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A bányavárosok távkereskedelme mellett, amelynek óriási hasznát, 
mint Paulinyi Oszkár kimutatta,1 leginkább külföldiek fölözik le, korán 
kialakul az egyes városok helyi vagy az átmenő forgalomban jelentős 
kereskedelmi cikke, iparága, amely az ottani lakosság gazdagodását 
szolgálja, így Kassán, Bártfán a vászon, gyolcs, «barchet» .ugyancsak 
Kassán, továbbá Kézsmárkon, Budán a posztó (és hányféle, angol, 
bártfai, brüsszeli, cseh, görlitzi, hernthali, kölni, lengyel, löwcni, mechelni, 
neuhausi, olasz, schollviczi!),2 Sopronban a kőfaragás, Pozsonyban a 
fegyvergyártás, Győrben az ötvösség, Debrecenben a nagyváradi piac
tól elhódított alföldi marhakereskedés, bőripar, Kolozsvárott sok más 
viruló iparág mellett a szűcsipar és aranymívesség. 1467— 68-ból valók az 
itteni lakatos céh jogszabályai, 1472— 75 sarkantyúcsinálók, 1473 arany- 
mívesek, 1475 szabók, 1477 kovácsok, 1479 takácsok és szűcsök, i486 
kötélgyártók, hogy csak a XV. századiakat említsük.8 A  számadás
könyvekben sűrűn szerepel a bor, sör, hal, fa, vas, bőr, posztó, vászon
nemű, a gabona a termelés irányán k megfelelően csak kevésszer; 
tipikus, gyakran előforduló foglalkozások : ács, asztalos, ágyúmester, 
aranymíves, asztalos, bádogos, bognár, csizmadia, esztergályos, fazekas, 
fegyverkovács, fémolvasztó, fürdős, halász, kalmár, késes, kőfaragó, 
kőmíves, kőtörő, kovács, lakatos, mészégető, mészáros, molnár, nyerges, 
pallér, pék, pergamenkészítő, pintér, puskamester, rézmíves, sörföző, 
szabó, szénakaszáló, szíjjártó, szűcs, takács, téglavető, tímár, ügyvéd 
(procurator), üveges, vászonkészítő, vászonfehérítő.4 Természetesen 
igen sok polgár, éppen a tehetősebb birtokosok, közben föld- és szőlő- 
mívelő is, hiszen város és falu között nálunk még fokozottabban meg
van a nyugaton is megfigyelt egybeolvadás.

Kézmívesekből és kalmárokból, a városba húzódott jobbágyokból, 
idetelepcdett nemesekből, papokból és deákokból,6 magyarokból és

■  E k jé t 1. Magyarságtudomány, 1942. ckc^mb^r.
1 Paulinyi Oszkár: Magyarország aranytermelése a X V . sz. végén és a XVI. 

sz. elején. (A  bécsi Magyar Történeti Intézet évkönyve, V I. k.) Ugyanő: A  közép
kori m agyar rézt< rm« lés gazdasági jele ntőségé. Károlyi-emlékkönyv.

- Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Buda
pest, 1885. Index alapján.

3 Jakab Elek i. ra. Oklcvéltár megfelelő számai alatt.
4 Fejérpataky i. m. Index alapján.
1 Kardos Tibor i. m.-ban kellően kiemelte a diákréteg jelentőségét a magyar
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idegenekből így áll össze az az új réteg, amit már az egykorú magyar 
ének «városnép» néven emleget. (Szent László király himnuszában : 
«Te venerantur cultu divino —  Sacer clerus et plebs devota» két sora a 
Peer-kódex fordításában: «Teged dychcrnck zent zolozmawal —
papok dyakok ces varwsnepek»).1 Rétegződésükben hamar feltűnik a 
legfőbb polgári válaszvonal: a vagyoni különbség. Kialakul egy szűkcbb 
oligarcha csoport, amelyik a városi tulajdon javarészét kezében tartja,2 
a közhivatalokat betölti és a város politikáját irányítja ; velük szemben 
áll a szegényebb proletártömeg, fokozódó irigységgel, viszályra, a 
magisztrátus elleni pártütésre, a gazdagokon rajtaütésre készen. A  városi 
hatóságoknak, de az egyháznak is legfőbb gondja az elégedetlenség 
fékezése, illetőleg irányítása ; a városi miliőhöz gyorsan adaptálódott 
prédikátorrendek a növekvő szociális ellentéteket a gazdag és szegény 
filozófikus szembcnállításában oldják fel, vagy a közös ellenség, a hatal
maskodó főurak ellen terelik. A  forradalmibb hajlandóságúak a misera 
plebs sorsán segítenének, hozzá fordulnak nyers szónoki fogásaikkal, 
bennük látják a beszervezendő új híveket, a devotio moderna izgató 
élményekre áhítozó, mélyebb ösztönéletű seregét. A  régibb tudós szer
zetek és a világi papság a beati possidentes oldalán nem is nézik jó szem
mel az új idők új harcosait, a ferences és dominikánus prédikátorokat, 
akik pedig, akár a mai szociális missziók, a korszerű igényekhez haj
lítják az örök egyházat.

A  patríciusokból összetevődő városi tanács vaskézzel őrködik 
a béke és fegyelem felett. Szigorú jogszabályokkal szabályozza a saját 
hatáskörét és erkölcsi alapját is ; ügyel, hogy alkalmatlanok ne kerülje
nek a soraiba. «Garuli quique secreta celare nesciunt, et indifferenter 
bonos et malos odio habent, non eligantur, et qui nimis avide proprium 
querunt commodum» —  hozza meg hivataltütó határozatát az 1476-os 
trencséni városi statutum a fccscgők, gyűlölködök cs haszonlesők ellen. 
Ugyanígy tiltja az esküdtségtől a túlságosan ifjakat és a hazudozókat. 
Elvben hadakozik a nepotizmus, a rokoni álláshalmozás ellen is. 
«Pater cum filio, frater cum fratre non eligantur simul ad officium jura
torum ; socer cum genero non sint simul in ordine juratorum ; tales 
enim personae frequenter propter sui coherentiam generant diversitatem 
intra juratos.» Az esküdteknek csak a köz javát szabad szemük előtt

művelődésben, de kóborlóknak jellemezte őket. Az oklevéladatok azt bizonyítják, 
hogy megszedve magukat, szívesen telepedtek le és vásároltak házakat a városok
ban. L. többek között a gyulai (Veress Endre: Gyula város oklcvéltára 1313—  
1800, Budapest, 1938. 78. sz.), budai (Bártfai Szabó László: Pestmegye történeté
nek okleveles emlékei, 1002— 1599-ig. Budapest, 1938. 640. sz.), dési (Barabás 
Samu: A római szent birodalmi gróf Teleki-család oklcvéltára, I —II., Budapest, 
1895, II. 41., 194., a  pótlásban 15. sz.) deák birtokosokat; kolozsvári bíró, budai 
alvárnagy kerül ki belőlük. Mihelyt tehették, bennük is feltámadt a polgári gyöke- 

.  retverés hajlandósága.
1 Horváth Cyrill: Középkori magyar verseink. Budapest, 1921*, 221. 1. 

Ismeretes egyébként a «polgár* név is. V. ö. Fejér: Cod. Dipl. X . 6. 336. sz. «Fideles 
et dilecti nostri Emphiotici vulgari Pulgari in Plunya*. (1425-ból).2 V. ö. Veszelka László a d a tá t: «Az 1379-es tclckkönyv szerint a belvárosi 
háztulajdonosok jórésze rokonságban van egymással». (Sopron régi németsége 
és a német nyelv feltűnése a városi kancelláriában, 1934., 44- !•)
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tartaniok ; meg van írva régi krónikákban —  mondja a statutum —  
hogy a híres Athén városát is (famosissima civitas atheniensis) gyűlöl
ködés, magánérdek és a túlságosan fiatalos tanács vészéjtette el. Ha az 
esküdt rokona ügyéről van szó, figyelmeztetést be sem várva, hagyja el 
a tanácstermet.1 A bíró és a tanácsurak erkölcseik mellett ügyeljenek a 
tekintélyükre is, mert «nimia familiaritas contemptum parit». (1404. 
kassai statútumból.)2

Természetesen az ily szigorú elvekkel válogatott testületben is 
akadtak megtévelyedettek, kik a hatalmukat visszaélésekre, bűnös 
vagyonszerzésre használták fel. 1491-ben pl. Kolozsvár bírája és tanácsa 
vádat emel Szabó Ambrus volt bíró ellen. «Idem retinuit et usurpavit 
sibi pecuniam furtive wlgo «EIwestete» civitatis nostre et Ecclesie Sancti 
Michaelis archangeli.» Éjjel bort csempészett be kívülről, amit számos 
rendelet tütott, s amikor szemére vetették, fennhéjázó választ adott. 
«Tunc idem Ambrosius Zabo, ipsis duobus ciuibus ambiciose et inde
center respondendo dixit Quid curo aliquos antiquos canes, ego misi im
portare.. . Si alicui antiquo cani displicet, faciat contra hec, wlgo ego mit 
gondolock ez agebeckwel, ha vallamel ageb banya tegen rolla.»3 Az 
ítélet tévesztésre szólt; de Szabó Ambrus uram ahogy a bűnözésnez, 
úgy értett a büntetés alól kibúváshoz is ; különböző haladékokat kapott, 
fellebbezett a szász hétbírákhoz, majd a királyhoz, II. Ulászlóhoz, aki 
1492-ben a másodfokú enyhébb ítéletet helybenhagyta. Szabó Ambrus 
önként száműzetésbe ment; a polgári igazságérzék most vagyoni elég
tételt követelt. 1510-ben a városi hatóság lefoglalta és eladatta javait, 
így a házát Csiszár János szerezte meg a rajtalevö adósságok kifizetésé
vel. Felesége, Mártha asszony és fia hasztalan kértek orvoslást; Zápolya 
János erdélyi vajda 1512-ben jóváhagyta az intézkedéseket és a bűnös 
hozzátartozóinak örök hallgatást parancsolt.4

Voltak zsarnokoskodók is; i486, március 12-én Mátyás király 
elrendeli, hogy Szegeden az életfogytig való biróválasztás helyett éven
ként jelöljenek ki bírákat. «Nam judices prefati, in quos summa rerum 
hoc modo concendisset, paulatim aucta potencia, in medio eorundem 
civium nostrorum non tam judicatum aut officium administracionis 
juris et justicie, quam tyranidem quamdam in medio eorundem 
civium nostrorum exercuissent, omniaque et judicia et leges pro ipsorum 
libidine fuissent moderati.»5

A gazdag-szegény ellentét s vele kapcsolatban a polgárjog szűk
keblű kezelése akárhányszor nyílt viszályhoz vezetett, ahol a tanács 
minden tapintatára szükség volt a felizgatott kedélyek lecsillapításában. 
A városba áramlás állandóan növelte a bizonytalan helyzetű mély
réteget, amelyik öntudatosodva jogait követelte. A  késmárki városi 
jegyzőkönyvek erről jellemző esetet jegyeznek fel. «Item Anno Domini

, ' Kolosvári-óvári i. m. IV. 2., 34— 36. 1.
3 U. o. II . 2., 81. 1.
3 Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez, 181. sz.
* U. o. 183., 196 . 200. sz. oklevelek.
4 Keizner János: Szeged története I— IV. Szeged, 1899— 1900. IV. Oklcvél- 

táxj>86. 1.
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1462. vor uns komén seynt dy Edele Lewthe Her Dionysius vom Katz- 
winckel, und HerNiclos vom Crige, und fleissiglich gebetten haben, das 
wir geruheten an zu zeheen den grossen gedrangk dy itzund zwischen 
dem armen volke off dem gantzen lan d e... durch böse lewthe ist, sy 
eygentlichc tzwflwcht tzw uns haben, das wir sy geruheten offzunemen 
in unser mittel zw mittwonern.» A tanács végül engedett s miután a jogra 
mündlich versprochen haben vor den gantzen rote, befogadta őket.1

A városi tanács és a polgárok között kiütött viszályról részletes 
tudósítást találunk az egyik soproni városi könyvben; gazdag és szegény 
számára okulásul jegyeztette fel a tanács. «Dic nachgeschriben handlung 
vnd geschieht habend die herren, die das obgeschriben jar (1426) des 
rates gewesen sind.. .  zu einer ewigen gedechtnüss in dicz ir gegenbürtig 
statbuch haissen schreiben der wart, das sich reich vnd arm hinfür von 
sölichen vnpillichen Sachen desterbas sülien huetten.» Naív drámai- 
sággal ecseteli a feljegyzés a panaszokat, az elmérgesedett hangulatot, 
amint az emberek «luffen mit iren haken in den rat vnd redten dem rat 
vil übel zü.» Királyi rendeletre új tanácsot kellett volna választaniok, 
ehelyett külön szövetségeket kötöttek, «machten ratheüser aus der 
pfarkirchen, aus kapellcn, aus dem kloster, aus andern heusern vnd 
stödeln», fenyegetésekkel magukhoz kényszerítettek az embereket, meg
tagadták az adót, úgyhogy több mint egy éven át csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel és nagy anyagi veszteséggel, zsidókölcsönnel vihette az 
ügyeket a hatóság. Zsigmond a királyi hatalom városok feletti exponensét, 
a tárnokmestert küldötte vizsgálatra, «daselbs ward verhört ir klag, 
darauf ynser antwurt, darnach vnser klag, auch darauf ir antwurt vnd 
sunderlich mucsttcn wir rechnung tün von vir vergangen jarn», mert 
még holmi elszámolatlan pénzeket is emlegettek. Trencsén várában a 
király maga hallgatta meg a feleket, majd az egész tanácsot és még 
huszonnégy polgárt Pozsonyba rendelte és ott mondott ítéletet a 
budai, kassai, pozsonyi, nagyszombati, körmöcbányai, eperjesi, bártfai, 
trencscni, lőcsei, királyhegyi, besztercebányai, selmeci kiküldöttek jelen
létében, kik már a trencséni kihallgatáson is mintegy városi areopagot 
alkottak a mindnyájukat érdeklő ügyben.2 Hasonló viszály egyikük 
életében sem lehetett ismeretlen.

A gazdasági életnek mai szemmel nézve szigorúan szabályozott, 
céhekkel és vallásos testületekkel ‘megkötött formája csak látszólag 
biztosított nagyobb nyugalmat, mint a szabad verseny és a modern 
osztályharc ideges, lázas állapota. A valóságban a felszín alatt ugyan
úgy, ha kisebb méretekben is, zsibongott a nyugtalanság, erjedt az elé
gedetlenség, az elnyomottak haragja ki-kitört, a birtokban lévők hatalma 
meg-megingott. A céhek kebelében egymást érték az egyéni engedetlen
ségnél jelentősebb meghasonlások és viszályok. A  kolozsvári hatóságok 
pl. 1422-ben a mészáros céhnek a tagjaik közt támadt lázongások meg
fékezésére büntető felhatalmazást adott, «ne eveniant scandala.» A lázon
gások szítói, mint az újabb szociális megmozdulásokban is, nem a be-

j ?
1 1 Wagner Carolus: Analecta Scepusii Pars II. Viennae 1774. p. 106.
• 3 Házi, i. m., II. 1., 164— 69. 1.
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folyásolható, de önmagában tehetetlen tömegből kerültek ki, hanem 
akárhányszor a vezetők, a tisztséget viselők közül, a középrétegekből; 
a Dózsa-féle lázadást sem parasztok szervezik majd meg, hanem kis- 
nemesek. Ugyanezen kolozsvári oklevél kénytelen büntetést kiszabni az 
izgató mesterekre is; «quicunque magistrorum... rebellizaverit, rixas, 
gwerras detrectationes excitaverit seu obedienciam licitam et honestam 
servare non curaverit,» súlyos pénzbüntetéssel lakói.1

Természetesen e villongások távolabbi célja még alig tudatosodott 
és a legtöbb esetben nem haladták túl az utcai összefutás, tüntetés 
könnyen leszerelhető mértéket. A tűzvész lehetősége azonban ott lap
pangott a fel-felcsapó lángokban, s főleg ott élt a birtokban levők kép
zetében ; a mélyréteg szociális nyugtalanságát, mint mindig, meg
előzte a vezetők szociális aggodalma. Védekezésük egyik eszköze a 
polgárjog szigorú kezelése v o lt; a városba tóduló nincstelenek legfőbb 
óhaja, emelkedésük első állomása pedig ennek elnyerése. Romlott a 
helyzet és közelebb került a forrponthoz, ha a vagyoni különbséget 
még a nemzetiségi megoszlás is mérgesítette.

A nemzetiségi érzés, ha nem is jelentkezett a modern kizárólagos
sággal, feltétlenül megvolt, elsősorban negatív módon, a versengés és 
féltékenység indulatait táplálva. Ahol a különleges fejlődés folytán 
német volt a város tehetősebb rétege 2 mindent megtett, hogy a köz- 
igazgatásból is kizárja a magyar lakosságot, amely természetesen szívós 
harcban és többnyire sikerrel igyekezett pozíciókat hódítani, jogokat 
szerezni és vagyonilag is egyenrangúvá válni, mint arra Sopronban 
láttunk példát. Ez volt a szerencsésebb s méltóbb reakció, mondhatnók 
a kisebbségi sors edző, képességeket felszabadító iskolája ; de a nemes 
feltörekvés, az egyéni emelkedések mellett elkerülhetetlen volt a vak 
indulatkitörés is, a városi tömeg gyűlölete és a maga módján kirobbanó 
dühe a tehetősek, olasz kereskedők, német birtokosok ellen. A magyarság 
életerejét és józanságát bizonyítja, hogy ez utóbbira alig van példánk, 
a békés térhódításra annál több és felemclöbb. Éppen az eddig túl
nyomóan német jellegűnek tartott városokról derül ki az oklcvéladatok 
fényénél, hogy fejlődésükben, igazgatásukban és szellemükben jelentős 
része volt a magyarságnak is.3

A polgárjog kiterjesztését, a tisztségek nemzetiségi megoszlását 
elsősorban a méltányosság, az együttélés biztosítása szabta meg ; kény
szerű, vagy önkéntes, de mindenkép szükségszerű gesztus volt ez. 
Mátyás király 1486-ban intézkedik a kolozsvári magisztrátus vegyes

y 1 Jakab Elek i. m., 5. sz.
3 Középkorvégi állapotokat vizsgálunk ; az ekkor németjellegű városok sok 

esetben a magyarság térvesztése folytán váltak azzá és az új magyar benyo
mulás már visszahódítás volt.

• 3 V. ö.Iványi Béla: A középkori Eperjes magyarsága. Szeged, 1934.; Hoff- 
manti Edith i. m. (Pozsonyról). L. még Szalay József: Városaink nemzetiségi vi
szonyai a XIII.sz.-bán. Századok, 1880.; Szabó Károly: A kolozsvári magyar pol
gárság összeírása 1453-ból. Történeti Tár, 1882. ; Kerekes György: Kassa polgár
sága, ipara és kereskedése a középkor végén. Budapest, 1913. Országos vonatko
zásban Szekíű-Mályusz ismeretes vitája után 1. Szabó István kitűnő összefogla
lását : A magyarság életrajza. Budapest, 1942.
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nemzetiségű megosztásáról.Széthúzó vélemények voltak eddig a hivatal
nokok választásánál, mondja indokolása. «Ut dum de huiusmodi eleccione 
ageretur, alter Hungarum alter vero Saxonem sive Germanum vel 
promoveri vel reyci conclamaret. Inter que eciam clamor popularis 
sepe numero in tantum misceretur : ut timendum esset maiori periculo».1

A magyar elemnek a városi tisztviselők közötti sűrűbb szereplését 
már feltétlenül az erősödő hatalom és befolyás, a növekvő bevándorlás 
és társadalmi emelkedés jelének kell felfognunk. 1490. január 15-én 
kelt oklevélen például Óbuda városának ilyen nevekből álló tanácsa 
szerepel: Anthonius Demeter dictus iudex, Emericus Fekethe, Blasius 
Pechy, Gallus Demjten et Johannes Somogy iurati cives. Tizenöt évvel 
később már Pécsi Balázs a bíró és az esküdtek : Sydo János, Igaly 
János, Gyengyessy Miklós és Nagh Bálint.2 1468-ban Vác város bírája 
Benedictus Bornemissa,3 ugyanabban az évben Újlak esküdtei: Geor- 
gius Sartor (Szabó), Bartho'omeus Karaz, Dionisius Nergees, Clemens 
Zakad, Laurencius Sartor, Johannes Molnár, Stephanus Kcgees, Matheus 
Miclosy, Benedictus Lakon, Benedictus Borús, Stephanus Tegzees.4 
1461-ben Miskolc régi városában Andreas Kun bíró, Demetrius Molnár, 
Valentinus Fazekas8 esküdtek, az újban Emericus Kazan bíró, Paulus 
Nemeth és Thomas Zabo esküdtek. 1435-ben egy nagy dézsmaperben 
kihallgatott budai tanuk a következő ízes nevekre hallgatnak : Kalmar 
Jankó, Nawalyas Tamás özvegye Katalin, Navalyas Miklós, Pintér 
Márton, Szláv Imre, Potroh János, Bornemisza Péter (bíró), Kapas 
Márton, Gombos János, Nagy Pál, Cypo Pál, Wyazaros Imre, Wad- 
werew Péter, Prcdicator András —  bizonyára nem régen betelepedett 
jobbágyok foglalkozást, külsőt stb. jelző ragadmánynevei. Ferenc 
budavári plébános, mert maga nem tudott magyarul és quia ipsi testes 
hungari erant, maga helyett Pál káplánt küldte a kihallgatásra.6

Iványi Béla szerint 1475— 76-ban Eperjesen a bíró és a belső tanács 
többsége magyar, bár a század végére az arányszám visszaesik. Ugyanő 
megfigyeli, hogy a magyar elem terjeszkedése nem a belső negyedben, 
hanem a külvárosokban mutatkozik.7 Máig érvényes szociológiai tör
vényszerűségre utalnak az oklevéladatok; a szegényebb betelepedők 
fokozatosan, peremenként veszik birtokukba a várost. így magyaroso- 
dik még napjainkban is Budapest á külvárosokban megtelepedő vidéki 
utánpótlással. Kerekes György a kassai kereskedelmi társaság fel
jegyzéseiben állapítja meg, hogy a szereplő nevek többsége magyar.6

1?
; 1 Jakab Elek i. m., 172. sz.

a Bártfai Szabó László: Pestmegye történetének okleveles emlékei 1002—  
1500-ig. Budapest, 1938-. 297.. 3*9- 1.

l  1 3 U. o. 250. 1.
? 4 Kämmerer Ernő: Gr. Zicky-okmánytár, Budapest, 1907., 452. 1.

.* Szendrei János: Miskolc várostörténete. III. Oklevéltár, 99.1. Miskolc, 1890.
l .* Bártfai Szabó László i. m. 167. 1.
> 7 Iványi Béla: A középkori Eperjes magyarsága, 11— 12. 1. Már Salamon 

Ferenc (Budapest története, 1885. II., 467. 1.) is észreveszi anélkül, hogy magya
rázná, Óbuda és Pest, tehát a külső települések magyar voltát a német Buda mellett.

j*  Kerekes György: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései 1502— 03. 
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1902., 106. 1.
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A háztulajdonos, adófizető kassai polgárok közötti sok magyar emlékét 
a városi számadáskönyvek őrizték meg.1 Veszelka László az 1379-es 
soproni telekkönyv adatait vizsgálja és 198 német név mellett majdnem 
ugyanannyi, 185 magyar tulajdonost talál.1 2 A színmagyar városokban, 
mint Debrecen és a székely városok, a virágzó kézműipar és kereskede
lem, a polgári jólét magától értetődően a magyar fajta élelmességét 
dicséri.

A nagykereskedés és a nagyvállalkozás persze megmaradt az idege
nek kezében. «Magában az ország szívében —  írja egyik kutatónk —  
Budán, Mátyás király uralkodása alatt, a florenczi Chavaleanti Fülöp, 
Poli György, Buontempi Felice, Calusi Lajos, Antoni Péter, Voltéra 
Máté, Amandoli (figlioli di Amandoli), a nápolyi Simonetti és a német 
Pillér és Arbcr, valamint a II. Ulászló idejében ezekhez csatlakozott 
Fuggér (Jacobus Fucharis), Thurzó (Torgone Joane) és az olasz Cotta 
Ferenc cégei alatt folyt Magyarország ez időbeli egész nagykereskedése 
és banküzlete.»3

4 -

Ahogy a polgárok egymásközti és hatóságukhoz való viszonyát 
ősi szokásjog szabályozza, a városok egymással érintkezésének is meg
van a kialakult gyakorlata. A tanácsok közös joggyakorlatot követnek, 
állandó írásbeli összeköttetésben állanak, a rendi tagolásban egy ön
magában zárt érrendszert alkotnak eleven vérkeringéssel, amely a 
szervezet egyéb tagjairól csak akkor vesz tudomást, ha a történet 
esélye rákényszeríti, vagy ha egymás elleni panasszal kell egy magasabb 
egyházi vagy világi hatóság igazságtevéséhez folyamodnia. A közös 
érdekűek, mint a bányavárosok, korán szövetségben is egyesülnek; 
1487-ben a hét felső bányaváros a gölnitzi jog alapján hozza meg egy
séges statútumát. «Diese Erbara Stete haben alle der Gylniczcr Recht 
geschworen, Ewige gehorsamkeit zu halten.»4 A piacokat, az árumeg
állító és vásárjogot viszont kemény versenyben iparkodnak maguk
nak meghódítani, ha kell, a másik város rovására is. így versenyez 
Kassa és Bártfa a posztókcreskedelemben, így hódítja el Mátyás alatt, 
1477-ben az alföldi kereskedelem lerakodóhelyét Debrecen Nagyvárad
tól, illetőleg a nagyváradi káptalantól. Kölcsönösen megkövetelik 
egymástól a saját polgáraik feletti bíráskodás tisztcletbentartását i s ; 
sérelmeiket, amely idegen polgárok részéről érte őket, átiratban közük 
a megfelelő városi hatósággal és a viszonosság alapján kérik megtorlását. 
1402. január 25-én például Budavár tanácsa kéri Vác tanácsát, hogy

1 Ifi. Kemény Lajos: Kassa város régi számadáskönyvei 1431— 1533. Kassa, 
1892. V. ö. Hoffmann Edith i. m.-nak hivatkozásaival.

* Veszelka László: i. m., 46. 1.3 Báró Nyári Albert: A modenai Hippolyt-codcxck. Századok, 1870. V. ö. 
Berzeviczy Albert: Beatrix királyné, Budapest. 1908., 383. 1. L. még Huszti Dé
nes: Mercanti italiani in Ungheria nel medicevo. Budapest, 1940; Ugyanő: 
Olasz-magvar k<r<?k< d«lmi kapcsolatok a középkorban. Budapest, 1941.2('* Kolosvári— óvári i. m. IV. 2., 44. 1.
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Wercs Mihály váci polgárt, aki őket igazságtalansággal vádolta, büntesse 
meg.1 Érdekes egy kassai beadvány Perényi János tárnokmesterhez, 
1454. május 3-án, mely lefesti egy bártfai polgár miatt a városával tá
madt viszályukat. «Nobis non videtur —  írják —  quod erga eosdem 
Bartffcnses meruissemus, ut super nos aliquas opporteret eosdem facere 
querelas, cum eisdem semper et in omnibus magis complacere studuimus 
et amicitias exhibere, quam aliquod inferre nocumentum». Különben 
is a szóbanforgó visszaélés ellen (az idegen kereskedő csalárdul ideiglenes 
polgárjogot szerzett, hogy a vámokat kijátssza) fellépni mindnyájuk 
és az ország érdeke. Ezért a polgárjog megszerzését megszigorították 
és egymás között szövetség (unió et liga) megkötését határozták el.2

A jövő-menő küldöttek, a városban megforduló sok idegen természe
tes hírforrás is, s ha valami fontosabb értesü.és birtokába jutottak, a 
közeli városok ezt is sietve közük egymással. Levelük az újságot pótolja, 
bár az országos hírekből is csak az őket érdeklőket vagy fenyegetőket 
szűrik ki. Minden izgatja képzeletüket, amiből nyugalmuk, békéjük 
megzavarására következtethetnek. 1457. március 19-én Kassa városi 
tanácsa a budai rémhírekről értesíti Bárt fát : elfogták a kormányzó 
két fiát! Tíz nappal később megy az újabb levél, a királyi udvarból 
hazaérkezett Stock György kassai polgár közlésével, «das des guber- 
natorseldiste sün als morgen X III tage gericht ist». Az idők veszedelme
sen mozgalmasak, a levelek tovább érkeznek ; száraz hírekkel, a polgári 
óvatosságra jellemzően minden kommentár és állásfoglalás nélkül. Az 
urak viszályába nem hajlandók belekeveredni.3

Külföldi városokból is közvetlenül érkeznek az elintézendő át
írató két rokon autonómia a kormányzatok bevonása nélkül maga 
bonyolítja le közös ügyeit. Tarnov város tanácsa (mayster civium de 
Tharnow cum consulibus) küld levelet méltóságteljes indokolással; 
«Disparitas lingwagiorum et genera nationum iustitiam impedire non 
debent*.4 Lemberg ír át és kéri, hogy a tanács «czu forderungen der 
freyen strassen und czu noteze deme gemeynen Kawffman* tegyen 
lépéseket.5

A Mátyás halála utáni kavarodás megint a vészhozó nagypolitika 
közelébe sodorja a példánkul választott bártfai polgárságot. Ti ón
követelők futnak versenyt a hatalomért, igényeiket bejelentik a városok
nak is, seregek készülődnek egymás ellen ; az események, hírtk és ál- 
hírek, valódi és képzelt veszedelmek áradatában a tanács mint a viha
ros tengeren lavíroz; semmi másra nincs gondja, minthogy hajóját 
épségben átmentse. Az áradó iratokból kicsap a feszült légkör izgalma. 
1490. június i-én Linczbcn kelt levelében Miksa római király és osztrák 
főherceg jelenti be igényét Bártfa városának is. Június 16-án Eperjes 
közli értesülését, hogy egy lengyel nemes Budáról sietve Lengyelország

-H1 Bártfai Szabó László i. m., 118— 19. 1.
ó 2 Jványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára 1319— 1526- Budapest, 

I9IÍS 735- sz.
U. o. 945., 949-» 1079., 1129. sz.

V U. o. 1452. sz.
‘  U. o. 1526. sz.
' j
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felé tart, hogy János Albertet hadseregével a koronázásra az országba 
hívja. Most legyen okos a szegény tanács! Június 29-én Kassa tudatja, 
hogy Báthory Istvánnak a lengyel királyhoz küldött követét fel akarták 
tartóztatni, de az titkon megszökött és Lengyelország felé tart. Nem 
azonosítják vele magukat, sőt két nap múlva már a megfogamzott 
gyors elhatározást is közük : Eperjesen gyűlést fognak tartani a fe
nyegető lengyel betörés tárgyában. Bártfa persze gondosan tovább
adja híreit; július 13-án Lőcse köszönetét mond értük és ígéri, mihelyt 
ők tudnak valami újat, megírják.

Közben a helyzet egyre zavarosabb. János Albertet a Rákoson 
királlyá választották, amint erről július 21. levelében ő maga tudósít. 
Augusztus 12-én viszont II. Ulászlótól érkezik ünnepélyes bejelentés 
királlyá választásáról és Budára való bevonulásáról; még ugyan az 
nap meghívja őket ő is, az országnagyok is a szeptember 14-én Székes- 
fehérváron tartandó koronázásra. János Albert ellen pedig fegyveresen 
védekezzenek, míg ő királyi seregével megérkezik! Van min töpren
geniük, annál is inkább, mert még július 27-én a szepesi kapitány is 
barátságosan Szepcsváraljára invitálta őket, hogy «de istis rebus mira- 
culosis, que pro presenti aguntur» tárgyaljanak. Hogy a tanácstalanság 
teljes legyen, augusztus 31-én János Albert követe inti őket Eperjesről 
és kéri, hogy II. Ulászló koronázására ne menjenek cl. Szeptember 
2-án pedig maga János Albert jelentkezik Szerencs melletti táborából, 
most már paranccsal: küldjék el megbízottaikat, hogy végleges meg
állapodásra jussanak. Szeptember 13-án Ulászló jelenti be másnapi 
koronázását ; sereget eddig még nem küldhetett, de nem marad el 
És így tovább, szállnak az ellentétes sürgetések, fenyegetések, Eperjes 
kérdi ijedten, mit csináljon ; mindkét fél harccal fenyeget, hűséget, 
segítséget, de főleg pénzt kér. S a városi tanács bölcsen tudja, hogy 
az ellenfelek előbb-utóbb békét kötnek, de az ő terhük nem lesz kisebb. 
Végre győz II. Ulászló, a törvényes király; 1491. április n-én Budáról 
tudatja, hogy a kért adóleszállítást nem engedélyezheti.1 ^

Mind c kavarodás közben, a süvöltő írások áradatában szerényen 
búvik meg egy levél, amely a polgár életösztönét, munkájához való 
ragaszkodását szimbolizálja a maga jelcntéktelenül fontos tárgyával. 
1490. július 24-én Kassa panaszt emel hat tonna romlott hering tárgyá
ban, melyet Schneider Erhardt kassai polgár vett Fráter Jakab bártfai 
polgártól.2 Az életnek rendben és bccsülctt.el polgári módon kell tovább
folynia a viharban is.

A viharokból és az egyensúlyozás nehéz művészetéből a városi 
lakosságnak ki kell vennie a részét a földesúri hatalommal szemben is. 
A két gyökeresen ellentétes érdekű és hagyományú réteg ellenségesen 
és mégis egymásra utáltán áll szemben egymással a rendiségben ; mező- 
gazdaság és kereskedés örök ellentétében éscltéphctetlcn kapcsolatában. 
Hatalmuk az ár-apály törvényszerűségével váltakozik ; a X II— XIII. 
században a földesúri hatóság alól kisikló települések zöme a XV. szá
zadra, önálló létre képtelennek bizonyulva visszatér a gyámkodás alá;

* U. o. 2791— 2912. sz. * 17. o. 2808. sz.
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jobbágyokból szabad polgárok lesznek, majd ismét jobbágyok.1 Még 
azt sem lehet mondani, hogy a földesúri réteg a régibb, avultabb; 
a fejlődés bizonyos stádiumában modernebb, mint a középkorcleji 
kötöttségekhez makacsul ragaszkodó városlakó, nagybirtokgazdálko
dásával, honvédelmi rendszerével úttörője az újkornak. Itt sem az 
osztályhelyzet döntő, hanem az egyéni látókör, a közvetlen, napi érde
ken felülemelkedni tudás. Láttuk, hogy a vásártartás jelentőségére 
ráébredtek egyes birtokosok ; újra és újra akadtak olyanok is, kik a 
birtokukon kialakulni kezdő gócpontnak maguk siettek segítségére 
rendszeres telepítéssel, a manuductio megkönnyítésével, a jobbágyi 
szolgáltatásokról önkéntes lemondásokkal.

Maróthi László például 1438-ban a baranyai Zelenócz mezővárosát 
(azóta elpusztult) lakosainak kértére felmentette mindenfajta teher 
alól.* Accedentes nostri in conspectum vniuersi ciues ac jobagiones 
in suburbio castri nostri in possessione nostra Sclyanowcz vocata resi
dentes, voce humillima nobis supplicaverunt, ut eis gracie libertatis 
subveniremus. «A volt jobbágyok szabadon rendelkezhetnek tulajdonuk
kal, szabadon végrendelkezhetnek, egy bírát, két esküdtet választhat
nak, «omnia birsagia iidem Judex et jurati recipere possunt». A  régi 
fennhatóságra csak az a szimbolikus összeg emlékeztet, amely bizonyos 
jogi esetekben a várnagyot illeti; továbbá, hogy zűrzavar, veszedelem 
idején a földesúr védelmére felkelni tartoznak.2 Az eset nem volt el
szigetelt, különösen a régibb fejlődés folyamán sűrűn megismétlődött 
a váralji népeknek e kegyes önállósítása. A középkor végén pedig már 
szabályos egyezségre is van példánk földesúr és önállósuló városa között. 
1506. január 9-én kelt Vágbeszterce városának érdekes tanúsítványa 
a földesurával, Podmaniczky János kir. főkamarással kötött szerződés
ről. Sokáig tanakodtak, hogy lehetne az elhanyatlott mezővároskát 
(oppidum) régi jobb helyzetébe visszavinni, «reducere, restaurare et 
reformare, populisque et incolis decorare», végre «post multas premedi- 
tationeset inter sese ruminationes» megtalálták a megoldást, amit uruk 
jóváhagyásával Martinus Lyska bíró és az esküdtek most írásba foglal
nak. A megoldás tulajdonképpen a vezető polgárcsaládok befolyásának 
védelme —  földesúri segédlettel; érdekes fényt vet egyébként a városi 
öntudatosodásra. A művelhető szántóföld 52 tehetős, házzal bíró polgár 
tulajdonában maradjon ; a ház a földtől és viszont ne váljon c l ; el
adásuk csak együtt történhet. Bíró és esküdt csak ebből az ötvenkettőből 
választassék, a tanácsba is ők kerüljenek. Bor és sör feldolgozása és a 
velük való kereskedés az ő privilégiumuk, kivéve a vásárok előtti és utáni 
heteket, mikor mindenki szabadon eladhat. A város bevételeit gondosan 
tartalékolják, hogy sohase álljanak teljesen pénz nélkül. Ha a vezetők 
túlságosan költekeznének, «tales non solum fide et honore priventur, 
verum etiam in corpore, quasi fures et latrones, secundum demerita
\ V 1 Mdlyusz Elemér idevágó tanulmányaiban (Az 1514. évi jobbágy háború 
okai. Társadalomtudomány, 1926.; Az 1498. évi 41. te. Századok, 1930.; A magyar 
társadalom a Hunyadiak korában. Mátyás király emlékkönyv. I., 309— 433.) végle
gesen tisztázta e folyamatot.

* Wenzel Gusztáv: Okmányi kalászát. Budapest, 1856., 24. sz.
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eorum perimentur». Kijelölik a pékek, kovácsok, vargák utcáit. Mind
nyájan józanságot fogadnak, kártyával, kockával nem játszanak, át
engedik ezt a náluk vendégeskedő urak szolgáinak. A birtokosok és a 
külterületen élők is kötelezik magukat évi négynapos közmunkára, 
folyamszabályozásra, kocsikkal és lovakkal. A földesúrnak tartozó 
munkákból csak a borvitel és a hídépítés szolgáltatását tartják meg 
és a nem birtokos bérlők (inquilini) évi háromnapos robotját. Elismer
tetik a szabad halászat jogát; az igazságszolgáltatás dolgában pedig 
megfogadják, hogy itteni döntés előtt nem apellálnak a földesúrhoz, 
Korpona városához is csak fő- és jószágvesztés esetén.

Mind e határozatot pedig bemutatták uruknak, ki is «considerens 
prefatos articulos non esse frivolos, non cervicosos», és belátva, hogy 
azok őneki és utódainak kárt semmi részben nem okoznak, «sed potius 
nos omnia iusta, condigna et licita petivisse», helybenhagyja az egyez
séget. Hálából kötelezik magukat évente ioo forint, ioo köböl zab és 
50 kappan önkéntes átadására. így hát mindenki jól járt l1

Általában azonban a földesúri terhek minden kedvezmény mellett 
is alaposan ránehezedtek a birtokon kialakult mezővárosokra ; fejlő
désük már csak ezért sem lehetett olyan biztosított, mind a szabadabb 
egyházi és királyi városoké. Panaszkodásban, a földesúri jóindulatra, 
királyi igazságtevésre való hivatkozásban nem is volt hiány. A védel
mező rendeletek özöne mutatja, hogy saját és idegen városokkal szem
beni erőszakoskodások, kereskedelmi utak zavarása, a polgárok cöleni 
önkényes eljárás napirenden voltak ; a bonyolult és összekuszált jog
rendszer végnélküli hatásköri vitákra is alkalmat adott. Máskor nem 
is egyéni túlkapás, csak pusztán az érdekellentét vezetett hosszas 
küzdelmekhez.2 Vár és város viszályában olykor nem is a birtokos volt 
a hibás, hanem a kapzsi és hatalmaskodó várnagy közegei. De nem egy 
esetben a polgárok ütöttek rajt a birtok védtelen jobbágyain, tönkretéve 
szegényes jószágukat. Mind e marakodásokból számtalan feljelentés, 
panasz, vizsgálati jegyzőkönyv, perirat, tanúvallomás, fellebezés stb. 
született, vitte, hozta az ügyet különféle kancelláriák között, akik kitom
bolták frásbafoglaló kedvüket. Felettük pedig fáradhatatlanul működött 
a királyi kiegyenlítés, a középkor legfőbb népjóléti hivatala.

A királyok természetesen saját jólfelfogott érdekükben is támogat
ták a városokat, hiszen a gazdag polgárság állott rendelkezésükre 
mindannyiszor, mikor kisebb-nagyobb pénzösszegekre volt szükségük. 
És sürgető kérésük elég sűrűn ismétlődött. Sopron városához például 
az 1500— 1505. évek között ilyen gyors egymásutánban futnak be II. 
Ulászló pénzkérő levelei: 1500. március i-én kelt levélbcnkülönféle kiadá
sokra 1000 forint; 1501. február 26: a katolikus hit védelmére 1000; novem

' 1 Luhinich Imre: A Podraanini Poci man iczky-család oklevéltára, Budapest, 
I937- !•» 246. sz. L. még Corvin János érdekes kiváltságlevelét, amelyben Gyula 
városát szabadnak nyilvánítja. (1496. nov. 24.). A lakosokat minden szolgálat alól 
felmenti, kivéve a gát- és hídjavítást és a borszállítást a várba, prout ab antiquo 
copsuetum fűit. (Veress Endre i. m. 53. sz.)

 ̂ 9 * V. ö. Wenzel Gxisztdv: Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a 
agylucsci Dóczyakkal, 1494— 1548. (Ért. a tört. tudományok köréből, VI. 6.)
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bér i. török elleni háborúra iooo ; 1502. május 12: török elleni háborúra 
újabb 1000; október 19: menyegzője költségeire 300; 1504. május 17: 
szorongatott helyzetében újabb 1000 forintot kér; november 3 és 1505. 
október 19: végvárak védelmére 800, ill. 600 pengő.1 S mindez a kivált
ságban biztosított adómentesség idején! 1500. március i-én Bártfához is 
kifut a kérés. «Quot et quantas expensas nos hiis temporibus ad varias 
et diversas expeditiones negotiorum huius regni immotociusreipublice 
Christiane inter alia autem solummodo ad oratores summi pontificis 
ac nonnullorum aliorum regum et Tureorum cesaris apud nos agentes 
et nunc quoque certos ex eis adhuc hic existente facere coacti fuerimus 
et in dies facere cogimur in aliqua saltem parte vos latere minime dubi
tamus». Hiába, a pénzkérőnek magyarázkodnia kell, mégha koronát 
visel is a fején. Külföldről újabb követek jönnek, ezeket is el kell látni, 
nem győzi; az erdélyi részek már nagyobb segélyt adtak, adjanak ők 
is 1200 forintot.2

A városi tanács ennyi fenyegető, unszoló, kérő hatalom között 
gyakran érezhette, amit az egyik bártfai oklevél panaszol: «Wir Got- 
weis mit grosser mühe und tcglichcr hoffnung, als dy ffögel in den 
lüfften schweben» (1456. március 26). «Dy prclaten und lanthern mit 
groszen Sachen pekümmcrt,dy kleynsten hyndcrstellig lassen».3 A polgái i 
ösztön erre nálunk is, mint külföldön, úgy felelt, hogy csak a kis dolgok 
érdekelték, az országos ügyektől, amennyire tehette, visszahúzódott ; 
különben úgy sem juthatott ténylegesen a közelükbe. Passzív, százados 
befeléélésbe merült létének mégis megvolt a maga mélyebb értelme : 
melegében, mint a védő ölben, csírázott, ért az újkor szelleme. Az új
koré, amely legvégső lényegében a polgárosodás útja, a polgári szellem 
lassú, szívós, visszaesésektől zavart, de állandó terjeszkedéséé.

H alász Gábor.

1 Házi Jenő i. m., I., 6. 3 Iványi: i. m. 138. 1.
a Iványi: Bártía, 5x7. 1.
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