
MAGYAR KÖZÉPKOR. II.1

A  polgári szellem .

i.
Ha a késő középkor városi életét vizsgáljuk, mintha csak a mély- 

tengerek sajátos törvényeknek engedő, különös, megszabott formákat 
öltő világát vennők szemügyre. Ahogy ott a felszín ár-apálya, hullám
zása, vihara alig hat le a mélybe és alig érinti a kusza árnyalakok életét, 
s ahogy ez az élet, ezek az alakok mind a mélységhez alkalmazkodásból 
születtek, a nagy történelmi változások mélyén, az országos események 
sodrában így lapul meg a város, ott, mint itt, az irtózatos nyomás ellené
ben fejlesztve ki önálló és maradandó jellegét. Védőfalai a karavánok 
útján, jogrendszere az önkény csapásaival szemben, tanácsa az egymást 
keresztező egyházi és világi szervek ütközőpontjában, szigorú belső 
fegyelme a hatalmi túlkapások aranykorában, iparűzése a nagybirtokok 
árnyában, polgári szelleme a rendiség uralma alatt, demokráciája a 
hűbériségben, megannyi ellenkezés a korszellemmel szemben, a változó
val és bizonytalannal a konokul átszármaztatott hagyománynak szembe- 
szegésc, vallásos erény, mint maga a vallás ügye is, amelynek ekkor 
szintén polgárok a legfőbb istápolói. Szervezete korábbi századokban töké
letessé formálva, alapjaiban változatlanul marad meg a legújabb időkig, 
akár az egyházé, egyszerre modern és ősrégi, arisztokratikus és demokra
tikus, egyszerre anyagi hatalom és lelki valóság, magatartás és kényszer, 
erkölcs és törvény. Kifelé zárt testület, befelé árnyalt és jóltagolt, sok
rétű rendszer, tudatos gazdasági célokkal és gondosan ápolt, szabályok
ban rögzített szellemiséggel. Teljes világkép az övé, önmagából táplál
kozó, a rendi fogalmaktól önként és dacosan eltérő. A polgár szelleme 
ez, ahogy találmányában, a városban kifejlődött, hogy lassan és szívó
san birtokba vegye a környező ellenséges világot.

Hogy megvan és a középkoron át is jelentős tényező, ez a felismerés 
egyre erősödik a pusztán történetitől a szociológiai szemlélet felé forduló 
tudományban. Úttörőként klasszikus értékű munkáiban a nagy belga 
társadalomtörténész Henri Pírom* fogalmazta mega tételt: minél jobban 
megismerjük a középkort, annál tisztában látjuk, a polgárság nagy befo
lyását a társadalmi szervezetre.2 Ez a hatás nem volt tisztán politikai, —

1 M egelőző ta n u lm á n y  a  Magyarságtudomány 1937-es évfolyam ában.
2 L . ö sszegyű jtött értekezéseit «Lesvilleset les institutions urbaines* cím ű m ü vé

ben (1939). A  fentebbiekben elsősorban ism ertetett tan ulm án y t l . ’origine des con- 
stitutions urbaines au tnoyen ágé*, a Revue Historique 1895-ös évfo lyam ában  jelen t 
m eg először.
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mondja —  inkább a legnagyobb mértékben civilizáló. Átformálta nemcsak 
az államot, de az eszméket és erkölcsöket, művészetet és irodalmat, keres
kedést és ipart.1 A városi szellem pedig nem véletlenül született meg, 
a szükségletek formálták azzá, ami. «A városok kereskedők művei és 
csak általuk léteznek.* (p. 47.) A kereskedés nem fejlődhet szolgaságban, 
így és nem az emberi méltóság parancsszavára született meg a szabad
ság igénye, a városi élét alapja. A városi jog őse a jus mcrcatorum. 
Innen a városokban féltékenyen őrzött béke is, «une sorté de droit per- 
manent d'état de siége* (p. 78.), innen a szabadon cserélhető birtok 
eszméje és a kifejlődött jogi institúciók, az önálló törvénykezés, az 
esküdtek. Innen a szigorú feltétel is: a polgárnak tulajdonnal, házzal 
kell bírnia. A fejlődés nemzetközi és (nyugaton) már a középkor első 
felében végbemegy ; a középkor második része lényeges vonásokat már 
nem változtat.

Egy későbbi értekezésében (Les anciennes démocraties des Pays 
Bas, először 1910) éles szemmel elemzi ki mégis a középkorvégi szellemi- • 
ség újságát; a vagyongyűjtő és arisztokratikus hajlandóságot a 14. 
század folyamán antikapitalista és demokratikus tendenciák váltják 
fe l; kifejlődik az érzék a munkás sorsának biztosítására, kialakulnak 
a métier-k, a kézművesnek soha olyan kedvező helyzete nem volt, 
mint ebben a korszakban. A vagyongyűjtŐk ráeszmélnek kötelezett
ségeikre és veszedelmükre is a feléjük sugárzó kispolgári gyűlöletben. 
Tapogatózva megkezdődik a demokratikus fejlődés, ami persze még 
nagyon sokáig, Pirenne kitűnő szavával, «démocratie de privilégiés*. 
lesz, de mindenesetre mélyreható változás a feudális berendezkedésben.
A város tehát itt úttörő, kezdeményét csak századok múlva fogja követni 
az ország.

Gondolatait legérettebb formában egy magisztrális kis könyvben 
foglalta össze, amely 1925-ben, Amerikában elhangzott előadásaiból 
született meg.2 Pompás képet rajzol itt a nagy történeti munkáiban is 
visszatérő megfigyeléséről, a kereskedés és vele a városiasság ritmikus 
feléledéséről és hanyatlásáról. A kilencedik században az izlám betörése 
sorvasztja el a virágzó Földközi-tengeri kereskedést, az agrárgazdaság 
veszi át a szerepét, a birtokok önmagukra hajlanak vissza, csak a közvet
len fogyasztást látják el. A tizenegyedik században Velence, Lombardia, 
a tizenkettedik században Flandria fellendülésével megindul a keres
kedés renaissance-a. A kereskedés és ipar nemcsak felnyomulnak a föld- 
mívelés felé, hanem a maguk életnyilvánulását rá is kényszerítik; a 
közvetlen fogyasztáson túl belékapcsolják terményeit az általános kör
forgásba, mint csereanyagot, vagy nyersterményt. A merev földesúri 
rendszer megtörik és a hajlékonyabb, mozgékonyabb új szellemnek ad 
helyet. Mint az ókorban, a vidék megint a város felé fordul. A régi római

1 V . ö. Paulinyi Oszkár ítéletével a  középkori városról. «Bcnne, nem pedig 
a z állam ban ta lá lju k  meg ekkor egy  tudatos és következetesen átgondolt gazdaság- 
politikai rendszer k ia la k ító já t és hordozóját is.* (Magyar művelődéstörténet, II . k. 
«Ipar, kereskedelem* fej.-ben, 163. 1.).

2 Les villes du Moycn Age. ön állóan  B ruxclles, 1927, továbbá az összegyüi- 
tö tt  m unkák első kötetében.
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városok helyén újak támadnak, a várak alján telepek szélesednek ki, 
folyók, utak keresztezéseinél piacok támadnak, amelyek mágnesként 
vonzzák magukhoz a környék lakosságát. A tizenharmadik században 
felvirul a nagykereskedés, megszületnek a nagyvagyonok jellegzetes 
kapitalista törekvéseikkel, hogy egy újabb század megint megindítsa a 
bizalmatlan reakciót és a tizenhatodik, a kezdődő újkor, a kora középkor 
nagybirtokos, földesúri világába hajlítsa vissza a fejlődést.

A középkor végén az urbánus élet törvényszerűségeit követő pol-

f árság végkép kialakult rendként áll az egyháziak és a nemesség oldalán.
zcllcmc is végkép megérett. ^Egyszerre világian és hívőn, a középkori 

polgárság tökéletesen felkészült szerepére, amelyet a jövő két nagy 
szellemi áramlatában játszani fog : a renaissance-ban, a világi szellem 
gyermekében és a reformációban, amely felé vallásos miszticizmusa
vezette.* (p. 431-)-1

Még a múlt század végén, 1894-ben jelent meg /. R. Green alapvető 
munkája a tizenötödik századi városi életről,2 amely az angol viszonyokon 
igazolja a szociológiai fejlődés nagyjában Európaszerte azonos menetét. 
Külön vizsgálja a királyi, főúri és egyházi birtokokon kialakult városok 
helyzetét, küzdelmeiket és jogfejlődésüket, ő  is elhatárolja a városi 
oligarchiát és demokráciát, foglalkozik a munkáskérdéssel és megálla
pítja a városi szabadság fokozatos hanyatlását a tizenharmadik század
tól a tizenhatodikig. Belső változatai ellenére «a városban új világ nőtt 
nagyra sajátos szervezettel és felfogással, amely teljesen elütött az 
országétól.»(II. p. 2.)

Kora történetírásának csupán a közjogi fejlődés iránt kiéleződött 
érzéke még szkeptikussá tette őt a városok szellemi befolyásával szemben; 
ennek bőséges igazolása angol vonatkozásban, de egyetemes érvénnyel 
a nagy modern mediévalistára, G. G. Coultonra. várt.3 Pompás össze
foglalása a falvak életétől a királyi udvarig ad keresztmetszetei a feudá
lis világról, benne a városok önálló, magukba zárt szigeteivel.

A városokban a jövendő erőforrását látja, kis kollektív csomó
pontokat, amelyek a feudális rendetlenséggel és individualizmussal,egy
házi konzervativizmussal és királyi önkénnyel szemben törnek a maguk 
lényegének kifejtésére. De a hatalmasokkal vívott küzdelmek mellett 
figyelmeztet egymással villongásaikra, a külcsönös féltékenységre és 
versengésre, jogi rendszerük mélyén az önzésre, a polgári erények 
kapzsi, elzárkózó visszájára is. Ipar- és mezőgazdaság életformáját nem 
választja el oly élesen, mint Pirenne ; rámutat a középkori város mező
város jellegére, a polgári lakosok által is űzött földmívelésre, (amit egyéb
ként a középkor végén Pirenne is kiemel).

H u izin g a  k ö z is m e r t  m ű v e  m e lle t t ,  a m e ly n e k  ta n u ls á g a it  é p p e n  v á r o s 

ai A  polgárság szerepére a  rcnaissancc világnézetének kiformálásában v . ö. 
Alfréd, v. M artin: Soziologie dér Renaissance. Zűr Physiognom ik und R hytm ik 
bürgerlicher K ultur. S tu ttga rt, 1932. c. m unkáját. Az olasz renaissance oeinc 
idcaltypische grossbiirgerliche Kulturepoche*.

(, * Townlife in  the Fifteenth Century, I— II. London, 1897.
3. 3 Medieval Pattommá, Cam bridge, 1938.
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történeti vonatkozásban már nálunk is szerencsésen hasznosították/ 
Willy Andreái2 megfigyeléseit kell még tekintetbe vennünk, amelyek 
többé nem nyugati, hanem középeurópai állapotokat rögzítenek és már 
a német kultúrhatás folytán is analógiát szolgáltathatnak a hazai fejlő
déshez. ő  is figyelmet szentel a városok mezőgazdálkodásának, a nemesi 
ellentétnek éppen úgy, mint az egymásközti partikularizmusnak, a bonta
kozó osztályellentéteknek, elsősorban a bányamunkásság körében, a 
kiéleződő gazdag és szegény viszonynak, egyszóval a korakapitalizmus 
kísérő jelenségeinek.

Kereskedést és ipart, a városi gazdálkodás tényeit, mint egységes 
gazdasági «stí lusta vesz szem ügyre Heinrich Bechtel érdekes, bár kissé 
eltúlzott műve.3 A ' szellemtörténet határokat egybemosó módszerével 
a művészi fejlődést is bevonja a gazdasági jelenségek sorába és adataik
kal egymást világítva sokszor meglepő eredményekhez jut el. Szempon
tunkból különösen érdekes a fejtegetés, melyet a hivatásrendi szerveze
tek «Gruppenbewusstsein»-jének szentel, különösen a bányászok, a 
középkorvég német (és magyar) viszonylatban elit munkásainak szinte 
modern értelemben vett öntudatosodását mutatva meg. Az összetartás, 
együttes fellépés korán munkásjóléti intézményeket biztosított a bánya
városok jogilag is privilegizált lakosainak ; a verseny és a monopólium, 
de a bérkérdések, bérharc, a munkaadóval folytatott testületi alkudo
zások is sorra megjelentek életükben és vele az újjá fejlődő gazdasági 
rendben.

Mind c burgundi, flandriai, angol, német városi szellemiséget meg
rajzoló munkák egyformán bőséges forrásanyagra és gazdag, társadalom- 
és gazdaságtörténeti részlet kutatásra támaszkodhattak. Nálunk mind
kettő rendkívül hiányos. Az oklcvélpublikáció rendszertelenül és első
sorban az országos történet, vagy a végnélküli birtokügyek figyelembe
vételével történt, a társadalmi és magánélet szempontjai, bonyolítva a 
már akkor oly fontos szerepet játszó nemzetiségi együttélés különlegesen 
hazai problémáival, csak újabban nyomulnak előtérbe, így Iványi Béla 
felvidéki publikációiban és Házi Jertö nagyszerű soproni corpusának 
köteteiben. (Sajnos, éppen a színmagyar városok elpusztult levéltárai 
pótolhatatlan veszteséget jelentenek). A magán- és kereskedelmi levele
zés, amelyből pl. Eileen Power 4 egy tizenötödik századi angol kereskedő- 
ház egész izgalmas életét rekonstruálhatta, nálunk —  legalább is az 
eddig előkerült anyagban —  úgyszólván a semmivel egyenlő. Remény
kedjünk abban, hogy talán a bőbeszédű olasz faktorok, a firenzei bankok 
budai exponensei jelentéseket küldözgettek az itteni viszonyokról és 
ezek egyszer egy szerencsés kutatónak a kezébe kerülnek? A Fugger- 
iratok és velük kapcsolatban a Thurzók gazdasági szerepe Wenzel Gusz- 9

9
' ' Horváth H en rik: 7,sigm ond k irá ly  és kora, B u d ap est, 1937 (4- fej ), főleg 

B u d á ró l ; H offm ann lid ilh :  P ozson y a  középkorban . Magyarságtudomány, 1937. 
-*  -  Deutschlavd vor dér Re fór matton. E itie ZeiUmmnde. S tu ttg a rt, B erlin , i934a. 
j 1 3 Wirtschaftsstil des deutschen Spaimittelallers. M ünchen, L eip zig , 1930.

4 M edieval people. A  study of communal psychology. L ondon, 1924. 7. k iad . 
1937- (Pelican  Books).
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táv1 úttörő kezdeményén túl még alig kapták meg a kellő magyar mél
tánylást és csak német monográfiák szűkszavú elismerése eleveníti meg 2 
az első magyar nagyvállalkozók érdekes alakját. A  városjog, a kiváltsá
gok, a rájuk vonatkozó törvények,3 a királyok várospolitikája már több 
figyelemben részesült, de mindez merev, formalisztikus, részben idegen 
mintákat másoló (jogszabályok), részben a tényleges történeti valóságot 
csak későn és vázlatosan rögzítő (kiváltságok) anyag ; a mindennapi 
élet gazdag áramlását alig sejteti. Ezt az életet, inkább külsőségeiben, 
az ú. n. művelődéstörténeti irány próbálta szorgalmas adalékokkal vala
mennyire megközelíteni, néhány sikerültebb tanulmányában.

Mindezek után a következő kísérlet, amelyet mégcsak nem is szak
történész próbál meg, a lehető legszerényebb. Nem is vázlatot, csupán 
néhány ceruzavonást kíván adni az egykori városlakó szellemi arcához, 
amennyire az az oklevelek morzsalékaiból kivehető. Beszámolni az 
örvendezésről, amellyel a keresőmunka járt: a levelek és memoire-ok 
modern segítsége nélkül, a hivatalos, peres iratok, törvények rendelctek, 
jogszabályok, legjobb esetben végrendeletek tömkelegéből kiolvasni a 
személyes, emberi élményt, a típust és szellemiséget, a középkorvégi 
magyar polgár lelkét. Irodalmár feladat, mégha a történész nyersanyagá
val történik is ; portré egy közösségről.4

2.

Ez a lélek, ahogy nemzetközi megfigyelői megegyeznek, mindenek- 
felett békevágyó. «Viderwillen, uneinigkhaitt és khrieg* kerülésére teszi 
le polgári esküjét a soproni lakos, ezért fogad hűséget és engedelmessé
get királyának és a felsőbbségnek, polgármester, bíró és tanácsnak. 
Létének alapja a nyugalom és a szabadság, amelynek épségben tartásán 
féltékenyen őrködik. Az erőszakos külső rendbontók ellen napirenden 
vannak a panaszok és a királyi orvoslások ; de önmaguk között is szabá
lyok és szokások serege gondoskodik, hogy a viszály, bosszú, gyűlölet 
érzése lángra ne kapjon. így  a polgárt, kit valamilyen vétkéért a tanács

1 Wenzel Gusztáv: A  F u g g crek  je len tősége M agya ro rszá g  történetében . 
B u d ap est, 1883 (okm án ytárral). W en zel m un kássága különben is  tö b b  elism erést 
érdem elne, m in t am enn yiben  része va n . ő  g a zd a ság i érdeklődésével valób an  a z  
é le t o ld aláró l n ézte a  tö rté n etet, b án y á sza ti, m ezőgazdasági összefoglalásai a v u l
h attak , de m áig  sem  k e rü lt  ú ja b b  a  helyü kre ; a  m a é led ő  g a zd a ság tö rtén eti k u ta 
tá s  (Kovách Ferenc, P a u lin y i Oszkár, H uszti Dénes) reá  m in t m éltó  elődjére te 
k in th et.

• l a í g y  leg u tó b b  Ernst Hering  k ö n y v e  : D ie F u gger. L cip zig , 1939. 75. és 
köy., 1.

3 Kolosvári— óvá ri:  C orpus sta tu to ru m  H u n gáriáé m unicipalium . B u d a-

Síst, 1904. A la p o s összefoglalás K irá ly  Ján os:  P ozson y váro s jo g a  a  közép korban .
udapcst, 1894.; ú jab b an  Iványi B éla :  A  városi p o lg á ri jo g  keletkezése és fejlő

dése. Statisztikai Közlem ények, 84. k .
í  i*  B áto rításu l szo lg ál Thicnem ann Tivadar p é ld á ja  (V árosi é le t a  m a g y a r  

középkorban, M inerva, 1923) és Kardos Tiboré (K özép kori k u ltú ra . B u d ap est, 
1941. ; a z  u d vari és  lo v a g i k u ltú ra  n agyszab ású  r a jz a  m elle tt a  po lgári szellem re 
is  érték es utalások.). A  filozófia o ld aláró l gróf Révay József a d o tt m in tát a  jó ls ik e 
rü lt  közösségéletrajzra : K isn em csck  T a jn án . B u d ap est, 1942.
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büntetéssel sújtott, írásban meghiteltetik, hogy az elszenvedett sérele
mért semmiféle visszatorlásra nem gondol. <?Ich obemelter Caspar Garer 
unnd all inéin frönndt, helfer, gunnar, füdrar oder wie sy genant sein zu 
den vorbstymbten herrenn burgermaister, richter unnd ratt, noch zu der 
gannezen gemainn der stat Odenburg unnd all idén, dy in zugchörennd 
auch zuuersprechen stenn, noch zu den, dy an meiner fanngknuss schuld 
habén oder verdacht wárcn...» —  vezeti be az ünnepélyes fogadkozást 
az egyik ilyen oklevél. (1486. jún. 12.).1

E békevágy alapja a pirennei tételt igazolva, legfőbb létforrásuk, a 
kereskedés szabadságának féltése. Ez a szabadság a közösség érdeke ; 
nem zavarhatja meg az egyéni haszonlesés sem, amely egyesek számára 
fölözné le a hasznát. Soproni városi statútum intézkedik 1507-ben, az 
eladásra kerülő gabona, liszt és más áru csak a piacon legyen árusítható, 
«soll mán nit haymblich in den Heüsern verkawffem.2 Nem zavarhatja 
meg főleg az idegen konkurrencia ; a királyoktól kivívott rendeletek 
tömege zárja ki a külföldi vagy belföldi idegen kereskedők versenyét. 
«Quia expediens et racione censetur főre dignum, ut cives seu homi- 
nes quaruinlibet civitatum in loco suo residencie pre alys extraneis ad 
eadem loca accessum dirigentibus speciali prerogativa úti debeant et 
gaudcre» —  mondja a kolozsvári tanács határozata az itteni szűcsök 
panaszára (1369)3 Nem zavarhatják a királyi hatalom exponensei, a 
várnagyok, vámszedök, ispánok ; számtalan intézkedés védi a lakos
ságot a szokatlan és túlzott adóztatástól, idegen bíráskodástól, régi 
szabadságjogaik csorbításától. Nem zavarhatják, legalább elméletben 
és a törvény betűi szerint,a földesurak rajtaütéseikkel, erőszakoskodások
kal, a szomszédos városok foglalásaikkal stb. Az élet természetesen 
bőven szolgál alkalmakkal, melyek ezt az elképzelt nyugalmat meg
zavarják.

Mindenekelőtt maga a kereskedés ösztöne nemcsupán polgári erény, 
hanem jócskán haszonvágy és önzés is, kicsiben a feudális birtokhódítás 
megfelelője. Küzdelemre kel egymással a két e lv : a távkereskedésé, 
amely lehetővé teszi, hogy távoli termények is eljussanak a piacra és az 
elzárkózásé, amely kenyerét félti az átvonuló kereskedelmi forgalomtól. 
Az igények növekedtévcl a távkereskedés nélkülözhetetlenné válik, de 
az ellentétes intézkedések az ellentétes városi kívánságoknak megfelelően 
továbbra is kergetik egymást. így 1404-ben Zsigmond Kolozsvár pol
gárainak vámmentes jövés-menést, szabad kereskedést enged országá
ban, továbbá Velence, Bécs, Morva- és Lengyelországban. Bárhová 
mehessenek, quamdiu proficisci valeant... libertate Civitatis nostre 
Budensis que dicitur sonare in contrarium, non obstantc. Minden ispán
nak, bárónak, szabad városnak et signanter Judici et Jurát is Civibus 
nostris Budensibus figyelmébe ajánlja ezt a rendelkezést.4 1435-ben

^  1 v. H ázi Jenő: Sopron szabad k irá lyi város története. I., 6. O klevéltár. 
3Q\ sz.

3 Kolosvári— óvári i. m. V. 2. 12. 1.
3 Jakab E lek: O klevéltár K olozsvár története I. kötetéhez. Buda, 1870.

36., sz.
I { * U. o., 73. sz.
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viszont Kolozsváron megtiltja a megnemtelepedett kereskedők (extranei 
et forenses) járás-kelését, nehogy quadam nociva dolositatis astucia 
excogitata magukhoz kaparintsák a forgalmat és a hasznot, amely a 
bennlakókat illetné.1

A legtöbb panasz és tiltó rendelet az idegenek ellen a csalás kész
ségét emlegeti, amelyre persze e vándormadarak előbb hajlottak, 
mint az otthoniak és szem előtt levők. 1454. máj. 3-án Kassa város 
tanácsa Perényi János tárnokmesterhez írt levelében leírja az idegen 
kereskedők fogását, akik ideiglenesen felvétetik magukat valamely 
szabad város kötelékébe és így károsítják meg a várost és az országot; 
amire azonban a város a polgárrá avatás megszigorításával és más váro
sokkal kötött egyezséggel felel.2 De a tisztességes konkurrencia és vele 
a kereskedés élénkülése, más rétegekre, feltörekvő kisebb helyekre való 
kiterjedése ellen is megszólal a tiltakozás, a régi kiváltság védelmében. 
1472. jún. 25. Diósgyőrött Mátyás megengedi a diósgyőri paulinusoknak, 
hogy miskolci házukban évente 10 akó bort adhassanak el. Már aug. 
i-én Budán utasítja a diósgyőri várnagyot, hogy mivel ö nem ismerte a 
miskolciak régi szabadságát az idegen borárusítás eltiltásáról, a paulinu
soknak mégse engedje meg az árusítást, dacára előbbi rendeletének.3 1499. 
szept. 2-án Trencsén megye igazolja a Bán községet birtokló Podma- 
niczky Mihály és István panaszára, hogy a tőlük alig negyedmérföld- 
nyire lévő Podluzsán község új hetivására nagy károkat okoz a bániak
nak. Eskü alatt vallották, hogy Podluzsánban sohasem volt piac, Bán
ban régen és hogy különösen káros a szomszédok mesterkedése, mellyel 
a báni vásárt megelőző napra tették a maguk vásárát.4

A diósgyőri paulinusok példájából nyilvánvaló, hogy az egyház sem 
vetette meg a kereskedést (a pénzgazdálkodás lehetőségeit még ke- 
vésbbé, mint ismeretes), de lassanként felismerte jelentőségét a birtokos 
nagyúr is, s erőszakos kisajátítás helyett maga kapott kedvet a hasznosí
tásához ; vásárjogot kért és kapott a birtokára. így I391- °kt. 9"̂ n 
Mária királyné Lcndvai Bánfi Jánosnak, Istvánnak és Lászlónak Szabar 
nevű birtokukon vásártartást engedélyez, sub iisdem libertatum preroga- 
tivis, quibus nundinc liberarum civitatum nostrarum celebrantur.. .  
absque tamen preiudicio nundinarum liberarum aliarum. Felszólítja 
hát a kereskedőket, hogy secure et absque omni pavore seu formidine 
rerum et personarum szánjanak ki a birtokra és bonyolítsák le adás
vételüket.6

Persze a községek nem nézték jó szemmel a váratlan helyről támadt 
versenyt olyan területen, amelyet ők polgári privilégiumnak éreztek. 
Különösen a bányavárosokban volt éles az ellenállás, ahol ősi jogok

' '1  1 U. o ., 99. sz.
2 Iványi B éla:  B ártfa  szab. k ir. város levéltára . Budapest, 1910. 735. sz.
3 Szendrei János: M iskolc város története. M iskolc, 1890. III. k. O k levé l

tá r, 67. sz.
. * Lukinich Im re: A  Podm anini Podm aniczky-család oklevéltára . Budapest, 

1937. L  177• sz.
4 Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy Gyula: Zala  várm egye története. B uda

pest, 1890. II . k. O k levé ltá r, 91. sz.
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biztosították a bányamunkásság önellátását. 1481-ben Selmecbányái 
városi határozat mondja ki, kein Kcyserlicher Officerer, Ambtman, 
oder Diener sol mit wein handlieren;1 amint látszik, a királyi tisztségek 
viselői is szívesen próbálkoztak a polgári kercsetforrással, de a vissza
hatás nem maradt el. A küzdelem néha hosszúra nyúlott. Beszterce
bányán a bányászok élelmiszer-ellátása a régi szokásjog alapján a városi 
polgárok kiváltsága volt. A bányabérlő Thurzók felismerték, hogy új 
jövedelemforrás kínálkozik, ha a maguk kezelésében gondoskodnak 
munkásaikról, pékműhelyt, mészárszéket, sörfőzdét állítottak fel és a 
vevők elmaradtak a városból. A besztercebányai tanács a királyhoz, 
II. Lajoshoz fordult sorozatos beadványaival és orvoslást sürgetett'. 
A jogsértés kétségtelen volt, sőt a Thurzók nemcsak a fogyasztókat 
vonták el, hanem a bűnösöket is, saját hatáskörükben ítélkeztek vétkes 
alkalmazottak felett, megcsúfolva a városi hatóságok szerepét. Eladni 
sem, de büntetni, fegyelmezni se lehessen ez tűrhetetlen volt a polgár- 
uraknak. Döntsön a király, aki a jog őre és a városok védelmezője!

Szegény Lajos király nagyon kínos helyzetbe került ; a hagyo
mányt kellett megvédelmezni a tényleges hatalommal, méghozzá pénzes 
hatalommal szemben, amelyre annyira rá volt maga is szorulva. Jelen
téstételre szólította fel a Thurzókat,.s ezek nagyszerűen meg tudták 
indokolni álláspontjukat. A városi piac messze van, oda-vissza útban az 
egész munkanap elveszne (in ipso eundi et redeundi actu dies ipse 
absumeretur); náluk viszont a bányászok minden szükségest meg
találnak, még hozzá olcsóbban és jobb minőségben, mint másutt. 
A munkásaik feletti bíráskodást sem engedhetik át idegeneknek ; külön
ben, ha nem hagyják őket békében, felhagynak az egész bányászattal. 
Ez a jogi érv döntött. Lajos király tanácskozott báróival és 1519-ben 
meghozta régen halogatott ítéletét a Thurzók mellett, akik nem a maguk, 
hanem az ország és a városok jogait védték. «Cives verő Bistricenses 
privatum solummodo civitatis sue commoditatem respicerc et querere 
juraque montanistarum opprimere velle videbantur, non attendentes se 
quoque et civitatem suam Bistriciensem minus habituram splendoris 
minusque commoditatis, si montana ipsa opprimeretur*.2

A kezdődő kapitalizmus első nagyvállalkozói általában elég bizal
matlansággal találkoztak a kis keretekhez és patriarchális hagyomá
nyokhoz szokott városiak között; helyzetüket lehetőleg megnehezí
tették. Jellemző esetét mondja el ennek Krizskó Pál «Egy körmöcbányai 

. nagykereskedő a XV. században* című értekezésében. Vilhelmovics 
Szaniszló (Sztankó) már modern értelemben vett tőkés vállalkozó volt, 
belekapcsolódott a rézbányászatba és kereskedelembe, de kereskedett 
posztóval és főleg fával is, melyet a breznóbányai erdőségből termelt k i ; 
tutajai a Garamon és a Dunán egészen Budáig jártak. Természetesen 
pénzkölcsönzéssel is foglalkozott; keresetéből csakhamar szép kőháza 
emelkedett a belvárosban. Pályatársai azonban nem bocsátották meg

1 Kolosvári— óvá ri: i. m. IV ., 2., 39. 1.
Wemel Gusztáv: A  Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. 

Budapest, 1883. Okm ánytár, 18. sz.
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sikereit és arra hivatkozva, hogy tót származású, a városi tanács útján 
kiköltözésre akarták kényszeríteni. Védelemért fordult a királyhoz, 
V. Lászlóhoz, aki Bécsben, 1453. július 8-án okiratot állított ki, intve a 
körmöcbányai hatóságot, hogy Sztankót, aki sok szolgálatot tett neki 
és elődjeinek, tót (Sclavus) születése miatt ne zaklassa. Egyideig nyugton 
maradhatott, de később új taktikával, szokatlanul terhes adókkal súj
tották, úgyhogy V. László 1456. december n-én új rendeletben kény
telen megvédeni a jogtalan adóztatás ellen. Mátyás is különös párt
fogásában tartotta, 1459-ben 8 köves bányamalmot ajándékozott neki 
és az oklevél bevezetésében dicsérettel emlékezett meg érdemeiről, 
amellyel in rebus et negotiis nostris semper fidelitcr et constanter in- 
defessa sollicitudine dolgozott. Halála után özvegye, a szintén vagyonos 
házból származó Jung Ágnes, bormérési engedélyt kapott.1

A bányavárosok, mint az európai fontosságú réz- és aranytermelés 
központjai, a királyi pénzgazdálkodás megalapozói, állandó kedvez
ményekben részesültek és megfelelő fejlett gazdasági fokon, életszín
vonalon állottak. Midőn Mátyás a bányavárosokat felmenti a kincstáli 
adó fizetése alól, hasznosságukkal indokolja. «Quoniam Civitates eo 
magis fovende sint —  mondja az oklevél bevezetője —  quo in eis decor 
et simul utilitas Regni posita videatura.2 Jelentőségüknél fogva elsőnek 
kerültek nemzetközi nagykapitalista vállalkozás kereteibe (Fugger—  
Thurzó-szövetkezés), de először vált tudatossá bennük a dolgozók egy
másrautaltsága és a bérkérdés is. A «Gruppenbewusstsein»-t felülről jött 
intézkedések és spontán elhatározások egyformán támogatták. Mátyás 
már említett rendeletében,amelyben a Selmecbányái bormérést csak a 
bányamívelőknek engedélyezte, egyben azt a könnyítést adta, hogy a 
szegényebbek a bányászatra és mellette a borkereskedésre társaságot 
alakíthassanak.3 A bányák növekvő nehézségei, a viszályok a városok
kal, az akadályok a rendek részéről és a későbbi vezetés bizonytalansága 
egyre több bajt szült a munkásokkal is. 1525-ben munkabeszüntetéssel 
követeltek magasabb fizetést, a városi tanács egyeztetett ;4 a viszály 
egyre jobban elfajult, míg végre II. Lajos a besztercebányai rézbányát 
újra kisajátította a kincstár számára. 1494-től, midőn Corvin János 
besztercebányai birtokát Thurzó Jánosra és ennek György fiára ruházta, 
harminc éven át tartott c magángazdálkodási korszak, megteremtve 7

7 7 1 Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1898., 193. és k . 1.
2 Gr. Teleki József: A  H u n yad iak  kora M agyarországon. Pest, 1852— 55., 

X I. Jt- O km ánytár, 514. sz.
.'•j * U. o., X II . k. O km ánytár, 663. sz.
3'j * A  tá rg yalá st részletesen és jellegzetesen le írja  a  városi tanács bizonyság- 

levele, k iad va  Wenzel Gusztáv i. m . O km ánytárában 26. sz. a la tt. A z oklevél a la p 
ján ism ertetve cikkem ben: «A z első magyar kapitalisták* {Tükör, 1938. í r .  sz.),ah o l 
m ár a  Thurzók elleni ítéletről is szó v o lt. A z  egyeztetés egyébként már a  hét felső 
l>ányaváros 1487-s kassai statútum ában szerepel (a gö lln itzi jog alapján) : «Wo 
die Arbciter unb Ihren verdienten lhon uber einen herren elagen wolten, soll ehr 
m it 2 geschworncn Purgern, baydc sayten  verhoren, undt d ie sach vorrichten, das 
die arbciter nicht dorffen elagen. Item  wo d ie arbeiter Ihrem eignen m utw illen 
w ollen geb rau ch cn .. .  sollen a llé  ohn a llé  gem acht nebem dér gerechtikait gestrafft 
werden.* Corfnis stat. IV.2. 47. 1.
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a szokásos kísérő jelenségeket, az egyéni kezdemény fellendülését és 
a szociális kérdés kiéleződését. Az államosított bányák még sok hasznot 
hajtottak, így Mária királynénak a mohácsi vész után, de a polgári 
vállalkozókedv megtörött. «S azért nem is lehet csodálni, —  mondja a 
fentieket ismertetve Wenzel Gusztáv1 —  hogy számos bányapolgári 
család tönkrement, s hogy általános lett a hajlam, most a közhatalom 
segítségétől és beavatkozásától várni azt, mit addig a magánosok tettek 
a bányamívelés érdekében.))

A polgári vagyongyűjtés ösztöne azonban más városokban és 
más keretek között is megnyilvánul. Aki házat szerzett magának és 
így tcljesjogú polgár lett, újabb és újabb ház vételek kel, kedvező fekvésű 
telkekkel, szőlőkkel igyekszik gyarapítani vagyonát. A soproni oklevelek 
között 1492-ben egy vagyonösszeírást találunk, amely Alföldi Bálint 
(Allfewldij Wálind) nyilvánvalóan bevándorolt, de mindenesetre magyar 
lakos ingó és ingatlan jószágait veszi számba. Nézzük, mire tudott szert 
tenni a szorgalmas német környezetben is : «Ain weingarten, den hab 
ich khaufft von Mosgay Mikloschen, gelegen in Germn.»

Egy másik ugyancsak tőle ogelegen in dér Wysen, do wissen di 
hernn hie von dér stat wol darumb, richter vnd rat vnnd die gannez 
géméin.»

«Itcm ain haws von dér Raumensatlin, do wissen auch di hernn wol 
di gassen, wo es ligt.

Item mer XII jeuch akeher, dér scien X IIII tagwerich.
Item mer hab ich ain haws gelegen gégén dem closter vber, do 

wissen auch di herrnn wol vmb, wer di nachpernn synnd.
Item mer ain haws gelegen gégén dem closter vber, da ich sclbst 

inn wonüng hab gehabt, da wissen di hernn auch wol darumb. Item II 
w^sen gelegen nyderhalb Kholnnhof.

Item vermerkcht was ich in dér Raber spanschafft erib hab.
Item ain weingarten gelegen an demm Chanaker gepyrig.
Item mer czwen weingarten gelegen zu Heczherpcrig, do wais 

mein ayden vnd Zewch Anttal.»
További szőlők után «mer ain haus zu Rab, das mir auch von mcincm 

schweher séligen ist worden, gelegen in dér Dewtschcngassen.
Item mer hab ich zu Raab auf dem Placz vor dem gschloss 

Czwai hewser.D2
Pénzét sem hagyja heverni a polgár, kölcsönöket folyósít, zálogot 

vesz és ad, a végrendeletek tele vannak a kinnlevő követelések és saját 
adósságai, elzálogosított jószágai felsorolásával. Az egyházi és zsidó-’ 
kölcsönnek alárendelt szerep jut az öntevékenység, az állandóan éber 
vállalkozó szellem mellett.3 Amidőn 1467. október i-én Eilinsgrab Egyed,

1 Magyarország bányászatának kritikai története. B udapest, 1880., 184. 1.
2 Házi i. m. II . 1. Végrendeletek és egyéb feljegyzések 1390-1524-ig. 234-35. 

lapok.
3 A zsidók középkorvégi liáttérbcszorulásáról a nagy pénzügyietekben is 1. 

Kovách Ferenc tanulságos bevezetését a  M agyar— Zsidó O klevéltár á lta la  szer
kesztett IV . kötetéhez. Budapest, 1938. E gyh ázi pénzügyi tevékenységről, pl. 
h ázak  adás-vételéről 1. lványi Béla: A  győri székcskáptaian  régi számadas-
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soproni polgármester (akinek különben egy ifjúkori gáláns kalandjáról 
is megemlékeznek az oklevelek) végrendelkezik, oldalakon át sorolja 
fel számos adósát, kisebb-nagyobb pénzügyleteit. «Item weilent künig 
Albrecht seliger ist dein Purkhel schuldig worden C vnd X X X  tál. den., 
ut littera sonat. Dieselb geltschuld hat mir dér dér Pürkhel übcrgeben, 
ut alia littera sonat.*1

A végrendelkezés különben is a középkori polgári életforma egyik 
legünnepélyesebb aktusa, summázása élete eredményeinek, a családi 
vagyon átörökítése és kegyes hagyományokkal másvilági üdvének is 
biztosítása. Királyi kegy külön kiváltságként adományozza a szabad 
végrendelkezés jogát, pl. Erzsébet, Mátyás anyja, 1467. február 24-én a 
debrecenieknek, Anna királyné 1503. február 11-én a miskolciaknak. 
«Nos igitur animadvcrtentes injustum et inpium esse, ut que bona quis 
laboré sudorcque suo innita acquireret, non posset de illis pro anime sue 
desiderio disponere.. —  mondja az utóbbi kiváltságlevél polgári mun
kát méltányló indokolása.2 Kivételesen jobbágyok is elnyerhették a jogot, 
hogy javaikról rendelkezhessenek ; a Csanádi káptalan például 1427- 
ben megengedi a községbe költözött jobbágyainak ;3 átmenet volt ez 
a teljes polgárjog megszerzése felé. A végrendelkezést tanuk előtt, az egy
házi vagy világi hatóság képviselőjének jelenlétében ejtették meg, 
ünnepélyes, a múlandóságra utaló bevezető formulával írásba fog
lalták, későbbi gyakorlattal a városi jegyzőkönyvekben is keresztül
vezették.4 A bevezetések is bővültek idővel, filozófikus indokolással 
szövődtek át. Egyik szép példája Sudala Vilmos soproni polgár vég- 
rendelkezése 1518-ból: «Nachdem die vngemessen guetigkhaitt des 
almcchtigcn Gotteszur widerbringung des verlornen vals den mcnschen 
nach seiner gleichnuss alzo erschaffen, das ermit dér angst vnd scha- 
den taylhafftig vnd ain erb des ewigen leben werden sóit, als aber 
dér állt veindt vnd neydig schlang furgefallen, dardurch den menschen 
dér todt aufgesaczt worden, fúr und fúr in vns gewaggen, desshalben 
ainem yeden mit vleissigcn sorgem zu wachen nőt auf das, so derselb 
tag des todts gewislich khomen, des stundt aber nyemandts wissentlich 
sei, nit schlafend, sonder seiner seelhail, auch die geschickligkhaitt 
seiner zeittlichen guetter des ordcntlicher mügén erfunden werden : 
hierumb so wolt er ytzo, dieweil die vernunfft sein géműét régiért, 
das alles vnd jedes nach seinem besten versten orden, richten vnd

könyvei (Szent István  A kadém ia Történelm i, Jog- és T ársadalom tudom án yi O sztá
lyának Felolvasásai I ., 1.), B udapest, 1918. A  k ap ita lista  szellem  terjedésére m utat 
a jellem ző k ité te l V árd ai István  kalocsai bíboros-érsek levelében V árdai M iklós 
özvegyéhez (1468. jú l. 16.). V árép ítést sürget, m ár nem a  régi honvédelm i gondo
la tta l, hanem «pro filiis c t  eorundem  bonorum  conservacione*. Gróf Zichy-család 
Okmánytára. 10. k. (Szerk. K am m erer Ernő), 313. sz.

} 1 Házi i. m. II . 1. 101. 1.
■ 2 Szeyxdrey János i. m. II I . O k levé ltár, 82. sz.

3 Ortvay Tivadar: T cm es várm egye és T em esvár város története. Pozsony, 
i 89<3v IV . k. O klevelek , 401. sz.

4 Iványi B éla: E perjes város végrendeleti k ö n yv e  1474— 1513. B udapest, 
1909. (K n y. a Történeti Tár 1909. évf.-ból.) A z eperjesi polgárok végrendclkezési 

jo g a  a  X IV . sz. folyam án fejlődött ki.
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setzen*.1 Az asszonyok külön végrendelkezhettek és rendesen elől jártak 
a kegyes adományokban. Ruhatáruk és ékszereik felsorolása, éppen 
úgy mint a férfiak vagyontárgyai, eszközei, a papok könyvei gazdag 
anyagot adnak a polgári művelődés rajzához.2

A végrendeletek egyik fontos pontja a jótékonykodás. Szegények 
részére pénzt, ebédköltséget, kórházban ágyat és fürdőt (padstubc) 
alapítványoznak,pl. 1482. július 21-én ICempnei László özvegye, Borbála 
a soproni kórház szegényeinek «ain sellpad vnd nach dem pad essenn 
vnd trinkehen nach gewanheit dessclben Spitals.»3 Gyakori a szegény 
leányok kiházasítására, nyomorgó diákok taníttatására vonatkozó ren
delkezés ; már a vallásos életformába tartozik a Sopronban létesült 
Nyomorgók céhére (ellcndenczech) és a külföldi zarándokutakra (Aachen, 
Máriacell, Regensburg, Róma, Sanct Wolfgang, Santiago de Compostella) 
hagyományozás. A templomokról, kolostorokról, fraternitásokról szinte 
kivétel nélkül minden végrendelet bőséges adományokkal emlékezik 
meg. Természetesen a másvilági jutalom reménye nagy szerepet játszik 
itt, misék, imák mondassanak lelki üdvükért; hiúság is közrejátszik, 
díszes legyen a temetésük. Schöttel Mihály 1510. július 18-án így ren
delkezik : «Item allén priester,alsuil dér hie sejten, pfaffen vnd munichen, 
schaff ich yedem VI creutzer, das sy mich zu dér grábnus mit dér pro- 
cess belayten vnd mir yeder ain mész lesz.*4 Máskor drága sírkővel akarja 
emlékezetét megörökíteni, pl. a nemes származású Sóvágó Vince 
(Schobago Vinze) 1509 szeptember 7-én : «Item mer schaff ich auff meyn 
begrebnüss eyn márbelstayn, daraüff mán machen sol meyn wappen 
mytt meynem namen, darzw schaff ich X V lb. (libras).5 Ugyanakkor egy 
szegény diák pappá nevelésére 6 fontot adományoz. Igaz áhítat és világi 
önérzet egybeolvad itt is, mint a kereskedésben munkakedv és haszon
vágy. egész magatartásukban a polgári erény és a kispolgári önzés.

Halász Gábor.

•' \ Házi, i. m. II. 1. 345. 1„
^  * L . pl. a  könyvekről Házi u. o. 86. 1. M alczer Ivlaus festő, 184— 185. 1. 

R asoris G y ö rg y , 199— 200.1. Prcirer G yörgy, 2 1 8 .1. Resch Jakab stb. javadalm as 
p ap o k  rendelkezését és főleg 1 7 9 .1. W eiteni szárm azású Orbán, a  soproni plébánia- 
tem plom  papjának könyvgyűjtem én yét, am elyre már a  szakirodalom  is felfigyelt. 
(Fejérpataky: E g y  soproni p a p  kö n yv tá ra  1400-ból. Magyar könyvszemle. 1890., 
49— 52- !•) L . m ég 266— 6 8 ,1. M autter M iklós hagyatéki le ltá rá t, ahol a könyve
ken k ívü l te lje s  h áztartási kép  is k ibon takozik  a z érdekes felsorolásból.

* Orlvay Tivadar n a g y  Pozsony-történetében (II. 3. 117. 1.) hasonló ad atok
hosszú sora a z  1447— 1552. közti évekből. Szerinte a  fürdőpénznek va llási vonat- 
kozosa is  v o l t ; engesztelő fürdők á lta l a k a rták  m ásvilági üdvösségüket előm oz
d ítan i. 0

* H ázi i. m. II . 1., 317. 1.
* l * H ázi i. m . II . 1., 315. 1.

(F olytatju k .)
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