
Izsépy Edit

Rimaszombat a 17. században*

A város és vezetői

Aközépkorban a határoktól távoli Rimaszombat nem volt jelentős vá-
sárhely, ellenség is kevésszer fenyegette. Földesurai nem tartották
szükségesnek, hogy messziről köveket szállíttassanak ide és kőfalak-

kal megerősítsék, a védelmet a közeli Szabadka kis erődje biztosította. A 
városról csupán a 18. századból maradt látkép, a házak eléggé sematikus
rajzával.1 Egyes részei: a templom, a kerítés, a majorok azonban annyira
egyediek, hogy a kép bizonyosan a helyszínen készült, s a korábbi állapotot
is híven tükrözi. A piactér közepén jól látható a templom, régi román
szentéllyel. A gótikus hajó később épült, a négy fiatornyos, zsindelytetős
nagy toronnyal. Régen szokás szerint körülötte temetkeztek, de ekkorra már a 
városon kívülre helyezték a temetőt. A templomot kör alakú kőkerítés védte,
nem úgy mint a várost, melyet csak fapalánk.

A szabályos nagy tér miatt egyesek német alapításúnak tartották Ri-
maszombatot, csakúgy mint Rozsnyót. A hagyomány szerint azonban hét kis
falu egyesült a középkorban: Istvánfalva, Szabadka, Kurinc, Téhány, Gács,
Tarnócz és Mőcsény. Az 1506-os tűzvészben a város nagy része elpusztult,
ezért földesura Losonczy Zsigmond megparancsolta, hogy egyenes utcákat és
nagy piacteret létesítsenek a hasonló pusztulások megakadályozására.2 Külön
órást és toronyőrt tartottak, ez utóbbi vigyázta, hogy nem lobban-e fel tűz a 
zsindely- és szalmatetős házakban, vagy nem közeledik-e ellenséges katona-
ság.

Amíg a városnak csupán fapalánk kerítése volt, a templomot kőkerí-
tés vette körül, ahová veszély esetén a város népe is bemenekült. Más magyar
városokban is kőfal védelmezte a templomot ( pl. Böszörményben). Idővel ez
is javításra szorult. Jellemző a korszakra, hogy a város tanácsa nem magyar
földesuraihoz vagy vármegyéhez fordult engedélyért, hogy helyre állíthassák
a templom kerítését, hanem az egri pasához. 1661-ben KÁSZON pasa teljesí-

* IZSÉPY Edit (1919-1995) egy fél évszázadig (1945-1995) volt az Egyetemi Könyvtár munka-
társa. Az itt megjelenő tanulmányán haláláig dolgozott, ezzel magyarázható befejezetlensége.
Az iránta érzett tiszteletből közöljük utoisó munkáját, mely egy nagyobb ívű - Rimaszombat
17. századi életét bemutató - monográfia töredéke lett. (Főszerk.)
1 Fejezetek a rimaszombati járás történetéből és természeti kincseiről. Rimaszombat, 1967. 51.
p. = A rimaszombati járás honismereti szemléje. 10.
2 FlNDURA Imre: Rima-Szombat szabadalmas város története. Bp., 1894. 34, 94, 98. p.
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tette kérésüket: „leomlott az a kőfal, melyet rim (!) Szonbatvárosának ... 
öreg temploma köré húztak. Engedélyt kértek tőlünk, hogy megjavíthassák és 
felújíthassák. Mivel a törvény engedélyezi az öreg templomok javítását ... 
kezükbe adtuk bizonyítékként ezt a levelet. Fontos, hogy amennyiben nem 
lépik túl [a régi építmény méreteit] emiatt senki se zaklathassa ... őket. " 

A nemességet szerzettek közül a leggazdagabb volt a KAZAl-család.
Valószínűleg Sajókazáról kerültek ide. A vagyon megalapítója a századfor-
duló idején született Kazai Miklós. Fiúgyermeke nem maradt, vagyonát a 
rokonság örökölte. Nemcsak Rimaszombatban volt háza, hozzátartozó föld-
del, hanem Füleken és Besztercén is, Leleszen pedig egy nemesi kúriája.
Bakostöréken malma és egész telke, Kis-Hontban még egy egész és öt rész-
telke, Gömörben hat telke és egy puszta része, Alacskán szőlője volt. Nem
tudjuk, hogy az ötvös Kazai János ezekből mit örökölt, de maga megszerezte
Bakti puszta egy részét.

Természetesen az armalista családok közül keveseknek sikerült meg-
gazdagodni, a puszták és telkek bérlete ezt nagyban előmozdította. Míg a 
polgárok egy része elszegényedett, az élelmesebb igás állatot, szekeret és
szőlőt szerzett. Az állandó háborús fenyegetettség miatt házaikat nem csi-
nosították, inkább családjuk felemelkedését igyekeztek előmozdítani. Az
1630. évi 30. törvénycikk kimondta, hogy a jobbágy földesura és az illetékes
vármegye hozzájárulása nélkül nem nemesíthető. A két magyar földesúr job-
bágyainak tartotta a mezőváros lakosait. Mivel ők hatalmas birtokaikra nehe-
zen és nagy uzsorakamatra kaphattak kölcsönt, gyakran kerültek pénzzavar-
ba, különösen akkor, ha a bécsi udvarban az osztrák és a cseh főurakkal
akartak versenyezni. Ezért FORGÁCH Ádám gróf 1669-ben kapott az alkal-
mon, amikor mezővárosainak néhány polgára és birtokainak meggazdagodott
jobbágy a hozzáfordult és földesúri kötelékből való elbocsátó levelet
manussio kért. Csak ennek alapján kaphattak Bécsben a magyar kancelláriá-
tól armálist, nemesi oklevelet.3 A rimaszombati KoÓS István is megkapta 400
tallérért (1000 Ft) a manumissiot, ugyanekkor mások csak 100-300 tallért
fizettek. A gróf rendezhette az adóságát, Koós pedig miután a magyar kancel-
lárián lefizetett 50 forintot a nemesi levél kiállításáért és kiadásáért, majd a 
megyei tisztviselőknek az armális kihirdetéséért egy-egy aranyat, bizonyítá-
sért ismét egy aranyat, s végre elérte, hogy nemzetes uramnak szólították. A 
telek általában továbbra is a földesúr tulajdona maradt, ezért engedték el
szívesen jobbágyaikat. A Koós-család 1683-ban és 1692-ben is földesúri
telken élt, csakúgy mint APÁTI Nagy István és BORNEMISSZA András. A 

3 Magyar Országos Levéltár (=MOL), Mohács utáni gyűjtemény (=R szekció), Városi iratgyűj-
temény (=314) 1661. I. 21. - 1669. augusztus 14. Forgách Ádám Libercsey Mihályhoz és
október 26. Forgáchné Rekberg (Rechberg) Mária grófnő. A Forgách cs. Itára P 1950. - 1600
kr. 120^400 Ft-ba került a manumissio. 1. RÁCZ István: Városlakó nemesek 1541-1848. között. 
219. p.
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megnemesített polgárok ritkán tudták felszabadítani telküket (exemptio) és
családjukra íratni {inscriptió). 

A városi tanács semmiféle nemesi különállást nem tűrt. 1683-ban 34
armális család élet Rimaszombatban. Nekik ezután is viselniük kellett az
összes városi terhet, sőt az állami adót is tovább fizették. Csak a bírók voltak
adómentesek. A kereskedőknek azonban a nemesség igen hasznos volt, mert
őket nem kötelezték a harmincad megfizetésére, ha a saját földjük termését
vitték eladni, vagy saját szükségletükre hozták be az árut. így hamarosan
megtérült az armálisra fordított pénz. Még lovat is vámmentesen hajtottak a 
harmincad-helyeken át.4 Az armalisták száma annyira megnőtt a 17. század-
ban, hogy a Királyi Könyvekbe 1608-1715-ig be sem jegyezték őket. Az ősi
nemesi családok leszármazottai lenézték az új nemeseket. „Ma már a nemes-
séget nem karddal és vérrel szerzik, hanem mint valamit portékát megvásá-
rolják - írta NÁDASDY Ferenc gróf. - a nemesi ifiak... kereskedők lesznefc5. " 

A város lakóinak száma

Rimaszombat lakosságának száma 17. század folyamán a hadjáratok
és járványok következtében inkább csökkent, semmint növekedett. Ám ez a 
pusztulás nem volt akkora s olyan végzetes, mint az Alföldön s a nagy hadi
utak mentén. A magyar mezővárosokat általában nem erősítették meg mint a 
szászok a magukét; részben, mert sem követ, sem (vályogon kívül) téglának
való anyagot nem találtak; de részben azért, mert az idő megtanította őket
arra, hogy egy ostrom több kárt okozhat, mintha az ellenséges seregek hará-
csolás után átrobognak a kifosztott helységen.

Ám a városokba tömörült lakosság mégis több oltalmat remélt, mint
a szétszórtan álló kis falvak népe, a hadak közeledtére ezért hagyták el szülő-
földjüket. Emiatt maradt annyi falu pusztán nem csupán az Alföldön, hanem
a hegyvidék szélét is. Az erdélyi fejedelmek, majd THÖKÖLY Imre hadjáratai
Rimaszombat környékét sem kímélték, ám magát a várost nem pusztították
el. Az állatállomány elhajtása s az éles rekvirálások miatt többször fenyegette
éhínség, egyes porták lakatlanok maradtak. Az üres helyekre azonban hama-
rosan jöttek minden felől menekülő emberek, amint a családnevek bizonyít-
ják. A városi tanács szívesen fogadta őket, hogy a növekvő adóterhek viselé-
sében részt vegyenek.

Mai értelemben vett országos népszámlálás illetőleg országos adóösz-
szeírás csak a 18. század eleje óta van. A jobbágy portákat a korábbi száza-
dokban összeírták a magyarok (urbárium) és az 1500 évek közepétől a törö-
kök (defter) is, az adózás miatt. A földesuraknak és a jobbágyoknak egyaránt

4 SZABÓ István: A jobbágyság nemesítése. = Turu! 55. (1941) 11-21. p. - SZAKÁLY Ferenc:
Magyar nemesség a 17. századi hódoltságban. = Magyarország társadalma a török kiűzésének
idején. Szerk. Szvircsek Ferenc. Salgótarján, 1984. /Discussiones Neogradiensis 1. sz./

Nádasdy Ferenc: Oratio. 1668. Idézi PAULER Gyula: Wesselényi nádor és társainak összees-
küvése. I. köt. Bp., 1876. 18. p.
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érdekükben állt, hogy a porták s így a lakósok számát eltitkolják vagy leg-
alább csökkentsék a hatóságok előtt. Összeírások idején a rokon telkes job-
bágyok összeköltöztek, a zsellérek egy része elmenekült vagy a jobbágypor-
tán húzta meg magát. Az állatok nagy részét is elhajtották a biztosok elől. A 
szolgákat, legényeket inkább csak a következő században írták össze.

Magyarországon a 16-17. században a mezővárosok és falvak porta-
szám (kapu) szerint adóztak. A porta nagysága 2-32 hold között változott.
Az 1635. évi 8. törvénycikk kimondja, hogy egy portára négy saját ekével
rendelkező jobbágyot kell számítani, illetve egy kapura 16 zsellért, vagy
igásmarha nélküli jobbágyot.7 Ez nem jelenti, hogy a portaszámot néggyel
szorozva megkapjuk az ekés gazdák számát. A sessio, a jobbágytelek magába
foglalta a beltelket, a hozzátartozó szántófölddel, kaszálóval. A jobbágyi
termelőerőt vették figyelembe, függetlenül attól hány család él a telken. Ezért
különböző a sessio nagysága az ország más-más részein. A mezővárosiak
kiváltsága abban állt, hogy a telekért a cenzust nem egyenként, hanem egy
összegben fizették a földesúrnak.

Rimaszombat lakóinak nem lehet a kapu- (illetve ház) adó alapján
kiszámítani, legfeljebb arányszámul szolgálhat, hogy fogyott vagy nőtt-e a 
népesség. A város a 16. század második felében a füleki bégnek 200 ház után
adózott; magyar részre pedig 90 porta után; Fülek visszafoglalásától a ma-
gyaroknak 1601-ben 100 ház után. 1609-től ismét porták szerint, akkor 40,
1649-ben 12, 1685-ben csupán 8 porta után adóztak.9 A csökkenést szerették
volna a törököknél is elérni, de csak később és jóval kisebb mértékben iker-
ült, 1667-től nem 100, hanem 80 ház után fizettek. ' A török és a magyar
adóalapot nem lehet egymással összevetni." Mennyi porta, hány ház és főleg
hány ember lehetett a 17. században Rimaszombatban, ezt akarjuk megtudni,
feltárni. BLASKOVICS József a török iratok kiadója hitt a defterek adatainak,
szerinte: „nem volt száznál több háza, a családok száma 200-250 lehetett." 

6 JUHÁSZ Lajos: A porta története 1526-1648. Jobbágygazdálkodásunk egysége és az adóegy-
ség. Bp. 1936. = Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. Szerk. Domanovszky
Sándor. 12.
7 Corpus juris Hungária. Magyar Törvénytár 1608-1657. évi törvényczikkek. Ford. Kolosvári
Sándor és Óvári Kelemen. 5. köt. Bp., 1900. 1647. év: 455. p. Az eke eredetileg két pár ökör.
Az elszegényesedést bizonyítja hogy 1609-ben még 12 zsellér alkotott egy portát.
8 VELICS Antal - KAMMERER Ernő: Magyarországi török kincstári defterek. II. köt. Bp. 1886-
1890. 500., 518. p.
9 MOL, Magyar Kamara Archívuma (= E szekció), Conscriptiones portarum (= 158), 18. köt.
1586-1649. Kis-Hont portális összeírása itt megszakadt 1670-től a városi jegyzőkönyvek
alapján.
10 Részletesen lásd a magyar és török adózásnál.
11 1685-ben Rimaszombat magyar adó 8 porta, török adó 80 ház. (Városi jegyzőkönyv) -
1562-ben Nógrádban, Szécsény magyar adó 10 porta, török adó 60 ház. I. Nógrád megye 
története. 1. köt. Szerk. Balogh Sándor. 140. p. - Kecskeméten magyar adó 8 porta, török adó
156 ház. 1. HORNYIK János: Kecskemét város története, oklevéltárral. 2. köt. Kecskemét, 1861.
449. p.
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Azonban ilyen kevés család nem viselhetett ekkora adóterheket. Az itteni
egyházi anyakönyvek, ha már voltak, az ellenreformáció idején megsemmi-
sültek. A 17. században egyetlen mezővárosban sem tudjuk pontosan kimu-
tatni a lakosság számát, mert egyes rétegek és csoportok (gyerekek, cselédek,
lakók, stb.) mindenütt hiányoznak az összeírásokból. „A portaszám állan-
dóan csökkenő adataival szemben a házak száma mindenütt jóval magasabb 
...A portaszámok csökkenése ...nem jelenti feltétlenül a népesség fogyását" 
állapítja meg DÁVID Zoltán.14

Körülbelül azonban mégis megközelíthetjük a valóságot a városi
jegyzőkönyvek egyes adatai, különböző gazdasági feljegyzések s a földesúri 
portaösszeírások egybevetésével. 1673-ban a város 8 vagy 10 porta után fize-
tett adót. Ez évben csak az egyik földesúr, gróf Forgách Ádám colonusainak
és zselléreinek nevét ismerjük; tudjuk, hogy 85 egész telkén és 63 zsellértel-
kén 135 családfő élt. A város másik felét, 90 portát 1671-ben konfiskálták
BALASSA Imre gróftól. Összesen tehát 225 lakott telek volt a városban, több
mint húszszorosa az adóportáknak. 1683-ból még pontosabb adataink van-
nak. Ekkor az országos adót 8 porta után fizette a mezőváros. Forgách Ádám
gr. birtokolt 95 „földet" telkes = házat, 29 földtelen és zsellérházat; a másik
földesúr Thököly Imre gróf pedig 56 egész telket, 28 „földes" házat és 23
zsellérházat. A városban összesen 231 lakóház volt ( a városházán posztós-
házon és a nemesek házán kívül) és 228 adózó család. Egy telken ritkán élt
egy polgár vagy egy család egyedül, legtöbbször 3-4 család. 1692-ben min-
den telekre A-A családfőt írtak össze. De még az 1/3-ad telken is élhetett
több család, mint azt az 1673-as és 1692-es névsorok neveinek összevetése
bizonyítja. A földesúri névsorok csak az adózó családfők neveit tartalmazzák
(228 nevet). Kívülük még számosan laktak ugyanekkor Rimaszombatban,
mint az a városi jegyzőkönyvekből kiderül. Még az így összeállított névsor
sem egészen pontos, hiszen az asszonyok és mesterlegények nagy része hi-
ányzik, a gyerekek és idős rokonok egyáltalán nem szerepelnek.

Egy egész telken vagy házban még az özvegyasszonyok sem éltek
egyedül; legénye, szolgája vagy rokona bizonyosan támogatta. A női telektu-
lajdonosok majdnem mind özvegyek, akiknek legénye tovább vitte az ipart,
(pl. BAKA Istvánná aligha maga kovácsolta a sarkantyúkat,) VÁRADI Péterné
folytatta férje fazekasmesterségét, de valami családi vagy egyéb segítség neki
is kellett; a földműveseknél a szolga vagy lakó művelte a gazda halála után a 
földet. Kiskorú gyermekei is lehettek az özvegynek, esetleg anyja vagy apósa
is élt még, akik semmiféle összeírásban sem szerepelnek. Az özvegyasszo-
nyok között aránylag sok volt a nemes, mivel egy részük a férjétől örökölte a 

12 BLASKOVICS József: Rimaszombat és vidéke a török hódoltság korában. Bp., 1989. [1991!]
33-34. p.
13 KÁLDY-NAGY Gyula: Magyarországi török adóösszeírások. Bp., 1970. 89-102. p.
14 Gömörben a porták száma 1609-ben 307, 1647/48-ban már csak 101. \. A történeti statiszti-
kaforrásai. Szerk. Kovacsics József. Bp., 1957. - DÁVID Zoltán: A házak száma és a népesség 
a 16—17. századi forrásainkban. = Történeti Statisztikai Közlemények, 1958. 83. p.
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telket, ragaszkodott társadalmi helyzetéhez, nem könnyen megy újra férj-
hez.15 Tehát a város lakosságának számbevételénél az özvegyi házakra is
számolhatunk minimum 3 főt. A papnál, iskolamesternél stb., valamint a 
zselléreknél „lakó" vagy cseléd volt, de családjaikra számíthatunk 5 főt; apa,
anya és három gyerek, vagy 1-2 gyerek és 1-2 nagyszülő. Az iparosok, ke-
reskedők, városi főemberek házában azonban legalább 6 személy élt: apa,
anya, két gyerek, egy legény, egy inas, 1 anyós vagy más családtag. (Néhol
több gyerek, két legény és két inas16 s több rokon is lehetett.

1683-ban a városban 61 zsellérház állt, (ebből 3 özvegyasszonyé). A 
törvény szerint ez összesen 3 1/3 adóportát tett ki. Néhány zsellérnek szekere
sőt szőlője is volt.) Összesen 77 zsellér. Rimaszombatban az 1683-as évben
602 személy nevét írtuk össze:

férfi 516
férjes asszony 34 (családnév: 291) 
özvegyasszony 35 (de több Szabó,Varga stb. család)
legény, inas 17
összesen 602

Mivel az asszonyok, fiúk, lányok, inasok, legények, szolgák és velük
lakó rokonok pontos számát nem ismerjük, az előbb említett módon próbál-
juk kiszámítani a családok, s azok alapján a város lakosságának számát.

pap, tanító, kántor 
özvegyasszony
város főbb embere 
mesterember
kalmár
egyéb személy, zsellér 

más számítás szerint:

felnőtt férfi 
feleség
Özvegyasszony
fiú
lány
inas, legény 
öreg szüle stb. 
összesen:

7 = 35 f�

35 = 105 f�

46 = 276 f�

54 = 1524 f�

19 = 104 f�

70 = 2374 f�

516

400
35

320

300
350
200
2131

15 PÉTER Katalin: Női családfők Sárospatakon aló. és a 17. században. = Századok, 123.
(1989)563-605. p.
16 Két inas és két legénynél többet nem tarthattak, de az egyik a saját íla lehetett.
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Nézzük meg házak szerint:

zsellér ház Thököly féle 23 + Forgách féle 38
= 61 ház x 5 = 350 fő

„földes ház " Thököly féle 28 + Forgách féle 91
= 119 ház X 6

sessio (egész telek) Thököly féle 55 (x4)
= 220(?)ház

Ebből férfi 516
özvegyasszony 35 (családnév: 291)
férjesasszony 34 (de több Szabó, Varga stb.)
legény 13
inas 4 
Összesen: 602

Mivel a férjes asszonyok, mesterlegények, inasok, lányok, fiúk,
egyéb rokonok tényleges számát nem ismerjük, az előbb említett módon pró-
báljuk kiszámítani a családok s ennek alapján a város lakóinak számát (külön
a családtagokkal)

pap, tanító, kántor 1~ 55 fö
özvegyasszony 35= 1055 fő
kalmár, mester, városi főbb ember 319= 1914 fö
zsellér 70= 350 fő
ismeretlen 171 = 883 fő
Összesen 3147 fő

Földesúri terhek

Divénybe a Balassa grófénak egész évben egyre vitték a polgárok az
ajándékokat: török szőnyeget, patyolatot, tarka selymeket, skófium szálat;
lábra valókat a puha szattyán csizmáktól a közönséges bocskorig, saruig meg
kapcáig; posztókat a finom londonitól a durva abáig; díszes és egyszerű kar-
dokat, tőröket, karvasat, nyerget, kengyelt és más lószerszámot; különféle
bőröket stb. A konyhára rizst, fűszerszámot, citromot, halat, vadakat; túrót és
faggyút mázsaszámra; gyümölcsöket (cseresznye, barack, szőlő.)

Hasonlóképen mint a Balassáknak, Gács várába a Forgách grófoknak
újévkor ajándékba vittek skarlát szőnyeget, ezüst markolatú kardot, drága
prémeket, darutollat; a grófnénak selyem paplant végszámra patyolatot,
pubkánszín selymet, csillogó skófiumszálat; a gácsi kapitánynak (Libercsey)
pedig bélelt csizmát, ezüst fejű botot; a tiszttartóknak karmazsin csizmát,
égett bort, a számtartóknak olcsóbb csizmát, salavárit (lovagló nadrág) stb. A 
háztartást is ugyan olyan bőven ellátták mint a másik várban (szőlő, füge,
mazsola, halak, madara, vadak, rizs, túró stb.). Évente legnagyobb tétel
azonban Gácsra a bor, mert a földesúrnak a bor után kilenced járt. De nem
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csak rimaszombati bort vittek, hanem a gyöngyösi boroktól Kezdve a 
Galgóciig minden félét, hogy az uraság asztalától kezdve a tiszttartókén át a 
hajdúkig mindenki el legyen a megfelelővel látva.

A rimaszombatiak földesúri kötelességei közé tartozott a gácsi szőlők
megmunkálása is. Ezt pénzen, 8 Ft körül összegen váltották meg. Forgách
Ádám gr. 1673-ban rendkívüli adót rótt ki a mezővárosra. Neki 85 egész és
36 zsellérsessiója volt itt; de csak 81 telkes gazdától kért pénzt (4 telken ne-
mesek laktak). Az egész telkesektől 1 tallért, zsellérházanként 30 pénzt kí-
vánt. A gácsi adó (500 Ft) és ajándék értéke 1670-ben 1. Ft, 1673-ban 782,26
Ft + 5 mázsa túró; 1683-ban 783,80 Ft; 1685-ben 805,28 Ft. Rendkívüli ki-
adás volt 1685 tavaszán Forgách Dorothea grófkisasszony menyegzője, csak
Rimaszombat városa 90 Ft-ot érő különböző élelmet és 156 Ft-ot küldött a 
várba.

Augusztusban a két gróf úrfi táborba szállt a törökök ellen, a kétféle
adózó város ludakat és szalonnát küldött nekik és kíséretüknek természetben,
a többi élést pedig a tábor körül vásárolták meg számukra, de az árukat a 
városi nótárius fel sem jegyezte. Amikor 1686-ban Thököly Imre birtokait
KOHÁRY István grófnak, a korábbi fuleki várkapitánynak adományozták,
ezután neki és János testvérének vitték Csábrágba a rimaszombatiak a szokott
ajándékokat, török szőnyeget, csótárt stb., a húguknak patyolatot; embereik-
nek, csizmát, pipát, dohányt, bort, a konyhára élelmen kívül főzőfazekat,
rocskát, még a lovak lábára „büdös kenőcsöt" is. A sokféle ajándékon kívül
a rimaszombati mesteremberek megjavították a szerszámokat, fegyvereket,
így érthetővé válik, hogy bár az évi 500 Ft adó nem változott, mégis csak a 
Koháry földesurak 1688-ban 1.638,38 Ft-jába kerültek a városnak.

Közigazgatás

Rimaszombat, mint mezőváros, jobbágyi jogállása ellenére saját
önkormányzattal rendelkezett. A két magyar földesúr látszólag egyáltalán
nem szólt bele ügyeibe. A várost a lakósok közül választott tanács, tagjai: a 
két bíró17, nyolc esküdt s a nótárius (jegyző). Mivel az egyik bírót az egyik
földesúr (pl. gr. Forgách Ádám), a másik bírót a másik földesúr (gr. Thököly
Imre) telkén lakó emberek közül választották, valamint a négy-négy esküdtet
is, a földesurak mindenről tudomást szereztek ami a városban történt; bár a 
választásokon még megbízottjuk sem jelent meg. Míg az eperjesiek a temp-
lomban választották meg a bírót, itt (mint Gyöngyösön) a városháza előtt a 
piactéren.

Két bíró azért is kellett, hogy míg egyikük az adót vitte el Eger vagy
Gács várába, azalatt a másik otthon intézze a város ügyeit. Vagy ha valame-
lyiket véletlenül baj érte volna, akkor sem maradt vezető nélkül a mezőváros.
A bíró tisztségét egy évig viselte. Ha alkalmasnak találták, újra választhatták,

17 Rimaszombatban a 17. szazadban még nincs főbíró, mindkét bíró egyenrangú.
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de csak a harmadik esztendőben. A tanácsbeliek emberismeretét bizonyította,
hogy némelyikük négyszer, ötször is bíró lett. Bár névsoruk, főleg a század
elején hiányos, de ezen szokás miatt valószínű, hogy személy szerint kevesen
maradtak ki belőle. Jelölésénél nem a vagyonosságot tartották az első szem-
pontnak, hanem az alkalmasságot és megbízhatóságot, szegény ember azon-
ban nem lehetett, mert ha a pasa, majd később a német generális kevesellte az
adót vagy az ajándékot, a bírónak kellett azt hirtelen kipótolnia. Némelyi-
küknek, a század vég felé, több mint ezer forinttal tartozott a város.18 A bíró-
nak soha sem lehetett nyugta, feljegyezték, hogy éjjel 10-kor érkezett meg a 
„posta rab" a földesúr levelével.19 A testi lelki erőt sem nélkülözhette, mert
évente egyszer kétszer személyesen vitte el az adó részletét a pasának és a 
magyar földesuraknak. Útközben rablók, török és magyar kóborló katonák
egyaránt kifoszthatták. Télen (a karácsonyi adót januárban vitte el) a jeges
út, szélvihar és farkas falkák akadályozhatták. Az úti viszontagságok után
Egerbe érve nem tudhatta, hogy nem fog-e úgy járni, mint VÍGKEDVŰ Mihály
debreceni bíró, akit az elégedetlen váradi pasa kivégeztetett. Nemcsak a deb-
receniek, minden polgár a „város igájának" nevezhette a bíróságot. Ismernie
kellett a forgalomban levő sokféle pénz értékét, árfolyamát. A kihallgatás
előtt előbb aranyra vagy tallérra kellett beváltania a magával hozott sok és
sokféle aprópénzt, mert a kincstárnok csak így fogadta el az adót. Bátorságon
kívül jó emberismeretre, tárgyalóképességre is szüksége volt. Másképen vi-
selkedett a török pasánál, mint amikor Gács várában kért valamint a gróftól.
Az egri pasa és díványülő urak előtt hol önérzetesen, hol hajlongva védte
városa érdekeit. Majd diplomatikusan puhatolódzott, milyen ajándékokat
hozzon legközelebb nekik s minden tisztségviselőnek a tinajától (a pasa he-
lyettese) az ajtónállókig. Amikor minden ajándékot szétosztogatott nem tér-
hetett rögtön haza, következett az „egri vásárlás". Ez két részből állt, a 
„város szükségletére" sok minden kellett fűszerszámoktól a papírosig.
Mindezt árban sokszorosan felülmúlta, amiket a két magyar földesúr számára
vásároltak. Egy részét ugyan beszámították a földesúri adóba, de a nagyobb
része ajándék volt a török szőnyegtől a hajlékony kardpengékig.

A városi jegyzőkönyveket a sárospataki iskolában végzett nótárius
vezette, ám bírónak is olyat választottak, aki járt néhány osztályt a rima-
szombati iskolában.20 A bürokratikus iratgyártás már elkezdődött, tudniuk
kellett, mit írnak alá. Némelyikük még latinul is értett.

A bírói tisztségre a tanultabb, tehetősebb polgárok közül első sorban
a kalmárok és iparosmesterek jutottak. BORNEMISZA András szűcs és kalmár,
APÁTI Nagy András, GONDA Bálint, NAGYVATHY Mihály, RÉPÁS György és
VlSKI Mihály kalmárok illetve tőzsérek, MESTER András, SZŰCS István és

Pl. a volt bíró, Kós Jánosnak 1682-ben. (Városi jegyzőkönyvek)
Koháry István levelei Eszterházy Pál nádorhoz. Közli: Merényi Lajos. = Történelmi Tár

1903.246. p.
20 Répás csak törökül nem tudott, azért cserélte össze a leveleket.
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VÁSÁRI János szűcs; KÖTŐ András és TAKÁCS István takács; NYEREG-
GYÁRTÓ György, SzÍJJ Gergely és SZÍJGYÁRTÓ Gergely szíjgyártók; CSISZÁR
Miklós, CSIZMADIA Pál, ÖTVÖS Benedek és Gergely, valamint a Szabók a 
nevük szerinti mesterséget folytatták. Érdekes, hogy a leggazdagabb céh, az
ötvösöké 90 év alatt csupán két bírót adott. 15 bíró foglalkozását nem ismer-
jük, közöttük is lehetett még céhmester. Bár ebben a században elég sok ri-
maszombati polgár szerzett nemességet, a bírók között csak hét nemest talá-
lunk. Legtöbbjük korábban, mint esküdt vett részt a tanácsban, így számukra
nem voltak ismeretlenek a közigazgatás bonyodalmai. Az esküdtek között
már kisebb mesterek, kevésbé tehetős emberek is helyet foglaltak.

Idővel nemcsak a bírók, hanem az esküdtek körében is megfigyelhet-
jük a rokoni kapcsolatok összefonódását. A fiú, vagy testvér, unokaöcs is
esküdt, majd esetleg bíró lett. Pl. a KÓS családból Benedek már 1644-ben
esküdt, ifj. János 1682-ben esküdt, István 1681-ben bíró. KARA Máté 1628-
ban esküdt, 1628-ban és 1633-ban bíró, KARA Bálint 1658-ban és 1660-ban
esküdt; KIRÁLY János esküdt 1633-ban, KIRÁLY Márton esküdt 1662-ben,
bíró 1663-ban; A vezetők közötti vő vagy sógori kapcsolatokat nem ismer-
jük, pedig bizonyosan léteztek. Az esküdtek megválasztása hasonló megfon-
tolások alapján történt. A jelölteknek is meg kellett fontolniuk, elfogadják-e
a megbízatást, hiszen valamelyik bíró váratlan halála esetén a helyére vá-
laszthatják s akkor nyakába szakad a város sok bajának nyomasztó felelőssé-
ge. Másmind is Szent György napkor az egyik esküdtnek kellett Egerbe vin-
nie az adót. A magyar földesurakhoz szintén bármikor elküldhették a város
képében. Maga a tanácsülés se folyt le élesebb viták nélkül. Az esküdtek fele
az egyik földesúr, másik fele a másik emberei közül került ki. Már ezen az
alapon gyakran nem jó szemmel néztek egymásra. Hát még akkor milyen
parázs vita kerekedett a tanácsban, ha tudták, a földesurak kétféleképen véle-
kednek a város érdekeit érintő fontos dologban.

A bíró és a tanács kötelessége volt az adók kivetése és a behajtására
való felügyelet, a városokon a mértékek, bírságok ellenőrzése, a városi bol-
tok és puszták bérbeadása, a szekerezési szolgáltatások soráról való gondos-
kodás. A lakosok egymás közti ügyeiben a tanács hozott ítéletet. (A céhtagok
ügyeiben a céh. Fellebbezni az úriszékhez lehetett.) Ők intézték a hagyatéki
ügyeket. Mivel a török és magyar részre küldendő ajándékokat a mesterek és
zsellérek természetben adták, nagy körültekintést igényelt ezek értékének
megállapítása, valamint a városi adóba való beszámítása. Továbbá ítélkeztek
a kihágások és komolyabb vétkek felett is.

A polgárok magánéletét szigorúan szabályozták; meghatározták hány
óráig járhatnak este az utcákon; a kicsapongást keményen büntették, megrót-
ták még a zajosabb lakodalmakat is; tiltották a cifra ruházkodást; a század
végéig a pipázást. Polgárt csak gyilkosság, tanács ellen való lázadás bizonyí-
tott házasságtörés esetén lehetett elűzni a városból. Az esküdteken kívül
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tisztségviselők még a borbíró, a serbíró, égettborbíró, vásárbíró és a városi
kapitány.

A bíró és a tanács gondoskodott a városháza, a Rima vízén átvezető
hidak, a város kerítésének (fa palánk) karbantartásáról, a városkapuk kijavít-
tatásáról, a városi nagy borospincék rendben tartásáról, stb. A városi kiadá-
sok közt szerepelt: faggyúgyertya, mécses (a városházára), lakat (a pénzes
ládára), papíros (a jegyzőkönyvekhez), asztal (a kocsmába), a pásztor házá-
nak javíttatása), stb. A város konvenciósai, akik állandó ellátást kaptak a 
közösségtől, igen eltérő rangúak voltak. Élükön állt a két református lelki-
pásztor, nekik készpénzen kívül természetben búza, faggyú és fa is járt. Őket
követte a rektor, (iskolamester), az egyes osztályok tanítói meg a kántor. A 
város kocsmáinak „korcsolyasai" búzát, süveget és sarut kaptak némi kész-
pénzen kívül.

Konvenciós mesterei voltak a városnak néhány kovács, lakatos, faze-
kas, asztalos és szíjgyártó mester, (korántsem az összes az illető céhből.) A 
városháza szükségletein, javításain kívül főleg ők csinálták a törököknek s a 
magyar földesuraknak az ajándékokat (kard, kardtok, tál, veder, hordó, kerék,
fejsze, patkó, stb.).21 Az ellátottak sorát a pásztorok zártak be, (pl. 1685-ben
a disznópásztor évi jövedelme 21.5 Ft). Ők a pénzen kívül gubát, bundát,
durva bőrcsizmát és bocskort kaptak vagy ezek helyett búzát. Házukat kijaví-
tották, állataik itatására vedret is adtak nekik. A tehénpásztor még szolgát is
tartott. Ide tartoztak még az órások, akik a templomtorony óráját gondozták.22

A városnak 1683-ban összesen 1.490,30 Ft-jába kerültek a konvenci-
ósok, ebbe a természetbeni ellátmányt is bele számították. A pénzből se sokat
fizettek ki nekik (az egyházakat kivéve), mert a mesterek és pásztorok gyak-
ran látogatták a városi kocsmákat, ahol bor és sörfogyasztásukat mindig fel-
jegyezték s az év végi elszámoláskor levonták a konvenciójukból. így néme-
lyikük csak néhány szapu (búzát vitt haza. Pl. Lakatos Miklós órás 15 Ft
készpénzéből a bor árát levonva csak 1,42 Ft-ot látott.

Ebben a korszakban már nemcsak a szabad királyi városok hanem a 
mezővárosok nótáriusai is feljegyezték a közösség bevételeit és kiadásait.
Csak az 1670-es évektől juthattunk hozzá Rimaszombat jegyzőkönyveihez.
Bár ezekbe a Sáros-patakon végzett nótáriusok bizonyos sorrendet igyekez-
tek követni, nem oly világosak feljegyezései, mint a debrecenieké.23 A bevé-
telek nem igen különülnek el a kiadásoktól, ezért igen nehéz eligazodni a 
számadásokban. A kuszaságnak részben az az oka, hogy bár végeredményben

1671-ben Balogi István kovács egy faragófejszét csinált Egerben, valamint forgókarikat és
patkókat, a városházának egy vasazott kereket. (1671. Városi jegyzőkönyv)
22 Órás (1685. Városi jegyzőkönyv)
23 Debrecenben már pontosan vezették a főbíró számadásában a bevételeket és a kiadásokat.
1670-ben hiányuk volt, melyet a főbíró pótolt ki, 1671-ben azonban 230 frt maradványuk lett.
ZOLTAI Lajos: Debrecen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről. = Magyar Gazda-
ságtörténeti Szemle 1903. 256-276. p. és 353-372. p.
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tetemes összegekről volt szó, a felelős bírók kezébe igen kevés készpénz
került, (az is inkább csak apró). Mivel barter kereskedelmet folytattak, árúért
másféle árút adtak cserébe. S nem csak az ajándékokat, hanem az adók egy
részét is pénz helyett termékekben és árúkban adták, mind a törököknek,
mind a magyar földesuraknak („ adóra való vásárlás "). 

A bírók a várostól nem kaptak fizetést. Bizonyos jövedelemre hivata-
luknál fogva is szert tettek, megkapták a különböző bírságpénzek egy részét,
adómentességet élveztek akkor is ha nem voltak nemesek stb. A városnak
mégis volt kiadása vezető embereire. Négyszer kellett évente adót vinniük
Egerbe, kétszer a két magyar földesúrnak, valamint az „árendát" Nagy-
szombatba, a „szepesi kamarának" Kassára. Ezek elvitele előtt mindig ösz-
szeült a tanács és órákon át vitatta, az adók mellé milyen ajándékot küldje-
nek; melyik mester mit adott a múltkor s most kik következnek? Valóban
nagy gond volt ez, összevetni a legkülönbözőbb dolgokat, a kardtokot a pat-
kószögekkel, a pereceket a tálakkal. Közben a város pincéjéből egyre több
kupa bort és sört kellett felhozni s mellé „a város szükségére" sok jó fűsze-
res borkorcsolya fogyott, borsos, rizskásás húsok kolbász, stb. Ezért az éves
füszerszámla változó, néha tekintélyes összeget tett ki." Hivatalos útjaik
költségeit, akár egy napra mentek a bírák és esküdtek, akár mint év elején
Egerben hetekig voltak távol, hazajőve mind pontosan felszámolták az úti
borokkal együtt. A nótárius sokféle írt levelet vagy instanciát a kamarától
kezdve a földesurakig. Akármilyen nehéz idők jártak, akár mennyi kiadása és
adóssága volt a városnak, jegyzőkönyveiben minden évben ott találjuk felje-
gyezve a különböző alamizsnákat.25

A külföldi akadémiákra menő, átutazó diákoknak a szállás mellett
egynéhány pénzt (dénárt) adtak; a gyakran jövő, sarcukat összekolduló török
börtönökből hitlevéllel kibocsátott magyar raboknak 24-26 pénzt; később az
üldöztetések idején a bujdosó protestáns prédikátoroknak egy-egy forintot;
hozzájárultak a közeli (Török) templomok kijavíttatásához; itt meghalt haj-
dúk temetéséhez, s még számos jótékonycélhoz. Az összegek kicsik, de a 
jóakarat, az együttérzés, mindennél többet ért a szerencsétlenül jártak számá-
ra. 24 pénz igen kevés volt a rab 5-15 forintnyi sarcához, de akik ezt 4-5
pénzként összeadták, nem a feleslegből vonták el, hanem gyakran valóban
megfelezték utolsó pénzüket.26

Szolgáltatások a törököknek

Rimaszombat 17. századvégi jegyzőkönyveiből, ha az „egri ratio"
nem tartalmazna mohamedán neveket, nehezen tűnne ki, hogy hódoltsági
város, condominium, egyúttal a szultán hász birtoka is. Csak a nevek és az

24 Vajat, mézet is valószínűleg az ételekhez használták fel. A füszerszámla 1673-ban 252 fit. 
(Városi jegyzőkönyvek)
25 "In opera misericordiae" 1670-ben egész évben összesen 12 fit. 
26 Vö. a fazekasok egy Nagykörösre levitt boroskorsóért 10 dénárt kaptak.
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áruk térnek el a „gácsi rátió"-tó\, lényegében a polgároknak a Forgách gró-
fok és pasák egyaránt földesuraik voltak,27 mindkét várba az adókon kívül
még ajándékokat kellett vinniük. A Blaskovics József által kiadott török leve-
lekből egészen más Rimaszombat tárul elénk, mint a város magyar jegyző-
könyveiből. Mintha nem ugyanarról a korról és ugyanazokról az emberekről
lenne szó. A jegyzőkönyv szerint „ tekintetes és nemzetes Bornemisza András 
bíró uram" elindult Egerbe. Míg egy török iratban: „Csiszár Miklós nevű 
zimmi, ... Rimaszombat nevű falu lakosságának birovja" 28 szerepel.

A pasa magyar leveleiben „a hatalmas és győzhetetlen császárunk
vég Eger várának Tisza és Duna között való helyeinek és hadainak gondvise-
lő ura és parancsolója, tekintetes és nagyságos vitézlő úrnak nevezi magát. A 
kishonti mezőváros belső ügyeibe azonban nem igen avatkozott, meghagyta
autonómiáját, nála egyedül az adók és ajándékok pontos beszolgáltatása
számított. A török közigazgatás nem vette figyelembe, hogy Fülek bevételé-
vel (1593) a magyarok nagy területet foglaltak vissza, így megszűnt a füleki
szandzsák. A bég átköltözött Egerbe s rangját megtartotta. Míg a 16. század a 
karddal való hódítás, a 17. század a defterdárok29 által való hódítás kora.
Először csak Rimaszombatra terjesztették ki a condominiumot, majd Kis-
hont egyre nagyobb részére, 1638-ban már 19 faluja hódolt be a töröknek.30

A magyar lakosság miért ment bele a kettős adózásba? Tudták a ma-
gyar végvári láncolat egyre gyöngébb, mert a magyar végvári vitézek fizetet-
lenek, a melléjük rendelt idegen zsoldosoknak pedig nem hazájuk ez a föld.
A törökök arra még mindig elég erősek, hogy bosszúból elpusztítsák a vidé-
ket. A legszelídebb fenyegetések közé tartozott Oszmán csorbadzsi felszólí-
tása Rozsnyóhoz: „bíró és pap jöjjetek be; ha nem ágyatokból vonják ki. " 3I

A császár adóját már keményebben követelte Muszli pasa: „az mivel tartoz-
tok, (ha) be nem hozzátok ... nyargalókat küldünk rátok, behozattatunk, hol-
tig verettetünk benneteket, annakutánna (!) fővel alá hányattatunk az büdös 
tömlöcz fenekire, száz száz tallérokat s bírságot is veszünk rajtatok és így az 
mely anyátok csöcsibül tejet szoptatok az is keserűre fordul. " Az egri pasa a 
falu bíráknak külön 60 Ft bírságot és 60 pálcaütést ígért, ha „ezt a levelet 
meg nem hordozzák. "n Több városi bíró halála és számos felperzselt falu
bizonyította, hogy ezek nem keleti szóvirágok.

27 Még a török és magyar rangok is hasonlók. Pl. a pasa tinója, helyettese megfelel Libercsey
gácsi kapitánynak.
28 BLASKOVICS im. 121. p. 1607. Zimmi = hódolt keresztény alattvaló. Csak 1600-tól maradtak
fenn török iratok, pedig Eger eleste (1596) után rögtön küldték a fermánt Rimaszombatba,
melyre később a pasák többször hivatkoztak: „ Ugyanúgy fizessenek, ahogy Eger bevételétől 
mindig tették. " U.o. 174. p.
29 defterdár = pénzügyi hivatalnok illetve a defter = (adóösszeírás) könyv összeírója
30 MOL, Filmtár (X szekció), Mf 1636. sz.
31 MOL R 314. 19. cs. Rozsnyó
32 MOL R 314. Rimaszombat, Eger 1676. Muszli pasa.
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A magyar és török állami adózást nehéz egymással egybevetni, bár a 
század nagy részében mindkettőnek a ház volt az alapja. De ez nem a házak
vagy családok számát jelentette, hanem az adóegységet. Mivel a mezőváros
1601-ben a királyságnak 100 ház után adózott, a törökök is, több mint hatvan
éven át Rimaszombattól 100 ház után követelték az állami adót, a dzsizjét
(vagy harácsot), melyet a város jegyzőkönyveiben „császár adójának "-пак
vagy „császárbúzájának" neveztek. Eleinte természetben kellett beszolgál-
tatniuk Egerbe 250 kiló búzát 250 Ft értékben.33 Később éppen a búza árának
emelkedése okozta az adó növekedését; sőt mennyiségét is növelték a törö-
kök, 1655-ben 400 kilót követeltek 420 Ft értékben.34

A pusztulások miatt a magyarok csökkentették a hódoltsági megyék
és városok adózó „házainak" számát. Erre hivatkozva 1661-ben a rimaszom-
batiak kérték az egri divántanácsot, hogy „ nem képesek már megfizetni háza-
ik után az előirt dzsizje teljes összegét, mert az ellenséges támadások miatt 
sok rájuk elmenekült." Kászin pasa ezt belátva elrendelte: „húsz résszel 
csökketjük dzsizjéjüket, de hogy az államkincstárt se érje kár ... az említett 
húsz házat ... írjátok be a dzsizje defterbe a mirmiram (a pasa) többi hász-
birtokaira." 35 A két évvel későbbi defterkivonatból valóban kitűnik, hogy
ezután Rimaszombat helyett Tiszolc 7, (Jolsva) Tapolca 3, Kokova 3, Klenőe
6, és Jólész 1 házzal több adót fizetett.36

A 80 ház után Rimaszombat 320 kiló, házanként 4 kiló búzát adott,
ez így maradt 1665-től a török uralom végéig. Az ára azonban változott,
1670-ben a császár búzáját kilónkén 40 pénzen, 1674-ben 87 dénáron szá-
molták el, a következő évben már 1,20 Ft-on.37 A török deák legtöbbször
csak 80 házat írt be, az elismervény be, hogy az összeg emelkedése nem tűn-
jön ki. A polgárok általában nem természetben, hanem pénzben adták meg.
1683-ban, Bécs ostroma idején az egri pasa ismét természetben követelte a 
búzát a szombatiaktól. Mivel nekik felesleges gabonájuk nem volt, arra kény-
szerültek, hogy a hatvani emintői vásároljanak 320 kilót 433,20 Ft-ért." S 
ehhez még a szállítási költség is hozzájárult.

Természetesen minden évben „cédula váltság" (1679-ben 3,60 Ft ) 
tartozott még a császár adójához.39 A magyar részre való állami robot, a 
„gratuitus labor" megfelelőjét török részről is megkövetelték. A „császár
szolgálat"-ának (kincstári robotváltság) egyike „sziolnoki szekerezés" néven
tűnik fel. A gömöri, borsodi stb. hódolt helységeknek Szolnokról kellett el-

33 BLASKOVICS im. 33-34. p . - 1615: 135. p.
34 Uo. 1655: 189. p.
35 Uo. 1661: 199-200. p.
36 Uo. 1663:218-219.
37 Uo. 315-316, 319-320 p., 349 p., 355-356. p.
38 Uo. 368. p.
39 Uo. 338. p.
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hozniuk a „császár búzáját" az egri várba. A 6-8 ökrös gazdáknak három, a 
négy ökrös gazdáknak két, a két ökrösöknek egy ökröt kellett ilyenkor be-
fognia.41 Mivel a hosszú, rossz út miatt sok állat és szekér tönkre ment, a 
rimaszombatiak igyekeztek ezt is pénzen megváltani, az 1630-as években 60
forinton, 1650-ben 150 Ft-on, 1655-ben már 250 Ft-on.42 Általában hozzá-
számítok a pasa robotváltságához. 1668-ban ebben az ügyben is fellebbeztek
a rimaszombatiak a szultánhoz. S IV. Mehmed elrendelte, hogy az egri pasa
ne erőltesse erre őket, mivel hogy pénzzel fizetnek. A pasák ezután évi négy
részletben száz forintot kívántak a mezővárostól szolnoki szekerezés címén.
Ez uralmuk végéig megmaradt.43 Hozzájött még Érsekújvár török kézre jutá-
sa után (1663. szept. főkapitánya Forgách Ádám gr.) az „újvár szekerezés".
A rimaszombatiak általában a Szent György napi summával együtt fizették ki
és a robotváltságba számították. Eleinte külön meg sem nevezték a törökök
az összeget, a polgárok általában 300 Ft-on váltották meg.44

Az állami robothoz tartozott a mészégetés. Bár az ezt elrendelő def-
terből Rimaszombat neve hiányzott, lakosainak ezzel is hozzá kellett járulni-
uk az egri vár megerősítéséhez. A távolság miatt nem természetben, hanem
pénzben teljesítették. 1644-ben „oda be (való) módon'7 300 Ft-ot" itt ki(t) 
teszen 360 Ft-ot". A városiak panaszt tettek a budai vezérnél. Azonban an-
nak válaszát: „fizessenek a régi szokás és a szultáni defter szerint" a pasák a 
maguk módján magyarázták és ezután is követelték (s meg is kapták) a 300
Ft-ot.45 A rimaszombatiak ezt is soknak tartották, ezért a szultánhoz fordultak
sérelmükkel 1668-ban. A szultán eltörölte a város mészégetési robotját, de a 
pasák továbbra is követelték a mészégetés váltságdíját.46

Az egri vár állandó javításra és megerősítésre szorult. A pasák ennek
terheit a hódoltsági rájákra rótták ki. Az előbb említett mészégetés csak egy
volt a sok közül. Még a távoli Rimaszombatból is be kellett szállítani a pa-
lánkfát, gerendákat a hidakhoz és építkezésekhez, deszékkat, zsindelyt, szö-
get és lécszeget47 szerszámra, Kender- és hárskötelet ölszámra; vasrudakat és
forgókarikákat a vár vasláncos, emelcsős kapujához; ként büdöskőnek nevez-
ték! a lőporgyártáshoz; taligákat és szekereket szállításokhoz, Néha a zsin-
delyt és szögeket beszámították a summa egy részébe: „apalota építéséhez 
szükséges zsindelyt és szöget 14 fekete gurus = forint értékben.,AS 1633-ban
a rimaszombatiakat, jolsvaiakat és losonciakat a törökök kényszeríteni akar-

SZENDREI János: Miskolci város története és egyetemes helyirata. III, köt. Miskolcz, 1890.
41 ILA Bálint: A gömöri jobbágyság a 17-18, században. Bp. 1938. 31. jegyzet
42 BLASKOVICS im. 1632: 162-165 p., 175-177. p. - 1655: 184. p.
43 Uo. 1668: 269-270. p. - 1672: 330-331. p.
44 Uo. 1668: 261. p. - BLASKOVICS József: Gömör az oszmán-török uralom idején. = Új Min-
denes Gyűjtemény 2. 1983. 25. p.
45 BLASKOVICS im. 1644: 173-175. p. - 1655: 184-185. p. - 1659: 192-193. p.
46 Uo. 1668: 270-272. p. - 1670: 313. p. - 1672: 329. p.
47 Uo. 1608: 123. p.
48 Uo. 1615: 143. p.
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ták a szécsényi vár megépítésére. Azonban ettől a robottól pénzen megváltot-
ták magukat.

Az eddig említett szolgáltatások állami adónak és robotnak tekinten-
dők. Rimaszombat, mint szultáni hász város az egri beglerbég botja alá tarto-
zott, к földesúri szolgáltatások még számosabbak, mint az államiak. A pénz-
beli adót és a természetbeni juttatásokat évi átalányban fizették be, illetve
adták meg a mezővárosiak. Ennek első tétele volt a keszim, mely a török
levelek magyar megjegyzésében és a városi jegyzőkönyvekben summa néven
szerepelt. Ezt az évi ezer forintot négy részletben fizették meg: karácsony,
Szent György nap, Szent Mihály és Szent Demeter napja körül, „ide ki való 
módon FI 300, ode be való módon FI 250 az tized pénzzel együtt. " Ez volt
az egyetlen adó, melyet a törökök nem emeltek; igaz akkor sem csökkentet-
ték, amikor a mezőváros házainak egy része üresen maradt. A magyar föl-
desúri dézsma (tized) hatására alakult ki a pasának beszolgáltatandó évi ter-
ményadó: búza, árpa, vaj, méz, vágómarha és tehén.

Már a második pasa, Bektas is igyekezett Rimaszombat város szol-
gáltatásait növelni. A summát 1000 Ft-ról 1100 Ft-ra emelte, 70 pint méz és
70 pint vaj helyett 100-100 pintet, 70 kiló liszt és 70 kiló takarmány helyett
100-100-at, 300 kocsi széna helyett 500 kocsit, 50 kocsi fa helyett 100 kocsit
követelt s erőszakkal még több ajándékot csikart ki. A mezőváros lakosai a 
budai pasához fordultak panaszukkal. Ali budai vezért el is rendelte 1608
végé, hogy mind ezeket a régi szokás szerint szedjék be tőlük.51 Azonban az
egri pasák a felemelt szolgáltatásokat követelték. Csak 1668-ban sikerült a 
rimaszombatiaknak elérniük a szultánnál, hogy az eredeti összegeket és szol-
gáltatásokat adhassák.52 A földesúri szolgáltatásokhoz tartozott, hogy az egri
pasának évente hat szarvasmarhát kellett adniuk. Eleinte két borjas tehenet és
négy ökröt, később harmat-hármat.53 1632-től rendszeresen pénzen megvál-
tották, 3 vágómarha helyett 100 Ft-ot, 3 fejőstehén helyett 60 forintot fizet-
tek.54

Amíg a mészégetés és a szolnoki fuvarozás állami robot volt, a tava-
szi fühordás földesúri robot. 1613-ban a rimaszombatiak megegyeztek
Ibrahim egri pasával, hogy ezután nem fognak szántani, vetni, aratni és ha-
sonló munkát végezni, hanem helyette 200 Ft robotváltságot fizetnek.55 A 
pasák azonban továbbra is követelték а fűhordást vagy fűpénzt. A portától
kapott fermán csak az ingyenes fűhordást tiltotta el, mivel a rimaszombatiak

49 Uo. 226. p.
50 Uo. 1658: 192. p.
51 Uo. 1600: 115. p. - 1608: 124-126. p.
52 Uo. 1668:277-279. p.
53 Uo. 1607: 121. p. - 1611: 127. p. - 1612: 129. p.
54 Uo. 41., 331. p.
55 Uo. 1613: 130. p.
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váltságdíjat fizetnek. 1669-ben megegyezett az egri pasa velük a fűhordás
felől: „minden esztendőben Pünkösd tájban a bíró tartozik készpénzül a 
Bassának 300 Ft-okat bevinni. " 57 Általában ez így is maradt. Csak 1684-ben
a többi tábori szállítással kellett 472 szekér füvet adniuk 396.48 Ft érték-
ben.58 Az Ahmed pasa által említett: „régi szokástok ... szerint 4 kocsit 
fűhordani az lovaimnak küldjetek", még ezen felüli kívánság volt.59

A városnak a század első harmadában 150 szekér fát kellet az egri
pasának beszolgáltatni.60 Később a törökök 400, majd 500 szekérrel követel-
tek, csak annyi engedményt tett, hogy ezt évi két részletben teljesíthették. A 
lakosok panaszára 1668-ban a fahordást a szultáni fermán 500, 1672-ben
Mehmed pasa 400 szekérre mérsékelte.61 Már jóval hamarabb sikerült elérni-
ük, hogy nem kellett Egerbe bevinniük, hanem pénzen válthatták meg a fa-
hordást.62 Ugyanígy jártak a széna-beszolgáltatással. Kezdetben 300 szekér
szénát kellett Egerbe szállítaniuk, majd a padák 500 szekérrel követeltek. A 
Porta parancs 1668-ban 400 szekérre csökkentette. Hat esztendővel korábban
kiegyeztek az egri pasával, hogy a szénaszállítást is pénzben váltják meg.
Ekkor szénapénzként 550 tallért, 1668-tól 440 tallért fizettek, melyből 500,
illetve 400 tallér a pasát, mint földesurat és 50, illetve 40 tallér „tized" az
istállómestert (imrahor) illette.63

A negyedévenként a pasának fizetendő keszim (summa) tizedrészét a 
pasa tihája, helyettese, (törökül kethüda) kapta, ezt a száz forintot a rima-
szombatiak pontosan beszolgáltatták.64 Ezen kívül később ajándékot (órát
stb.) is hoztak neki. О azonban a robotváltságból, kengyelpénzből, fapénzből,
a tehenek, sőt a szolnoki szekerezés után is tizedet követelt.65 1669-től a 
porta parancsára ismét csak újévkor kapott a keszim után a mezővárosiaktól a 
kethüda.66 A kádi (mohamedán bíró)67 állandó jövedelemként újévkor „az
halottakrul" az század első felében 12, majd 14 Ft-ot kapott (bedel-i
kiszmet), a városban elhunytak számától függetlenül. Ezen felül ajándékot 1-
1 pint mézet, vajat, illetve kés tokkal.68

Gyilkosság esetén (egyetlen egyről tudunk 1616-ban)69 a pasát megil-
lető „vérdíj" egy tizede, 20 Ft járt neki. Vérdíjat azonban akkor is követeltek

56 Uo. 1669:287-290. p.
57 Uo. 1669: 295-296. p. - 1670: 310. p. - 1671: 323. p. - 1672: 330. p.
58 1684-es Városi Jegyzőkönyv 183. p.
59 MOL R 314. 3. cs.
60 BLASKOVICS im. 1628: 161-162. p. - 1632: 163. p.
61 Uo. 1688: 278. p.-1672: 331. p.
62 Uo. 1650: 178. p.
63 Uo. 1668: 278. p.- 1662: 215. p.
64 Uo. 1616: 152-153. p.
65 Uo. 1633: 164. p.
66 Uo. 1669:287-290. p.
67 Uo. 44, 386. p.
68 Uo. 1655: 182-183. p.- 1662: 200-201. p.- 1668: 259-260. p.
69 Uo. 1616: 148-149. p.
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a pasák és kádik, ha egy rája szerencsétlenül járt. Ezt a túlkapást a szultán
később megtiltotta.

Az 1652-es adó-megállapításkor a török szövegben 800 fej káposzta
is előfordult az adó között. A levélen levő magyar összefoglalásból azonban
hiányzik. De minden esztendőben találunk az Egerbe szállított ajándékok
között fejeskáposztát és káposztáshordókat.71 Hogy nem boroshordókat vit-
tek, azt Ali istállómester sorai is bizonyították: „ a pasa úr konyhájának 
szükséges van két hordóra, amit be szoktak szolgáltatni, ... pasa urunk és az 
ies-agák nem tudják miből inni a vizet. " n A török adók és ajándékok közt
nem könnyű éles határvonalat húzni. Kezdetben az istállómesternek adott
ajándék, a szénapénz tizede (40 tallér = 90 Ft), később kötelező adóvá vált.
Ugyanígy a hazinedarnak a keszim után járó huszad és a kádinak fizetendő
halotti díj. Hasonlóképen az udvar népének újévkor adott adományok is
(később 88 Ft).73

Az évi adóba beletartozó 70-80 pint vajon és mézen kívül a pasa és a 
kádi ajándékba is kaptak, a többi főbb tisztségviselő pedig túrót, sajtot, fű-
szereket, faggyút, viaszt, sőt kalácsot meg pereceket. Csak a nagyobb aján-
dékoknál volt némi rendszeresség, a kisebbek közt mindent megtalálunk;
időnként mintha egész vegyeskereskedés kelt volna útra a mezővárosból Eger
felé. A szivárvány minden színében játszó kék, szederjes, galambszín, veres,
királyszín, meggyszínű selymek, bársonyok, durvább és finomabb posztók,
nyuszt és egyéb bőrök, a pasának díszes kocsi, a helyettesének sallangos
lószerszámok, 1 - egy óra s még számos ajándék nélkül nem lehetett újévkor
vagy Szent Demeter napján a bíróknak a vilajet székhelyén megjelenniük. A 
rimaszombati nótárius igyekezett a város jegyzőkönyvébe minden ajándék
árát feljegyezni (pl. 1 font faggyú, 0.07 Ft, egy vasrosta 1 Ft, istráng 48 pénz,
mézeskalács 25 pénz, stb.) de egy-egy tétel könnyen kimaradt, vagy elveszett
a róla szóló török elismervény. A csiszárok elvállalták a puskatokok és kard-
hüvelyek készítését, fegyverek javítását; a szíjgyártók cifra lószerszámokat, a 
nyergesek díszes nyergeket csináltak; főbb törököknek adták a „kivonó"
(fiókos) ládát, tükröt, órát, asztalkát; a török és magyar deáknak papírost,
kalendáriumot és „számvető" könyvet. „Levélolvasásért" a kádi meg a tihája
is jutalmat kapott. A pasa udvartartásához sok fa- és vasedény kellett: szita,
sajtár, nyárs, veder, teknő, vizes- és káposztáshordó, stb.

Megpróbáltuk Rimaszombat török terheit az 1670-es, 1680-as évek-
ben nagyjából összesíteni. Pontosan természetesen nem lehet, mer épp ekkor
egyre ritkultak a török elismervények. Ezekből az évekből ugyan vannak

70 Uo. 1668: 275-277. p.
71 Uo. 1672: 330-331. p.
72 Uo. 1674: 346. p.
73 Uo. 306. p.
74 Adatok a városi jegyzökönyvekben. Pl. kalendárium 0.15 frt., olvasásért kádi 3 frt.
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rimaszombati városi jegyzőkönyveink, ezek is hiányosak. A meglévők sem
pontosak, mert az ajándékoknál gyakran ez áll: vétel és hiányzik az ára.

1670-ben 5.805 Ft török adó és 2.114 Ft
ajándék75

1673-ban 5.140 Ft török adó és 1.073 Ft
ajándék

1679-ben 4.871 Ft török adó és 1.208 Ft
ajándék76

1681-ben az összes török kiadás 8.621 Ft.
1682-ben 5.521 Ft török adó és 4.376 Ft

ajándék 5.314 Ft tábornak
1683-ban 4.905 Ft török adó és 2.421 Ft

ajándék 2.357 Ft tábornak
1684-ben 4.224 Ft török adó és 2.142 Ft

ajándék 3.829 Ft tábornak
1685-ben 3.813 Ft török adó és 1.108 Ft

ajándék 1.300 Ft tábornak77

Ha hozzászámítjuk, hogy az élést sem jegyezték fel pontosan, s a 
háborús időkben a széna, árpa egyre drágább lett, igen sok s szekerük, ökrük
ment tönkre, bebizonyosodik, hogy 1685-ben nem lehetett kevesebb az
összkiadásuk mint 1671-ben, sőt valószínűleg meg is haladta. Az egri pasák
és főemberek többször megbízták a rimaszombati kereskedőket, hogy vásá-
roljanak nekik bizonyos árukat, melyeket csak a magyar királysághoz tartozó
részen lehetett beszerezni,78 pl. finom posztót tafotát, muszlint, papírost,
(sárga) festéket, borotvát, órát, tükröt, stb. Sőt élelmet is: lencsét, borsót. A 
város kereskedői megvették a kívánt portékát saját pénzükön és beszerzési
áron számolták el Egerben. Máskor a törökök beszámították a rimaszombati
adóba a vásárlást. „Summára való menedék Ibrahom pasának vásárlásról 
viszünk FI 300. "7 9 Ahmed pasa kikötötte, hogy vegyenek neki „ 50 sing piros 
posztót, olyat mint Méhemet pasának hoztatok volt, ... azok az emberek 
menjenek a posztóért, az kik tavai(y) hozták, ... azon kívül 5 tok berevát, ...
tudjátok (be) a summátokra, valamint veszitek én is úgy elveszem, ... Sőt 
penig 7-H féle posztót hozzanakformának(l) valót. "80

Egy idő múlva azonban a pasák csak fél áron vették át a megrendelt
dolgokat. A magyar kereskedők nem akartak belemenni ebbe az újfajta sar-
coltatásba s panaszukkal a Portához fordultak. IV. Mehmed szultán 1675

75 Hegyi Klára számításai alapján. 1. Magyarország története tíz kötetben. Főszerk. Pach Zsig-
mond Pál. III. köt. Bp., 1985. 1025. p.
76 1673-as Városi Jegyzőkönyv 152-161. p.- 1679-es Városi Jegyzőkönyv 127-132. p.
77 1681-es Városi Jegyzőkönyv 147-154. p.- 1682-es Városi Jegyzőkönyv 151-159. p -
1683-as Városi Jegyzőkönyv 14-23. p.- 1684-es Városi Jegyzőkönyv 176-191. p.- 1685-ös
Városi Jegyzőkönyv 137-152. p.
78 MOL R 314 19. cs.
7 9 BLASKOVICS im. 1600: 115. p.- 1607: 123. p.
80 Uo. 1665: 239-240. p.
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októberben megtiltotta a „szegény rajának ilyen elnyomását", megparancsol-
ta, hogy az árukért „teljes vételárat" fizessenek az egri pasák.81 Terheik nö-
vekedésével a rimaszombatiak többször kényszerültek arra, hogy kölcsönt
vegyenek fel nemcsak a török kereskedőktől, hanem az egri főtisztviselőktől
is. Blaskovics ugyan az állítja, egy török levélre hivatkozva, hogy ők nem
kértek kamatot.82 Pénzben ennek valóban alig látjuk nyomát, de a rimaszom-
batiak a kölcsönt ajándékokkal mindig „kamatostul" megadták.

Már 1663-ban a Szent György napi adót Csákós István bíró nem
tudta megfizetni, emiatt kölcsön kért Muszli bér kincstartótól egy hónapra
820 tallért „az egész város fejében." A kijelölt időben megadtak 659 tallért,
később megint leróttak 95 tallért, 66 tallért értékben pedig finom posztót s 
más árut adtak most már Ali tinajának.83 1681-ben Mehmed egri kereskedő
összesen 1.597,5 Ft-ot hitelezett a mezővárosnak, részben áruban (pl. 10 pár
csizma), részben pénzben (486 Ft).84 A következő évben, Fülek ostroma ide-
jén szintén ö kölcsönzött nekik több részletben 1.074 Ft-ot, a janicsár aga
426 Ft-ot, a tihája bég 288 Ft, a bölük basi 40 kiló árpát, majd Juszuf aga 134
Ft-ot, de egyéb kisebb rangúak is. így ebben az éven a rimaszombatiak adós-
sága 2.648 Ft-ot tett ki.85 1683-ban megfizettek Mehmednek 210 Ft adóssá-
got, majd valószínűleg többet is, mert a tábori szekerek adásakor ismét kértek
tőle szűz forintot.86

Hogy az adósság melletti ajándék kamatot jelentett a törököknél az
világosan kitűnik Kötő András és Kovács György bírák „adósságra való leve-
lééből: „marattunk adossak varosunk szükségere felkért pénzben Mamhut 
(mahmud) uramnak úgymint Taller 374, melyet tartozunk ... megfizetni ez 
jövendő 1685 eszezndőben ... Sz. Gergely napjára, ... mely pénznek 
interessere Ígértünk eo Nadcsaganak harmadfel (2 ") sing angliai posztót, 
úgy hogy az fel singnek eo Nadcsaga adgya mer az arat. " 87 Néha hamarabb
visszafizették a kölcsönt. Mehmedtöl 1684 febr. 2-án kéretek 360 frt-ot s már
két hét múlva, 16.-án Komáromy János megadta neki az adósságot. Mehmed
nem bársonyt, hanem fejszét, szitát, borsot kapott, a bátyja pedig egy pár női
csizmát kamat fejében.88 1685-ben midőn a német hadak főtisztjei egyre több
pénzt és élést követeltek a mezővárostól, januárban a bíró ismét a janicsár-
agától kért kölcsön 80 tallért. Ezt ápr. 6.-án Szíj Gergely megfizette 168 frt-

81 Uo. 1675: 356-358. p.
82 Uo. 244-245. p.„Ez az összeg ... melyet ezen elismervény tulajdonosainak Szombod rajai-
nak kamatmentes kölcsönként adtunk ... Musztafa kapu aga. " - A rimaszombatiak részletek-
ben fizették vissza a kölcsönt. Az elszámolásnál azonban egy frt. túlfizetés van. Blaskovics
szerint ezt az irat kiállításáért adták. Ám valószínűleg ez a kamat.
83 MOL R 314. 1663. július 4.
84 168l-es Városi Jegyzőkönyv 160. p.
85 1682-es Városi Jegyzőkönyv 153 p., 159 p., 217. p.
86 1683-as Városi Jegyzőkönyv 26. p.
87 1684-es Városi Jegyzőkönyv 183/a.
88 1684-es Városi Jegyzőkönyv 299, 178. p.
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ban. A janicsáraga már januárban kapott 4 sing remek posztót, 60 font fagy-
gyút, áprilisban pedig 2 kiló búzát (2.43 frt. értékben), s négyezer zsindely-
szöget.89

A törököktől nemcsak fenyegető, hanem oltalomleveleket is kaptak.
Már 1602-ben Oszmán aga, a pasa helyettese elrendelte: „Reméljük, hogy 
senki sem bántja őket (a rimaszombatiakat), bárki is menjen oda az iszlám 
seregből, ... ne fenyegesse veszély az állataikat és más tulajdonukat, ... senki 
se üldözze őket. " 90 Nagyobb veszély fenyegette a mezővárost 1663-ban,
midőn Köprili Ahmed nagyvezér Érsekújvár elfoglalására indult tatár segéd-
csapatokkal. Lepény Márton bíró júniusban Kászim egri pasától kért útleve-
let, hogy a nagyvezérhez mehessen oltalmat kérni a város számára.91 Újvár
várát földesuruk Forgách Ádám gróf védte, aki reménykedett Montecuccoli
segítségében, de az egyedül Bécset igyekezett oltalmazni. Szept. 25-én
Forgách a török túlerőnek kénytelen volt feladni a várat. A rimaszombatiak a 
visszavonuló ellenséges seregek pusztításaitól is féltek. A bíró megalkudott
Kászim egri pasával, hogy 250 frt értékű tábori élésért ő is „mindenek ellen"
megoltalmazza a mezővárost.92 Októberben Érsek-újvárnál a krimi tatár kán
fiától Ahmed Gerej (Girej)-től szereztek szigorú török nyelvű fermánt:
„Amennyiben a falu (!Rimaszombat) rájáit ...a katonák közül bárki bántal-
mazni merészelné ... az ... a fejét veszti. " Ezért az oltalomlevélért a mezővá-
rosiak a tatár vezérnek 5 sing angliai posztót adtak 31.5 frt értékben.93

Ugyanakkor Ahmad nagyvezértől, aki seregével már indulóban volt szintén
kértek védlevelet.94 1664 elején, amikor a tatár sereg közeledett Rimaszom-
bathoz a toronyba nagy gyolcszászlókat tűztek ki, jelezvén, hogy nincsenek
ellenséges szándékkal.95 Közben ugyanis megint szereztek egy tatár védleve-
let: „senki se szállásoljon el (itt) tatár katonaságot és ne zaklassa őket."96 A 
pusztákat is meg kell említeni a török szolgáltatásoknál. Bár ezek a várostól
nyugatra feküdtek, a 17. század folyamán továbbra is megmaradtak a kettős
uralom alatt. Mindegyiknek megvolt a maga török ura s a rimaszombati bírók
és polgárok nekik fizettek bérletet. (A szpáhik feljebbvalója már nem a fúleki
bég, hanem az egri pasa volt.)

1. Apáti puszta árendát, évi 5 frt-ot Hüszejn alajbégnek 1661 és 1662-ben
Szűcs István, illetve Szíj Gergely fizette meg. Két év múlva az alajbég 6 frt-
ot kívánt. A 70-es, 80-as években a bérlők már 14 frt-ot fizettek. 1683-ban

1685-ös Városi Jegyzőkönyv 137, 139, 141, 143. p.
90 BLASKOVICS int. 1602: 116-117. p.

Uo. 1663: 221-222. p. „Mivel útlevelet kértek ... megírtuk ezt, ... hogy a ... nagyvezír ... -hez 
járulhassanak és onnan haza is térhessenek és hogy ne zaklassák őket az iszlám hősei, akikkel 
útközben... találkoznak." 
92 MOL R 314. 
93 BLASKOVICS im. 1664: 223-224. p.
94 Uo. 224-225. p.
95 1684-es Városi Jegyzőkönyv 206. p.
96 BLASKOVICS im. 1684: 369-370. p.
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azonban majd mindegyik pusztáért többet követeltek a török földesurak, így
Apátiért 73.83 frt-ot.97

2. Kurine puszta is Huszejn alajbégé volt az 1660-as évek elején. A puszta
nagyságát mutatja, hogy bérlői tízszer annyit fizettek érte, mint Apátiért, 50
frt-ot. 1666-ban Szálih bölükbasi az új tulajdonos, a pénzen fölül még sing
remek posztót kívánt Szíj Gergely bírótól; majd négy év múlva Mehmed
bölükbasi 3 sing fajlondis posztót Eötvös Gergely bírótól. 1682 és 1686-ban
Kurine bérlete 60 frt. volt, míg 1683-ban kivételesen 102,69 frt.98

3. A most már a várossal egybeépült Tamásfalva (Tamásfalu) akkor önálló
major (puszta) volt. A város lakosai 1662-ben Irahim szpáhinak 75 tallér
árendát fizettek. 1668-ban 83 tallért, 1679-ben 86 tallért, 1683-ban csak
69,89 frt-ot, de 1686-ban 121,8 frt-ot. (1 tallér = 1,50 frt).99

4. A dúsai pusztát 1666-ban Ahmed egri szpáhi árendába adta a rimaszom-
bati bíráknak és Bráda Jánosnak esztendőről esztendőre egy vég londis
posztóért és egy kivonó ládáért, „míg én élek, és az én maradakim is annak
... arendajára többet ne vehessenek."100 1679-től 1686-ig már pénzben fizet-
ték az árendát 31.5 frt-ot a töröknek. Míg közben 1683-ban 66.29 frt-ot.101

5. Szabadka földjének bérletét alig említik: 1632-ben 13 frt, 1683-ban 72 frt
volt.102

6. A kelecsényi puszta árendája 1683-ban 8.23 frt, 1684-ben 15 frt.103 Érde-
kes összevetni az 1686-os árendákat a törökök kiűzése utáni évekkel.

Kurine
Dúsa
Apáti
Tamásfalu

Talán a két utóbbi puszta területét megváltoztatták, azért alakult az
árenda ilyen különbözően.

A céhek

A város lakosságának négy része valamelyik céhbe tartozott, mint
mester, legény vagy inas. Az előző századokban, mikor még kevesebben

1686 1696
60 frt 50 frt

31.5 frt 32.93 frt
14 frt 70.70 frt

121.8 frt 34.02 frt m

97 Uo. 1661 és 1662: 212. p.- 1664: 230-231. p.
98 Uo. 1662: 212. p.- 1666: 249. p . - 1668: 265. p.
99 Uo. 1662:213-214. p.
100 MOL R 314.
101 1679-es Városi Jegyzőkönyv 131. - 1683-as Városi Jegyzőkönyv 1. - 1685-ös Városi
Jegyzőkönyv 150. p.
102 BLASKOVICS im. 1632: 163. p.
103 Uo. 1683: 1. p.
104 1683-as Városi Jegyzőkönyv 315. p.
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éltek itt, a hasonló iparágak művelői egy-egy közös céhbe tömörültek. Rima-
szombatban ilyen őscéh volt a Szent Mihály arkangyal céh. 1479-ben
Losonczi István és László a város földesurai, privilégiumot adtak az ötvös,
kovács, szíj- és nyereggyártó105 lakatos és más hasonló mesterséggel foglal-
kozó embereknek, hogy a többi magyarországi városok mintájára társaságot
szervezzenek. Később az iparosok számának növekedésével egy inkább sza-
kosodtak, De még, a 17. században is egy céhet alkottak: az ácsok, bodnárok
és molnárok; a lakatosok, puskaművesek és fegyvercsiszárok; a szíj- és nye-
reggyártók; a csapók és szűrszabók.

A céh élén a céhmester állt. Választása hosszabb időre meghatározta
az iparág életét. Az egyes céhek, különböző, előre ki-tüzött napon tartották a 
választást, (az asztalosok hamvazó szerda előtti hétfőn, az ötvösök farsang
másodnapján, a molnárok vízkereszt körül, stb.) míg a városbírót csak a má-
sodik évben lehetett újraválasztani, bár a céhek is minden évben összehívták
a választói gyűlést, ha céhmesterüket megfelelőnek tartották, két, három, sőt
később még több esztendőn át folyamatosan viselhette ezt a tisztséget.106

Jelölésekor (két-három jelöltet állítottak), legfőbb követelmény „a mester-
ségben való alkalmatosság" volt s az, hogy a céhnek jó előjárója legyen. Es-
küt tett, hogy az „igazat nem hamisítja és a hamisat nem igazítja." Hatáskör-
éhez tartozott a céhgyűlés egybehívása, vezetése, a számadások ellenőrzése,
bírságok beszedése, (a céhgyűléseken történtek az inas szegődtetések és fel-
szabadítások.) Vigyázott a céhszabályok betartására, az egyes céhtagok
szakmai munkájára és erkölcsi életére. A céhmesterek a város legtekintélye-
sebb emberei közé tartoztak, sok bíró és esküdt került ki közülük. Többen
elvégezték a városi iskola alsóbb osztályait, néhányan latinul is tudtak. A 
század második felében már csak egy kovácsmester akadt, aki az egyik iraton
a neve helyett csupán + vonást tett. Felelősségéért és sok fáradozásáért a 
céhmesternek nem járt fizetés, de természetesen némi előnyökhöz jutott, így
vásárkor a legjobb helyhez a piactéren, részesedett a bírságpénzekből stb.

A céhmester után következett a dékán, akit vele egy napon választot-
tak meg. О ellenőrizte, (egyes céheknél a saját házában) a legény mesterre-
mekének készítését; később a céh pénzét kezelte. Az atyamester a legénytár-
saságnak volt a felügyelője. A szolgálómester mindig a céh ifjúmestere, a 
legutoljára befogadott céhtag lett. Kötelességei közé tartozott a gyűlés előtt a 
céh behívótáblájának a körbevitele. Három évig szava sem volt a gyűlésben.
A céhgyűléseket a céhmester házánál tartották. Az egyes céhek különböző
időben gyűltek össze, némelyek majd minden hónapban, mások negyedéven-
ként. Itt történtek az inas-szegődtetések, új mesteremberek bemutatkozása,
befogadása, stb. Szigorúan szabályozták a gyűlés lefolyását, tilos volt
„minden illetlen dolog," ezek közé tartozott: a hiába való beszéd, a kiabálás,

A gyártó nem nyelvújítás kori szó, mint vélnénk, hanem igen régi, mint a Paisgyártó, Ke-
rékgyártó stb. vezetéknevek is bizonyítják.
106 Pl. az ötvösöknél céhmester Ötvös Mihály 1627-1628.
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káromkodás, veszekedés, részegség, kártyázás, kockázás stb. Ha a szavazás-
nál a céhgyűlés nem volt egységes, a többség szava döntött. A céhmester és a 
dékán évente itt adott számot minden cselekedetéről. A céhmester a szabá-
lyokat megszegőkre itt rótta ki a különféle büntetéseket. A gyűlésben intéz-
ték el a mester egymás közti ügyes bajos dolgait. Ha valaki elégedetlen volt a 
céhgyűlés végzésével, a maga pénzén más céhekből mestereket hívhatott,
hogy újra tárgyalják a dolgát. A mesterséget illető ügyekben máshová nem is
fellebbezhetett, a városbíróhoz sem.

A céhmester a szokásos céhgyűlésen kívül, fontos, de nem mindnyá-
jukat érintő esetben összehívhatott két-három mestert. Sőt súlyosabb dolgok-
ban más céhből valókat is, nehogy részrehajlással vádolhassák. A festett,
faragott, mesterség címerével díszített és furfangos zárral biztosított céhláda
egyik kulcsa a céhmesternél, a másik a dékánnál volt. Ebben őrizték a társu-
lás pénzén kívül az inasok bizonyító leveleit, a céh iratait, közte a legfonto-
sabbat a kiváltságaikat biztosító céhlevelet. Gyakran csak a másolatát, pe-
cséttel megerősített későbbi átiratát, mert az eredeti a századok folyamán
elveszett, elégett. Főbb pontjai minden céhnél hasonlóak.

A céhlevél nemcsak a gyűléseket, választásokat, inasok szerződteté-
sét, ifjú mesterek befogását, a munkaidőt, mesterremeket határozta meg,
hanem beleszült a tagok magánéletébe is. A mester céhtársa inasát, legényét
nem fogadhatta fel amíg gazdája róla le nem mondott. A mester köteles volt
"jámbor és istenes életet" élni, háznépét (inasait) s gyermeket "jó fenyíték"
alatt tartani. Aki a céh törvényeit nem tartotta be, azt a céhgyűlés először
megintette, másodszor megbüntette, harmadszor pedig kizárták a céhből.
Alig a céh egyfelelől megkötötte tagjai életét, másfelől gondoskodott róluk:
védelmezte biztosította őket a belső és külső versenytársakkal szemben; a 
beteg mestert és legényt ápolták; ha el hunyt virrasztottak a halottas ágynál;
majd közösen, ünnepélyesen eltemették; gondot viseltek az árvákra. Az öz-
vegy mesterasszony mellé nem volt legénye, vagy megfelelő korú és tanult-
ságú fia, mesterlegényt rendeltek a műhely vezetésére.

A céhlevél kiállítása, megerősítése hosszadalmas eljárás volt. A mé-
szárosok megújított céhlevelét I. Lipót 1692. június 6-án írta alá Bécsben.
Koháry István, mint a város földesura 1694. III. 17-én, Kis Hont vármegye
közgyűlése 1696. ápr. 6-án ismerte el és végül Rimaszombat városa, (nekik
már sürgősebb volt) hat nap múlva. Tehát majd négy esztendeig tartott az

• i> , 107
ügyintézés.

Az inasokat 12 éves koruk körül szegődtették 3-4, de az ötvösöknél
Öt évre. Az inasnak két kezest kellett állítania, kezességül 6-12 forintot le-
tennie és törvényes származásáról bizonyítványt hoznia. A szegödtetes az
egész céh jelenlétében, ünnepélyes külsőségek között történt. Inas éveit
mestere házában töltötte, ahol eleinte alsórendű házimunkákat kellett végez-

107 Egyetemi Könyvtár, Kézirattár ( a továbbiakban: BEKK), Céhlevél 40/5. 4.§.
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nie, a mester családja s a legény szolgálatára állnia. Pénzt nem kapott csak
ellátást, valamint bocskort és egyszerű ruházatot. Közben, főként később,
elleshette mestersége apró fogásait. Abban az időben az apák saját fiaikat
sem kényeztették; a szigorú bánásmód miatt elő fordult, hogy egy két inas
megszökött. Bár a gazdaváltoztatást indokolt esetben a céhtörvények megen-
gedték, de azt mesterének két héttel előbb be kellett jelentenie; s a mesternek
is, az inasát el akarta küldeni. Ha az inas a harmadik mesterhez sem akart
elszegődni, búcsúzhatott az iparosságtól. A mester fiának könnyebben ment a 
sorsa, apja is szegődtethette, később minden díjnak csak a felét fizette, stb.
Felszabadulása előtt az inas kisebb "mivet" készített, (pl. a molnároknál ma-
lomkerék tengelyt, az ötvösöknél 11 darab veretes réz- és egy ezüst lemezt).
Majd felszabadító-pénzként 3 frt-ot fizetett. A mestere pedig a molnároknál
egy aba dolmányt, két fejszét és egy fúrót adott neki. (Más céhnél más szer-
számokat kapott.)

A céhszabály azt is megakadályozta, hogy egy-egy család kisajátít-
hasson egy szakmát. Mivel egy mester egyszerre két inasnál többet nem tart-
hatott, s a fiúnak 3-5 évig kellett inaskodnia, 3-5 éven belül legfeljebb két
fia lehetett inas. Az is gyakran előfordult, hogy a család egyes tagjai egészen
más céhben dolgoztak. (Pl. Perjési György molnár és Perjési István szűcs,
Szikszai György ötvös és Szikszai János szűcs). Inasévei kitöltése után
"bizonyság-levér'-lel szabadult. Ezt a céh vezetősége aláírta, s a céh pecsét-
jével megpecsételte. Érte a fiú 5 forintot fizetett a céhnek. Azután fel kellett
magát vétetnie a Legények társaságába, melyet a tagjaik közül választott
dékán vezetett s a céh részéről az atyamester ügyelt rájuk. A legényavatás a 
"társpohár" adásával történt. Miután kisebb nagyobb próbákon átesett a fel-
avatandó, ugyancsak gyakran kellett újratöltetne a nagy mázas korsót.

A legények is mesterük házánál éltek egy esztendeig. Két legénynél
többet egy mester nem tarthatott egyszerre. Részint megakarták őrizni a céh
zártságát, részint pedig (ötvös, szűcs, stb.) készítményeik minőségét. A le-
gény már fizetést is kapott évi 4-12 frt-ot. Ezért ugyancsak sokat kellett dol-
goznia virradattól este későig (látástól vakulásig). Ha a mesterének szántó-
földje volt, nyáron az aratásnál is segített. Néhol (ötvös, szűcs, szabó stb.)
azonban megengedték a legénynek, hogy bizonyos időszakban a maga hasz-
nára dolgozzon. A rimaszombati mesterlegényeket nem kötelezték arra, eb-
ben a háborús században, hogy vándorútra keljenek. Az idegen legénynek
munkát keresett a céh, nehogy tovább menjen. (Valószínűleg csak munka-
erőhiány esetén.) Majd a legénynek a "mester-remeket" kellett elkészítenie
kitűzött idő alatt, kirendelt látómesterek felügyeletével, nehogy másvalaki
segítsen neki. Amikor kész volt céhtagok alaposan megvizsgálták a remeket,
ha hibát találtak rajta, visszaadták, s a hiba nagysága szerint meg is büntették
a készítőjét. A remek bemutatásakor a legény kisebb vendégséget adott, egy-
egy asztalra 3-3 tál étel, 3 frt ára bort tett. H a mesterremeket a céh elfogadta,
a legény megfizette a mestertaksát vagy beállópénzt, (a század végén 32 frt-

115



ot,) ekkor végre befogadta a céh. Ám a kiadásoknak még nem ért a végére,
mert "mesterasztalt" kellett adni az egész céh számára.

A város összes céhe nem csupán kenyéririgységből küzdött a kont-
árok ellen, mert azok olcsóbban adták áruikat, hanem főleg áruik "kontár"
minősége miatt. Azért is nehezteltek rájuk, mivel a város terheiből nem vál-
laltak részt, nem fizettek adót. A mezőváros asztalosai kezdetben az ácsok-
kal, bodnárokkal és molnárokkal társultak, később külön váltak. Az
asztalosinas három év előtt nem szabadulhatott. Az ácslegény mesterremeke
egy köszörüláb vagy egy ajtófélfa; az asztalosé egy négyfelé nyíló ablakráma
vagy egy 2 keresztes párkányzata ajtó volt. Amíg ezen dolgozott időnként két
mester is felügyelt rá, végül hat mester bírálta felül a remeket. Az ifjú mes-
ternek meg kellett tanulnia a céhszabályokat. Ennek főbb pontjai megegyez-
nek más céhekével.108 A kiválás pontos idejét nem tudjuk. 1670-től a városi
jegyzökönyvek bizonyítják, hogy az Asztalos vezetéknevűek nagyobbik része
ebben az időben még valóban asztalos munkát végzett. Pl. Asztalos Mihály
1685-ben a cétusnak az iskolában egy ládát csinált. Kívülük Korponai János
és Ráhói János is asztalosmester volt.

A borbélyok abban időben ritkán borotváltak, mert a házas emberek
szakállt viseltek, de hajat gyakran mosattak náluk. Borbélynak inkább az ún.
chirurgust nevezték, akik sebet kötöztek, fogat húztak, köpölyöztek. Borbély
Miklósról (1684) azonban bizonyosan tudjuk, hogy seborvoslással foglalko-
zott. Rimaszombatból céhlevelük nem maradt fenn. A század folyamán 16
ilyen vezetéknevű embert találtunk, (ennél sokkal többen voltak). Kettő kö-
zülük zsellér sorban élt, kettő már nemesi rangra emelkedett.109

A csapók gubacsapó, szűrcsapó, posztócsináló néven egyaránt szere-
peltek. Csak gyapjas juhbőrt vásárolhattak, lenyírtat nem. Terméküket a vá-
nyolt abaposztót vagy szűrposztót kallós malmok segítségével állították elő s 
nagyon kelendő volt, mert a jobbágyok "harisnyája", mellrevalója, gubája
ebből készült. (A kicsit jobbminőségű aba posztót már távolabbról hozták
be). A csapó céh pontosan előírta egy vég szűrposztó hosszát (45 sing), mi-
nőségét s azt is, hogy mennyiért kalőzzák, szőjék. Ha a mesterremek szövé-
sében hibát találtak, megbüntették a legényt. Mesterségük bonyolultságát
bizonyítja, hogy az inast csak négy év után szabadították fel.110 Vásárkor a 
csapóknak a szürposztót először a szabók céhmesterének kellett felajánlani-
uk. Ha nekik éppen nem kellett csak akkor adhatták el másnak. A szűrszabó
sem vehetett vidéki embertől szűrposztót, egyedül a városbeli csapótóktól.
1683-ban tíz csapómester élt a városban. Csapó Gergely 1662- és 1666-ban
esküdt volt.

108 BEKK, Céhlevél IV/l 8.
109 Borbély Miklós vagyonos volt, 1685-ben 100 frt. kölcsönt adott a városnak.
110 BEKK, Célevél XXXIII/1.
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A csiszárok a fegyverek (kard, tőr, kardvas, stb.) végleges kimunká-
lását végezték meg sarkantyút, zablát, kengyelt csináltak. Egy céhbe tartoztak
a lakatosokkal. Esküdt az ő soraikból is kikerült, Csiszár Pál 1623-ban.

A 17. század elején a rimaszombati polgárok és zsellérek még saru-
ban vagy bocskorban jártak. A csizma a gyakori egri vásárlások hatására csak
később kezdett elterjedni. így a vargák rovására a csiszmadiák száma megnö-
vekedett a városban. 1669-ben két külön céhet alkottak. A rövidebb és maga-
sabb szárú, különféle anyagú és szabású csizmákon kívül a csizmadiák egyéb
lábbeliket is készítettek, pl. magas sarkú papucsot. Emiatt állandóan vitába
keveredtek a vargákkal a céhes munkakör határainak áthágása miatt. Szigo-
rúan megszabták, mit szabad a vargáknak készíteniük. A finomabb bőröket
(szattyán, kordován, karmazsin) is a csizmadiák sajátították ki. Majd a tímá-
rokra panaszkodtak, hogy nem adják nekik olcsóbban a bőröket; valamint a 
kovácsokra, hogy azok csizmát is patkolnak. Csizmadia Pált 1667-ben bíró-
nak választották.

A rimaszombati fazekasok cserépedényei igen kedveltek voltak ma-
gyaroknál és törököknél egyaránt. Az egri pasa megkövetelte, hogy bajram
előtt az ünnepi ételekhez kis tálakat vigyenek nekik. A törökök nemcsak a 
vár építéséhez hivattak kishonti mestereket, rimaszombati fazekasok évente
többször dolgoztak itt egy-két hétig. Nem tudjuk ilyenkor edényeket vagy
cserépkályhákat kellet-e csinálniuk? A 60-as, 80-as években a rimaszombati
fazekasok rendszeresen jártak a nagykőrösi, kecskeméti vásárokra, ahol tá-
nyéraikat, fazekaikat, kis "bugyogós korsóikat" hamar eladták. A sok vesze-
delem miatt csapatosan mentek, néha oly soka, hogy a kecskemétiek meg is
büntették őket, mert "lejáratták a füvet". A nemes urak is megbecsülték
"iratos" tálaikat, korsóikat. Korábban Széchy György azért adott nekik vá-
sárprivilégiumot,1'1 mert "megtekintette ... Gács várában való munkájukat" s 
úgy létszik meg volt velük elégedve. "Kályhaszemet" is sokat csináltak s 
ezekből díszes cserépkályhákat. A debreceniek annyira óvakodtak a konku-
renciájuktól, hogy vásáraikon csak hétfőn és kedd reggel 10 óráig engedték
meg a rimaszombati fazekasoknak, hogy cserepeiket százanként eladhassák.
Kelendő lehetett a portékájuk, ha nekik ilyen kevés rövid árusítási idő is
megérte a hosszú, veszedelmes utat. Ezért a rimaszombatiak is kimondták,
hogy az ő hetivásáraikon sem árulhatnak vidéki fazekasok, csak országos
vásáraik idején.112 A sárospataki fazekasok elismerték, hogy ők olyan nagy,
tűzálló fazekakat nem tudnak készíteni, mint a romaszombatiak."3

A jobbágyoknak a cifra szűrökhöz, a katonáknak és nemes uraknak
mentéihez sok száras gomb és zsinórozás kellett. Ha néhány vezetéknév és
elszórt adat nem bizonyítaná, akkor is feltételeznénk, hogy Rimaszombatban

1,1 BEKK, Céhlevél XXIX/6.
112 Uo.
113 ROMÁN János: A sárospataki fazekasság vázlatos ismertetése. = Ethnographia, 1951. 310.
P-
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már 1669 előtt volt gombkötőcéh. Arany- ezüst- és selyemfonálból, cérnából
míves gombok készültek, a gazdag urak számára még gyöngyöt vagy ékkövet
foglaltak a közepébe. A század első felében kevés a díszruhákon a sujtás,
majd egyre gyakoribb és sűrűbb lesz, mint a fennmaradt festményeken látha-
tó. Átutazó görög kereskedők szívesen megvették a rimaszombatiaktól az
egyszerűbb "szőrzsinórt".114 A gombkötőcéh fellendülése a Rákóczi szabad-
ságharc idején lehetett, amikor a fejedelem igen sok mentét stb. rendelt a 
kuruc katonáknak. Gazdaságukat bizonyítja az 1723-ban készült aranyozott
ezüst céhkannájuk.

A kádárok vagy bodnárok itt nem alkottak külön céhet, mestereik
hol az ácsokhoz, hol az asztalosokhoz csatlakoztak. A nagy borforgalom
miatt igen sok taposókádra, hordóra volt szüksége a városbelieknek s a kör-
nyéken lakóknak; a törököknek pedig káposztáshordókra meg víztartó kádak-
ra. Természetesen egyéb fa-árut: dézsát, vedret, létrát stb. is készítettek el-
adásra, valamint török és magyar "ajándék"-ba egyaránt.

Régen a kovácsok is a Szent Mihály Arkangyal közös céhbe tartoztak
a 17. században már saját céhmesterük volt (1658 Kovács György). A század
folyamán igen sok Kovács nevű lakost találunk, a korszak második felében
már vezetéknév lett; egyes családtagok más iparral foglalkoztak, de általában
folyatatták a régi mesterséget. 1683-ban 20 mester dolgozott itt (1684-ben K.
György bíró, K. István esküdt 1671 és 79-ben). A város lakóinak az átmenő
forgalom növekedése, a rossz utak miatt; háborús időkben pedig a katonák-
nak igen sok patkóra, patkószegre, kerékvasra volt szükségük, az iparosoknak
fejszére, fúróra; a földműveseknek ásóra, kapára, villára stb. 1670-ben a 
város megvasaltatta Jánosi-kaput, és "öreg" szegekkel megerősítette a Szép-
kaput. A pásztor házát is megjavíttatták a kovácsokkal. Évente szerszám
kellett léc- és zsindelyszöget beszolgáltatniuk az egri pasának a vár javításá-
hoz, valamint vasrudakat, forgókarikákat, hordóabroncsokat stb. Egyes rima-
szombati kovácsmesterek hetekig dolgoztak az egri várban, ugyanakkor tár-
saik a fúleki magyar végvárat erősítették.115 A magyar földesuraknak hason-
lóképen évente sok léc- és zsindelyszöget szállítottak, s ha valamit építettek,
mint a Balassák 1670-ben, vasrudakat is. A kovácsoknak ezeket a munkákat
nem a törökök, vagy a magyar földesurak fizették meg, hanem valójában a 
mezőváros, beszámították a mesterek adójába. A céh jómódját bizonyította,
mennyi tyúkot, malacot és egyéb ételeket kívántak új tagjaiktól a "mester-
asztal" megadásakor. A kovácsok is panaszkodtak más céhbeliekre, így a 
késmívesekre, hogy azok sarlót csinálnak, ami a kovácsok dolga lenne.

114 BEKK, Céhlevél XLII/8.
115 1670-ben ifjabb Kovács Boldizsár dolgozott Füleken.
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A lakatosok is a Szent Mihály céhből váltak ki. 1631-ben II. Ferdi-
nánd még az ötvösökkel, szíj- és nyereggyártókkal, s a fegyvercsiszárokkal
együtt adott nekik védlevelet a kassai céhek kiszorító törekvése ellen."6

A lakatosokhoz tartoztak:

1. Pléhmívesek (bádogosok), akik lakatokat s a ládák, ajtók vasalását
készítették.

2. Órások,
3. Puskamüvesek,
4. Fejér (ezüst) művesek, ezek sarkantyúkat, zablát, kengyelt csinál-

tak
5. Késmívesek igen bonyolult mesterremekeket készítettek; fortélyos

lakatokat; a hold járását is mutató órát; kerekes puskát, stb. Céhszabályaik
hasonlítanak az ötvösökéhez. Sok kés került ki a városból. A legdíszesebbe-
ket kalmárokkal hozatták Bécsből, de a zömét itt csinálták. A török ajándé-
koknál láthatjuk, mennyit vittek csupán újévkor Egerbe. A basák ezt más
városoktól is megkívánták. Ezért pld. a nagykörösiek rimaszombati mesterek-
től 20-50 pár kést is vettek egyszerre, főként gyöngyház nyelűeket, de feke-
tenyelűeket is, (egy pár ára 60-75 pénz volt). Híresebb rimaszombati kés-
gyártók 1660 kr.: Eötvös Gergelyné, Molnár Tamás és Tamásné, Nagy János
és Tót Boldizsár; Sós István (1658-1683), a 80-as években Juhász István,
Zsun György és Miklós, valamint Csiszár Imre fegyvercsiszár. A lakatosok
vagyonilag messze elmaradtak az ötvösöktől. Lakatos István 1682-ben és 85-
ben esküdt 1687-ben bíró lett.

A mészárosok voltak az ötvösök után a város leggazdagabb emberei.
Mesterségük testi erőt és ügyességet kívánt, a félig szilajon tartott marhákat
nekik kellett levágniuk. Természetesen az idősebb mesterek ezt már legénye-
ikre bízták, maguk a feldolgozást, kimérést és árusítást intézték. A 
mészároscéh a legrégibbek közé tartozott, 1585-ben Losonczi Zsigmond már
megerősítette kiváltságaikat, ezt 1611-ben II. Mátyás megújította, 1632-ben
Forgách Ádám többek között elrendelte, hogy a mészárosok egészséges, jó
húst kötelesek adni limitált áron; szombaton elég hús legyen; a marhabőrt a 
vargáknak adják el; az inas három évig szolgáljon.

1666-ban a mészároscéh panaszt tett földesuránál "az Rymaszombaty
város népe miatt", hogy "külföldi" vagyis vidéki henteseket engedtek be húst
árulni szerdán és szombaton. Ezért 250 frt káruk lett a mészárosoknak. A 
perben a városbírók prókátora azzal vádolta a mészárosokat, hogy nem látták
el elég hússal szombatonként a várost, s akkor se adták olcsóbban a húst; a 
marhák javát a bányavárosokba hajtották, (ahol drágán adhatták el) a hente-
sek beengedéséhez hozzájárultak. Erre a mészárosok védője azt válaszolta,
hogy a háborús idők miatt nem volt elég marha és hús. Ez a pereskedés a 
mészárosok és hentesek régi vetélkedését is napvilágra hozta. A hentesek
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nem alkottak külön céhet, és kizárólag a hús, főleg a sertések
(feldolgozásával foglalkoztak. Végül a rimaszombati mészárosok és hentesek
kiegyeztek; "idegen" hentesek ne jöjjenek be, de a mészárosok ezután szom-
bati napon is vágjanak le marhákat és húsát olyan olcsón adják, mint azelőtt a 
hentesek árulták.117 1669-ben a mészáros céhmester Személy István. Mészá-
ros Mihályt 1684-ben esküdtnek választották. Nagyváthi István
mészárosmester latinul is tudott.

A molnárok, ácsok és bodnárok a század második felében még egy
céhet alkottak, sőt ez a céh nemcsak a rimaszombati, hanem az összes kis-
honti, korábban a gömöri mestert is magába foglalta. Az 167l-es céhlevelük
elveszett, de Gömör vármegye jegyzőkönyve alapján 1696-ban újra írták és
megerősítették.118 A malmok az alapokon és a malomköveken kívül teljesen
fából készültek, s a molnároknak érteniük kellett minden alkatrész megjavítá-
sához. A molnárinas három év után szabadult. A legénynek mesterremekül
vagy egy új keréktengelyt kellett faragnia, vagy egy "száraz kereket" meg-
kötnie, vagy két malomkövet faragnia. Ha molnár nemes volt, úgy perelt mint
a nemesek, (a többiek, mint más céhek mesterei). A céhgyülésre fegyvert
nem vihettek. A molnár és ácsmester deszkát és "fejér munkát csinálhatott az
asztalosok háborgatása nélkül. A malom tulajdonosa a földesúr volt, akinek a 
molnár belépéskor "hitet tett", engedélye nélkül új malmot nem építhetett.

Már 1601-ben volt Rimaszombatban háromkövű malom. Kétkövű
több is lehetett. A gabonaőrlőkön kívül a csapóknak kallós malmaik voltak.
1683-ban Török János és Szabó István molnármestereken kívül nem tudni,
hogy a hat Molnár vezetéknevű közül még hányan. Az bizonyos, hogy a szá-
zad legvégén Rimaszombatban tíz molnármester dolgozott. Molnár vezeték-
nevű bírót nem találtunk, esküdt volt Molnár Pál 1670-ben.

Az 167 l-es céhlevél egyik jellemző pontja, mely más közös céheknél
is hasonló lehetett: "28) Minthogy többféle Mesteremberek állottak össze 
Czéhükben ...a Czéh Mesterség is ne egyik mesterséghez köttessék ... és ha 
az egyik Mesteremberek közül lészen a Czéh Mester ... a Dékán vagy az 
Atyamester légyen a másféle mester emberk közül." A 26. artikulus valószí-
nűleg 1696-os változat: "mivel Isten segedelme nélkül hasontalan minden 
igyekezet, tartozunk az egész Kis Hont vármegyébül ... esztendőnként mind-
nyájan Nemes privilegizált Rimaszombath városában ... gyűlést tartani, és 
mivel itt mind az három vallásnak tulajdon temploma vagyon, ki ki a maga 
módja szer ént az Istent tisztelni." 

Főleg a ruházati ipar virágzott, de fontos volt az élelmiszer feldolgo-
zás és a javítóipar is. Egyes régi mesterségek már ekkor is csak a nevekben
éltek (Paisgyártó). A következő században az ipar szerkezete megváltozott:
csapó, szíjgyártó, varga kevesebb lett, azonban ács, kőműves, takács stb.

117 MOL R 276. 3.CS.
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több. A műhelyek száma a békés időszakban is ennyi, körülbelül kétszáz
lehetett.

A hódoltsági mezővárosok továbbélésének, sőt egyes iparágak látszó-
lagos fejlődésének egyik lényeges tényezője volt az hogy a nyugati orszá-
gokban már felbomlóban levő céhrendszer náluk fennmaradt. Amikor az
ország három részre szakadt, a nemesek elhagyták udvarházaikat, a várme-
gyék hódolatlan helyre tették át székhelyüket, a hódoltsági jobbágyok nem
mertek falvaikban maradni, a céhekben nevelkedett cívisek nem hagyták el
lakóhelyüket. Az állandósult létbizonytalanságban a közösség tartást és erőt
adott nekik, a szigorú rendhez szokott céhbeliek meg tudtak állni a saját lá-
bukon. A céhmesterek közül választott bírák és esküdtek okos politikával
egyensúlyoztak a török és magyar, nemesi és katonai hatóságok között. A kis
mezőváros nem tudta volna megőrizni a látszólagos önállóságát, nem tudta
volna fizetni a majdnem elviselhetetlenül sok és sokféle adót, ha a mester-
emberek nem készítik el iparcikkeiket és egyéb áruikat, melyeket gyakran
pénz helyett, máskor a szokásos, sőt kikövetelt ajándékba adtak a magyar
földesuraknak, a török pasáknak, a királyi kamarának, majd a felszabadító
német katonaságnak.

The town of Rimaszombat in the 17th century

We publish in our annual the last dissertation of our Library's long-standing, 
devoted collaborator who deceased recently. The prominent researcher, interested in the 
Turkish period was making preparations to compose a detailed study on the subject of the 
society of 17th century Rimaszombat, a town situated near to the borders of the territory 
under Turkish rule, in the central part of northern Hungary (the present Slovakia). Because of 
its authors untimely death, the dissertation remains unaccomplished but it still has got 
remarkable interest for us. Rimaszombatjhe chief town of Kishont district, had a particular 
situation in Hungary's administration. The district was part of the Hont county which was 
separated into two distant halves and after 1678 it has got its own , distinct assembly of 
nobility. The town and its outskirts became parts ofGómör county after 1785. In the first part 
of the dissertation the author is engaged in presenting the differentiation of the town 's 
society, the role played by the noble families and the formation of inhabitants ' figure. She 
presents us the functionnaries of the town's administration, the competence of the judge and 
of the town council, the social differentiation of members of council. The dissertation's 
chapter presenting the town's furnishing and charges is a part rich in data. It mentions the 
landlord's charges and all the supplies and contributions which were to pay to the Turks and 
which were crucial in the surrended territories in the 17th century. Rimaszombat and its 
surroundings were under double taxation in the 17th century and the town had to learn the 
surviving technics of the Hungarian settlements. They had to survive between the great powers. 
In the last chapter of the dissertation the reader will be informed about the corporations'
activity and the forming society of craftsmen of the town. 
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