
Lengyelek Miskolcon a XVIII. század vé gé n

Ai'ffiiYJi:l ::f 'j #L:'}i ?, §'á?; ililm;
eredet  (de a forrásokban csak a XVl, században meg-
jelen ) Tót Utca nev  zsellé rnegyed mutat idegen et-
nikumra, amely Miskolc második közé pkori plé bánia-
egyháza, az ú jvárosi Boldogasszony templom köré  te-
lepült,

A XVIIL században a Miskolcra települt idegenek
nem olvadtak szé t a Város társadalmában, megtartot-
ták, nyelvi, etnikai é s társadalmi, foglalkozásbeli kü-
lönállásukat, A század elejé n megjelent görögök é s
zsidók a kereskedelem legkülönfé lé bb ágaiban, a hi,
teIé let területé n szereztek vezet  szerepet. A görögök
Voltak a t keer Sebb, az ,,el kel bb", a f utcai bolto-
kat tartó, ingatlanokat szerz , távolsági ügyleteket
folytató keresked k, akik nem ritkán nemessé get is
szereztek. A lakásukat csak bé rl  zsidók inkább a kocs-
mák árendálásával, házaló kereskedé ssel, kölcsönügy-
letekkel foglalkoztak, A XVIIL századi polgárosodó
Miskolcon egyre markánsabb ré teggé  vált a né met (il-
letve cseh-morva) iparosoké  is, akik a következ  szá-
zad elejé re szegregációt is alkottak a város é szaknyu-
gati szé lé n egymás mellett kihasí tott Sváb soron, A
város birtokiogában beköVetkezett ú jkori változással
megielentek a ré gi-ú i birtokos, a kiráIyi kamara
osztí ák-né met tisztvisel i is.

A kora ú jkori egynyelv , eglvallású  (református) vá-
rosból a XVIII. század vé gé re társadalmilag, nyelvileg
é s vallásilag is szí nes, né pes helysé g lett, ahol a refor-
mátus templomok mellett katolikus plé bániatemp-
lom, minorita rendház, zsinagóga, evangé likus é s
göí ög-ortodox templom is é pül (csak a göIög-
katolikusoknak nem lé tesült temploma), ré szben a
nem magyar anyanyelv  társadalmi elemek igé nyeit
kielé gí tend .

Ebben a sokszí n  világban a lengyelek megjelené se
inkább csak vé letlenszer , de Miskolcra kerülé sük, az
itt é l kkeI teremtett kapcsolataik már hordoznak vala-
mifé le áItalánosabb je|enté st, mely tú lmutat egy-egy
egyé ni sorsnak a város é leté vel való rövid találkozá-
sán, A ,,lengyel kapcsolat" különben Miskolcon már a
XVL században ismeletes volt, miskolci-kassai keres-
ked k hoztak textilárut Lengyelországból, s Vittek Va-
lószí n leg bort oda, A görögök miskolci megjelené sé -
vel a lengyel borkivitel szinte teljesen az   kezükbe
ment át|  k a közvetí t k az é vezrede egymás mellett
é l  ké t né p kereskedelmé ben. A városban felt nó len-
gyelországiak között a XVIII. század második felé ben
görög keresked ket is találunk, l77l-ben Kaplssa Ta-
más lengyelországi görög ó00 arannyal (|) tartozott
Belányi Tamás miskolci görögnek, l 783-ban a miskolci
Yretorszkq Tamás egy varsói keresked t perelt, l789-

A,,sti!dl'a Mlskolclnensla"
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ben Tupó Athanáz varsói keresked nek háza é s pincé ie
volt Misko]con. A következ kben ké t olyan lengyelor-
szági fé rti miskolci m ködé sé t, kapcsolatait, s t
egyiknek haiálát idé Zzük fel a XVIII. század vé gé r l,
akik egy-egy aktacsomóval a város levé ltárában is
nyomot hagytak,

A nemes

Miskolc város levé ltárának tanácsi iratai kózé  1792-
ben elhelyeztek egy iratcsomót ,,Lengqelországi nobilis
alias Slachticz Laurentius Rsimszky uramnak invehtariuma.
Köu 1792_ 7bis 23," , amely a Miskolcon elhunyt len-
gyel ú r hagyaté ki leltárát tartalmazza, aki családneve
el tt a nemesi tltulust (szlachcic=nemes) |s viselte- A
lengyel nemes nevé t a korabeli Miskolcon többfé le-
ké ppen í rták, Rsimszky, Rimszky, Rimsky, Rilsky,
Rsilszky, Rylszky, Rilski, de né hányszor nem próbál-
koztak a leí rásával, egyszer en csak mint ,,Lengyel ú r-
nak" állí tották ki nevé re a számlát, Ugyaní gy több
alakban szerepel származási hely is: Vilko Leszka,
Vilkoliczka, Velkoveczko, melyet csak a Mindszenti ró-
mai katolikus p|é bánia - Miskolc egyetlen XVIIL Szá-
zadi plé bániála - bejegyzé sé ból azonosí thatunk, hi-
szen ennek plé bánosa temette a minoritáknál a halot-
tat. E szerint a harmincöt é ves n tlen lengyel nemes,
aki halála el tt ré szesült a betegek szentsé gé b I,
krakkó körzeté b l, vielkoveckovból száImazott,

A városi iratok alapián felsejlik a mé ltóságos ú r é le-
té nek utolsó szakasza. Saját kocsiián, szolgájával é r-
kezvé n Miskolcra, el ször Piac-Deré k utcai Korona
vagy Tombur (=Tambur) nev  szállóban vett ki Szobát,
valószí n leg inasával együtt, BdU Antal vendé gfoga-
dós 1792, szeptember 28-i számláiából kiderül, hogy
vendé ge csak egy-ké t napot töltött a Koronában, s
már akkor is beteg Volt. Halála után tartozásait össze-
í rván, Miskolc város szenátora é s a testamentáriusok
í gy emlé keztek meg utolsó napjairól: ,Anno 1792. Die
22,a 7 bris l=szeptember 22-é n) Lenqaellrszáqb1l vilkolkzka
helsé qbú l ide, Miskolc várossába utamtt nemes Rilszfty L rinc
uram sú lyos ós haláIos betegsé gé ben tisztelend  P. Pater Minl-
iták klastromában önkönt maga ké vánkozván, az h)lltt is
ké vánsága szeint titulált ú rnak köIenes szoba rendeltetett. 26-a
7 bris |47gpl2nl6g7 26-án) a nevezett Rilszí .'u L rihc uram , n0-
ha beteg, de |iss, é rzé hensé ges elwé vel utolsó testamentlmi ren-
delé seftet megté vé n, 29-a 7bris pedig neghalálozván ,." A ha,
lálos betegsé gbe esett é s utolsó óráját közeledni vé lt
katolikus vallású  utazó odahagyta a fogadót, s lovait
hátrahagyva, a város l730-as é vekben alapí tott é s
emelt minolita kolostorába kí vánkozott, ahol az atyák
külön szobát rendeltek vé gs  napjaira. Itt Iegyezté k fel
latin nyelv  változatban megmaradt vé grendeleté t is,
melyet a miskolci tanács tagiain kí vül a királyi gimná-
zium é s az elemi iskola professzorai iS hitelesí tettek1999. é vl köteté b l.



aláí rásukkal é s pecsé tjükkel, Az okmány els  pontja
tisztes temeté sé re é s vé gs  nyughelyé re vonatkozik,
amelyre a misko]ci minoriták kriptáiát jelöite meg, A
második pontban tí z aranyat hagy a minoritáknak mi-
semondásra, maid ]acek (más né ven Katzmatsek ]ános)
nev  szolgáiára (aki vele vo]t miskolci ú tján is) hat
holiandi aranyat testái, ,,]óbarátjának", L rinc atyá-
nak, a miskolci mjnoriták között é l  tót papnak
(concionatori Slavonico) a nagyobbik óráiát hagyia,
En l a hagyaté ki e]számolásban í gy emlé keznek meg:
,,Páter L intz Tótt C|ncionat|rnak egq sebbe való órátt" - A
testamentum ötödik pontjában azok, akik körülötte
jártak é s szolgálatára voltak, a ruhái eladásábóI szer,
zend  pé nzt kapják, Hitványabb (detelioí es) ruháinak
eladásából a szegé nyeket kí vánja támogatni. F  or,ra-
si é s gyógyszerköltsé gek ]evonása után megmaradt
összeeet küldié k el Lengyelországba a n vé ré nek, Ké t
iovát felszerszámozva szinté n a minoriták kaplák meg,
Kí vánsága mé g, hogy fé lig fedett kocsiiát (rhedam
semitectam) ugyancsak Lengyelországba küldié k
vissza n vé ré nek, s leg|obb ruháit é s aranyóráját is
neki szánja,

i b kez  testamentumból már seiteni lehet, hogy
fl." n".". iengyelt nemcsak emberbaláti szeretet-
b 1 vetté k körül Miskolcon a legnagyobb figyelemmel,
hanem, mert megé rte szolgálatot tenni a felt n en
vagyonos ú rnak, A halála után ké szült hagyaté ki 1eltár
csak eí  sí ti, hogy igen el kel  é s gazdag idegen é lte
utolsó napjait a magyar kamarai mez városban, s í gy
é rthet bb iS, hogy mié rt nyerte el azt a tisztessé get é S
kegyet, hogy a minoliták kriptájukba fogadiák.

A leltárból egy elegáns fedeles kocsival iáró, mé g a
szí nes magvar nemesi viselethez ké pest is gazdag é s
felt n  Iuhatárral utazó, öltözködé sé ben egyfel ] a
hagyományos lengyel nemesi tradí ciókat követ 
(strucc-tollas forgó, hódpré mes kucsma, orosz durva
posztóköpeny, lengyel süveg, é kköves csatok, lengyel
uniformis), másfel l az európai rokokó viselet darab-
jait visel  nagyú r ké pe sejlik fel, A tulajdonos maga is
megkülönböztette az el kel bb é s póriasabb visele-
tet, hiszen az el bbieket ,,ládakufferban", az utóbbia-
kat páí nazsákban szállí totta magávai, A í uhák között a
me]lé ny, a lajbi vagy lajblé  é s a hosszabb fels kabát, a
kaputrlk eeyaránt szerepelt. Lábbelije is többfé le volt,
a finom cip t l, a bakancson é s pantoflé n át a csizmá-
ig. A lengyel ,,dandy" ú tikoffeté b l a í rizé rozó vas é s a
pú der sem hiányozhatott, Gyakorlott utazóra vall, s a
korabeli fogadók komforthiányát is lellemzi, hogy de-
ré kaljak, kispárnák, asztalra való sz nyeg, selyempap-
lan, s t törülköz k, s egyé b kend k is szerepeltek a
]istán,

A hagyaté ki leltár igazi meglepeté se azonban a
ké szpé nz, melyet az elhunyt mé g é leté ben ,,el adott"
a testamentumosoknak, A tetemes mennyiSé g 
aranypé nz (az aranyak sú lya a 3,5 g-os átiagot tekintve
ma jd fé i kilogrammot nyomott), köztük a 87 holland
arany arra enged következtetni, hogy tulajdonosuk
vagy hosszabb ú tra, a kor divatos utazásainak egyiké -
re ké szú lt, vagy - ami valószí n bbnek látszik - üzleti

ú ton járt, talán egyike volt Lengyelország posztó- Vagy
borkeresked inek - Hazájától távol, egy magyarországi
városban, segí t  szerzetes atyákra, nyelvé t é It  gyón-
tatóra, a haláltusához csendes kolostori cellára, sí r-
helyké nt templomkriptára, s vé gakaratának teliesí té -
sé hez gyakorJott. m velt hivatalnokokra lelt.

FFemeté se valószí n |eg esemé nyszámba menl, s az
l elóké születeket minden bizonnyal meghatározta

az elhunlt hagyaté kában maradt óí iási összeg, Az
iratcsomóban a város korabeli szolgáltató é s iparos
társadalma számlái is megtaláIhatók. Az emlí tett fo-
gadóson kí vül ké t ho]land aí any átvé telé t igazolta
nyugtájával Borsod vármegye hí res orvosa, Domb11 Sá-
muel A ,,doctor ú r é s hirulqus" receptiei is megmaradtak,
A beteg körüli szolgáIatoké It Kelrn Magdolna majoros-
né  ké t forintot, Ddrid ]ózsef pedig é iiel-nappali szolgá-
latáé rt egy ,,ócska kaputrokot ós eqt1 rhé nes í Ointlt" é rde-
melt, Johann Tisza asztalos a korabe]i szokásnak meg-
felel en szögekkel kivert (ruit Nagel besthlagen) koporsót
ké szí tett. Erre valószí n leg a nevet is a szögekkel í rták
fel, hasonlóan ahhoz a koporsóhoz, ame]yben l773-
ban Ny'4yesi szepesslj Pé tert a miskolci Avasi református
templom kriptájába helyezté k, PartaÉ U György, a kor
egyik legismertebb miskolci görög keresked je
,N(emes) Lengqel ú rnak tett vasalás, mellq halálára hé szí tetett"

cí mme] állí totta kj a számlát több r f slé ziai qaolcsróI,

é s qalondról {paszomány szegé lydí sz) 2 rhé nes forint 42
krajcár é rté kben, Ezeket az anyagokat azonban nem
leped ké nt csavarták a halottra, hanem halotti luhát
varrtak bel le, hiszen a számadásban szerepel, hogy l
rhé nes forint l2 kí ajcárt fizettek a ,,szabónak testre való

slaí rok varnisáé rt" . A koporsóba helyezé s el tt a halottat
megboí otváltatták,,,borbé lqlegé nynek borotvdllásórt a tes-

ret" 4 rhé nes forint 28 krajcárt fizettek,
A temeté si szertartásí a is a költsé gekb l következ-

tethetünk, Spiesz lnnocent, a minoriták gvárdiánla
l792, október 2-án kimutatást ké szí tett a minoí iták
templomába tisztes módon eltemetett nemzetes len,
gyel nemes szertartásának költsé geir l- A kripta falá-
ba való elhe|yezé sé rt (pro crypta et cellula ad quam

immuratum est clrpus pie deí uncti) 30 rhé nes forintot szá-
mí tottak fel, a né gyszeri harangozásé rt 4 forintot, az
ünnepé lyes rekviemé rt é s,,liberás" misé é rt, valamint
a castrum doloris felállí tásáé tt szinté n 4 forintot, Ugyan-
akkor a minoriták rendf nöke elismerte, hogy a 44 fo-
rint 40 krajcáros {l0 holland arany) kegyes hagyo-
mányt 90 mise mondására, valamint a ké t lovat a ko-
pott hámokkal a rendház megkapta, Az elismervé ny-
ben emlí tett .astrum dlllis {a fájdalom vára) a barokk
f nemesi-nemesi temeté seken a ravatalozás dí szes é s
látványos kellé ke volt, amelyet a szenté ly elé  emeltek,
többnyire oszlopos, kupolás vagy sátorszer en fedett
é pí tmé nyké nt a ravatal fölé , hogy a föIdi é letb l az
örök é ]etbe való átmenet kapuiát jelké pezze. A mis-
kolci minoritáknál a sekrestyé st bí zták meg a dí szes
é pí tmé ny megalkotásáva] a görög boltban vett kellé -
kekb l, amint a számadás mutatja, ,,sekresté s fráterneh
castrum d.lllris csiwilásáé rt 2 Rfr/', A lengyel nemes mis-
ko]ci temeté se az egyetlen ismert adat arra, hogy ezt a
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kellé ket a ré gi miskolci temeté si kultuszban ismerté k,
s valószí n leg a haIott e] kel sé ge valamint számos
aranya indí totta ana a minoritákat, hogy felá|lí tsák.

A lengyel halottat Miskolc egyetlen XVIII. SZáZadi
katolikus plé bániája, a Mindszenti plé bánia anya-
könyvé be Vezetté k be, S a temeté st is a mindszenti
plé bános vé gezte-

A vé grendelet ellen nem sokkal a temeté s után tilta-
kozást ielentett be Miskolc tanácsánál Josephus Rrlsfti,
az eIhunlt testvé rbátyja, A botrányosan gyatra konyha-
latinsággal í rt levé lben (melynek nyelvezete különösen
kirí vó a magyar nemesek é s hivatalok gyakoriott é s vá-
laszté kos nyelvhasznáiata mellett) a tiltakozó elmond-
ja, hogy GaIí ciában 1784-ben megtralt anyjuk után
együtt örökö]tek, s   Calí ciában, fivé re Lengyelország,
ban é lt. AZé rt tiltja az öröksé get, mert fivé re több, mint
3000 forintot vitt magával, ané lkül, hogy neki adósságát
megadta volna, s ezt eredetiben mellé kelt iratokkal iga-
zolja is. Tiltakozása a város tanácsülé si iegyz kön5,vé be
is bekerült l792_ november l3-án, ahol a szenátorok
ú gy hatásoztak, mivel ..Rylszfr4 |óseí í  galicziai lengqel ne-
mes. , , itt neghalálozott testvórbáttuához va,ló vé rsé git meqmutatt,
ván _. _ ké ré ssé re testimanalis levé l resolvaltatik".

Hogy mi lett aZ öröksé g további sorsa, a galí ciai ne-
mes mit kezdett fivé ré nek a miskolci tanácstól megka-
pott vé grendeleté vel, melyben róla az elhunyt meg
sem emlé kezett, csak lengyelországi források bizonyí t-
hatnák, de,,slahtic" RyIszky L rinc örökre a miskolci
minoriták kriptálában maradt,

A polgdr

Mjskolc, mint a cé hes é s cé hen kí vüli ipar legielent -
sebb XVIIL századi é szak-keletmagyaroIsZági köZpont-
ia Vonzotta a külföldi, cseh-morua, osztrák, né met, il-
letve lengyel mestereket, legé nyeket,

Jakub Andrzy Kwasniewskq é s felesé ge, EWa Rosina
Ladissin nevé t azok a miskolci tanácsi iratok  rizté k
meg, amelyek a város közjegyz i funkcióit is ellátó
magisztlátusa hitelesí tett. Ezek mögött a kö]csönök-
r l é s tartozásokról ké szült kötelezvé nyek mögött fel-
sejlik egy ú jkori iparos vállalkozó, aki Miskolcon ki
vánta vál]alkozását é s egzisztenciáját megteremteni,
Az iratokban miskolci polgárké nt emlí tik Kwasniew-
skyt, s t egyik helyen a4ilis státuszban, ami arra utal,
hogy anyja (esetleg felesé ge?) nemesi származásr1 le-
hetett, Felt n , hogy a kötelezvé nyeken aláí rása mel-
lett mindig szerepel felesé gé é  is, aki va]ószí n leg
szinté n vagyonával fele]t fé rie vállalkozásáé rt, s t ré -
sze ]ehetett az ipat zé sben is, A lengyel foglalkozását
tekintve ,,fest " volt, í gy szerepel Miskolc l783-as ké -
mé ny, é s pinceösszeí rásában ls: Lenqqel Fest , [lntri-
buens, Kandia utu fels  vé gi_

I fest mestersé g a ké kfesté st takaria, a né met
ll'nyelv  kötelezvZnyeken ferber né ven szerepel, A
ké kfesté s a textiliparban a falusi háziiparon tú Imuta-
tó, m hel}t é s felszerelé st felté telez  ké zm ipari ág
volt, amely azonban kapcsolódott a háziiparhoz 1s, hi-
szen a ké kfest k nem csak a maguk beszerezte kartont
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festetté k é s átulták, hanem ké sz ruhanem t is festet-
tek bé rben. A textilfesté s mestersé ge jelent s t ke-
er t igé nyelt, hiszen a m hely felszerelé se mellett
drága, külföldr l hozott festé kekre volt szüksé g,

Ezt a szé les mez városi é s falusi piacra terme]  mes-
teí sé get kí Vánta folytatni ]akab Kwasniewsky is, amikor
I780-ban Misko]con megvette a Petránvi-í é le házat,
Christof Krarftett ] vett fel l02 rhé nes forint 2 kraicár
kölcsönt kamatra 4 é vre, s az adósság fejé ben lekötötte
neki a házat, A szerz dé st nem csak aláí rásáva], hanem
vörös viaszba nyomott gy r specsé tjé vel is é rué nyesí -
tette, amelyen aZ L K, monogram melJett egy állatalak
is szerepel, AdóSa lett az arnóti evangé likus egyháznak
is, melynek pé nztárából l00 rhé nes forintot Vett fe] 8
százalé kos kamatra, Fa]k Lijbl zsidó keresked nek é s
,,társainak" már l779-ben adósa maradt bizonyos festé ,
kek árával (ftir gewissen einqekaufte Farben). üzleti kapcsola-
ta továbbra is megmaradt vele, hiszen l782-ben ké t
szen dé s alapján mé g többel tartozott neki, l783-ban
az árokf i l bí ró el tt ]ahus Pé rer keresked t l vett fel
300 torintot ké t é Vre, akinek szinté n saját Kandiai utszában
Iál  háza szolgált fedezetü], l783-ban Mnr.srÉ  György
pí aeceptortól vett iel kölcsön 

'3 
forintot mestersé ge

folytatásához ó hónapra,
A fest  azonban nem tudta kielé gí teni hitelez it, í gy

l784-ben ellátás indult ellene, hogy tartozásainak ki-
egyenlí té sé re háZát Vé grehaí tSák, A Vé grehajtók Kvasz-
neczky Jakab adósságát é s a ház becs ié nek költsé eeit
összeadván 793 torint 

'8 
kraicár vé gs  adósságot álla-

pí tottak meg, a házat pedig (amely a Szinvának a f  ut-
Ca mögöttj másik oldalán á]lt) 8l0 forint l2 krajcárra
becsülté k_ A házat Graí í  |ános (né met evangé likus) kala-
posmester Vette meg l78ó-ban, aki az arnóti evangé ii-
kus egyháznak ké t ré Sz]etben fizette meg a házat terhe-
l  tartozást, A többi hiteiez  aZ iratok tanú Sága Szerint
megegyezett egymássa1, Err l Christoph Kraifier nemesi
gy r specsé tié vel hjtelesí tett tanú Sí tVányt állí ton ki
l78ó-ban Miskolcon, Ebben igazolia, hogy mind  ,
mind az árokt i Peter Jacob, Falk Löb] zsidó keresked 
javára lemondanak a város malma melletti Kwasniew-
ski-házba táblázott jogukról, aki ezé rt Kramernek l787-
ig ké t ré szletben 60 rhé nes forintot é s ó7 kraicárt fizet ki
ó százalé kos kamattal, peter lacobnak pedig 332 forint
20 krajcárt 4 százalé k é vi kamattal, A betáblázott házat
vé gül Faik Löblt l é s az arnóti gyüIekezett l váltotta
meg craff lános.

A Szinva-parti ház egykori gazdájára, aki valószí n -
leg é ppen a ví z közelsé ge miatt váiasztotta ki nagy ví z-
igé ny  vállaikozásához ezt a te]ket, mé g emlé keznek
az l790-es é vekben. Egy I793-ban ké szült összeí rás-
ban ú gy emlí tik ezt a telket: ,[enquel f|undus|ból Török" .

*

A társadalmi rangjuk, vagyonuk tekinteté ben igen-
csak különböz  miskolci lengyelek közül polgár a vá-
rost lakóhelynek, megé lheté se helyszí né nekválasztot-
ta ugyan, de a vállalkozás pé nzügyi kudarca el zte in-
nen, mí g az átltazó nemes aki csak állomásnak, pihe-
n nek szánta misko]ci tartózkodását, öí ökí e itt ma-
radt.


