiad. II. k. Bpest. 1936. 
5 Fejér, Cod. Dip1. I. V. II. pars, 347. 
ti Békefi Remig, Arpádkori közoktatásügyünk és a veszprémi 

egyetem létkérdése. Pécs, 1896. 
i Békefi R., A káptalani iskolák története Magyarországon 

1540-ig. Bpest, 1910. 
8 Ábel Jenő, Egyetemeink a középkorban. Bpest, 1881. 
9 Boims F., A szellemi műveltség állal~ota Magyarországon az 

fi_rpádok korszakában. Bpest, 1876. 14. 1. 
10 Kardos T., Középkori kultúra, középkori l(öltészet, Bpest, é. n. 
II Heltai Gáspár, Cronica az Magyarocnak dolgairól, 1575. 

(Újabb kiad. Győr, 1789.) 
l~ Iványi B., Adatok 1526. előtti iparunk történetéhez. Magyar 

Iparoktatás. X. köt. Bpest, 1905-1906. 
13 Pataki János tud. kutató szíves szóbeli közlése. 
H Iványi Béiának 1955. szept. 28-áJl, Vo nyar c-Vashegy en kelt, 

Bendefyhez intézett leveléből. 
15 A [3], [5], [8] és [12] -höz megadott időpontokat a Magyar Tud. 

Akadémia Csillagvizsgáló Intézete volt szíves kiszámítani, amiért 
Detre László igazgatónak e helyütt is baráti köszönetet mondok. 

16 Kézai Simon krónikája írja: "A tiszta magyarságban ugyanis 
száznyolc nemzetség van, és nem több." (Császár M. ford.) Bpest, 1901. 

li Takáts S., Magyar nagyasszonyok. I. k. 51-91. 1. Bpest, 1934. 
IS Belitzky J.. Nyugat-dunántúli és felvidéki besenyő telepek. 

Domanovszky EmlékkÍ)nyv. Bpest, 1937. 65-67. 1. 
ID Belitzky J., A csornai premontrei prépostság alapítása és bir

tokszerzeményei cl nemzetségi kegyuraság korában. Regnum. Bpest, 
1936. 61-68. 1. 

20 Kniezsa I., Ivlagyarország népei a XI. században. Szt. István 
Emlékkönyv II. k. 436-437. 1. Bpest, 19:38. és 

Szokolay M., A magyarországi besenyőtelepekrőL Föld és Ember 
IX. évf. 65-90. 1. Szeged-Bpest, 1929. (Ez az utóbbi munka csak 
óvatossággal használható!) 

21 Karácsonyi J., A magyar nemzetségek a XIV. sz. közepéig. 
Bpest, 1901. II. k. ,101. 1. (leszármazási tábla') 

52 



22 Pór A., Az O~;l-nemzetség története a XIII-XIV. században. 
Bpest, 1891. - Megjelent u. ez a Turul 1890. évf.-ban is. 

23 Borovszky S., lViagyarország Vármegy éi és Városai c. sor. 
,;Vasvármegye" c. k. 547. l. Bpest, 1898. 

24 Hatos GusztáL', Baranya vármegye fóispánjai. Századok. 1870. 
371-377. l. 

25 Reiszig Ede, \'as vármegye föispánjai a tatárjárástól az Arpád
ház kihaltáig. Dunántúli Szemle VIII. évf. 301. l. Szombathely, 1941. 

25 Borovszky 23 a. i. m. 140, 185-186. 1R7, ] 88, 191. és 551. l. 
~7 Orsz. Levt. (=OL.) Dipl. 24772. Budán, Szent György napján, 

1519-ben. 
28 Takáts S. n. a. i. m. 58. 1. 
29 Katona L., Hist. Critic. 12. k 50-52. l. 
30 Takáts S. 17. a. i. m. 70. 1. 
31 OL. - Károlyi nemzetség lvt. 1524. márc. 11. 
32 Hazai Okmány tár VI. 324. 
33 Borovszky S. 18. a. i. gyűjt. "Győr vármegye" 423. l. 
3J Borovszky 33. a. i. m. 31. l. - A pannonhalmi Benedek-rendi 

levéltár egy 1157-ben kelt oklevelében Jormot-alakban találjuk. 
35 Borovszky 33. a. i. m. 35. l. 
36 Borovszky 18. a. j. gyűjt. "Pozsony vármegye", 71. l. 
37 Borovszky 33. a. i. m. 52. 1. 
3S Sopron m. oklevéltára J. k. 541. l. 
3n OL. Dipl. 26.Hl4, 1518. Dipl. 26.204 és 26.206, 1519. - Dipl. 

26.212, 1519. - Dipl. 26.228. 1520. - Dipl. 2424, 1525. - Dipl. 26.183, 
1517. stb. 

·10 OL. Dipl. 26.277, 1522. 
n Takáts S. 17. a. i. m. 61-62. l. 
42 Takáts S. 17. Ct. i. n1. 62. L 
43 Takáts S. 17. a. i. m, 64, 77, 83-84. l. 
4,) OL. Dipl. 26.3]2. A Kanizsayak egyik várában a személyzet 

fizetési lajstroma. 
45 Turul XVIII. évf. 15, 125. L, XLVI. évf. 68. sk. l. 
411 Fekete L., A siyaqat-írástípus a török p6nzügyigazgatásban. 

lVI. Tud. Akadémia Nvel\'- és Irod.-tud. Oszt. Közl. VIII. k. ]-4. sz. 
')i Fekete L., Die Siyaqat-Schrift in der tlirkischen Finanzver-

waltung. 2 k. Bpest. 1955. (Akad. kiadó) - I. k. 81-82. l. 
4S Sziics S., Pusztai szabadok. 230. J. Bpest, 1957. 
49 OL. Sibrik család levelei. 
;'0 OL. Kisfaludy család levelei ido. ág. 
51 lVI. OkI. Szótár, M. Tájszótár. 
52 OL. Kam. Nádasdy gyűjt. Számadáskönyv, 80. l. 
53 OL. Kam. Nádasdy gyűjt. B. ]556. lll. és 132. l. 
5.J OL. Dipl. 2418. (Kiadva: Anjou-kori Okmány tár II. 289. L 

Bpest, 1883.) 
55 OL. Dipl. 3083. (Hártya, függőpecsétteL Kiadva: Anjou-kori 

Okmány tár, III. 263.) 
56 OL. Dipl. 17856. (Papir, zárópecsét töredékével.) 
5i OL. Urb. et Conscript. Fasc. L No. 3. p. 37. (Kápolna 

címszó alatt.) 
58 OL. Kam. R. Decim. Zemplén. An. 1598. L fasc. 75,:b lapon. 
59 lVI. OkI. Szótár, 820. L 

53 



60 OL. DipI. 55.122, nagyalakú, a Kállay család levéltárábóI. 
61 lVI. OkI. Szótár, 320. I. 
6~ Tagányi K, Adatok Deés város f;jldközösségéhez. I. A város 

nyilainak összeírása 1725-ben. - Magyar Gazdaságtört. Szemle, III. 
évf. 135-136. l. Bpest, 1396. 

63 Tagányi K.. A föld közös ség története Magyarországon. Bpest, 
é. n. (Athenaeum) Il. kiad. Első ízben megjelent a Magyar Gazdaságtört. 
Szemle 1894. évf.-ban. 

SJ M. OkI. Szótar. 320 l. 
65 M. OkI. Szótár. 320 I. 
66 Schl'auf K. IVíagyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Bpest, 

1902. (Akad.) IV. k. 
6i SChl'a1lf K, ua. II. l~. Bpest, 1392. 
6·5 Vasvári kápt. házi levéltára. Lad. n. fasc. 10. nr. 4. (1543). 

69 Schrauf K, A krakkói magyar tanulók háza lakóinak jegyzéke 
8., 10. és 73., ll. Bpest, 1893. 

7 o Nagy Iván, Magyarország családjai, X. k. 795. skk. ll. 
71 OL. Karn. - Acta Publ. f. 2. n. 2. 1543-1544. 
72 FelcZhaus F'. M., Die Technik der Antike und des lVIittelalters. 

Berlin, 1931. 
73 OL. Kam. - Nádasdy-számad B. 1556. 223-230. l. 
7 J SchmicZt Fr., Geschichte de1: geodatiscben Instrumente und 

Verfal1l'en im Altertum und .i\;littelalter. Neustadt a. d. Haardt. 1935. 
75 Schott Gaspar, Pantometrum Kircheriantnn HerbipolensL 1660. 
7 ti Schu;entel' Daniel, Geometriae practicae novae et auctae 

tractatus ... Nürnberg, 1618. 
77 Martonfalvy Iml'(; emlékiratai (1501-1585) lVIon. Hung. Hist. 

XXXI. 150. l. Bpest, 1881. 
78 Gerő L., Magyarországi várépítészet. 359. és 355. l. Bpest, 1955. 
79 U. ott 150. l. 
80 U. ott 340. és 350. I. 
81 lvlartonfalvy I., 77. a. L m. 170. J. 
82 Spalla Giuseppe, lVIuraköz térl,épe 1670-ből Csáktornya rajzával. 
83 Felidana. Libro di arithmetica e geometrica. 1550. (Ed. Rossi, 

Torino. 1877.) 
8J Jaamles Buteo (1492·-1572). Opera geometrica, 1554. 
85 Kircher Athanasius, lVJagnes, sive de art e magnetica. Cöln, 1643. 

(221. 1. rekonstr. ábra). 
86 Páriz Pápai F., Dictionarium Latino-Hungaricum... Cibinii, 

1767. 423. 1. 
·87 Ezekhiel próféta könyve, 40. és 43. vers. 

88 Pataki VicZol', A XVI. 5zá<:adl Yárépítés Magyarországon. (Kny. 
a Bécsi Magyar Tört. Intézet ÉvkönyvébőI. r. k.) Bpest. 1932. 

89 SzencZrei-Szentivánul. MagYOH' Képzőmű\'. Lexikon I. k. 
XVI. I. Bpest. ~ . 

[lD Szabolcsi B., A zene története. 270., 271.. 278., 279. 1. Bpest. 1940. 
ul Hóman-Szekfíí, Magyar történet. II. kíad. III. k. 176-177. 1. 

Bpest. 
92 Pauler-Szilágyi. A magyar honfoglalás kútfői. Bpest, 1900. 

(Akad. Kiad.) 420. I. 
93 DomahicZy Sipos Elemér, A Sásvári Comitatus. Bpest, 1936. 

54 



91 Rugonfalvy Kiss I., A nemes székely nemzet képe. 108-109. 1. 
Debrecen. HJ39. 

95 Pais D., lVIagFu' Anonymus. Béla király jegyzőjének könyve a 
magyarok cselekedeteiről. Bpest 1926. 52-53. és 187. 1. 

DG H. Takács Marianna, A Sárvári vár. 5.1. Bpest, 1957. és Gmj A., 
P- Pannónia ókori földrajzára vonatkozó kutatások áttekintő összefog
lalása. - Übersicht der antiken Geographie von Par.nonien. - Dissert, 
Pannonicae Sel'. r. Tom. 5. Bpest, 1936. 

D'i Barabás György idb. leírása lVIagyarorsz. Vármegyéi és Városai c. 
sorozat "Vas vármegye" kötetében. Bpest, 1898. 94. l. 

9S Gerő L. 78 a. i. m. és Rados J., l\Iagyar kastélyok, Bpest, 
1931. 214. 1. 

Dn Gerő L. 78 a. i. m. - 361. 1. 
100 Szabó K.-Szádetzky L.. Székely Oklevéltár JI. 125. 
101 H. Takacs lVIarianna 96. a. i. m. 42-43. l. Okmány tár. 
102 Gerő L' J 78 §l. i. ln. 380, 381, 382. 1. 
103 Balogh Jolán, A magyar renaissance építészet. 30 l. Bpest 1953. 
10·j Bencze J., Sárvár O!'vostörténeti emlékei ből. Az 1955-56. évi 

lVIarkusovszky-emlékelőadások gyűjteménye. (Szerk. István Lajos dr.) 
;::63-275. l. Szombathely. 1957. 

105 Pataki 1/. 88 a. i. m. 27. 1. 138. j. és 32-33. 1. 
106 Pataki V. 88. H. i. m. 2-13. és 15. 1. 
107 Szamosközy I., Mon. Hung. Hist. Írók, XXI. L 74. 1. 
lOS Takáts J .. Az Izlam Szomba1helven. - Vasi Szemle. VI. évf. 

38. skk. Szombathely. 1939. ' 
109 Magyarország Várm. és Városai; Vas vármegye c. k. 59. 1. -

Epest, 1898. - Alaprajzát közli Gerő L. 78 a. i. m. 297. l. 
110 Géjin Gy., Szombathely vára. Dunántúli Szemle VIII. évf. 

Szombathely. 1942. (és kny. 1-28. 1.) 
III GeJ"ő L., 78 a. i. m. 151. 152. 1. 
II ~ Takáts J., 108 a. i. m. 4.0. 1. 
113 Egy Kőszeg ostronléinak leírását tartalmazó német nyeh"ű fel

jegyzésből tudjuk, hogy J.532. aug .. 5.-ke hétfői napra esett. (L. 109 a. 
i. m. 141. 1.) 

IH Bőv. l. 109 a. i. m. 196. l. 
1'15 Gerő 

.. Lékai var 
88-89. 1. 

L., 78 a. i. m. 117. és 162. stb. 1., továbbá 59 a. i. m. 
címszónál, végül Varju E., Magyar Várak. Bpest 1933 . 

116 Gerő L .. 78 a. i. m. 371. 1. 
117 Uo. 335: 1. 
118 Károlyi Z.. A Hanság és a Fertő tó rendezési kérdéseinek 

fejlődése. Vízügyi Közl. 1955/3-4 sz. 305. l. Bpest. • 
119 Iványi B... A Festetich család keszthelyi l.evéltára. Levéltári 

Közl. XXIV. évf. Bpest, 1946. 
1~0 Dannillger J. ifj., Pozsony sz. kir. város 15267. évi számadás-

köny\"e művelődéstörténeti szempontból. VII. fej. Bpest. 1907. 
l:!l Pataki V.~ 88 él. i. n1. 11-12. l. 
122 Patak.i ·V., 88 a. i. ln. 16. 1. 
1~3 Uo. 17. l 
1~~ Uo. 25. 1. 
125 Uo. 6. l. 
126 Zoltai L., A debreceni városháza 400 éves története. Debreceni 

Képes Kalend. 1932. évf. 

55 



127 Zoltai L., Vázlatok a debreceni reg l polgár házatájáróL A 
lakóház külseje és részei. - A debreceni Déri Múzeum :Évkönyve 1937. 
168-169. 1. (Debrecen, 1938.) - Szerző lábjegyzete szerint aházárakat 
a városi tanácsi jegyzőkönyvbe beyezetett vallomásokból jegyezte ki. 
A forrást kötetenként és a lapok száma szerint nem jegyezte fel. 

128 Haskó Gy., A pénz története Magyarországon 1526-1608. 
Kolozsvár. 1912. 

129 Sée, Henry, Die Ul'sprünge des modernen Kapitalismus. Wien, 1948. 

56 



Dr. BENDEFY LÁSZLÓ 

SZOMBATHELYI BENEDEK RUDASMESTER 

Adatok a XV-XVL szazadbeli m.agyar mérnökök 
szaktevékenységének és életkörülményeinek ismeretéhez 

(Rövid kivonat) 

Magyarországon a mérnöki tevékenység igen régi múltra tekint 
vissza. Már a XI. századból vannak olyan okleveleink, amelyek határ
kijelölésekről szólnak, a XIII. századból pedig arról is tudunk, hogy több 
esetben meglevő mappák felhasználásával, helyszíni beazonosítás alap
ján bonyolították le a határbejárásokat. 

A geometriai practicára vonatkozó első ismereteket a betelepülő 
idegen szerzetesek hozták magukkal, de már a XIV. századból bizo
nyossággal ismerünk mérnöki foglalkozást űző magyar, polgáriegyéne
ket. Ezeket a »rudasmester« cím illette meg. (»Rud« szavunk azonos 
jelentésű a német »Ruthe« szóval és kb. 10-12 láb hosszúságú, fából 
készült mérőléc et jelent. »Mester« szavunk a »IVleister, Maestro« szóval 
azonos jelentésű.) 

Valószínű, hogy az 1276-ban tűzvészben elpusztult veszprémi káp
talani főiskolában a geometria practica elemeit is tanították egyéb gya
korlati tudományok mellett. Az 1465-ben alapított pozsonyi egyetemen 
(Academia Istropolitana) a német és francia példák mintájára vezették 
be a különböző tantárgyakat. Így a gyakorlati tárgyak tanítására is 
részben sor került. Mátyás király 1480 körül egész egyetemi várost 
kezdett ·építtetni Budán. Ha halála tervének keresztülvitelében meg 
nem akadályozza, a budai egyetem Európa legszínvonalasabb egyete
mévé lett volna. Így azonban a magyar ifjak továbbra is a külföldi 
egyetemek látogatására kényszerültek. Jena, Krakko, Göttingen, Bécs, 
Prága és Bologna egyetemein találjuk a legtöbb magyar hallgatót. 

Évente száz és száz magyar ifjú kereste fel a külföldi egyetemeket 
és szerzett ott oklevelet. Így - többek közt - az 1498-ból ismerjük 
Petrus Lossai magyar mérnök nevét. Magyaróvárt született, bolognai 
diák \'olt, majd Litvániában folytatott mérnöki gyakorlatot. 1563-ban a 
a siklósi származású Christophorus Puehler írt egy igen alapos föl ct
méréstant, azaz - akkori szóval - Geometria practica-t. Puehler 1520 
táján a bécsi egyetem hallgatója volt, és továbbra is a mai oszh'ák 
földön maradt. 

Az 1524-1526. évekből maradt fenn Benedictus Zombathely rudas
mester (Ruthenmeister) emlékezete egy kifizetési lajstrom formájában. 
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Ebből l;:idel ült, hogy a nevezett a híres Kanizsay-család udvari mér
nöke volt. jyIinden valószínűség szerint a bolognai egyetemen szerezte 
mérnöki tudományát, amely nem specializálódott egyetlen meghatáro
zott területre, mert abban az időben a mérnöknek mindenhez kellett 
egy kicsit értenie. Földmérői tevékenységük ez időben nem jelentett 
többet, csak annyit, hogy szükség esetén fölmérték egy-egy vár kör
nyékét, főként olyan céllal, hogy a várat kijavítsák, vagy megerősítsék. 

Szombathelyi Benedekről is kideríthető volt, hogy feladata első
sorban a Kanizsay-család várainak jókarban tartása lehetett. Öbenne 
kell látnunk a sárvári vár első komoly építőjét. 1526 táján olyan ki
váló karba hozta Sárvár ősi várát, hogy 1532. augusztus 14-én hiába 
támadta meg egyik török sereg a várat, több napi ostrommal sem 
tudta bevenni azt. Szombathelyi Benedek alkotása kiállta a próbát. 

Ebből a korból, nevezetesen 1555-ből fennmaradt Pápa városának 
erődítési tervéhez tartozó mérési eredmények leírása. (Az eredeti latin 
szöveget fentebb teljes terjedelmében közlöm.) Az itt felsorolt adatok 
allmlmasak arra, hogy némi fogalmat alkossunk magunknak a XVI. 
századi városmérések pontosságáról. 

A hosszakat általában mérőkötéllel mérték. A mérőkötél. ha nem 
korábban, már a babyloni időkben ismeretes volt. Egykorú feÍjegyzések 
szerint a mérőkötelet Babylonban, Assziriában és az ókori Egyiptom
ban már időnként komparálták is. A kőzépkorban a kötél komparálá
sáróI nem tudunk, annyi ismeretes azonban, hogy a különböző orszá
gokban használatos mérőkötelek hossza és beosztása eltérő volt egymás
tól. Így pl. a Geometria Culmensis szerint egy "Corda« azonos 10 ,·rúd«
dal, egy ,'rúd" pedig 15 lábbal. Eszerint a kulmi mérőkötél hossza 
mintegy 45 méter volt. Schott szerint a mérőkötelek hosszában ± l láb 
bizonytalanság mindég feltételezhető. Szerinte voltak 50 láb hosszú
ságú mérőkötelek is. Schwentner 1618-ból 32 és 36 lábas mérőköteleket 
írt le. 

A pápai városméréshez használt mérőkötél 36 lábas beosztású, 
hossza tehát 11-12 méter volt. A mérőkötélen a lépések mindenkor, 
de néha a lál::ak is, csomókkal, vagy l'áerösített idegen tárgyakl;:al voltak 
jelölve. Amennyiben a kötél hossza akár a használat közbeni meg
nyúlás, akár az időjárási körülmények folytán csak 4--5 százalékkal 
megváltozott, ez kötelenként máris 0,5 méter körüli mérési hibát ered
ményezett. Ez azonban csupán egy lehetséges, kedvezőtlen szélső érték, 
a valóság jóval kedvezőbb volt. A várak kivitele és az előzetes tervek 
igen jó egyezése azt bizonyítja, hogyamérés alkalmával 100 méteren
ként 15-25 cm-es pontosságot feltétlenül elérhettek. Ezt Augustin 
Hirsc1lVogel. (1503-1553 körül) bécsi matematikus, geometra és kémilus 
mérési eredményei ugyancsak alátámaszt ják. Ez a XVI. századi osztrák 
mérnök Bécs első városmérése alkalmával. 1547-ben már háromszögelés
sei létesített alaphálózatot. Koppe C. közlése szerint a háromszögelés 
elvi megoldását Miinster Sebestyén tette közzé 1544-ben, "Cosmographia« 
című munkájában. 

Benedictus Zombathely a nádor (palatinus)" özvegyének, Kanizsay 
Dorottyának udvarában élt és elsősorban a várak: Sárvár, Léka, Kanizsa 
stb. állagának jókarbantartása a feladata. Analógiák alapján tudjuk, 

* A középkori magyar palatinusi (nádori) méltóság leginkább a 
királyi helytartói tisztséghez hasonlítható. 



hogya főurak udvari mérnökei ket igen jól fizették. Lakást, földeket, 
természetbeni gazdag állattartást biztosítottak nekik, s ezen felül még 
havi készpénzfizetséget is kaptak. Az úrnő évről-évre szerződést kötött 
Benedek rudasmesteLrel. (A szerződés eredeti latin szövegét tanulmá
nyunk elején szószerint közöljük.) Ennek értelmében az uradalom -
a természetbenieken kívül - havi 1 arany forintot fizet a rudasmester
nek. fáradozásai fejében. Ez az összeg egy mai 5-10 évi gyakorlattal 
bíró mérnök havi fizetésének felel meg. Abban az időben (1550 körül) 
Debrecenben, egyik legnagyobb magyar városban 12 forintért, tehát 
Benedek rudasmester l évi készpénzjavadalmazásáért lehetett egy kisebb 
házat venni, 42-50 forintért azonban már rangos polgári ház is gazdát 
cserélt. 

* * * 
Tanulmányunkban több alapvető kérdést is tisztázni óhajtottunk. 

lVlindenekelőtt a »rudasmester« és a vele rokon értelmű szavak fogal
mát. Ugyanis »rudasmester«-nek a régi magyar nyelvben csakis a 
mérnököt mondták, ellenben rudas-nak nevezték a geometrákat is, meg 
azokat a lovászokat is, akik a négyesfogaton az első pár ló egyikén 
ültek. Sőt, a kocsi, vagy szekér rúdj ának jobb oldalára befogott ·lovat 
is »rudas«-nak mondották. 

De mehetünk még messzebb is. A »rudas« szó mennyiségi egység
határozóként is megtalálható. Az l600-as évek elején »rudas« egység
ben n1érték a zab ot, kölest, lencsét, árpát, és így tovább. Ez a mérő
egység még a török adólajstromokban is szerepel. 

A a legkorábbi okirat, amelyben a mérnököt »rudas«-nak nevezik, 
1337-ben kel; a legkésőbbi pedig 1725-ben. 

Ezek szerint kétségtelen okleveles adatok bizonyítják, hogy már a 
XIV. században voltak Magyarországon polgári, azaz nem a papi rend
hez tartozó, képzett, és foglalkozásszerűen a mérnöki tudományukból élő 
»rudasmesterek« is. 
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,UP. J1AU10 I3EH,LlE<PI1: 

"MACTEP (MEPI1J1bHOrO) IlPYTA", EEHEAvUG COMEATXEtI11 

AaHHble K 3HamnO CTIe~l1aJ1bHoi1 ,1l,e5ITeo1bHOCTH 
II )l(H3HH BeHrepCKHX HH)l(eHepOB XV -XVI BB. 

(Pe31O.1Ce) 

I1H/KeHepH311 ,lellTe.lbHOCTb B BeHrpllll mleeT BeCb~la CTapble Tpa,lI!Ullll. 

Ha41!Hall C XI-ro Bel\a, B TO~! 411C,le B rpa~IOTax, lIMelOTCll ,laHHble. Cy,lll 

no KOTOPb!~1 ylKe B TG Bpe~lll npmleHll.ll1Cb 1I3BeCTHbJe lIH/KeHepHble nplle:,lbl. 
llo ,laHHbnl /Ke XVIII-ro BeKa Ha~! ll3BeCTHO, 4TO onepaUlIIl no OTMe}KeBaHlHO 
COBepwa.l!ICb npll nO~IOWI! U.l!eIOl/{UXUI i{apr. 

3HaHI!ll no npaKTlILJeCKOli remleTplIl! nepSOHa4a.lbHO Óbl,lll np!lBe3eHbl 
ti BeHrpyJO 3aceJl11SWll~llIC5! lIHOCTpaHHbDt!! :,IOHaXél.\t!l. O,lHaKO, no Ha,le/K
HbI~! XIV-ro aeKa Ha~! ll3BeCTHO, 'lTO B TO Bpe~!ll ÓbWI! y/Ke II rpalK,laHCKlIe 

.'fma, paÓOTaBWlle fl Ka4eCTBe llH/KeHepa. TaK!:e .lllua Ha3blBanl!Cb rudas-
mester, T. e. <<:.!aCTepa~1lI (~!epI!JlbHoro) !1pyTa». 

(BeHr. C.l0BO rúd TOlK,leCTBeHHO He~!eUKO~!y CJJOBy Rute. OHO oÓ03Ha· 

UáeT ,lepeBllHHyJO Mepl!.lbHylo peiiKy ,lJlllHoi'I fl 10-12 cpyTOB, ynoTpeóJl11B
ll;yJOCll np!! !!H)KeHepHbIx onepaumu. Cl0BO )Ke rudas - npllJlaraTe.lbHoe 

OT cyweCTBIiTe,lbHoro rúd. A C,10BO meste)' «:,!aCTep».) 

BepoHTHo, 'lTO B cropeBwelI B 1276 r. uepJ\osEOl"I BbIcweii WKO.le B r. 

Becrrpe~! p5l,l0:.! c ,lpyfI!~1!I npen~!eTa,l!! npenO,laSamICb II 3.1e'leHTbJ npaK
THlJECKOII reo~leTpllll. B ylJpe)l{.1eHHo~1 B 1465 r. DO/KOHbCKO:'1 yHlIBepcllTeTe 

(A.cademia Istropolitana, B TenepeWHe:.! I3paTlICJlaBe) OT,le,lbHbJe npeA

:.:erbl ÓblJll! 3aBe,leHbl no He~leUKll:'1 JI cp,lllHlly3cKml npmlepa:.r. TaK, ~!e/K.:ry 
np04ml, npenO,laBamICb II npaKTlllJeCKUe npe,l'leTbl. I<:OpO.lb Alamac OK0.10 
1480-ro rOAa Ha4aJ1 CTpOIITb yHllBepclITeTCl\lIii rOpO,lOK B l3y,le, Tor,lawHeli 

no.ll1Ue BeHrplll1. OH, O,lHaKO, y:\lep npe/K,le 'le~! BbIlJO.1HHTb CRoii nJlaH 

o C03,laHlIlI ca~lOro npeBOCXOLlHoro yHllBepcllTeTa B EBpone. D03TO:'ly BeH
repCKlIe CTy,leHTbI 6blJl1I BblHy/K,leHbI npOLlOJ1/KaTb nocellleHlle 3arpaH1I4HblX 

yHlIBepclITeTOB. Lfallle Bcero ~Ibl BCTpe'lae:'ICH B TO BpeI51 c BellrepCKIDIIi 

CTy ileHTa:'llI B yH!IBepClITeTax EHbI, KpaKOBa, BeHbI, Dpam II 13onOHblI. 

KatK,lblii ro,l HeCKO.lbKO COTeB BemepCKlIX JOHOW Bble3/K3nO 3arpallllUy, 

'HOÓbI OKOll411Tb yHlIBepclITeT. TaK, Hanpmlep, 110 ,laHHo:'ly 1498-ro rona 
Ha:'1 1I3BeCTHo, 4TO BellrepcImii HlI/KeHep Petrus Lossai OKOH'lI!J1 yHlIBep
elITeT B r. 130cloHbe (I1TamIHI, 3aTe:.! OH Bea lIH1KeHepHyJO npaKTIIKy lia 
JIHTBe. B 1563 r. ypO/KeBeu. 113 WlIK.l0wa (3arra,lHa51 BeHrplIll) Chris-

60 



tophorus Puehler HaIl!!CaJl rt)yHJ.a~le'lTiI.lbHy10 paóOTy IlO 3e:,1.le:,!epIIlO. 
Ha3BaHl!e paÓOTbI: Geomet,'ia practica. Puehler ÓbI,l OKO.10 1520'ro rOJ.<l 
CTYJ.e,"TO:'l BeHCKoro yIl!!BepCliTeTa. OH OCTa.KR II BIlOC.leJ.CTBl!lI Ha Teppn-
TOplilI TenepeWHeii ABCTpllI1. 

no J.aHHbD1 1524-1526 rr. l!a:'l jl3BeCTHa J.eme.lbHOCTb líHiKeHepa 
EeHeJ.ilKTa CO~lóaTxeiiH (no TouawHeií opeporpaqJlll!: Benedictus Zo-mbat-
hely). no n.ldTefK!loil BeJ.O:'IOCTII y:1Hae:'I, 'lTO OH ÓbI.l (mpl!J.BopHbI:'I» liH-
r.·:eHepO\l 3Ha:'leHlIToií J.lliIaCTllIl I\aHIDK3!!. OH, no Bceli BepORTHOCTlI, OKOH-
'1:.1 yHllBepclITeT 3 r. 130,10Hbe. HHfKeHepHaR J.eRTe.lbHOCTb B Ty 3noxy 
ewe He w,le.la CTO.1bKO cneu!!a.lbHbIX OTpac.1eii, l\aK B HaCT05lWee Bpe:'IR. 
3aJ.aya !!H}KeHepOB 3aKc1l0'Ia.laCb r.laBHb!:\l oópa30:ü B pe:'IOHTlipOBKe rrOB-
peiKJ.eHHbIX KpenocTeii. 

TaK, II B CBR3l! C E. CO:'IÓaTXeii!! Hall! 1I3BeCTHO, qTO era 3aJ.a'la 3a-
h.'IlOl!a,laCb 3 yxoJ.e 3i! IqerroCTl1l\l!! J.!!HilCTlII! J\aHIDKaII. OKono 1526-ro 
rOJ.a OH TaK TmaTeJlbtIO yKperrn.l J.peBHlOiO KperrOCTb r. WapBap (3arra2~
hall Be!lrplill), 'ITO B 1532 r. TypeUl\l!:'l BoiicKa:'i, lieOlOTpll Ha J.o.lryIo 
oc:aJ.Y. He Y;:I,3,lOCb 3aHRTb ee. TaKm! OÓpa30l\I, paÓOTa E. Co:.róaTxeiílI BbI-
. .'lep/Ka.la lIcn bIT a l!l!e. 

lb 3TOii SIlOX!I, a ll:'leHHO l!3 1555 r. coxpaHll.lllCb J.OKy:'leHTbI, OHIO-
C5111u!eCll K n.1aHa1\1 no yKpen,leHl!1O r. nana (3anaJlHa51 Bel!rpI!R). U1aTlIH-
CKllii TeKCT rrOJ.n!IHHlIKa .lOKY"leHTOB npUnO}KeH.) no J.aHHbDI ]I()!(preHTOll 
~[bI ~!O}KeM COCTaBI!Tb ceóe 1!3BeCTHoe nOHllTlle O TO'lHOCTll 1!3~lepeHl!li no 
nOBOJ.y yKpeHliTe.lbHblX paÓOT B XVI. S. 

,Q.l II Ha 1!3:,repH.1aCb, KaK rrpaSll.l0, ~rep!I.lbHOii BepeBKoii, KOTopaR, s 
CBOIO 04epeJ.b. óbwa B ynoTpeÓ.leHIll! y}Ke B BaBI!.lOHe, :kCllpllll, II ErunTe. 
B ErI!nTe, BnpO'le~!, J..l!IHa 7I1epll.1bHOii BepeBKII Bpe:'lll OT Bpe~reHJI YT04-
HH,laCb 8.1aCTll:'!l1. TaKl!e )'TOl.JHeHl!51, HaCKO.lbKO Ha~r 1138eCTHO, s cpeJ.Hl!e 
BeKa He np080J.1!.1I!Cb, lIIeplI.lbHbIe sepeBKll, ynoTpeÓ.15le1\lbIe B pa3HbIX CTpa-
Hax Ób!.lll pa3ml4Hoii ,WllHbl II pa3nll'lHOrO J.e.leH II ll. TaK, Harrpll~rep, no 
Geometria Culmensis OJ.Ha (:corda» ((SepeBEa» ) TOfKJleCT8eHHa 10 q'úd;) 
((np)'TY»), OJ.IIH ({rúd» - 15 epyTy. rr03T01\lY Ky.lb:.rCKall 7IrepIlJ!bHa51 Be-
peBKa 6blJla J.nllHoií nplDlepHO 8 45 :'1. no MHemllO illoTTa (Schott) B 01-
HOllieHlIll J..lI1HbI 8epeBOK BCerJla :'lOiKHO C4HTaTb2ll c Ko.leÓaHlie1\! 8 ± l 
epyT. nO era )Ke ~!HeHI!lO mleJlllCb l! BepeSl\jl J..l!IHOíí 8 50 epyTOB. WseHT-
nep (Schwentner) Onl!CblBaeT 113 1618 r. :,lepIWbHble Bepe8KI! ;:J..lI!HOií II 
32 II 36 <PyrOB. 

,\lep!WbHa51 llepe8Ka, yrroTpeÓ,lHe1\lan B r. nana, !D1e,la J.e,leHlle s 36 
epyT08. Ha BepeBKe wam Bcer Jla, a IIHOLQa l! epyTbI Óbl.lll y3,la~ll! 1!.11! JlPY-
fH,r II cnocoóaMll OÓ03Hal!eHbL ~. ,J.1IIHeHJ!e BepeBKII BC.leJ.CTBlle yrroTpeó.1eHIIH. 
li.lll iKe 1131\leHeHlle ee Jl.lIiHbI 113-3a norOJ.bl B 4-5 °':0 np!180J.1!.lC y a.;: e no, 
OTJle.lbHbIM Bepe81;al\1 K OllillóKe B 1!31\lepeHIIJl rrpm\repHO B 0,5 ll!. TaKa51 
OllillóKa 51B.151eTCH, OJlHaKO, TO.%KO KpaiiHel! B031\!OiKHOCTbIO. J.'l3711epeH!!R ÓbI.11I, 
KaK npaBI!JlO, J.OEO.lbHO TOl!Hble. CpaBHeHlle Il.laH08 c JlaHHbDll! KpenOCTeii 
ca~!I!x CBI!.leTe.lbCTByeT O Tml, 4TO npl! !l3',lepeHl!l!, KaK npasu::o. J.OÓbl-
B;;.laCb rro 100 ~leTpaM T04HOCTb 8 15-25 Cll!. TaKoe rrO.l0)Ke;1l;e Beweü 
p.oJlTBepfKJ.aeTCE II pe3yc1bTaTa:'1l! rro 113l\!epeHlllO BeHCKoro l\laTe1\laTIIKa, re-
MeTpa II XlIlIlI!Ka, A8ryCTllHa rl!pweporen51 (Augustin Hirschvogel). OKOJlO 
1503-1553 rr.). 3TOT a8CTpl!iicKlIii l!HfKeHep XVí B. ya.;:e 8 1547 r. rrpu-
MeH5IJl npH IimKeHepHbIX onepaUI!HX B r. Bene TpHaHry.,5111lllo. nO cooo-
meHIIlO U. I\onne (C, Koppe) npllHUlIn TpnaHry.l51Ul!1I óbIa onyÓJl!IKOBaH 
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BnepBble CCÓaCTlIaHO~1 MIOHCTepú,j (Sebastian Münster) B 1544 r. B era 

paóoTe «Cosmographia~'. 
E. Co:QÓaTXei!!1 )l(!I.1 130 J.13ope 13J.OBhl na.laTllHa (Ha~leCTHIIl([l Bemepc

Koro !\OPOclll) L!.opocpell l\aHHfKall. Ero OÓ5l3aHHOCTbfO Ób!.l, Ka!( ODIETll.I0Cb 

Bh!We, yXOJ. 33 KpeIlOCTllI.Ill. H~lelOllmeCll .laHHhle CBll.leTe.lbCTBV!DT o Tml, 
\,TO ilH)KeHephI Be.lb~JO)!\ Óhl.ll' XOpOWO on;lalleHbI. OHiI n0.1ylÍa.111 B :"a

qeCTBe B03HarpafK.leHII1l l\BapTllpy, 3e~I.IIO, OÓll.1bHyIO HaTypOIl.1aTy II Kp011,,~ 
"'TorO II :,leC5i4HOe .leHe)KHOe fKa.10BaHbe. B.lOBa e)KerO.lHO BODÓHOB.lil.la 

I\OilTpa!(T c llH/i\e!lepO:,1 5. CO~lóaTXeiilí. (C\r. .1aTllHcKlIii TeKCT flO.:t.lllHlli!l;a 

EOmpal\Ta B Ha lla.le HaCT051weii paÓOTbI.) Uo KOHTpai\Ty CO~ló,lTxeii!! nOclY

l12.10 e)Ke:-!eC514HO l 30.10TOii Cil;lOpllH B KaqeCTfle .leHefKHOrO B03Ilarpa/iUeilll/l. 

3Ta cy:-I:,la COOT!leTcTByt'T s H3CT051We!: spe:-!/l 3apr.:í3Te lIH)KeHcpa. li~!e

JOlllerO 5-10-.1ETHIOJO flpal(T1I;;y. B TO Bpe~l5l (01(0.10 1550 rO.la) li L!.eópe

llelle, O.lHO:,l li3 ca:.lb!X ÓO.lbUlJ!X rOpOJOB BeHrplIII HeÓo.1bwoii .'IO~I CTOll.l 

12 qm.l0p!IH013, iJ ÓO.l bIll O i'! .l 0:.\ co BCe\lll y _10ÓCTBa~1lI Toro spe:'leHli, H2I1pll

:'lep. 42,ö(; CjJ.10pllHOR. 
B csoeii paóoTe ;.1 b! CTaBII.IL ceóe ue.lblO BblllCHe!l!le Hel\OTOpbIX p.l0Bb!X 

[OlJpOCOB, flPC)IUC' lJcero 13bJ5lC"eHW~ 3Ha t jeHlle C.IOBa Tudasmester II era Cil

HOHl\:.í03. Rudasmestel' Óbl.10 TO.lbI\O H33B3eHlIe lllJ/l(eHepOB II cT3pofleH

repclw:-I 5l3bIEe. Ha3!l3i1Ue py.:rac I10CIJ.1l! II reo:,j'cTPbI, II EOJiIOXl!. CIL'leSIillIe 
lia O.:r 11 o ii !l3 .10i113.liiX 'lenepl\lI, .l3)l\e II .10Wa.lb, 3aI1p":.,,eHlla51 H2I1paSO 

OT .'IUW.la. 
F,PO:.IC:: "Toro rudas iiB:IHeTCH T,n:fKe II e.lliHlllleii !13:.1epeH!I51. (l-Ianjlll

:',lep. lJ HaLJa.le 160Ci ro:LOS osec, flpOCO, 4e'iCBllllil, 5lLJ:'leHb 113:'lep51clliCb 1'tldas-
a:'!1!. Rudas I,a!( e.lill!!íIla 1I3'.lepeHII51 cjllIrypupyeT II B TypeUl\lJX CI1lICI(aX 

flO cóopy Ha.lorOB.) 
Ca:'lb!ii cTapbtii .:rO!\y~leHT, B KOTOpO:'! i1H}j(eHep II:'I"CT Ha3BaHlle rudas, 

.'IaTllpOB3i1 s 1337 r., a ca:-íblii fl03.'IHllii - s 1725 r. 
Uo Ece:-IV 3TO:'l\' He I10.:r.le}KllT CO~lHefllIlO, 4TO 1(3;( li .l3HHble rpa:.IOT 

.:rOl\33bIBaV'T - VIl,é B XIV B. Ó;'I.ll1 B Be11rpllll rpa1K.l3HCKlle, He TO<1bKO 

UeP;;OBH:oie ,11ma: Be.llIllIe lIfDKeHepHylo .le51Te:lbHOCTb. 
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Dl'. LÁSZLÓ BENDEFY: 

BENEDICTUS ZOlVIBATHEL y, POLE-MASTER 

(Szombathelyi Benedek rudasmester) 

On Activities and Life of Hungarian Engineers of the 
15th and 16th Centuries 

(Summary) 

Engineering in Hungary can be traced very far back in history. \YJ; 
have records dealing with field surveys as early as the 11th century. 
Records speak also of several surveys carried out by means of contem
poral'}' maps which seI'Ved as basis for local identification of estate 
boundaries in the 13th century. 

An elementary knowledge of practical geometry (geometriae prac
ticae) ,vas introduced to our country by foreign monks settling do\\'n 
in Hungary, but names of Hungarian civil persons pursuing engineering 
were recorded as early as the 14th century. They were honoured by the 
title of pole-moster. (The Hungarian word "rudasmester« is of German 
or Saxon origin [in German: Ruthenmeister]; »rud« 'is the same as 
»Ruthe«, "rood [rod]« and »mester« means .. l\1eister«, »master«.) 

It may be supposed that, besides other practical sciences, rudi
ments of geometry were also taught at the Veszprém episcopal Academy. 
which was destroyed by fire in 1276. At the Pozsony University. 
Academia Istropolitana, which \vas founded in 1465, practical sciences 
were also introducted. folhving German and Freneh examples. King 
Mathias began to build the Buda University and a citeé universitaire 
round it in about 1480, but he was prevented from carrying out his 
plan by his death. Had the Buda University been built up, it would 
surely have become one of the most celebrated lln'versities of Europe. 
But, unfortunately, Hungarian young men wer e compelled to study at 
foreign universities. of which Jena. Cracow, Göttingen, Vienna. Prague 
and Bologna had the lm'gest number of Hungarian students. Every 
year saw hundreds' of Hungarian undergraduates at universities abroad 
and many of th em graduated there, too. One of th em of whom we 
have recorded knowledge from 1498 was Petrus Lossai, a Hungarian 
engineer. He was born in Magyaróvár, graduated in Bologna, Ita)y, 
and worked in Lithuania. In 1563 a certain Christophorus Puehler, born 
in Siklós. Hungary. wrote a book on land survey, i. e. on Geometria 
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Practica. Puehler graduated at the Vienna University in about 1520 
and lived and \vorked in Austria. 

A pay roll of 1525-1526 preselTed us the name of Benedictus Zom
bathely, an engineer (pole-master, Ruthenmeister). From that pay roll 
\Ve learn that he \\'orked as an engineer at the court of the famous 
Kanizsay family. He most probably graduated as general engineer at 
Bologna University. Engineering was not specialized in those days: an 
engineer had to know a little of evelT section of engineering. As 
surveyors they scarcely had more to do than to survey the surroundings 
of castles and buildings in order to improve the strength of defences. 

As to Benedictus Zombathely, it can be definitely proved that his 
job, too, consisted mostly of maintaining the castles of the Kanizsay 
family. We are led to regard him as the first expert builder of the 
fortification of Sárvár. Round 1526 he managed to reconstruct the 
ancient fortification of Sárvár so successfully that of the 14th August 
1532 it resisted the assault of a Turldsh army, which failed to occupy 
it after several days of siege. The work of Benedictus Zombathely 
stood the test. 

A copy of sun'ey relating to the reconstruction of the fortification 
of the town of Pápa has been preserved for us from 1555. (The ori
ginal Latin text is published in this book) The data mentioned there 
make it possible for us to form some idea as to the exactness of the 
surveying of towns in those days. 

As a rule, lengths \vere measured by rope. Surveying rope was al
ready kno\vn in Babylon, if not earlier. According to contemporary 
records, surveying ropes were even compared in Babylon, Assyria and 
ancient Egypt from time to time. Concerning comparison of surveying 
ropes in the lVIiddle Ages, \\Oe have no records. It is, ho\Vever, known 
that the length and division of surveying ropes used in various countries 
were not equal. According to the Geometria Culmensis, e. g., one 
"corda« \vas equal to one rod (rood) and one rod (rood) to 15 feet. 
Consequently, the length of one Culm rope was equal to 45 metres. 
According to Schott, an uncertainty coefficient of plus-minus 1 foot 
could be supposed with ropes. He speaks or ropes which were as long 
as 50 metres. By Schwentner, 1618, 32 and 36 fo ot long ropes \Vere 
also recorded. 

The rope used for the survey of the town of Pápa had a 36 foot 
division, consequently ist length \Vas 11-12 metres. Steps and even 
feet on the rope wer e marked by knots or some objects tightened to 
the rope. The changing of the length of the surveying ropes by 4-5% 

in consequence of long use or OINing to weather circumstances caused 
il ciivergence of 0,5 metre. But that means only an extreme value. in 
reality the divergence "'as generally much less. The agreement between 
the preeliminary plans and the actual execution of buildings prove 
that it did not surpass more than 15-25 centimetres per 100 metres. 
August Hirschvogel (about 1503-1553). a Vienna mathematician, geo
meter and chemist, recorded own surwey findings of same exactness. 
This Austrian engineer applied triangulation when he first made an 
exact land survey of the city of Vienna. According to C. Koppe it 
was Sebastian Münster \'\'ho dealt first with the theol'}' and practice 
of triangulation in his book ,·Cosmographia« published in 1544. 

. Benedictus Zombathely lived in the court of Dorothea Kanizsay, 
widow of the palatine (nádor) and had, first of aH, to look after the 
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maintenance of fortresses like Léka. Sárvár. Kanizsa etc. As it is 
krÍown by analogies, the landlords of that age paid their engineers weIl. 
They granted them a house to live in, lands, payment in kind and 
some allowance in cash, too. The landiady renewed the contract of the 
pole-master, Benedictus, from year to year. (The original Latin text of 
the contract is published in this book.) According to the contract, tJ1e 
estate" management paid Benedictus, the pole-master, 1 gold guilder 
every month above payment in kind. As to purchasing power, this sum 
is equal "to the salary of an engineer today wi th 5-10 years of practice. 
In 1550. a smaller house in the town of Debrecen. one of the largest 
towns óf Hungary, could be bought for 12 guilders while a very good 
burgher's house cost 42-50 guilders. 

*' *' *' 
In our study we wished to clear a few fundamental questions, 

like the exact meaning of the word »rudasmester« (poIe-master, 
Ruthenmeister) and words of the same root and relative meanings. 
The engineers were originally called »rudasmester«. But other deriva
tions of the same root had and still have different meanings. Geometers 
were also called "rudas«. »Rudas« was the name of the coachman 
ri ding on one of the first horses in the coach and fo ur and also of 
the horse on the right side of a carriage pole. 

But going fUl·ther, we find that »rudas« was a unit of weight 
of oat, millet, lentil, barIey and so on, too. This unit of \veight is 
mentioned by Turkish documents, too. 

The first record in which the engineer is called »rudas« dates from 
1337. and the last from 1725. 

"Thus on the basis of the above records and documents it can be 
stated that civil (i. e. not cleri cal) persons worked as surveyors in 
Hungary as early as the 14th century." 
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DR. LÁSZLO BENDEFY: 

BENEDICTUS ZOMBATHELY, RUTHENlVIEISTER 

Beitrage zur Kenntnis der Tatigkeit der ungarischen Ingenieure 
im XV. Jahrhundert 

(Zusammenfassung) 

Die IngenieurHitigkeit in Ungarn kann auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Schon aus den elften Jahrhundert besitzen wir Ur
kunden in denen von Grenzbesichtigungen gesprochen wird. "\Vir "\vissen, 
dass die lVIetationen in vielen Fallen in Ort und Stelle auf Grund 
bestehender lVIappen durch Identification abgewiekelt wurden. 

Die ersten Kenntnisse der geometriae practicae wurden von den 
in Ung arn angesiedelten lVIönc.l:len mitgebracht, man kennt abel' schon 
im XIV. Jahrhundert bürgerliche Personen ungarischer Herkunft, die 
die Profession eines Ingenieurs ausgeübt haben. Diesen Personen ge
bührte der Titel eine s (»rudasmester«) Ruthenmeisters. Unser "\Vort 
»rud« ist dem deutschen \Vort Ruthe gleich und bedeutete einen 
10-12 Fuss langen, aus Holz gemachten lVIassstab. Unser Wort »mesler« 
ist gleicher Bedeutung wie »lVIeister, lVIaestro«. 

Es ist anzunehmen, dass die Elemente der praktischen Geomelrie 
auf der Veszpremer Akademie, die abbrannte, neben anderen Studien 
mit vorgetragen wurden. Auf der 1465 gegründeten Pressburger Uni
versitat (Academia Istropolitana) wurde der Lehrplan nach deutschen 
und französischen lVIustern ausgebaut dem Zufolge auch über prak
tische Facher gelesen wurden. Der ungarische König lVIath.ias begann 
eine ganze Universitatsstadt in Buda aufzubauen. Hatte der Tod die 
Ausführung seines Planes nicht zerstört, so ware die Ofner Universitat 
eine der vornehmsten Europas ge~\·orden. So aber mussten die unga
rischen lernbegierigen Jungen auslandische Universitaten besuchen. 
Die meisten Ungarn haben auf den Universitaten zu Jena, Krakkau, 
Göttingen, Wien, Prag und Bologna studiert. Hunderte von ungarischen 
jungen Leuten haben jedes Jahr auslandische Universitaten aufgesucht 
und dort diplomiert. So kenn wir unter Anderen den Namen des 
ungarischen Ingenieurs, Petrus Lossai, aus dem Jahre 1498. Er wurde 
in lVIagyaróvár geboren, studierte in Bologna und arbeitete als Ingenieur 
in Lituanien. 1563 hat Christophorus PuehIel', der aus Siklós sÜlInmte, 
ein sehr umfassendes Geodesiebuch, ein Buch über »geometria prac
tiea« geschrieben. PuehIel' war ungefahr 1520 Student der Wiener 
Universitat und blieb auch fül' weiterhin in Österreich. 
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Der Name des Ruthenmeisters Benedictus Zomba1.hely wurde uns 
in der Form eines Zahlungsverzeichnis aus den Jahren 1524-1526 übe!'
tragen. Daraus ist erkennbar, dass er der Hofingenieur der berühm
ten Fanlilie Kanizsay war. Aller WahrscheiJllichkeit nach hat er seine 
Kenntnisse als Ingenieur an der Universitat von Bologna angeeignet. 
Das bedeutete keine Spezialisierung, da der damalige Ingenieur von 
allen etwas wi ss en musste. Die Feldmessungstatigkcit bestand nur 
dara us, dass der Ingenieur die Umgebung eines Schlosses ermass um 
das Schloss zu repalieren oder zu befestigen. 

Betreffs Benedictus Zombathely könnte nachgewiesen werden, dass 
seine Hauptaufgabe die Inordnungshaltung der Schlösser und Befesti
gungen der Familie Kanizsay \var. Wir sind geneigt ihn als den ersten 
Baumeister der Ságvárer Befestigung zu betrachten. Nach 1526 hat er 
die Befestigung so gut in Ordnung gebracht. das s sie von einern 
türkischen Heer vergebens gestürmt \\'urde, dem es nicht gelang sie 
nach mehrtagiger Belagerung zu erobern. Das i,\Terk von Benedictus 
Zombatllely bes1.and die Probe gut. 

Aus dieser Zeit blieb eine Zusammenstellung der Messungen dcs 
Befestigungsplans der Stadt Pápa auf uns. Der lateinische Originaltext 
ist im Buche voll enthalten. Die dort angefülll·ten Daten eignen sich 
sehr gut dazu, um uns auf derer Grund gewisse Vorstellungen von 
der Genauigkeit der damaligen Stadtmessung8n zu bilden. 

Die Langen wUl'den gewöhnlich mit Messseilen gemessen. Das 
J\Iessseil. wen n nicht früher. war schon zu babylonischen Zeiten be
kannt. Das Messseil wurde irI Babylon, Assyrien und Egypten \'on Zeit 
zu Zeit kompariert, verglichen. Vom Verg1eich des Seiles im IVIittc1-
alter b1eiben keine urkundlichen Angaben. Es ist abel' woh1 bekannt, 
dass die Lange und Einteilung der in \'er~chiedenen Landel'n gebrauch
ten Seilen verschieden waren. 

So zum Beispiel war die Lange einer ··Corda" 10 Ruthen u.nd 
eine Ruthe 15 Füsse. Gemass del' Geometriae Culmensis ein Kulmer 
IVIessseil die Lange 45 lVIeter erreichte Nach Schott kann eine Ungenauig
keit \'on ±1 Fuss der Lange des Messseils to1el'Íert werden. Er schreibt 
auch \'on lVIessseilen mit 50 Füssen. Schwentner erwahnt 32 und 36 
Fus>,lange Messseile. 

Das fül' die lVIessung der Stadt Pápa gebrauchte Seil hatte eine 
Einteilung von 36 Füssen und ,,'ar dementsprechend 11-12 m lang. 
Die Schritt1angen. abel' auch manchmal die Fusslangen \vurden am 
IvIessseil mit Knoten oder fremden zugebundenen Gegenstanden ge
kennzeichnet. \Venn die Lange des Seiles sic h entweder durell eiril! 
Erstreckung zufö1ge des Gebrauches oder der \Vitterungsverhaltnisse 
nul' um 4-50 o veranderte, verursachte dieses eine Ungenauigkeit der 
Messungen von ungefahr 0,5 iVIeter. Das ist nu,' ein möglicher, extremer 
\Vert und die Wirklichkeit mag günstiger gewesen sein. Der Bau der 
Festungen und die \'orherigen Bauplane stimmen so gut überein, dass 
man eine Genauigl~eit von lii-25 cm pro 100 Meter unbedingt erreichen 
konnte. Diese Suppositiol1 \\'ird auc h von del' Messergebnissen \'on 
Augustin Hirschvogel - wahrscheinlich 1505-1553 - wiener lVIatema
tiker, Geometer und Chemiker bestiitigt. Dieser österreichische In
genieur hatle die Triangulierung schon fül' die Schaffung eines Grund
netzes bei der ersten Messung der Stadt Wien 1547 gebraucht. Nach 
C. Köppe publizierte Sebastian lVIünster die prinzipielle Lösung der 
Triangulierung in seinem Buche "Cosmographia« 1544. 



Benedictus Zombathely lebte im Hofe Dorothea von Kanizsay 
Witwe des Palatins, Seine Hauptaufgabe "var die Befestigungen von 
Sárvár. Léka. Kanizsa und so weiter im besten Zustand aulrecht zuel
halten: Auf Grund von Analogien wissen wir, dass die Magnalen ihre 
Hofingenieure sehr gut bezahllen. Es wurden ihnen Wohnung, Felder, 
Viehaltung gewi:ihrt, ausserdem auch noch ein monatliches Geldgehalt 
bezahlt. Die Henin schloss von Jahr zu Jahr einen Kontrakt mit dem 
Hulhei1meísler Benedi.clus ab. Der originelle lateinische Text des Kon
lra!Ües wird anfangs der Studie publiziert. Gemass diesen Kontrakte 
bezahlte die Gutsverwaltung - ausser den Naturalien - 1 Goldgulden 
pro Monat. Diese Summe entspricht dem monatlichen Gehalt eines 
heutigen, 5-10 Llahre praktisierenden Ingenieurs. Zu der Zeit (rund 
1550) konnte man in Debrecen, eine!" der grössten ungarischen Sti:idte, 
ein kleineres Haus zu 12 Gulden, das heisst Hir die einji:ihrige Geldein
nahme des Ruthenmeisters Benedictus, kaufen. Auch grössere Bürger
hauser waren zu 42-50 Gulden zu haben. 

"Vir \Voll ten in unserer Studie auch mehrere Grundfragen und 
zwar den Begriff des Wortes Rulhenmeister und seiner Synonyme er
klaren. In der alten ungarischen Sprach e hiess nur der Ingenieur 
Ruthenmeister. wi:ihrend die Geometer »rudas~' genannt wurden. \veiter 
hiess »rudas« auch der Kutscher, der auf einem Pferd sass. Ausserdem 
wurde das rechtseitige Pferd auch ',rudas« gAnannt. Man kann sich in 
diese Frage \Veiter vertiefen. Das Wort »rudas« wurde als eine l'vIassein
heit auch gebraucht. Anfangs des siebzehnten Jahrhunderts wurden 
Hafer, Linse, Hirse und Gerste mit »rudas« gemessen. Diese Einheit 
wurde auch in lürkischen Dokumenten erwahnt. 

Die erste Urkunde, worin der Ingenieur »rudas« hiess, stammt 
aus 1337 und die letzte aus 1725. 

Auf Grund obigen Daten ist es nachgewiesen wOl·den. dass lIl
genieure bürgerlichen Standes in Ungarn ti:itig waren. 
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LADlSLAS BENDEFY: 

BENEDEK SZOlVIBATHELYI, MAITRE ARPENTEUR 
("RUDASMESTER") 

Quelques documents sur l'activité professionnelle 
et sur les conditions d'existence des ingénieurs hongrois 

du XVe et du XVle sieele 

(Abrégé) 

L'activité technique remonte en Hongrie dans un oassé bien loin
tain. On a retrouvé des actes de bornage se datant dü Xle siecle; de 
plus, certaines données font preuve de l'existence de cartes il. raide 
desquelles on procédait quelquefois aux tournées d'abornement de 
maniere que !'identification des indications cartographiques se faisait 
sur les lieux. 

Les premers éléments de la »geometria practica« furent répandus 
par les moines étrangers introduits dans le pays; neanmoins l'existence 
d'ingénieurs hongrois laiques semble incontestable il. partir du XIVe 
~iecle et c'est le tit re de »rudasmester" qui leur revenait. (Cette expressiOIl 
se compose des mots »rud«, provenant du mot allemand »Ruthe«, c'est 
il. dire une perche de bois d'une longueur d'environ 10 il. 12 pieds, et de 
"mester", provenant du »lVreister« ou du »lVraestro«, allemand, voire 
italien.) 

Il est tres probable que ron eusse enseigné - il. c6té d'autres 
sciences protiques - les éléments de la »geometria practica« il. l'Ecole 
SuperieUl'e Chapitrale de Veszprém, qui fut proie d'un sinistre en 1276. 
Les diverses matiéres enseignées il. l'Université de Pozsony (Academia 
Isiropolitana), fondée en 1465, y ont été introduites suivant l'exemple 
allemand et fran~ais et c'est ainsi que certaines matieres de caractére 
pratique commencerent il. figurer dans le programme des cours. Ell 
1480 le roi Mathias Corvin commenca a faire batir toute une cité uni
versitaire il. Buda et si son déces -ne l'avait pas empé·~hé il. réaliser 
son projet, cette Université aurait devenue sans doute une des meil
leures de l'Europe de cette époque. Adéfaut d'une Université nationale, 
la jeunesse hongroise restait astreinte il. visi ter les Universités d'Iéna, 
de la Cracovie, de Goettingue, de Prague et de Bologne que nous 
retrouvons en plus grand nombre la trate des jeunes Hongrois. 

Des centaines de jeunes gens fréquentaient il. cette époCjue les Unl
versités étrangeres pour s'y procurer un dip16me. C'est ain si que nous 
rencontrons en 1498 - entre autres - le nom de Petrus Lossai, ingénieur 
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hongrois. Lossai naquit á lYIagyaróvár, faisait ses études il Bologne; il 
l1ratiquait sa profession des pays étrangers; c'est aux Universités 
d'ingénieur en Lithouanie. Un autre ingénieur hongrois, Christophorus 
Puehler, originaire de Siklós, composa en 1563 une géodésie bien appro
:Eondie intitulée »Geometria practica« il la coutume de l'époque. 

Puehler avait fait ses études á l'Université viennoise et s'établit 
plus tard en un lieu appartenant á l'Autriche actuel. 

Le souvenir du »ruclasmester« (Ruthenmeister) Benedictus Zom-
hathely fut conservé, de la période entre 1524-1526, par une liste de 
paiement dont il ressort qu 'il était ingénieur des fameux seigneurs 
Kanizsay, Les connaissanees d'ingénieur de Zomb:lthely proviennent 
selon toute probabilité de ses études ft Bologne,. connaJssances ulutót 
:générales et peu spécialisées; il cette époque il fallait qu'un ingénieul' 
s'y connaisse en toute matiere, L'activité d'arpenteur ne consistait en 
ees temps qu'il mesurer la contrée d'un chil.teau ou d'U:l autre, dans 
le but surtout de le réparer ou de le fortifier. 

A ce que cela puisse étre revélé, la lil.che de Benedek Szombathelyi 
i:tait en premier lieu l'entretien des chil.teoux-forts des Kaniz,says 
'et ron le considere le premier constructeur expert du chil.teau de 
SárTár. Il a si bien réussi á terminer vers 1526 la restauration du 
'cnil.teau-fort antique de Sárvár que celui-ci a pu résister il plusieurs 
assauts des bataillons turcs tentant en vain á 1'emport0r a parti r du 
14 aoüt 1532; l'oeuvre de Benedek Szombathelyi a ten u l'épreuve. 

C'est de cette époque, notaJ11ment de ran 1555 que se date la 
-description des résultats d'arpentage en connexion du plan de forUfica
tion de la ville de Pápa, description dont le texte latin original est 
l1ublié ci-dessus. Les indications y contenues nous facilitent á nous 
créer une not ion approximative de 1'exactitude des arpentages urbains 
du XVle siecle. 

En généraion mesurait ies longueurs par une corde fi arpentage. 
ees cordes sont connues depuis l'age babylonien ou depuis des ages 
plus lointains. Seion les sources contemporaines on procédait quelque
fois á la comparaison de ces cordes en Assyrie et en l'Egypte antique, 
mai s aucune donnée ne fait mention d'une pareille comparaison 
pendant rag", 1110~'en; nous en sa,-ons autant neanmoins que la longueul' 
et l'étalonnement des cordes emloyées aux divers pays ét.aient bien 
yariés. Ainsi sclon la ,-Geometria Culmensis« p. e. une "Corda« était 
égale á 10 '-perches« une '-perche« it 15 pieds, - ce qui résulte á peu 
pres 40 metres pour une corde de Kulm, 8elon Schott il faut toujOUl'S 
caleuler d'une inexactitude de ±1 pied dans la longueur de ces cordes 
-d'arpentage; cet auteur p:'étend qu'il existaient des cordes d'une longeul' 
de 50 pieds. Schwentel' donne la description de cordes á 32 et 36 pieds 
de ran 1818. 

La corde á arpentage utilisé il l'arpentage de la ville de Pápa 
était etalonnée á 36 pieds, sa longueur étaH done de 11 á 12 metres. 
Les pas se trouvaient toujours marqués sur les cordes au moyen de 
noeuds ou d'objets y attachés, les pieds rarement. Il suffisait done Cjue 
]ongueur de la corde soit modifiée - par suite de l'étirement dú il 
l'usage ou par suite des facteurs météorologiques - pour résulter un 
équart d'environ d'un demi-metre par corde. Toute-fois ce chiffre ne 
représente qu'un écart maximum hypothétique, la pratique presentait 
sans doute des résultats plus favorables. L'harmonie des plans pl'é
limin aires et de 1'exécution des Iorteresses prol1ve que l'inexactitude des 
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mesurages ne dépassait guére 15 a 25 cm par 100 métres. Les résultats: 
des recherches d' Allgustin Hirschvogel (vers 1503-1553), mathématicien. 
géométre et chirniste vicnnois, semblent d'ailleurs confirmer ces données~ 
Un réseau de triangles fut créé par cet ingénieur autrichien lors du 
premier arpentage de la ville de Vienne, déja a ran 1547. 

Selon C. Koppe, le principe de la triangulation fut publié la premi
ere fois par Sébastien lVIünster, dans son ouvrage intitulé »Cosmo
graphia-', paru en 1544. 

Benedictus Zombathely vivait dans la cour de Dorothée Kanizsay,. 
Ja veuve du palatinI et sa til.che principale était l'entretien des 
chil.teaux: du chateau fort de Sárvár, de Léka, de Kapizsa, etc. Les 
eas analogues prouvent que les ingénieurs vivant dans la cour d'un 
grand seigneur bénéficiaient de rémunérations bien larges. On leur 
assuraient le logement, une terre étendue, rélevage d'un bétail 
nombreux et un gage pécuniaire en plus. D'année en année la veuv~ 
du palatin renouvellait le contrat du maltre arpenteur Benedek suivant 
les conditions duquel la seigneurie s'engagea a payer au maiü'e arpenteul
l Floün d'or par mois, en dehors del'allocation en nature, (Le texte 
latin original du contrat se trouve cité au début de notre étude.) Ce 
montant cOITe~pond au salaire mensuel actuel d'un ingénieur ayant 
5-10 ans de stage. On pouvait acheter il. cette époque (vers 155U) fi 
Debrecen (un e des plus grandes villes en Hongrie) une petite maison 
pour 12 Florins, c'est a dire pour la partie liquidée en comptant d\.; 
salaire annuel mait re Benedek, tandis qu'une maison d'un borgeois. 
aisé se vendait a 42-50 Florins. 

* 
Nous nous sommes proposés d'éclaircir dans cette étude plusieurs 

questions importantes, avant tout la signification du mot »rudasmester·< 
et de ses synonimes. Dans le lang age ancien on n'appelait »rudasmester« 
que les ingénieurs, tandis que le mot »rudas« s'appliquait aux géometres 
aussi bier. qu'a ceux des palefreniers qui se tenaient sur run des 
premiers chaveaux d'un attelage a quatre. De plus on appelait »rudas-~ 
le cheval meme attelé al cöté droit du timon d'un char ou d'un chadot. 

En allant plus loin nous retrouverons le mot »rudas« comme unit~ 
de mesure de la quantité. Au début du XVIIe siécle on mes urait par 

. unítés appelées »rudas" les quantités d'avoine, de millet, de lentilles, 
de rOl'ge, etc. Cette dénomination figure également dans ce sens dans 
les roles contributifs turcs. 

Le document le plus ancien dont le texte fait mention d'un ingE':
nieur en rappelant »rudas-, se date de ran 1337, le plus récent de ran 
1725. 

ETl vue de ee qui précéde il est done orouvé par documents 
écrits, d'une fa<;on incontestable, que des ingénieurs laYques exeGaient 
leuI' profession en Hongrie déja a partir de XIve siécle. 

1 Le titre et les fonctior1S du palatin hongrois médieval ressemblent á ceux 
du conIlétable fran~ais, 
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TARTALOM 

Előszó 

Bevezetés 

Forrásismertetés 

A Kanizsay család és birtokai ............................................... . 

Rúd, rudas, rudasság, rudasmester ......................................... . 

»Szombathelyi«-ek a XIV-XVL századból ............................. . 

A rudasmesteri munkakör a XIV-XVII. században .............. . 

Szombathelyi Benedek a Kanizsayak udvarában .................... . 

Szombathelyi Benedek rudasmesteri fizetése .......................... . 

Jegyzetek és irodalom 

Magyar nyelvű kivonat ........................................................ . 

Orosz nyelvű kivonat 

Angol nyelvű kivonat 

Szöveg között: 1-3. ábra 

Mellékletek: 4-16. ábra. 

3. lap 

5. lap 

14. lap 

17. lap 

22. lap 

29. lap 

310 lap 

38. lap 

46. lap 

52. lap 

57. lap 

60. lap 

63. lap 





A kiadásért felelős a Tankőnyvldadó Vállalat igazgatója 
1959. 

Kiadasra előkészítette: Ambrus Ferenc 
Müszaki vezető: Horvath Janos 

Müszaki szerkesztő: Vízkelety József 
A kézirat nyomdaba érkezett: 1958 december - Megjelenés: 1959 március 

PéJdanyszam: 1000 - Terjedelem: 4.75 (A/5) ív - Abra: 3 - C,75 ív melléklet 
KészüJt linó szedéssel. íves magasnyomással 

az MSZ 5601-54 és az MSZ 5602-55 szabvany szeri,.,! 

S7egedi Nyomda V. 58-4934 Felelős yeze!ő: Vincze György 



lVIELLÉKLETEK 

4. ábra Pápa várának látképe 1617-ből l. lap 

5. ábra Szombathelyi Benedek fizetési lajstromának előlapja 2. lap 

6. ábra Ugyanannak hátsó oldala ... ...... ......... ...... .... ....... .... 3. lap 

7. ábra Pápa vára 1555. évi felmérés é nek jegyzőkönyvének első 
lapja ..................................................................... 4. lap 

8. ábra Ugyanannak második lapja .................................... 5. lap 

9. ábra Sárvár vára a XVII. században nyugat felől ......... 6. lap 

10. ábra Ugyanaz kelet felől 7. lap 

ll. ábra Léka vára a XVII. században ................................. 8. lap 

12. ábra Ugyanaz a század elején. A lovagterem belseje ...... 9. lap 

13. ábra Kanizsa vára a XVI. században ........................... 10. lap 

14. ábra Kapuvár vára a XVIII. században ........................ ll. lap 

15. ábra Pénznemek a XVI. század első feléből ..................... 12. lap 

16. ábra Rudasmester munka közben Giuseppe Spalla 1670. évi 
térkép éről ............................................................ 13. lap 





4. ábra. Pápa vúrának látképe 1617-böl. Philipp'Us Fernande'1is nyomán közzétette Georgit/;s Houfnaglills. 
..... Baloldalt a lázadó vallon zsoldosok kivégzése lótható. A vúrat ők jútszották át 11 törökök kezére. 

A kivégzésekre WOO-ban került sor. mázsa Gy. könyvéből) 



5. ábra. Szombathelyi Benedek rudasmester fizetési lajstromának elő
lapja (OL. MODL. 26335 r) 
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6. ábra. Ugyanazon fizetési lajstromnak hátlapja (OL. MODL 26335 v) 
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7. ábra. Pápa vára 1555. évi felmérése hosszmérési jegyzőkönyvének első 
lapja (OL. Karn. Nádasdy-számad. B. - 1555. pp. 228-230.) 
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8. ábra. Pápa vára 1555. évi felmérése hosszmérési jegyzőkönyvének 
második lapja 
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12. ábra. Léka yára a XX. század elején. A lovagterem belseje; eredeti
lE:g az ispotáiyosok káptalanterme a lékai varban. (Barabás Miklós rajza) 
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15. ábra. Pénznemek Szombathelyi Benedek idejéből (XVI. sz. első fele) 
Felül: I. Ferdináncl körmöcbányai veretű arany forint ja 1530-ból 

Középütt: I. Ferdinánd körmöcbánYái veretű széles (8 dénáros) ezüst 
garasa 1536-ból 

12 

Alul: I. Ferdinánd körmöcbányai veretű ezüst dénárja 1530-ból 
Nagyítás: másfélszeres. (A Magyar Nemzeti Múzeum éremtárából) 







16. ábra. Rudasmester munka közben a XVII. század második felében. Részlet Giuseppe Spalla 1670. évi térkép éről 
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