
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

Doktori disszertáció 
 

 

Dominkovits Péter 

 

Szombathely privilegizált mezőváros 
gazdasága, társadalma a 17. században 

(1605/1606–1685) 
 
 
 
 

 

Történettudományi Doktori Iskola 

Dr. Gergely Jenő DSc. Doktori Iskola vezetője 

Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program 

Dr. Kövér György CSc. Program vezetője 

 

 

 

A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: 

 

A bizottság elnöke:  Dr. R. Várkonyi Ágnes CMHAS, professor emeritus 
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Várkonyi Gábor PhD. 
 Dr. Gecsényi Lajos CsC. 
A bizottság titkára:  Dr. H. Németh István PhD. 
A bizottság további tagjai:  Dr. Horn Ildikó PhD., egyetemi docens 

 Dr. Pálffy Géza PhD., Dr. Tilcsik György PhD. (póttagok) 
 

Témavezető:  Dr. Bácskai Vera DSc., professor emeritus 
 

 

 

 

Budapest, 2009. 



 – 2 – 

TARTALOM 

 
Előszó ..........................................................................................................................  4 
 
1. Bevezetés..................................................................................................................  5 

1.1. Helytörténet, vagy a mezővárosi fejlődés egy aspektusánal vizsgálata? 
  Bevezetés Szombathely 17. századi történetének kutatásához.............................  5 
1.2. Súlypontok és eredmények. A kora újkori Szombathely kutatástörténetéből.......  6 
1.3. Forrásadottságok. A hivatali írásbeliség jellemzői a 17. századi Szombathelyen.  11 

 
2. A 17. századi várostörténet közvetlen előzménye: az „ismeretlen” 16. század .....  14 
 2.1. Szombathely geopolitikai helyzete és földesurai.................................................  14 
 2.2. A mezőváros lakossága az urbáriumok alapján...................................................  20 
 2.3. A mezőváros nemessége ....................................................................................  23 
 2.4. Kereskedők és kereskedelem..............................................................................  26 
 2.5. Iparűzők.............................................................................................................  27 
 
3. Gazdaság és társadalom a 17. századi Szombathelyen ..........................................  30 
 3.1. Szombathely funkciórendszerének változása ......................................................  30 
 3.2. Hadellátás, katonaállítás. Bizonytalanság és pusztulás. Egy kisváros a 17. századi 

hadiesemények forgatagában..............................................................................  33 
 3.3. Földesurak, privilegiumok, konfliktusok.............................................................  39 
  3.3.1. Egy speciális konfliktus sorozat: Szombathely város és a győri püspök 

konfliktusai a felsőkáldi Káldy családdal..................................................  45 
 3.4. Védelem és érdekérvényesítés: adalékok a kisvárosi várospolitika, diplomácia 

kapcsolathálójához.............................................................................................  47 
 3.5. A működés hivatali keretei: Tisztújítások – a mezőváros hivatalszervezete ........  49 
 3.6. Közelítések a 17. századi Szombathely társadalmához: urbáriumok, adóössze-

írások képe.........................................................................................................  55 
 3.7. A mezővárosi nemesség.....................................................................................  65 
 3.8. Kisvárosi társadalmi csoportok...........................................................................  69 
  3.8.1. A városvezető elit: bírók, belső tanácsosok, jegyzők ................................  69 
  3.8.2. Világi értelmiség a mezővárosban: ügyvédek, tanítók, deákok .................  83 
  3.8.3. Kereskedők és kereskedelem....................................................................  87 
  3.8.4. Céhek és iparűzők....................................................................................  90 
 3.9. Város és vidék: város és polgársága gazdasági és pénzügyi kapcsolatai..............  96 
  3.9.1.  A mezőváros mint piacközpont................................................................  96 
  3.9.2.  A városi polgárság pénzügyi, gazdasági kapcsolatai ................................  98 
 3.10.Közelítések a 17. századi Szombathely társadalmához: mozaikok a végrendele-

tek adta képből ...................................................................................................  103 
  3.10.1. Családok és rokonok...............................................................................  105 
  3.10.2. A kegyesség és a szociális gondoskodás megnyilvánulásai .....................  108 
 3.11.Szombathely mezőváros gazdálkodása, a bírói számadások egyes tanulságai.....  111 
  3.11.1.  Külön kezelt városi jövedelmek: kocsmáltatás és akolás ........................  119 
  3.11.2.  Külön kezelt városi jövedelmek: a városi malom ...................................  122 
  3.11.3.  A város mint hitelező és alapítványkezelő .............................................  124 
 
4. Összegzés. Szombathely integrálódása a térség városhálózatába. Eredmények – a to-

vábbi kutatás útjairól ..........................................................................................  127 



 – 3 – 

 
Függelék 
I. Szombathely privilegizált mezőváros tisztviselői archontológiája 1600–1700 ........  130 
II. Szombathelyi taxás nemesek névjegyzékei 1601–1648...........................................  180 
III. A bírák, belső- és külső tanácsosok eskümintái 1626–1656.....................................  182 
IV. Az elemzésben felhasznált szombathelyi végrendeletek jegyzéke 1616–1685, é. n..  186 
V. Szombathely térképe 1760 körül.............................................................................  191 
VI.  Nyugat-Dunántúl úthálózata ...................................................................................  192 
VII. Szombathely 1791-ben (Tischler A. rézmetszete) ..................................................  193 
Rövidítések...................................................................................................................  194 
Levéltárak.....................................................................................................................  195 
Irodalomjegyzék ...........................................................................................................  197 



 – 4 – 

 

ELŐSZÓ 

A történet még valamikor 1992-ben kezdődött, midőn a helyi identitások újrafogalmazásá-
nak és dokumentálásának időszakában e sorok írója a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fiók-
levéltárának kezdő levéltárosaként felkérést kapott Szombathely város 17. századi tanács-
ülési és bírósági jegyzőkönyvei regesztáinak elkészítési munkálataiba történő részvételre. 
A megtisztelő munka, és egyben a város forrásainak eltérő intenzitású kutatása a későbbi 
munkahelyváltást követően is folytatódott. Az eddigi gyűjtések, tapasztalatok egyfajta 
összegzése ez a kézirat.  

Azt hogy idáig eljutottam, többek segítségének köszönhetem. Elsőként az iniciáló 
forrásőrző hely, a Vas Megyei Levéltár vezetőinek és a kutatásaimat mindenkor készségesen 
segítő kollégáinak tartozom köszönettel, különösen Tilcsik Györgynek, Feiszt Györgynek, 
Benczik Gyulának, Mayer Lászlónak, Németh Józsefnek. Hasonlóképpen köszönöm a ku-
tatásaim során nyújtott segítséget az összes ezügyben általam felkeresett levéltár vezetőinek 
és munkatársainak, külön köszönöm a Győri Egyházmegyei Levéltárból Vajk Ádámnak, a 
Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárból Kiss Máriának, a Magyar Országos Levéltárból H. 
Németh Istvánnak. Köszönöm mindazon kollégáknak a tanácsait, akik gyűjtésem során 
forrásokra, kéziratokra, könyvekre, adatokra és szempontokra hívták fel figyelmemet; a 
hosszú sorból alfabetikus rendben külön köszönöm Fodor Pál, Goda Károly, Horváth József, 
Kenyeres István, Kóta Péter, Kiss Gábor, Pálffy Géza, Szende Katalin megtisztelő figyelmét.  
 Hálás köszönettel tartozom témavezetőmnek, Bácskai Vera professzor asszonynak, 
akinek meghatározó szerepe volt abban, hogy az adatgyűjtések kézirattá formálódjanak, és 
köszönöm, hogy munkámat folyamatosan követő figyelmével megismertette velem az egy-
kori mezővárosok világát. Hasonlóképpen köszönöm opponenseimnek, Gecsényi Lajosnak 
főigazgató úrnak és Várkonyi Gábor tanár úrnak, hogy kéziratomat elolvasva a hiányokra 
és hibákra figyelmemet felhívták, a továbbgondoláshoz fontos támpontokat nyújtottak. 
 Végül, cseppet sem utolsó sorban, itt köszönöm meg feleségem Anita, és fiaim, Pé-
ter és Márk megértő támogatását. 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Helytörténet, vagy a mezővárosi fejlődés egy aspektusának vizsgálata? 

Bevezetés Szombathely 17. századi történetének kutatásához 

A magyar történet- és várostörténet-írás a középkorinál, vagy a 18–19. századinál jóval ki-
sebb figyelmet szentel a 16–17. századi magyarországi városfejlődés problémáinak vizsgá-
latára, pedig az oszmán hódítás időszakát ma már nem lehet csupán a hanyatlás koraként 
jellemezni. Az önmagában is differenciált, több alperiódusra osztható két század a városhá-
lózat átalakulását, a városhierarchia átrendeződését, a városi feladatkörök új funkciókkal 
történő bővülését hozta, mely utóbbi révén hazánkban is pl. új várostípus(ok) a védelmi, 
hadellátó szerepkörű garnizon és erődváros(ok) jelentek meg. A 16–17. század gazdasági- 
társadalmi folyamatainak részeként a hazai városok és lakosságuk korábban soha nem lá-
tott intenzitással kapcsolódtak be az európai kereskedelmi rendszerbe. Ugyanakkor a ke-
reskedelmi hálózatok, kapcsolatrendszerek működtetése meghatározó jelentőséggel bírt a 
három részre tagolt, három államhoz tartozó egykori Magyar Királyság gazdasági egységé-
nek megtartásában. A városhálózat átalakulásával szorosan egybefonódó gazdasági, társa-
dalmi tendenciák hátterében karakteresen tetten érhető egy speciális városfejlődési jelen-
ség: a már késő középkorban is erősen differenciálódott mezővárosok szerepe, funkció-
rendszere felértékelődött; egyesek a gazdasági, felekezeti, kulturális trendek mellett politi-
kai, hadtörténeti eseményektől is függően csupán hosszabb-rövidebb időszakra, míg mások 
– döntően a fejlettebbek – tartósan, a városhálózatot átstrukturálva integrálódtak abba.1  
 A 16–17. századi hazai mezőváros kutatás megújulása a folyamatos teljesítmények2 
mellett is bizton állítható, hogy Szakály Ferenc a mezőváros és reformáció – mezőváros és 
kereskedelem problémakörökre fókuszáló, mára már szimbolikussá vált kötetéhez köthető, 
amely a városfejlődés strukturális, metodikai kérdéseit felvetve valójában önálló mikrotör-
téneti tanulmányok (sőt Trombitás János esetében kismonográfia) keretében mutatja be e 
várostípus és vállalkozásra, megújulásra képes mobil lakosságának gazdasági, politikai 
mozgástereit.3 Míg a német történetírásban a város és reformáció,4 úgy a hazaiban a mező-
város és reformáció terminusok egymáshoz kapcsolása a felekezetváltás, a felekezeti küz-
delmek időszakának egyik meghatározó modellje lett.5 A mezővárosoknak a reformáció és 
                                                
 1 A korszak városfejlődéséről összefoglalóan: Bácskai 2002. 59-82. A gazdasági tendenciákra: Szakály 

1999. 1-15. A német nyelvterület kora újkori városkutatása szinte periodikusan megújítva összegzi a 
városkutatás legfontosabb szempontjait, és a városfejlődés tendenciáit: pl. Gerteis 1986., Schilling 2004., 
Rousseaux 2006. 

 2 A dél-dunántúli mezővárosokra fókuszálva: Rúzsás 1971., a hódoltsági mezővárosok gazdasági 
kontinuitására, a szervasmarha kereskedelemben betöltött szerepére, az egységes piacra: Szakály 1971. A 
dunántúli mezővárosok összefoglaló bemutatása: Buza 1995. Az 1980-as, 1990-es évekből egyes 
mezővárosok szisztematikus kutatását példázzák Horváth József 17. századi győri, Németh Gábor 17–18. 
századi hegyaljai feldolgozásai, esettanulmányai. 

 3 Szakály 1995. A könyvről, szakmai, módszertani újdonságairól, a vizsgálatok által felvetett problémák-
ról ld.: Tiszteletkör, Bácskai Vera, Balázs Mihály, Benda Gyula, Kubinyi András, Péter Katalin hozzá-
szólásai. BUKSZ, 9. (1997) 2. 186-201.  

 4 A gazdag szakirodalomból csak pár példa: Moeller 1978., Közép- és kora újkori tanulmányokat is tar-
talmazva: Hye 1995. 

 5 A mezőváros és reformáció modellről, historiográfiájáról: Molnár 2005. 10-11. A 16–17. századra vonat-
kozó város-történetírásban is további differenciálást jelenthetne a város és felekezetképződés (kon-
fesszionalizáció), mezőváros és konfesszionalizáció fogalom-párok használata, hisz a művelődés-, 
könyv- és könyvtártörténeti aspektusoktól eltekintve a hazai kutatásban az utóbbi években viszonylag 
kevés figyelem fordul a nyugat-, alsó- és felső-magyarországi szabad királyi városokban, illetve királyi 
szabad városokban bekövetkezett felekezetváltások tanulmányozására. A problémakör egy régebbi, gaz-
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az írásbeliség elterjedésében, a kultúra szétsugárzásában betöltött szerepét 2000-ben konfe-
rencia, majd az előadások írásos változatait közzéadó kötet mutatta be.6 Az egyházi intéz-
ményeit igazgató és fenntartó református mezővárosi modell mellett elkészült a településtí-
pus katolikus alternatívája; Gyöngyös példáján a hazai mezővárosok konfesszionális kér-
désekben differenciáltabb szerepvállalását, a mezővárosi lakosság eltérő választási lehető-
ségeit mutatja be Molnár Antal modell értékű feldolgozása.7 A konfesszionális kérdések 
mellett a mezővárosi funkciórendszer 16–17. századi átalakulását, variabilitását kitűnően 
illusztrálja Végh Ferenc a korábban Ruzsás Lajos, Szántó Imre által praesideális mezőváros-
ként meghatározott Keszthely végvár-város végvárrendszeren belüli feladatrendszerére, ka-
tonai, védelmi szerepére koncentráló monográfiája.8 A 16–17. századi mezőváros új szerep-
körének, topográfiai problémáinak, igazgatásának, társadalom vizsgálatának, gazdasági-, tér-
ségi kapcsolathálózatának sokszínűségét, differenciáltságát mutatja be Gecsényi Lajos győri 
kutatásait összegző tanulmánykötete.9 Mindezen eredmények mellett a szabad királyi vá-
rosok és a velük a gazdasági élet (pl. céhes kézműipar szervezete, termelése) számos szálával 
szervesen kötődő mezővárosok egymáshoz fűződő hierarchikus viszonyára, kapcsolódási 
pontjaira (piackörzetek megosztása) máig kevés figyelmet szentelt a kutatás, mely témának 
fontosságára H. Németh István felső-magyarországi kutatásai hívták fel a figyelmet.10  
 Az újabb kutatási eredmények, mint esettanulmányok, egyrészt továbbra is hangsú-
lyozzák az oppidum jogi kategóriába sorolt települések igazgatási, kézműiparszerkezeti 
funkcionális különségei között meglévő szélsőséges különbségeket, másrészt a korábbiak-
nál határozottabban mutatnak rá az összetett funkciókkal rendelkező, centrális szerepkörű, 
fejlett igazgatás-, társadalom-, kézműiparszerkezetű, mezővárosok magyar városhálózat-
ban betöltött nagyon jelentős szerepére. A 17. századi forrásokban – más fejlett mezőváro-
sokhoz, így pl. Győrhöz hasonlóan – olykor jogai védelmében önkényesen a civitas ön-
meghatározást használó Szombathely püspöki mezőváros gazdaság- és társadalomtörténeti 
jellemzőinek rövid, tömör bemutatásával11 e városfejlődési képet szeretném árnyalni. 
Ugyanakkor tudott, hogy a communitas egészéről, egyes tagjainak mozgástereiről felvázolt 
kép csak kiindulópontját lehet egy minden korábbinál részletesebb 17. századi kisvárosi 
társadalom rekonstrukciójának.12 

                                                                                                                                              
dagon adatolt, hagyományos egyháztörténeti feldolgozás-párja: evangélikus szemszügből: Payr 1917., 
katolikus nézőpontból: Bán 1939. Az egyéni életutat, működést, a késmárki Sebastian Amrosius lelkészi, 
irodalmi tevékenységét, szellemi-politikai, konfesszionális környezetét középpontba állító újabb felvi-
déki (lőcsei), gazdag szakirodalmon alapuló elemzés: Sebők 2008.  

 6 Szabó 2005. 
 7 Molnár 2005. 
 8 Végh 2007. 
 9 Gecsényi 2008. (A disszertációban elsősorban a tanulmányok eredeti megjelenési helyére hivatkozok.) 
 10 H. Németh 2000.  
 11 Az önelnevezés mellett a civitas fogalom (következetlen) használata központi, kormányzati „szférából” 

is származhatott: VaML SzVLt, Okl. ir., fasc. 12. n. 341. Győrre: Gecsényi 1986. 
 12 A lehetséges irányokból csak párat jeleznék: a társadalom- és gazdaságtörténet nagyobb témái közül 

ilyen a gazdálkodás és a környezet összefüggése, a társadalom szélére szorult csoportok helyzetének, a 
szociális ellátás, karitatív megnyilatkozások kutatása, illetve az ún. mikrovizsgálatok lehetséges sorából a 
belterületek és külterületek ingatlanforgalmának statisztikai, illetve nominális vizsgálata kiemelt fontos-
ságúnak tekinthető. Hasonlóan nagy fontosságú lenne a városi bíráskodás jog- és társadalomtörténeti 
szempontú elemzése. A városi társadalomkutatás összetett szempontrendszerére (pl. politikai, vallási ri-
tuálék megjelenése): Rousseaux 2006. Egy eset, a Szombathellyel is kapcsolatban álló Kapronca mo-
dern, monográfiai igényű feldolgozása: Petrić 2005.  
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1.2 Súlypontok és eredmények. A kora újkori Szombathely kutatástörténetéről 

A győri püspök egykori privilegizált mezővárosa, Szombathely 17. századi forrásadottsá-
gai a dunántúli mezővárosok egykorú forrásviszonyaira tekintettel egyedülállóan gazdag-
nak nevezhetők.13 Megítélésem szerint ez a körülmény lehetőséget biztosít arra, hogy e te-
lepülés példáján, konkrét lokalitáshoz kötött adatolással, de reményeim szerint a helytörté-
neti kutatásokon és elemzéseken túlmutatva, a 17. századi dunántúli kisváros fejlődésének, 
a helyi társadalom- és gazdaság működésének egy általánosabb érvényű tapasztalatokat is 
adó feldolgozása elkészülhessen. E szándék jegyében íródott az alábbi historiográfia is; 
ugyanis itt és most nem kívánom a 17. századi Szombathelyre vonatkozó publikációk teljes 
körű, részletesen adatoló bibliográfiai feltárását elvégezni, inkább a tárgyidőszak várostör-
ténetének súlypontozott bemutatására teszek kísérletet. A vitatható, szubjektív megoldást 
teljességgel az sem mentheti, hogy 1997-ben megjelent a várostörténet bibliográfiája,14 mi-
képpen a szakirodalmi tájékozódást alapvetően megkönnyíti az évenként megjelenő kur-
rens vasi helytörténeti bibliográfia is. E szubjektív súlypontokat tartalmazó szelekciót azzal 
a meggyőződéssel teszem, hogy (elsősorban) az elmúlt közel két évtized nagyszámú adat-
közlése, kommentárokkal ellátott újraközlése inkább egy speciális, elemző jellegű, helytör-
téneti historiográfia és bibliográfia részét kell, hogy képezze, ezen adatok mennyisége a 
hangsúlyos feldolgozásokról, tendenciákról a figyelmet elterelheti.15 
 A város történetének monográfiai igényű feltárása szervesen összefonódott Mária 
Terézia királynő jelentős egyház-igazgatási reformjával, melynek egyik lépcsőfokaként az 
uralkodó az új püspökségek kialakítása során, 1777-ben – a Dunántúlon Székesfehérvárral 
párhuzamosan – Szombathely székhellyel létrehozta a Szombathelyi Egyházmegyét. Az 
egyházmegye első főpásztora, a gr. Zichy Ferenc győri püspök jelentős kulturális kisugár-
zású barokk udvarában szocializálódott, kisnemesi származású alsószopori Szily János 
„nemcsak” építkezéseivel, alapításaival kívánt a kisvárosból egyházigazgatási központot 
kialakítani, de rezidenciája történetének megörökítésével azt a régebbi püspöki székhelyek-
hez hasonlatossá kívánta tenni. Két, a kor emberében is élő jelenségre messzemenően épít-
hetett. A település urbánus múltját, egykori fényét a korban szabad szemmel is jól érzékel-
hető nagyszámú római kori építészeti emlék jelezte, a város európai jelentőségű szakrális 
súlyát pedig Szent Márton tours-i püspök születésének hagyománya adta.16 Szily a város-
történet elkészítésével Schönvisner István pesti egyetemi tanárt bízta meg. A jezsuita szer-
zetesből a rend feloszlatását (1773) követően 1778-ban bölcseleti doktori fokozatot nyert, 
1782-ben a pesti egyetem régészeti tanárává, 1782-ben dékánná, 1795-ben rektorrá kineve-
zett Schönvisner primer kutatásokon alapuló, nagyon alapos munkával tárta fel a római 
kori Colonia-Savaria időszakától jelenkoráig az 1791-ben Pesten megjelent „Antiquitatum 
et historiae Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri novem” című munkájá-
ban a várostörténetet. Forráscentrikusságának, az epigráfiai emlékek, a győri püspöki le-

                                                
 13 A város forrásadottságairól: Kosáry 1970. 64-68., 440-452. 
 14 Takács 1997. A retrospektív bibliográfia egyébként elég mostohán bánt a város 16–17. századi történe-

tére vonatkozó szakirodalom feltárásával, sajnos ezt még az átnézésre jelzett periodikumokban sem tel-
jességgel végezte el. Az 1996. december 31-i lezárású gyűjtés 1262.– 0306. tételei sorában találhatók a 
középkortól 1777-ig időszakot illető várostörténeti szakirodalmak. 

 15 A szombathelyi történetírásban mindenképpen célszerű lenne az 1992-től indult, nagyon sok primer for-
rást megjelentető, avagy a nehezen hozzáférhetőeket újraközlő Panniculus Régiségtani Egyesület mun-
kásságának a feldolgozása, a szakirodalmi munkásság (pl. Lapok Szombathely Történetéből kiadványso-
rozat) könyvészeti feltárása, értékelése. 

 16 Az egyházigazgatási reformra: Hermann 1973. 302-303., Szily püspök életútjáról: Géfin 1929. 27-154., 
építkezéseiről: Szilágyi 1990. 
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véltárból a szombathelyinek átadott levéltári anyagból történő gazdag merítésnek, privile-
giumlevelek precíz közzétételének köszönhetően munkája máig fontos kiindulási pont.17 

Bár a szombathelyi líceum tanárának kiszemelt, 1835-ben MTA levelező taggá vá-
lasztott, a moldvai magyar telepekről írott művével ismertté vált Gegő Elek ferences szer-
zetes, gr. Zichy Ferraris Bódog udvari káplánja, a városban tartózkodva felfigyelt Szom-
bathely gazdag levéltárára, de egy rövid közleményen kívül nem publikált ebből a gazdag 
iratanyagból.18 Az újabb városmonográfiára közel egy évszázadot kellett várni; Kunc Adolf 
premontrei prépost és a tudós tanár Kárpáti Kelemen a város megbízásából 1880, 1894 so-
rán, két kötetben, a természeti és társadalmi tudományok eredményeit összegző munkát ké-
szített el. Történeti fejezetek egyaránt támaszkodtak Schönvisner munkájára és a város 
meghatározó forrástípusaira (jegyzőkönyvek, privilegiumok), ugyanakkor inkább szórvá-
nyos adatközlések, semmint szisztematikus tárgyalás jellemezte e fejezeteket.19 Bár szerve-
sen nem a szombathelyi várostörténet része, de egy szempont, a városi magisztrátus statu-
tum alkotása alapján, a város meghatározó forrás-sorozatából, a tanácsülési és bírósági 
jegyzőkönyvek köteteiből máig a legszisztematikusabb, legnagyobb évkört felölelő forrás-
gyűjtés és -kiadás Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen nevével fémjelzett országos vállal-
kozás, a városi és vármegyei törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. A monu-
mentális munka V/2., 1904-ben megjelent kötetében láttak napvilágot az 1608-tól a jegy-
zőkönyvekből döntően kigyűjtött szombathelyi statutumok.20  

A két világháború közötti időszak egyértelműen a kora újkori Szombathely város-
történet-írás aranykorának nevezhető. Az 1933-ban alapított Vasi, majd Dunántúli Szemlé-
ben21 folyamatosan jelentek meg az autentikus forráskutatáson alapuló tanulmányok. Meg-
lepő, de a tárgyidőszak két jelentős kutatója levéltári forrásfeltáráson nyugvó publikációit 
17. századi szombathelyi boszorkányperek közzétételével „nyitotta” meg.22 A máig kevés-
sé ismert Abai Imre 1938-tól 1944-ig publikált a folyóiratban, a kuriozitás számba menő 
boszorkányper közölését két, a 17. század első évtizedeinek jegyzőkönyvei alapján a város 
jogéletéről, igazgatási szervezetéről elkészített máig alapvető tanulmánya követte, majd az 
alsófokú iskoláztatás múltját vizsgálta.23  

A folyóiratban 1935-től folyamatosan publikáló Horváth Tibor Antal premontrei 
szerzetes - tudós tanár, a keszthelyi premontrei gimnáziumi tanárságát követően 1921–
1936 között a szombathelyi premontrei főgimnázium oktatója lett. Ezzel párhuzamosan, a 
rendi tradícióknak megfelelően, 1923-tól a Vasvármegyei Múzeum Régiségtárát vezette. 
Bár 1936-tól 1948-ig, az egyházi iskolák államosításáig újra visszakerült Keszthelyre, de 
Szombathely története iránti érdeklődése pályája meghatározó vonulatává vált.24 A korai 
Szombathely-történeti munkáiban, az 1937. évi boszorkányper-közléseket követően, a 
tárgytörténet, a muzeológia mellett iparűzők kiterjedt levéltári forrásbázisra épülő, szemé-
lyi-foglalkozási adattárait, prozopográfiáit készítette el; a 17. századra fókuszálva a fürdő-
sökről, ötvösökről készült archontológiai jegyzéke, és az utóbbi iparűző csoport prozopo-

                                                
 17 Schoenvisner 1791. 277-343. Bár az alapmű újra kiadása két évtizede megfogalmazódott, a fontos szán-

dék tirzóban maradt: Tóth P. – Schönvisner 1988. Életútjára: Szinnyei 1908. 587-591.  
 18 Gegő 1840. Életútjára: Szinnyei 1894. 1083-1087., Domokosné 1978. 
 19 Kunc – Kárpáti 1880–1894., az életutakra: Horváth 1992., Gyurátz 1989. 
 20 Kolosvári – Óvári 1904. 116-355. Szombathely a térségben az időszak legtöbb statutumot alkotó 

mezővárosa lehetett: Dominkovits 2003/b. 145-146. 
 21 A folyóirat tárgyidőszakának bibliográfiai feltárása: Dalmi – Takács 1978. 13-59. 
 22 Az 1628–1667 közötti szombathelyi boszorkányvádak legújabb kritikai kiadása: Tóth G. 2005. 362-366., 

369-375., l.: Kaydy Heléna 1654. évi boszorkánypere: VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 33-37. 
 23 Abai 1938., Abai 1940., Abai 1942., Abai 1944. 
 24 Életútjára: Tóth 1993., illetve Kunc és Kárpáti tevékenységét is bemutatva a régiségtárról: Kiss – Mayer 

1991. 
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gráfiája a városi társadalomelemzés máig fontos műve.25 A rendje feloszlatását követően, 
Budapesten elő, félreszorított, belső emigrációba kényszerült tudós-tanár az 1958-ban újra-
indult Vasi Szemlében közölhette közép- és kora újkori várostopográfiai elemzését.26  

Már az eddigi, mégoly futó historiográfiai szemlézés is jelzi: a Szombathely-törté-
neti kutatásokban meghatározó szerepe volt a városban tevékenykedő, egyházi értelmiség-
nek, mind a szerzetesrendek (döntően a premontrei rendnek), mind a világi papság jól fel-
készült képviselőinek. A premontrei szerzetesek mellett az egyházmegye szolgálatában ál-
ló Géfin Gyula a püspöki szeminárium vicerektora, teológiai tanár, a püspöki és szeminári-
umi könyvtárak igazgatója,27 a két világháború közötti időszakban a városi régészet szak-
szerű művelésével, a régészeti, tárgyi kultúra, a képzőművészeti ábrázolások és a levéltári 
forráselemzés komplex módszerével kutatta Szombathely történeti városképét, történeti to-
pográfiáját. A levéltári forráselemzés, régészeti feltárások párhuzamos elemzésével készí-
tette el a 16–18. századi szombathelyi várról készült feldolgozását.28 Az 1777-ben alapított 
egyházmegye történetét feldolgozva, döntően az addigi publikációk alapján a várostörténet 
fő tendenciáit is összefoglalta.29 Miképpen az egyházmegye történeti összegzése, névtára is 
ezidő alatt jelent meg, Szalay János 1938-ban a város vallási életében jelentős szerepet be-
töltő Szent Márton-templom és domonkos rendház 300 éves történetét írta meg, kiterjedt 
levéltári forrásbázisra építve.30  

A két világháború közötti időszakban látott napvilágot a pályakezdő művelődéstörté-
nész, tudós tanár Kiss Gyula 17. századi szombathelyi németségről szóló doktori disszertá-
ciója. A magyar nyelvű hivatali írásbeliség fennmaradt forrásainak köszönhető, hogy a mun-
ka csekély számú német nyelvű szövegtöredék elemzése mellett, a névetimológia alapján, 
német, avagy annak vélt családok intergenerációs prozopográfiai adatgyűjtésére alapult.31  

1961-ben a Magyar Műemlékek könyvsorozatban Kádár Zoltán, Horváth Tibor An-
tal, Géfin Gyula tollából a szombathelyi várostörténet máig meghatározó összefoglalása lá-
tott napvilágot: míg a közép- és kora újkori fejezeteket Horváth, az 1777-től terjedő részt 
Géfin írta. Az autentikus régészeti, művészettörténeti, levéltári forrásfeltárásokon nyugvó, 
adatgazdag és tömör munka az egyházi szerzők miatt politikai oldalról (nyomásra) kemény 
kritikában részesült.32 Az 1964. április 25-én Budapesten elhunyt Horváth Tibor Antal 
minden bizonnyal már az 1950-es évek kényszerű belső emigrációjában foglalkozott egy, a 
középkor után döntően 16–17. századi súlyponttal rendelkező Szombathely városmonográ-
fia megírásával. Évtizedek szisztematikus forrásgyűjtésén alapuló, mind forrásbázisát, 
mind mélységét és szempontrendszerét tekintve máig meg nem haladott adatgyűjtése révén 
a jól átgondolt kötetterv sajnos életében már nem valósulhatott meg, Szombathelyre vonat-
kozó kéziratai, a részben kidolgozott, részben torzóban maradt fejezetek, adattárak és cédu-
lák 1964-ben a Vas Megyei Levéltár őrizetébe kerültek. Majd’ három évtized elmúltával, 
1993-ban, a kor szempontjai szerint nagyon részletes, de fejezeteit tekintve sajnos döntően 
kidolgozatlanul fennmaradt órási adatgyűjtés és adattár kimeríthetetlen bázisa a tárgyidő-
szak Szombathely-kutatásának.33 Hasonló sorsra jutott kora újkori várostörténet másik 

                                                
 25 Horváth 1937., Horváth 1938., Horváth 1941., Horváth 1942. 
 26 Horváth 1958. 
 27 Életútjára: Tóth 2008. 
 28 Géfin 1942. 
 29 Géfin 1929. 12-20., új kiadása: Géfin 2008. 85-90. 
 30 Szalay 1938. 
 31 Kiss 1944., ismertetése: Horváth 1944. A szerző életútjára: Tóth Gy. 1987.  
 32 Kádár – Horváth – Géfin 1961. E munkát követően a várostörténetet az idegenforgalom szempontjából 

bemutató kötetekkel itt nem foglalkozom. A kötet fogadtatásáról: Tóth 1993. 6.  
 33 VaML Horváth T. A. ir., Horváth 1993. A kötet a Panniculus Régiségtani Egylet és Szombathely M. J. 

Város által újra alapított, 1943–1948 között döntően régészeti, művészettörténeti, bibliográfiai kutatási 
eredményeket közlő Acta Savariensia könyvsorozatban jelent meg. 



 – 10 – 

meghatározó szerzetesrendje, a minorita ferencesek történetét immáron kiérlelt formában fel-
dolgozó kézirat. Az 1925-ben Rómában „lector generalis” tudományos fokozatot szerzett, 
Szombathelyen a rend keretei között tanári és magiszteri feladatokat kapott, 1941–1945 
között budapesti házfőnökséget ellátó, majd az utóbbi esztendőben újra Szombathelyre 
visszakerült Takács J. Ince (OFM) valószínűsíthetően 1945 után folytatott nagyobb mérvű 
rendtörténeti gyűjtést. A Mariánus Ferences Rendtartomány 1950. szeptemberi felszámolá-
sát követően átmenetileg Gyöngyösre került, majd 1951 őszén a szombathely-szőllősi plé-
bánián kápláni szolgálatot vállalva visszakerült a városba. Az 1960-as évek elején szer-
kesztette meg a „Sabaria Franciscana” címen ismertté vált, a szombathelyi ferences rend 
történetét kiterjedt, alapos autentikus forrásfeltárás alapján elkészített, több változatban 
fennmaradt (1963, 1965) kéziratát, amelyből egy 1966. évi rövidített szövegváltozatot kö-
vetően, a várostörténeti fejezetek 1998-ban jelenhettek meg.34 Mindemellett meg kell je-
gyeznem, hogy sem a szombathelyi plébánia története, sem pedig az 1526–1777 közötti 
vasvári káptalan történeti névtára nem áll a kutatás rendelkezésére.35 

Az 1971-es esztendő akár a várostörténet újra előtérbe kerülésének szimbolikus 
időpontja is lehetne. Ez évben jelent meg Kiss Mária levéltáros-történész a 17–19. századi 
mezővárosi tanács összetételét, változásait elemező tanulmánya a mára tárgyköre klasszi-
kusává vált, Bónis György, Degré Alajos által szerkesztett, helyi önkormányzatiság múltját 
bemutató tanulmánykötetben.36 A Szerző ugyancsak e hosszabb időszakot tanulmányozva 
monográfiai igénnyel feldolgozta szombathelyi céhek, illetve a városi levéltár történetét.37 
Ugyancsak 1971-ben látott napvilágot Sill Aba Ferenc (OFM) Géfin Gyula munkásságát 
folytató, a 16–17. századi várostopográfiát elsősorban az írott források (urbáriumok, inven-
táriumok, hiteleshelyi felvallások) alapján vizsgáló tanulmánya.38 Az egyházmegyei levél-
tárat is kezelő szerzőmunkásságának – a vizsgált időszakra koncentrálva – egy fölöttébb 
hangsúlyos vonulatát jelenti a vasvár-szombathelyi társas-, majd székeskáptalan történeté-
nek feldolgozása.39 A generációk egymásra épülő kutatását érzékeltetik a következő hang-
súlyos tanulmányok: 1986-ban Feiszt György levéltáros-történész 17–18. századi Szombat-
hely városi gazdálkodás, pénzügyigazgatás szervezetét dolgozta fel,40 Kóta Péter törté-
nész-levéltáros nem csak a kora újkori városi tűzesetek kronológiáját tisztázta, de az egy-
korú városban működő igazgatási-jogszolgáltatási intézményekben és az áttelepült hiteles-
helyen tevékenykedő jegyzők hivatali pályaívei nyomán – modern fogalomhasználattal él-
ve – a kora újkori helyi értelmiségi piac létét, működését jelezte.41 

Ma már túlzás nélkül állítható, az 1980/1990-es évek fordulóján, az 1990-es évtized 
elején minden téren megújult Szombathely kutatása. Míg az 1991-től kezdődő nagyberuhá-
zások (elsősorban az ún. főtéri ásatások), a korábbiakhoz nem mérhető alapterületen köve-
telték meg az intenzív városrégészetet, a városmonográfia szándéka és megvalósulás alatt 
álló projektje, illetve az annak segítésére újraalakított Acta Savariensia kiadványsorozat a 
történeti-levéltári kutatásokat inspirálta.42 E sorok szerzője is e munkálatok kapcsán, 1992-
                                                
 34 Takács 1966., Takács 1998. Életútjára: Sill 1998.  
 35 A kora újkori plébánia-történet kutatását megnehezíti az elsődleges iratanyag pusztulása. (Dr. Kiss Mária 

egyházmegyei levéltár-igazgató szíves tájékoztatása szerint sajnos csak a modern-kori iratanyag maradt 
fenn.) A vasvár-szombathelyi társaskáptalan 1526 utáni tagjait csak akkor – és csak azon szakaszát – tár-
gyalja a meglévő történeti névtár, amikor – és amely időszakban – pályaívük során a győri 
székeskáptalan kanonoki karába kerültek. Bedy 1938. passim. A káptalani archontológiára: Géfin 1929. 

 36 Kiss 1971. 
 37 Kiss é. n., Kiss 1986. 
 38 Sill 1971. 
 39 Sill 1976., Sill 1978., Sill 1986., Kóta 2001. 
 40 Feiszt 1986. 
 41 Kóta 2000/a., Kóta 2000/b. 
 42 A történeti kutatások megújulásában, a városmonográfia elkészítésének tervében meghatározó szerepe 

van a város közigazgatási, politikai életében a rendszerváltástól jelentős funkciókat betöltő Feiszt 
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től kapcsolódott be a 17. századi Szombathely-kutatásba, és kora újkori források kitűnő is-
merőjével, Benczik Gyula Vas megyei levéltárossal regeszta kötetek formájában kezdte el a 
városi jegyzőkönyvek feltárását,43 így a közel másfél évtizedben eltérő intenzitással, de fo-
lyamatosan gyűjtötte a 17. századi Szombathely történetére vonatkozó adatokat. Az eddigi 
adatgyűjtés egyfajta összegzése ez a kézirat, mely adatállományában cseppet sem mérhető 
Horváth Tibor Antal monumentális gyűjtésével. A cél nem e páratlan adatgyűjtés helytör-
téneti felülmúlása volt, hanem egy, a Magyar Királyság területén fekvő, a hódoltsághoz 
közeli, egyházi földesúr (a győri püspök) birtokállományához tartozó, nyugat-dunántúli 
privilegizált mezőváros 17. századi működésének bemutatása, melyben egyaránt fontos a 
communitas gazdálkodása és mozgástereinek bemutatása, miképpen a mezővárosi társada-
lom különböző nézőpontokból, eltérő forrástípusok alapján történő bemutatása.44 E re-
konstrukció több szempontból sem teljes, de a meglévő eredmények tán szempontokkal és 
adatokkal szolgálnak a kora újkori magyar városfejlődés komparatív, modell értékű vizsgá-
latához. A kéziratban Szombathely városra koncentráltam, földesurairól, a város azokhoz 
fűződő viszonyáról csak a legszükségesebbet írtam le. Csupán a várostörténet szempontjá-
ból foglalkoztam a győri püspök szombathelyi uradalmával, hiszen a 19–20. század során a 
fennmaradt nagyszámú 16. századi urbárium és inventárium miatt gyakran kutatott, több 
részfeldolgozást nyert püspöki dominium és tisztségviselői körének még szűkebb historio-
gráfiai bemutatása, a források elemzése a terjedelmi kereteket messze túlfeszítené.45 A 
vizsgált időhatárok Bocskai István hajdúkapitánya, Némethy Gergely dunántúli hadjáratá-
tól (1605), illetve az elpusztított város reorganizációjától (1606), kezdődően Széchényi 
György győri püspökség adminisztrátora, kalocsai érsek földesuraságának a végéig (1685), 
azaz a visszafoglaló háborúk döntően anyagi áldozatot, hadellátást követő időszakáig ter-
jednek. Ugyanakkor 17. századinál mind adatfelvételében, mind mennyiségében sokkal je-
lentősebb 16. századi urbáriumokra tekintettel, a 17. századi város társadalma vizsgálatá-
nak, a kontinuus tendenciák megértésének szempontjából kikerülhetetlennek véltem egy 
mégoly rövid 16. századi várostörténet döntően kiadott forrásokon, szakirodalmi megálla-
pításokon nyugvó új szempontú összefoglalását.46 

                                                                                                                                              
György levéltáros-történésznek, miképpen mindezen törekvések szerencsésen fonódtak össze a civil kez-
deményezés, a Tóth Endre, Kiss Gábor régészek vezette Panniculus Régiségtani Egylet törekvéseivel. A 
várostörténet kutatásának eme megújuló, de még le nem zárult, folyamatos szakasza önmagában is meg-
érne egy mélyebb historiográfiai elemzést. 

 43 Benczik – Dominkovits 1993., Benczik – Dominkovits 2002., közben: Dominkovits 1994., Dominkovits 
1997. 

 44 A mezővárosi társadalom bemutatásakor a terjedelmi keretek miatt nem foglalkozom a helyi egyházi 
társadalommal, csupán az „érintkezési területeket” rögzítem, azt később önállóan szeretném feldolgozni. 

 45 Csak a MOL MKA Urbaria et conscriptiones gyűjteményében 1565 és 1592 között 5 db urbárium, 1565–
1598 között 8 db inventárium, valamint 1571/1572-ből számadáskönyv maradt fenn. A források Szom-
bathely centrikus kiadására, elemzésére, a korábbi kutatásokra: Zágorhidi Czigány 2000., Zágorhidi 
Czigány 2004. Az eddigi összegzés kiegészítéseként: a várban őrzött püspöki könyvtárról szóló informá-
ciók következetes kigyűjtésére: Iványi 1983. 101-102., 109-111., 113., 137-138. A további forrásfeltárá-
sok lehetőségét jelzi a bor- és gabonakészletekre, allodiumra vonatkozó források: MOL MKA E 210. 
fasc. 135. no. 6. Inventarium arcis Sabarien[sis] (…) 1587.154-163. 

 46 Ugyanakkor jeleznem kell, hogy egy későbbi, 16. századi társadalomtörténeti összefoglaláshoz 
nélkülözhetetlen az urbáriumok, tizedjegyzékek komparatív elemzése. Erre kedvezőbb úrbéri forrás-
adottságokkal Sárospatak esetében ld.: Péter 1997. 812-816., 824-845.  
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1.3. Forrásadottságok. A hivatali írásbeliség jellemzői a 17. századi Szombathelyen 

Az 1990-es években megújult szombathelyi történetkutatás gyakran visszatérő toposza a 
mezőváros páratlanul gazdag levéltára. A 17. századra is igaz állítás mögötti tartalmat, a 
mezővárosi hivatali írásbeliség adminisztráció irattípusokban, iratsorozatokban megjelenő 
differenciáltságára, strukturáltságára érdemes a meglévő segédleteken túlmutató szinten is 
figyelmet fordítani.47  
 1604/1605. évből töredékesen, 1606-tól folyamatosan fennmaradtak a város ma-
gisztrátus köz- és adóigazgatási, a belső rendet szabályozó statutumalkotó tevékenységét, 
továbbá a bíráskodást, az árva és vagyonjogi ügyekben történő eljárást rögzítő jegyzőköny-
vei.48 Hasonló városkönyv-sorozatot alkotnak az 1609-től fennmaradt hegymesteri jegyző-
könyvek kötetei. A 16. század végi városi írásbeliség fejlettségére, a hivatali írásbeliség 
színvonalának kontinuitására utaló (1598–1599. évi) szövegtöredékeket tartalmazó kötetek 
valójában a 17. század középső harmadáig a (fő)hegymester hatáskörébe utaltan a külterü-
leti adásvételeket, kisebb jogeseteket tartalmaznak, az inkább szántóföldi művelés alatt álló 
terület reális szőlőhegyi hasznosítása a győri püspökkel folytatott perek során rögzült. 
 A két fizikailag is elkülönülő városi könyvsorozat mellett már a 17. század első har-
madától a város pénzügyigazgatás differenciált iratsorozatai különíthetők el.49 Míg a korai 
bírói számadásokról a városi jegyzőkönyvek bejegyzései informálnak, az 1620-as évekből 
immáron két, a várostörténet szempontjából is fölöttébb narratív, de egyoldalú, terjedelmes 
bírói számadás maradt fenn. Barbély István (1621) és Hetésy András (1628) számadásai csak 
a kiadási oldalt részletezik. A városbírák bevétel-kiadási oldalakra elkülönített, majd az első 
szerkezeti egységet rovatszerkezetbe foglaló számadásai az 1647. évtől ismertek, a folyama-
tos használatot jelző szórványok után (1651) az 1650-es évek második felétől jelentős szám-
ban maradtak fenn. A kegyúri feladatokat ellátó céhmesterek is számadásokat vezethettek, 
ismert a Szent Márton templom 1606-, a folyamatos konfliktusokat eredményező kocsmálta-
tással kapcsolatos akoló-, avagy bormesteri számadások 1610-től maradtak fenn. Bár a városi 
malom felügyeletére már az 1668. évi tisztújítás is kitér, a malombírói számadások 1671-től 
ismertek. Ugyanakkor az adókezelés iratai jóval hiányosabban maradtak fönn (pl. 1619., 1620. 
évi házadó-jegyzékek, dézsmajegyzékek). A városi és külterületi ingatlanváltozások a helyi 
gyakorlatnak köszönhetően a városi és szőlőhegyi jegyzőkönyvekbe vezetett felvallások révén, 
virtuális telekkönyvek összeállításával rekonstruálhatók.50 Míg a mezővárosi belterületről 
hasonló adminisztrációt nem jelez Csepreg, Győr, Magyaróvár 17. századi protokollumainak 
sora, de eltérő jogszokásokkal lényegében egyező az 1637-től fennmaradt csepregi szőlőhegyi 
jegyzőkönyv.51 Míg az természetesnek tekinthető, hogy 1606-tól a város több átiratban is 
megőrizve ügyelt privilegiumaira, az kiemelésre érdemes, hogy a fenti iratsorozatok mellett 
a 17. század közepétől, Hazatius Márton jegyzőségének idejétől, Szombathely szisztematiku-
san törekedett a városi végrendeletek másolati példányban történő összegyűjtésére. Irattípu-
sok szempontjából az árva és vagyonjogi iratok (árvakönyvek, inventáriumok) különkezelé-

                                                
 47 A városi levéltárra: Felhő et al. 1969. 39-40. Kosáry 1970. 64-68., Kiss 1986. 
 48 A jegyzőkönyvek alapján a mezőváros jogéletére, hiteleshelyi feladatok ellátására: Dominkovits 2002/a. 
 49 A rekonstrukciót a VaML SzVLt A. Misc., Okl. ir., pertinencia alapú, vegyes fondok alapján tettem meg. 

L.: Felső et al. 1969. 39. 
 50 A városi elsőszámú illetékességét a közigazgatási területén lefolytatott ingatlan adásvételekre már a bu-

dai jogkönyvben megtalálható. Ezt a jogszokást rögzítette és terjesztette el Verbőczy István 
hármaskönyve, és Szombathely már a 16. század során (pl. 1562) is élt ezzel a gyakorlatta. Mollay 1967–
1968., Werbőczy 1897. Az 1562. jan. 15-i oklevelet közli: Kóta 1995. a 17. században jól követhető jog-
szokásra, gyakorlatra: Dominkovits 2002/a. 52-55. A 17. századi ingatlan adás-.vétel ügyében keletkezett 
városi oklevelek: VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 16. no. 487., 493., 501., 506., uo. A. Misc. 11. d., f. N. no. 
367. (1645)., 480., f. Y. no. 88. 

 51 SL Csepreg: szőlőhegyi jkv. 1633–[1685] 
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sének hiánya jelenthet különbséget a Fertő-parti mezővárosok (Nezsider, Ruszt) hivatali írás-
beli gyakorlatához képest. Ugyanakkor Szombathelyen az 1650-es évek derekától nagyobb 
számban előforduló inventáriumok helyett a vagyonosztályok rögzítésére helyeztek nagyobb 
hangsúlyt; az öröklési jog és az érvényesülő gyakorlat elemzéséhez kitűnő információkat adó 
forrásokról a városi jegyzőkönyvek lapjairól lehet informálódni. hogy a Habsburg uradalom-
hoz tartozó Magyaróváron az inventáriumokat következetesen protokollálták.52  

A térség mezővárosainak írásbelisége 1-2 generációval követte Sopron város írás-
beliségét. Ott a vegyes városi könyveket a 16. század első harmadának végén váltották fel 
a meghatározó városi iratsorozatok (pl. 1533-tól külön kezelt jegyzőkönyvek, 1527/1528-
tól számadáskönyvek). A térségben legelőször 1561-től (bár kezdetben letisztulatlan for-
mában) Nezsiderben jelentek meg a városi jegyzőkönyvek (Ratsprotocoll). Az 1681-ben 
bora miatt szabad királyi városi rangra emelt Ruszton 1561-től hegykönyvek (Bergbücher), 
1576-tól árvakönyvek (Waisenbücher) maradtak fenn, míg a jóval mostohább forrásadott-
ságú Magyaróváron az 1581–1582. évi, letisztult formájú városi jegyzőkönyv illusztrálja a 
mezővárosi hivatali írásbeliség színvonalát.53 E mezővárosoknál már a 16. században diffe-
renciáltabb városi írásbeliség jellemezte az 1648-ban szabad királyi városi rangra emelt, a 
tárgyidőszakban osztrák koronazálog jogviszonyú Kőszeget. A század közepétől karaktere-
sen jelennek meg az iratsorozatok, pl. 1552-től a telekkönyvek (Grundbücher), 1572-től a 
tanácsülési jegyzőkönyvek (Ratsprotokolle), 1580-tól a számadáskönyvek (Kammer Amts 
Rechnungen).54 Látszólag a magyar nyelvű hivatali írásbeliség ettől némileg elmaradva a 
17. század elejétől tanulmányozható (Győr: 1600-; Szombathely: 1604/1605, 1606-). Ugyan-
akkor e tényből hosszú távú következtetéseket nem érdemes levonni, hisz mindkét város 
esetében az írásbeliség korszakhatárát háborús események jelölték ki. Győr 1594. évi osz-
mán elfoglalása a város levéltáránál megsemmisülésével járt, a polgárság újraszerveződése 
1600-ban indult meg. Szombathely esetében ezt a cezúrát Bocskai hajdúkapitánya, Néme-
thy Gergely 1605. évi hadjárata jelentette; Batthyány Ferenc németújvári várába menekített 
városi levéltár tűzvész áldozata lett. Ugyanakkor Szombathely esetében több szórványos 
forrás (pl. 1600–1615 közötti restancia-jegyzék)55 

A forrásadottságok helyi és regionális vizsgálata alapján bizton állítható: a 17. szá-
zadi Szombathely egyértelműen a térség legfejlettebb, leginkább differenciált hivatali írás-
beliséggel rendelkező mezővárosainak egyike volt. Valószínű, ehhez a térség legfejlettebb 
települése, Sopron szabad királyi város szolgáltatott mintát, de miként azt az olyan fizikai 
egyezések, mint az 1620-as évek számadás-kötései is jelzik, a szombathelyi lakosokkal ak-
tív kapcsolatban álló Kőszeg ugyancsak fontos, további kutatásokat megkövetelő mintaadó 
szereppel rendelkezhetett. Elsősorban e városi iratanyagra épül a kézirat. Az oppidumban 
működő hiteleshely, a vasvári káptalan, illetve több a város lakosaival kapcsolatban álló 
család (Batthyány, Nádasdy) archivumával szemben a korszakból töredékesen fennmaradt 
püspöki uradalmi levéltárból sajnos csupán részinformációk voltak nyerhetők.56  
                                                
 52 A rövid áttekintést Magyaróvár, Nezsider (Moson vm.), Ruszt, Csepreg (Sopron vm.) Győr (Győr vm.) 

17. századi mezővárosi iratanyagában végzett kutatások alapján állítottam össze.  
 53 SL SVLt KAR, 1. köt., 1527/1528-, uo. IV. A. 1003. Sopron város tanácsának iratai, Tanácsülési jegyző-

könyvek, 1. k. 1533-, A korai városi jegyzőkönyvek regeszta formájú közzéadásai: Tirnitz – Szakács 1996., 
Szakács 1997. A középkori városi könyvekre és a városi kancelláriára, a korábbi szakirodalmat is összefog-
lalva: Goda – Majorossy 2008. 82-87. (Goda Károly munkája.) Nezsider: StA Neusiedl am See, Ratsproto-
kolle Bd. 1. 1561–1623., Ruszt: ALtB, StA Rust, Magyaróvár: GyL MLR MvProt 1. köt. 1581/1582. 

 54 Bariska 2007. 81-90., A levéltárról: Felhő 1969. 30-34. Sajnálatos, de az ugyancsak 1648-ban szabad 
királyi városi rangra emelt Kismarton 16–17. századi városi iratanyagának döntő többsége elpusztult, a 
18. század elejétől folyamatos a város levéltára.  

 55 Dominkovits 2008. Hasonlóképpen nagymérvű, minden bizonnyal 20. századi iratpusztulás tapasztalható 
Csepregen, mely esetében még a 19. század településkutatója 1558–1560. évi városi jegyzőkönyvekből 
dolgozhatott: Farkas 1887. 47-49. 57-81. 

 56 A Győri Püspöki Levéltárra: Horváth R. 2006. 
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2. A 17. SZÁZADI VÁROSTÖRTÉNET KÖZVETLEN 
ELŐZMÉNYE: AZ „ISMERETLEN” 16. SZÁZAD 

2.1 Szombathely geopolitikai helyzete és földesurai 

A 14. századtól városi jogokkal élő Szombathely későbbi fejlődését alapvetően meghatáro-
zó, a környező településhálózatból végképp kiemelkedést biztosító privilegiumát a Zsig-
mond kori várospolitika fővonalába illeszthetően 1407-ben Héderváry János győri püspök-
től kapta. A három fő kérdéskört szabályozó alapdokumentum a szokásosnál kedvezőbb 
gazdasági, jogi helyzetet biztosított a városnak; az évi egy összegben, a Szent György (ápr. 
24.) és Szent Mihály (szept. 29.) ünnepének nyolcadán két részletben lefizetésre kerülő 
200 arany forint a fejében minden földesúri földbért, ajándékot és rendkívüli adót megvál-
tott; a püspök földesúrként a hegyvámra, egyházfőként a bor- és gabona tizedre tartott 
igényt. A földesúr korlátozott, de a gyilkosság, lopás és útonállás (latrocinium) kivételével 
relatív széleskörű bíráskodási autonomiát biztosított a bíró és a magisztrátus számára. A ki-
váltságlevél 3. pontja a már akkor is sok konfliktus forrását jelentő, minden bizonnyal je-
lentős városi bevételt eredményező kocsmáltatást szabályozta: a földesúri mellett a városi, 
polgári borok egész évi szabad kimérését engedélyezte.57 1526. január 24-án a jogaira vi-
gyázó városvezetés Pruss Jakab bíró, Galambos Simon hegymester (magister montium) és 
a tizenkét név szerint megnevezett szombathelyi esküdt kérésére Paksy Balázs győri püs-
pök átírta és megerősítette az elődje, Gosztonyi János püspök által csupán magánpecsétje 
alatt hitelesített – a korábbi tűzvészben megsérült – privilegiumot.58 

A nyugat-magyarországi, különösen nyugat-dunántúli városok történetkutatásában 
többször elhangoztatott vélemény, miszerint a középkori magyar állam bukását, szétesését 
eredményező mohácsi csatavesztés a városfejlődésben nem jelentett határvonalat, a közép- 
és kora újkor szimbolikus elválasztását inkább 1541-ben, Buda elvesztésében kellene meg-
jelölni.59 Ugyanakkor Szombathely története szempontjából a mohácsi csatavesztés nagyon 
jelentős változásokat eredményezett.60 Paksy Balázs győri püspök (1525–1526) bandériu-
ma jelentős részével ott veszett az ütközetben, az ország két legitim királya, I. Ferdinánd 
(1526–1564) és Szapolyai János (1526–1540) között kialakult polgárháború során püspöki 
uradalmak a két vetélkedő fél hatalmi bázisának részei lettek, e javak hosszabb időre vilá-
giak tulajdonába kerültek. 61  

A nyugat-dunántúli birtok- és hatalmi viszonyok, érdekszférák elhatárolása máig 
sem megnyugtatóan tisztázott, így Szombathely Mohács utáni birtoklástörténetében is több 
kérdőjel merül fel. Ezeket érzékelteti e legutóbbi kutatások egy megállapítása. 1528/1529 
között az 1447-től reálisan, 1463-tól békeszerződésben is rögzítve koronazálogként az 
Alsó-ausztriai Kamara kezelésébe került, egyértelműen Habsburg-hű Kőszeg város és 
Szombathely között polgárháborús viszonyok álltak fenn; egy 1550. évi adat szerint a Bo-
dó Ferenc szombathelyi bíró vezette egykori támadásban a két kőszegi külváros csaknem 
                                                
 57 Fügedi 1972. 330., 352., Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 1998. 153-158. a korszak mezővárosaira: 

Bácskai 1965. 
 58 Schönvisner alapján mind Gosztonyi János, mind Paksy Balázs által átírt okleveleket közölte: ETA 1902. 

192-193. (nr. 184.), 233-234. (nr. 227.) A forrást legutóbb publikálta: Tóth – Zágorhidi Czigány 1994. 
106-108. (Nr. 232.) 

 59 Pl. ezt az álláspontot vallotta következetesen Házi Jenő (1892–1986) Sopron város főlevéltárosa, a 13 
kötetes középkori városi okmánytár közzéadója, a városmonográfia tervezésekor. 

 60 A városmonográfia joggal tartotta magát a megszokott periodicitáshoz: Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 
1998. 

 61 Paksyra: Horváth R. 2005. 28., 32., Korábbi szakirodalommal a korszakra: Pálffy 2008. 41-63. 
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elpusztult.62 A két város közötti konfliktusokra nem adhat automatikus magyarázatot a 
Szapolyai-Ferdinánd pártfelek hatalmi harcai; ez esetben nem kizárhatóak a Habsburg-hű 
elit belső konfliktusai sem. Ugyanis a betöltetlen győri püspöki székhez tartozó szombathe-
lyi javak döntően I. Ferdinánd Pozsony-Sopron centrumokkal kiépített, Mária királyné 
szinte megyei nagyságú magyaróvári uradalmára is támaszkodó hatalmi bázisának a részét 
képezték.63 E birtokokat kölcsöneik, szolgálataik fejében az I. Ferdinándhoz hű világi sze-
mélyek kapták meg, a várban katonaság állomásozott. A régebbi birtoklástörténeti kutatá-
sok alapján úgy tűnik, 1528 júniusáig Ferdinánd egyik legjelentősebb magyarországi támo-
gatója, Thurzó Elek országbíró (1527–1543) zálogolta a szombathelyi várat és uradalmát, 
majd ekkor 16.000 ft-ért Johann Hoffmann kincstartó kezére került. Thurzó 1529-júniusá-
ban engedélyt nyert arra, hogy az uradalmat 3500 ft visszamenőleges katonatartási költség 
lefizetése ellenében visszavásárolja, de ezzel nem élt. További részkutatásokra sarkall az 
újabb elemzés, ami hangsúlyozza: az 1528 februárjában I. Ferdinánd és a Thurzó-Fugger 
egyezkedések során felmerült, hogy a győri püspökség javait az 1527-ben erre már Mária 
királynétól engedélyt szerző Thurzó Elek megválthatja, de erről lemondott. A győri püs-
pökség javai, így a szombathelyi vár és uradalma is 1529 októberében laki Bakith Pál rác 
huszárkapitány birtokába kerültek.64 Ugyanakkor a tárgyidőszakban a szombathelyi várat, 
dominiumot minden bizonnyal fizetség, kölcsönök fejében I. Ferdinánd más katonai ve-
zetői is uralták; így 1529-ben Erasmus von Scheyrer kapitány, 1530 szeptemberében pedig 
Hans von Weispriach.65 A város és az uradalom Habsburg-hű uralom alá tartozását jelzi: 
1531 februárjában Batthyány Ferenc, a korábbi horvát bán (1525–1527), e városból (is) 
szervezte az I. Ferdinánd szlavóniai uralmát biztosító katonai-politikai lépéseit.66 Kőszeg 
1532. évi sikertelen oszmán ostroma a mai kutatások tükrében már nem csak egy kisvár és 
egy város hősies ellenállása eredményének, hanem a térség magyar, alsó-ausztriai, stájer 
rendjei sikeres együttműködésének köszönhető. Az oszmán hadjárat idején a szombathelyi 
vár a térség menekült lakosságának fontos védelmet jelentette, ott Ludovicus Pekry de Pet-
rovina horvát bán (1532–1537) szlavóniai főkapitány Ferdinánd-hű hadai állomásoztak, és 
onnan augusztus során eredményes hadmozdulatokra is sor került.67 

A Dél- és Nyugat-Dunántúlt pusztító oszmán hadjáratot követő esztendőkben a 
szombathelyi vár többször is a két uralkodó közötti polgárháború egyik bázisává vált, I. 
Ferdinánd hatalmi bázisához tartozott. Ennek hangsúlyozására az uralkodó 1534 októberé-
ben átírta és megerősítette a város kiváltságait, illetve egy újabb, október 16-án kiadott ki-

                                                
 62 Kőszeg jogi státusára: Bariska 2007. 15-62. A konfliktusokra: Bariska 2008. 711., 716. Bodó neve az 

adott évekből nem ismert, 16. századi szombathelyi bírói archontológiában nem található: Horváth 1993. 
229. 

 63 A két város közötti konfliktusok a Ferdinánd hű elit érdekellentéteiből fakadhattak, ugyanis azok 1532-
ben, illetve az ezt követő években is fennmaradtak (pl. borszállítás). Bariska 2008. 711., 716., Bariska 
2008 711., 716., Horváth – Kiss 1963. 73. (1534–1535: nr.56., 58.) 

 64 ETA 1902. 504., 534., ETA 1904. 71., R. Kiss 1908. XXV., Horváth 1993. 219-220. Párhuzamosan 
Győrre: Gecsényi 1976. 185-186. Az újabb eredményekre: Erdélyi 2000. 358. Az általános tendenciára, 
az egyházi birtokok elfoglalására: Istvánffy – Tállyai – Benits 2001., 2003. 116. 

 65 Kenyeres 2006. 149. (26. sz. lábjegyzet), 154. (48. sz. lábjegyzet). Az 1526–1554 közötti máig sem 
pontosan tisztázott birtoklástörténet egy összegzése: Karácsonyi 1889. 

 66 Laszowski 1916. 10. (nr. 16.) 
 67 Laszowski 1916. 119-120. (nr. 130.), 120-121. (nr. 134.) Bariska 2003. 17., 19., Fallenbüchl 1988. 74. A 

menekültekre: 1585-ben Vas Gergely Bejczy Miklós szőlősi jobbágya „mykor thörök chaßar Becj alol 
wyzha menth” datációval jelzi, ő akkor Szombathelyre húzódott be. VaML VKHLt, Litt. instr. fasc. 77. 
n. 49. 7., Géfin 1941. 23. A település egykorú jelentőségét érzékelteti: Istvánffy Miklós történeti mun-
kájában, az 1532. évi ostromnál, Kőszeg földrajzi meghatározását Sopron és Szombathely segítségével 
végezte el. Istvánffy – Tállyai – Benits 2001. 298. Dselaldzade Musztafa krónikájára hivatkozva Géfin 
Gyula nem zárta ki, hogy portyázó oszmán csapatok a várat eredménytelenül megostromolhatták. Géfin 
2008. 71. (Eredetileg 1944-ben megjelent közlemény.)  
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váltságlevélben polgárait „…ab omni solutione trubiti et theloni…” felmentette.68 1536–
1538 során Szombathely vára miatt laki Bakith Pál és a Szapolyai párthívévé szegődött 
enyingi Török Bálint dunántúli befolyási övezetekért folytatott küzdelmeinek egyik köz-
pontja lett; katonai mustrák mellett, az információszerzés és közvetítés egyik állomásának 
szerepét töltötte be. 1537 decemberében, midőn Török Bálint familiárisi hadai Sárkányszi-
getet elfoglalták, Kemendet ostromolták, az a hír terjedt el, hogy Erdődy Péter főlovász-
mester (1535–1545) katonái Körmend, vagy Szombathely ostromára készülnek. Minthogy 
a Ferdinánd-hű Kecseti Márton veszprémi püspök (1528–1548) a veszprémi és sümegi vá-
rak megmentésére már 1537 nyarán sem volt képes, az ekkor már Habsburg-hűségre állt 
Nádasdy Tamás tárnokmester (1536–1543), horvát bán (1537–1548) a Szombathelyen álló 
erőket vélte ahhoz alkalmasnak, hogy e várakat felmentsék.69 Az enyingi Török elől mene-
kült Kecseti az év végén már Szombathely falai között húzódott meg, valószínű ekkor és ezt 
követően a veszprémi egyház több kanonokja is a szombathelyi várban talált menedéket.70 

1535-ben a pozsonyi prépost, alkancellár (1533–1535) Ujlaky Ferenc kinevezésével 
a győri püspöki szék betöltésre került; az új főpásztor rögtön birtokai visszaszerzésébe is 
kezdett, és minthogy az uralkodót az országgyűlés is siettette a javak és a tizedek vissza-
szerzésére, I. Ferdinánd Révay Ferenc személynököt (1527–1542), Jurisich Miklóst és 
Bornemissza Pál királyi titkárt ez ügyben tárgyalások folytatására utasította. Az eredmény-
telenség miatt az egyházfő 1537-ben a pozsonyi káptalan előtt tiltást tett a püspökség to-
vábbi adományozásával, a tizedjövedelmek újabb megterhelésével szemben.71 A birtok-
vitában változást Bakith Pál 1537 végi, Eszéknél történt halála hozott. 1538. január 25-én 
I. Ferdinánd megparancsolta Várday Pál esztergomi érseknek (1526–1549), hogy Bakith 
győri püspökségi birtokait, Szombathely várát, városát és uradalmát kivéve a jogos tulajdo-
nos számára történő átadás végett foglalja le. A győri püspöki birtokállományból leválasz-
tott Szombathely és váruradalma pedig zálogjogon továbbra is a Bakith fivérek birtokában 
maradt.72 Emellett a királyi tanácsos, kancellár (1537?–1540) győri püspöknek a birtokáta-
dás fejében 2000 ft-ot kellett még a Bakith fivéreknek lefizetnie.73  

Bár az 1542. évi országgyűlés XLVIII. tc.-e a győri püspökséghez tartozó szombat-
helyi vár jogos tulajdonosának történő visszaadását mondta ki, az elhúzódó, eredménytelen 
tárgyalások miatt 1544. január 3-án I. Ferdinánd engedélyezte magnificus Bakith Péternek 
és Bakith Pál özvegyének, Theodorának, hogy szükség esetén a szombathelyi várat tartozé-
kaival ugyanazon zálogösszegért, amelyért a család tőle kapta, tovább zálogosíthassa.74 
Ugyanakkor ez év december 9-én I. Ferdinánd az egykori huszárkapitányának zálogolt 
szombathelyi vár és összes tartozéka vagyontömegéből az e javakhoz tartozó tizedeket 200 

                                                
 68 Kiváltságok megerősítése: VaML SzVLt, Okl. ir. fasc. 1. n. 1., MOL MKLt, LR 6. k. 353-354., DVD-

ROM 2006. nr. 6.137., A vámmentességre: MOL A 57 MKLt, LR 1. k., 226., DVD-ROM 2006. nr. 
1.364.  

 69 ETA 1906. 168. (nr. 184.) 
 70 Bessenyei 1994. 118. (nr. 165.), 124-125. (nr. 174.), 127-128. (nr. 177.), 133-135. (nr. 184.), 143. (nr. 

198.), 146-147. (nr. 200.), 153. (nr. 206.) A menekült kanonokokra: 1543. szeptember 16-án a veszprémi 
székesegyház Sopronban elhelyezett kincsei jegyzékelésekor erre utal a „…dominos custos tandem ex 
Sabaria adduxit Sopronium…” megfogalmazás. ETA 1909. 300. (Nr. 260.) 

 71 ETA 1904. 140., Horváth 1993. 219-220. 
 72 ETA 1906. 226-227. (nr. 231.) vö. ETA 1906. 226-227. (nr. 232.) a tizedek, így Szombathelykés, 

Locsmándkés, Arokközkés tizedkerületek dézsmáinak a beszedésében is a Bakith fivérek a káptalant 
akadályozzák. Horváth 1993. 220. 

 73 1538. május 24-én Thurzó Eleknek adott utasítás: ETA 1906. 250-251. (nr. 260.), az 1635-től fennálló 
megváltási összegről: Horváth 1993. 219-221., Fallenbüchl 1988. 98., 141. 

 74 CJH 1899. 102-103., ETA 1909. 325-326. (nr. 283.), Horváth 1993. 220. 
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ft-ért az örökösöktől visszavásárolta.75 Nem kizárt, hogy a fenti engedélyezést követően a 
szombathelyi vár újból Hans von Weispriach Freiherr zu Kobersdorf birtokába került, aki 
Dietrich von Hartisch tanácsos, soproni kapitány halálát követően, 1547 februárjában a 
Soproni kapitányság és ispánság megszerzésével (1553-ig) mondott le Szombathelyről.76 A 
megegyezések további lépései még kutatásra várnak; bár több diétai végzés, így az 
1547:XLVIII. tc., a győri püspökség javaihoz tartozó szombathelyi vár egyezség útján tör-
ténő visszaadását mondta ki, és az 1548:VIII. tc. is a püspökségi javak visszaadását sürget-
te,77 az elhúzódó tárgyalások 1549 tavaszától új, köztes irányt vettek. Úgy tűnt, Révay Fe-
renc nádori helytartó (1542–1553) hajlandó a Bakith örökösökkel egy cserére; az általuk 
elfoglalva tartott kezéből Holicsért és Sassinért cserébe elfogadná Szombathelyet. Március-
ban I. Ferdinánd Révay feltételei felől kért információkat, jelezve: Szombathely vára a 
hozzá tartozó javakkal és a három apátsághoz tartozó tizedekkel immáron 15.000 ft-os zá-
logösszeget jelent – azaz 3000 ft-tal többet, mint az egykori inscriptio.78 Bár Szombathely 
oszmán veszélyeztetettsége miatt a megegyezés kissé elhúzódott, de 1549 végén a Bakith 
család e javakat Révay Ferencnek átadta; így 1550 nyarán – mely esztendőben a vár és a 
város súlyos tűzkárt szenvedett – Révay már a püspöki tizedadás kötelezettségének megta-
gadása miatt a magukat nemeseknek mondó Meszlény falu lakosait királyi törvényszék elé 
idézte.79 A sors fintora, hogy az 1550. április 12-én, Várday Pál esztergomi érsek, királyi 
helytartó (1542–1549) halála után, a megürült tisztre kinevezett Ujlaky Ferenc (1550–
1554)80 a Szombathelyet és a hozzá tartozó uradalmat minden erőfeszítése ellenére sem 
tudta a győri püspökség birtokállományába visszaszerezni.  

Gregorianczi Pál zágrábi és győri püspök, királyi tanácsos egyik első győri főpász-
tori tevékenysége volt Szombathely városa (oppidum), vára (arx), annak tartozékai és a 
hozzá tartozó tizedek visszaváltása Révay Ferenc nádori helytartótól. A redemptió 1553. 
szeptember 26-án, az egyházfő kölcsönügyleteivel megkezdődött, az adásvétel lezárulása, 
Révay Mihály, János, Lőrinc és Ferenc fiainak végleges kifizetése a következő esztendőre 
(1554. július) áthúzódott. A püspök két nagy hitelezőjétől a Nádasdy Tamás számára diplo-
máciai szolgálatokat (is) teljesítő befolyásos familiáris ákosházi Sárkány Antaltól, és fivé-
rétől, Gregorianczi Ambrus deáktól több részletben 7000–6000 ft-okat vett fel, illetve rész-
ben ennek ellentételezésére 3000–2000 ft tartozás fejében a locsmándkés (culteli Lwch-
mankes) tizedkerületet, illetve a püspökség Himód falvát nékik zálogosította.81 A történeti 
munkáiról ismert, 1565. szeptember 13-án kalocsai érsekké kinevezett egyházfő még az 
évben, október 21-én, Bécsben elhunyt.82 
                                                
 75 ETA 1909. 391-392. (nr. 347.) Az 1533-ban Batthyány Ferencnek zálogolt németújvári tizedkerület 

(cultellus) bor- és gabonatizedeire: ETA 1904. 246-247. (nr. 213.), a Szombathelyhez tartozó tizedügyre: 
Horváth 1993. 220-221. 

 76 „…gegen abtrettung des schlos Stainamanger dem Bistumb Rab zuegehörrig so er weillendt Pauln 
Wagkhith eingeantwurt diser haubtmanschafft Odenburg halben, gethan zu vnnserm haubtman vnnd 
span daselbst zu Odenburg auffgenomen vnnd bestellt.” Leitmeritz, 1547. febr. 15. SL SVLt. Lad. VI. et 
F. fasc. 3. n. 91. 

 77 ETA 1909. 119. (nr. 104.), CJH 1899. 224-225. 
 78 ETA 1912. 137-138. (nr. 123.), Horváth 1993. 221. A Révay család felemelkedéséről: Pálffy 2009. 
 79 ETA 1912.. 387. (nr. 362.), Pozsony, 1550. júl. 24., R. Kiss 1908. 45-46., 110-111., 197., 216., 303. 
 80 R. Kiss 1908. LXXII-LXXXI., 394-395. (nr. 50.) 
 81 MOL MKLt LR 3. k. 172-175., DVD-Rom 2006. nr. 3.137., VaML VKHLt, Litt. Instr., fasc. 40. no. 56., 

Schoenvisner 1791. 259., Horváth 1993. 221. (Horváth következetesen Gregorianczy Antal deákról ír.), 
Géfin 2008. 88. Nagy 1865. 199-200. VaML VKHLt, Litt. instr., fasc. 40. no. 56. 

 82 A Szombathelyet átvevő püspök számára Ordody Kristóf provizor, Nagy Gergely castellanus és a kör-
mendi Karol János őrkanonok 1554. július inventálták a vár fegyverzetét: VaML VKHLt fv jkv 1554. 
júl. 2. Gregorianczi halálát követően vált a 16. században gyakorlattá, hogy az elhunyt püspök után a po-
zsonyi Magyar Kamara tisztviselői urbáriumokat, inventáriumokat készítettek a püspöki javakról. 
Zágorhidi Czigány 2000., Kenyeres 2002. 675-684. A győri püspöki szék betöltőiről további irodalom 
megadásával itt csak a legszükségesebb, a várostörténetéhez kapcsolódó információkat jelzem. 
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Miképpen az 1565-ben felvett urbárium is rögzítette, Gregorianczi a korábbi kivált-
ságok megtartása mellett módosított a szolgáltatásokon. Az évi két részletben lefizetendő 
200 arany censust 133-133 ft-ra átszámítva a folyó pénzhez aktualizálta. Ugyanakkor a 
várhoz őrállásra, és különböző hosszúfuvarokra (pl. tizedborok szállítása) kényszerítette 
őket. Ugyanakkor a kocsmáltatást a megszokott gyakorlatban hagyta.83 Részben ezt az ál-
lapotot rögzítette a velencei születésű diplomata főpap, az 1565. december 11-én győri 
püspökség adminisztrátorává kinevezett, de a püspökség javaival nem törődő, azokat in-
kább bevételi lehetőségnek tekintő Delphino Zacharias 1571. évi lemondását követően fel-
vett urbárium is, amely a forrástípus specialitásaként a püspöki officialisok városi lakos-
sággal szembeni hatalmaskodásait is rögzítette.84 A tárgyidőszakban, 1567 júliusában I. 
Miksa átírta Szombathely privilegiumait, és ugyanebben esztendőben az uralkodó – illetve 
Oláh Miklós esztergomi érsek –, felső-magyarországi példával figyelmeztette a mezőváros 
lakosait a kálvini és szentháromságtagadó tanok terjedésére, figyelmüket felhívta a katoli-
kus hit megtartására.85 A nagyszebeni származású Liszthy (Listius) János világi, majd egy-
házi pályafutásában nagy szerepet játszott Oláh Miklós esztergomi érsek (1553–1568). A 
veszprémi püspöki széket (1568-) követően, 1573. január 1-jén győri püspöki kinevezést 
nyert, majd ez évben Verancsics Antal kancellár (1569–1573) júniusban bekövetkezett ha-
lála miatt alkancellárból főkancelláriai tisztet megszerző, magyar tanácsosi, komoly kor-
mányzati-politikai súllyal rendelkező humanista műveltségű főpap 1577 márciusában, Prá-
gában bekövetkezett haláláig volt a város földesura.86 Ugyanakkor a halálát követően fel-
vett urbárium nem csak az 1572-ben számában rögzített 8 fős várőrséget vette át, de a szol-
gáltatások bővülését is hozta: a vár megőrzésében és építésében bármiféle szükségben kö-
telesek rendelkezésre állni. Minden bizonnyal az újabb terheknek is köszönhető, hogy a 
szombathelyi városvezetés még az új püspök kinevezése előtt, 1578 januárjában átíratta és 
megerősíttette az uralkodóval, magyar trónon I. Rudolffal a város privilegiumait.87 

Liszthy utóda a tárgyidőszak tán’ egyik legnagyobb formátumú főpapja, a horvát 
főnemesi családból származó, Krakkóban, Bécsben, Rómában, Padovában tanult trakostyá-
ni Draskovich (I.) György, Martinuzzi Frater György unokaöccse. Párhuzamosan fontos ál-
lamkormányzati és egyházi funkciókat töltött be; 1553-től 1587-ben bekövetkezett haláláig 
királyi tanácsos, 1553-tól királyi titkár, 1557–1560 között al-, 1578 és 1586 között kancel-
lár volt. 1557–1563 között pécsi, majd 1563–1578 között zágrábi püspök, 1568–1575 kö-
zött a horvát-szlavón báni. Mindezen egyházi-, világi tisztségekkel párhuzamosan 1572-től 
haláláig bács-kalocsai érsek. Hat évvel később, 1578. április 26-án győri püspöki (helye-
sebben a püspökség adminisztrátora) kinevezést nyert, 1585 decemberében a bíboros lett. 
Világi hivatali karrierje csúcsát 1586 nyarán érte el: II. Rudolf neki adományozta a Radé-
czy István halálával megürült helytartói tisztet, és Pest vármegye ispáni hivatalát is betöl-
tötte.88 Draskovich egyházmegyéiben a katolikus megújulás következetes híve volt. Még I. 
Ferdinánd követeként mint pécsi püspök – Gregorianczi Pál zágrábi püspökkel (1550–
1554) – részt vett a tridenti zsinaton, annak határozatait mind a zágrábi (1570., 1574), mind 
a győri egyházmegyéiben zsinatokon kihirdette. A győri egyházmegye főpásztoraként alig 
egy évvel kinevezését követően, 1579. augusztus 2-4. között, Szombathelyen egyházme-

                                                
 83 Zágorhidi Czigány 2000. 14-15. 
 84 Az 1569:XXV. tc. valójában az ő lemondatását követelte. CJH 1899. , Horváth 1993. 222. A főpap 

életútját a Győri Egyházmegyei Levéltár munkatársa, Nemes Gábor kutatja. Eredményeit 2008. október 
15-én, a Győri Levéltári Napon vatikáni kutatásokon alapuló előadásán ismertette. Zágorhidi Czigány 
2000. 26-27. A földesurak és a város kapcsolatát példázza Averkorn 1997. 

 85 VaML SzVLt, Okl. ir., fasc. 1. no. 1., uo. VKHLt Litt. instr. fasc. 77. no. 44. 
 86 Fallenbüchl 1988. 98., 101., 131., Fazekas 2002. 228-229., Fazekas 2005. 347., Horváth 1993. 222. 
 87 Zágorhidi Czigány 2000. 55., VaML SzVLt, Okl. ir. fasc. 1. no. 1. 
 88 Koltai 1995. 44-45., Mikó – Pálffy 1999. 139-140. Draskovich kardinálisi kinevezésének politikai 

hátteréről: Tusor 2005. 54-55. 
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gyei zsinatot hívott össze, ahol a korban a királyi Magyarországon egyedül hirdették ki a 
katolikus megújulásban fordulatot jelentő tridenti határozatokat.89 A zsinat aktáit, határoza-
tait Draskovich még ezévben Prágában kinyomtatta.90 Draskovich egyházmegyéjében le 
szerette volna telepíteni a jezsuita rendet, ezért Szombathelyre hívta a sziszeki Pitacsics 
Márk (Marko Pitačić) atyát, aki 1579. augusztus 2-én, a zsinaton elmondott „Oratio..”-ja 
hitvita tárgya lett. A Wittenbergben tanult Beregszászi Péter református lelkész, váradi es-
peres még az évben válaszolt rá a Hoffhalter váradi nyomdájában kiadott „Apologia…”-já-
ban.91 A város lakosságát csekély mértékben érintethette meg az új tanok megjelenése. 
Minden bizonnyal Szombathelyről származhatott az a Szele Jánosként beazonosított Jo-
hannes de Sabaria, aki 1556-ban üdvözlő verset írt Molnár Gergely kolozsvári iskola rektor 
„Elementa grammaticae latinae…” című kötetébe, de rajta kívül más e városból származó 
felekezetváltó litterátus jelenleg nem ismert.92 
 Sok tekintetben, így egyházi és világi pályafutásában is Draskovichhoz hasonlítható 
utóda, a királyi tanácsos Heresenczy Péter pályaíve. Az 1586 szeptemberében – Drasko-
vich (I.) Györgyöt követve – kancellári kinevezést nyert zágrábi püspök 1587. augusztus 
13-i kinevezéssel lett a győri egyházmegye főpásztora. E főpapi tisztében 1588-ban arra 
kötelezte magát, hogy birtokai jövedelméből évi 4000 ft-ot a végvárak költségeire fordít. 
1590. február 16-án prágai házában végrendelkezett.93 A győri egyházmegye élén utóda, a 
pécsi püspöki székből 1592-ben a győribe kinevezett Kutassy János lett, aki e tisztet 1597-
ig töltötte be. Világi kormányzati karrierje is jelenleg ettől az időtől ismert: 1592-től 1597 
elejéig királyi kancellár, majd 1597-től 1601 novemberében bekövetkezett haláláig az ál-
lamkormányzatban királyi helytartói, főkancellári hivatal, illetve esztergomi érseki stallu-
mot viselt. Győri püspöksége kezdetén (1592) a szombathelyi vár falai nagyrészének meg-
erősítésére törekedett.94  
 Az 1553/1554 körül született, a krakkói egyetemre járt Hetési Pethe Márton 1598 
áprilisában a váradi püspökség éléről, a bács-kalocsai érsekként püspökségi adminisztrátor-
ként került a győri püspöki székbe, mely egyházi tiszteket 1605. október 3-án, Bécsben be-
következett haláláig viselt. Világi karrierje is ez évtől „lódult” meg: 1598. április 16-án 
magyar királyi kancellárrá, majd 1602. február 8-án királyi helytartóvá nevezték ki. Bocs-
kai hajdúkapitánya, Némethy Gergely hadai elől a kevéssé védhető Szombathelyet magára 
hagyva Batthyány Ferenc szalónaki várába menekült, majd egy életét is kockáztató, nyu-
gat-dunántúli „vesszőfutást” követően Bécsben talált menedéket. Második végakarata alap-
ján a pozsonyi Szent Márton-templomban temették el.95  

                                                
 89 Koltai 1995. 43., 45-53.  
 90 A könyv kiadása: Acta et constitutiones diocesianae synodi Jauriensis sub Reverendis in Christo patre ac 

Domino Georgio Drascovito (…), [Prága] 1579. (RMK 1898. 681.), a kiadásról és a zsinati 
határozatoról: Koltai 1995. 55-56. A szombathelyi zsinat szervezésében részt vett, azon jelen lévő több 
egyházmegyés pap életrajzát, pl. Akacz Miklós szombathelyi városplébános, az 1575–1600 között győri 
éneklőkanonok pápai Ozon János Vitarius János, a Krakkóban tanult, 1574–1580 között mesterkanonok 
Egyeduti Gergely, közli: Bedy 1938. 375., 382., 384.  

 91 Oratio Marci p. Jesuitae Sabariensis 1579. évi munkájára írt válaszirat: Apologia pro eclesiis reformatis, 
actis impiis synodi Sabariensis opposito, autore Petro Berexsio…[Várad:Hoffhalter, 1579.], RMNY I. 
1971. nr. 372., 572., RMK II. Nr. 189. 

 92 Molnár „Elementa grammaticae latinae pro recta scholasticae…” kötetének első kiadása Kolozsvárott, 
Georg Hoffgreff nyomdájában 1556-ban jelent meg, de első fennmaradt újrakiadása az 1602. évi Alvin-
czi Péter előszavával. RMNY I. Nr. 136., RMNY II. Nr. 887., Molnár művének későbbi kiadásaira: 
RMNY III. 2000. nr. 1988., 2323. 

 93 Kollányi 1900. 189-190., Mikó – Pálffy 1999. 140-141. Draskovich kardinálisi kinevezésének politikai 
hátteréről: Tusor 2005. 54-55. 

 94 Nagyszombatban található sírköve mellett életrajzi adattárát is közli: Kollányi 1900. 178-181., Ludiková 
2002. 96-98., a szombathelyi várra: SL SVLt, Lad. XIX. et T. fasc, 1. n. 65. 

 95 Kollányi 1900. 183-184., Mikó – Pálffy 2002. 148-149., Dominkovits 2006/a. 55-57. 
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 A 16. század derekán visszaváltott Szombathely földesurai az egykorú egyházme-
gyék hierarchiájában az esztergomi főegyházmegye után nagyon előkelő helyen álló győri 
egyházmegye főpásztori – és ezzel Győr vármegye (fő)ispáni – tisztét bírták, gyakran 
emellett a bács-kalocsai, illetve az esztergomi érseki stallumot is megkapták. Mindezen fő-
papi hivatalok mellett a magyar politikai elit legfelső szintjét képviselve a Habsburg Mo-
narchiába integrálódott Magyar Királyság meghatározó közigazgatási hivatalait is betöltöt-
ték. Többen (pl. Draskovich, Liszthy, Heresenczy) győri egyházi hivataluk elnyerésével je-
lentős anyagi kötelezettséget vállalt a végvárrendszer fenntartásában.96 A püspöki székhe-
lyükről, a garnizonvárossá vált Győrből jelentős mértékben kiszorult egyházfők – a tridenti 
zsinat által is előírt rezidencia-tartástól is érintetve – rezidenciái Draskovich György épít-
kezéseit követve egyrészt a Sopron melletti, Bécshez közeli Rákoson, ekkor a többsejtű 
szombathelyi uradalom Fertő-parti mezővárosában, illetve a szombathelyi várban voltak. 
(Nem szabad feledni, a főpapok a végvári rendszerben, a Rábaköz védelmében jelentősebb 
funkcióval bíró keszői várból is többször datálták leveleiket.) A püspöki itineráriumok el-
készítése mind a főpapok életrajza, mind a püspökségi birtokközpontok funkcióinak vizs-
gálata szempontjából jelentős lenne.  

2.2 A mezőváros lakossága az urbáriumok alapján 

A 16. század derekán többször is tűzvészpusztította Szombathelyet (1538, 1550);97 a de 
mezőváros (oppidum) az Alsó-ausztriai Kamara számára zálogolt, nem Magyarországhoz 
adózó uradalmi központokat, így elsősorban Kőszeget nem számítva, az egykori Vas vár-
megye legnagyobb, legjelentősebb mezővárosa volt. 1549-ben az adó-rovók Vas várme-
gyei lajstromukban 20, nagyon eltérő nagyságú, fejlettségű mezővárosnak minősített tele-
pülést regisztráltak (valójában Szalónakot, Monyorókeréket „civitas”-nak nevezték, de 
ezek egyértelműen oppidumként tarthatók számon).98 A települések jogi státusának bi-
zonytalanságát a kor köz- és adóigazgatásban tevékenykedő tisztviselői számára is jól mu-
tatja, hogy fél évszázaddal később, 1598-ban, ugyanezen a területen már csak 12 oppidum 
került a korábbinál pontosabb, házadó-összeírásba.99 A 16. század derekán az adórovók is-
meretei és megítélése nyomán, a mezővárosként jelzett vasi települések között Szombat-
hely helyét az adózó erő regisztrációja alapján az alábbi táblázat jelzi.  

                                                
 96 Pálffy 2008. 176., 240-241.,  
 97 Pl. 1538-ban Bakith Mihály kérte az égett házak nagy száma miatt a portaszám csökkentését kérte a Ma-

gyar kamarától. MOL E 41. MKA Litt. ad. Cam. ex., 1538. No. 11. 1550-ben a Helytartóság Ivánczy 
Péter és Zarka János alispánokat arra figyelmeztette, hogy a leégett város lakosságán ne hajtsák be az 
adóhátralékokat. R. Kiss 1908. 313. (nr. 311.) Valószínű, 1555-ben is hasonló ok miatt nem került a me-
zőváros az adójegyzékbe: MOL MKA CP Connumeratio Dicae Comit[a]tus Castriferrei Anni 1555. 853-
959., míg 1556-ban 50 portával regisztrálták. Ekkor Körmend 38, Vép 32, Vasvár 21 portával került az 
összeírásba: uo. Anni 1556. 1027., 1030., 1037., 1039., 1044. 

 98 Maksay 1990. 860-861., Az ingadozó terminus használatra: 1549-ben „oppidum Zolonok” polgárai tettek 
felvallást: VaML VKHLt fv jkv 1549: 313. (1549. jan. 20.) 

 99 Dobra, Farkasfa, Felsőlendva, Körmend, Léka, Monyorókerék, Muraszombat, Rohonc, Szalónak, 
Szombathely, Vép, Vörösvár. Dávid 2001. 524-561.  
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MEZŐVÁROSOK FÖLDESÚR 1 2 3 4 5 6 7 

Dobra Choron András 3 4 1 4 4 2 - 
Egervár Nádasdy Tamás 8,5 1 3 - 2 1 0,5 

Felsőlendva Nicolaus von Salm és 
Székely Magdolna 

(4) 
+ 

(3) 
7 

(4) 
+ 

(4) 
8 

(-) 
+ 

(1) 
1 

- - - - 

Ikervár Nádasdy Tamás 26 8 - 9 10 1 1 
Körmend Tarnóczy András 60 31 - 40 1 4 19 
Léka100 Nádasdy Tamás 4 5 - 2 4 2 - 

Monyorókerék101 Erdődy Péter 8,5 6 1 3 10 1 12,5 
Németújvár Batthyány Ferenc - 22 - 8 10 1 27 

Pápóc Nádasdy Tamás és más 
birtokosok102 

14 3 2 2 1 - 1,5 

Rákos103 Batthyány Ferenc 15 10 1 - - - 1 
Muraszombat Nicolaus von Salm és 

Székely Magdolna 
(24,5) 

+ 
(27) 
51,5 

(15) 
+ 

(14) 
29 

(-) 
+ 
(1) 
1 

(-) 
+ 
(1) 
1 

(2) 
+ 
(1) 
3 

- (4) 
+ 
(5) 
9 

Rohonc Batthyány Ferenc és 
Choron András 

(20) + 
(19) 
39 

(26) 
+ (27) 

53 

(3) 
+ 
(2) 
5 

(9) 
+ 

(7) 
16 

(2) 
+ 

(6) 
8 

(-) 
+ 

(5) 
5 

(1) 
+ 

(1) 
2 

Sár Nádasdy Tamás 3 - - 9 5 - - 
Sücc Erdődy Péter 10 9 2 3 - 1 1 

Szalónak104 Batthyány Ferenc és 
Choron András 

7 4 1 5 6 1 13 

Szentgotthárd Nicolaus von Salm 2 22 - - - 1 - 
Szombathely Bakith Péter 70 48 - 20 5 2 26 

Vasvár Vasvári Káptalan és a 
gersei Pethő család 

(5) 
+ 

(6) 
11 

(10) 
+ 

(16) 
26 

(2) 
+ 
(-) 
2 

(2) 
+ 

(6) 
8 

(-) 
+ 

(1) 
1 

(-) 
+ 

(1) 
1 

(1) 
+ 

(0,5) 
1,5 

Vép Erdődy Péter 40 36 6 14 4 - 1 
Vörösvár Nádasdy Tamás 8,5 7 - 2 4 1 - 

Jelmagyarázat: 1.) portaszám; 2.) zsellér, 3.) puszta jobbágytelek 4.) új benépesítésű jobbágytelek; 5.) földesúri 
szolgálatban álló; 6.) iparűzők, vagy ipari létesítmény (pl. malom) 7. egyéb (adófizetéstől mentesített szemé-
lyek, pl.: szabadosok, familiárisok, officiálisok, pásztorok). 

1. sz. táblázat 
Vas vármegye mezővárosként számon tartott települései, 1549.105 

                                                
 100 Landeck és Léka judicatus-ként! Az egy bírói szék (judicatus) alá összevont településcsoportok a várme-

gye ún. tótsági részében voltak gyakoriak! A településre: Schermann 1936. 42-43., 46-51. 
 101 Az adó-összeírásban civitasként regisztrált Monyorókerék településhez mind a belső város (civitas 

interior), mind a külváros (suburbium seu Kolon) beszámításra került. 
 102 A pápóci prépost, az asszonyfai Ostffy család és Sárkány Antal birtokai külön elválasztásra nem kerül-

tek. 
 103 Vásárosrákos. 
 104 Az adatok az akkor különálló faluként feltüntetett Ószalónak nélkül kerültek felvételre. 
 105 A táblázat forrása: Maksay 1990. 857-902., Az eredeti forrás Szombathely esetében Bakith Péter és a 

szőkeföldi birtokos, Bejczy Ambrus malmait is megnevezi: MOL E 156 MKA CP Conscriptio dicae 
Comitatus Castriferrei de Anno 1549:459. 
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 A dicális adóösszeírás adatfelvételei nyomán a vármegye legjelentősebb mezővá-
rosainak csoportját Szombathely, Körmend, Vép alkotta, tőlük csupán valamivel maradt el 
Muraszombat, Rohonc, de több e státusban nyilvántartott település e forrástípus adatolása 
– azaz egy elemzési rendszer csupán egy lehetséges összetevője – alapján inkább az olykor 
mezővárosi szerepköröket is ellátó falvak, vagy falvak közé lenne sorolható. 

A püspöki szék megürülése következtében, a 16. század közepi Szombathelyről 
több, ugyanazon adatfelvételi alapelv szerint, a szomszédságokat tekintve minden bi-
zonnyal ugyanazt az útvonalat bejárva elkészített urbárium maradt fenn (1565, 1571, 1572, 
1577),106 melyek közül a leginformatívabbak az alapvetően agrár város lakosságának ré-
tegződéséről az alábbi képet nyújtják.  
 

TELEKNAGYSÁG/ÉV/HÁZTARTÁS 1565 1571 1577 

 1/8 - - 1 
 1/4  (2/8) 89 83 76 
 3/8 - - 1 
 2/4  (4/8) 105 97 80 
 3/4  (6/8) - 9 11 
 4/4  (8/8) 18 18 20 
 5/4  (10/8) - - 1 
 6/4  (12/8) - - 2 
 8/4  (16/8) 1 - 1 
 9/4  (18/8) - 7 - 
 10/4  (20/8) - 2 - 
 11/4 (22/8) - 1 1 

Összesen 213 217 194 

2. sz. táblázat 
Szombathely háztartásfői az urbáriumok alapján, 1565–1577.107 

Az urbáriumok egységes, a telek nagyság szerinti kategóriába sorolás alapján ké-
szült adatfelvétele egyfajta – cseppet sem tanulságmentes – összehasonlítást enged meg, 
amely a viszonylag rövid időszakból is lényeges változásokra mutat rá. Az 1565. évi urbá-
rium a forrásban rögzített háztartásfők 49,3 %-ot kitevő, meghatározó csoportját a ½ telke-
sek között tartották számon. (Egy egész telekhez 32 hold szántó tartozott.) A másik megha-
tározó csoportot a 41,8 %-ot kitevő ¼ telekkel rendelkezők alkották. A háztartásfők harma-
dik, karakteresen elkülönülő csoportját a 8,3 %-ot kitevő egész telkesek jelentették. Ekkor 
csupán az Ankerrayter család rendelkezett ezeknél nagyobb tulajdonnal. Az alap-tendenciát 
kihangsúlyozó, de átmeneti állapotot érzékeltető 1571-es urbárium mellett az 1577-es egy, a 
korábbiaknál jóval differenciáltabban hierarchizált tulajdon- és birtokszerkezetre, és ezzel 
együtt a helyi társadalom korábbinál jóval erősebb vagyoni differenciálódására mutat. Az 
1565-ös 4, az 1571-es 7 vagyoni kategória helyett itt 10 jelenik meg, melyben a legnagyobb 
csökkenéssel, 41,2 %-ra esik vissza az 1565-ben majdnem a háztartások felét jelentő ½ telke-
sek aránya, 39,2 %-ra csökkent a ¼ telkesek aránya. A regisztráció alapját jelentő telek ak-
kumlációjának növekedő arányai kevésbé meglepőek a 2 %-os növekedést mutató egésztel-
kesek között, a vagyoni differenciálódás jelensége jóval inkább tetten érhető az annál na-
                                                
 106 Az 1572. évi urbárium nem olyan részletes, mint a megelőző esztendőben felvett. Zágorhidi Czigány 

2000. 35-40. Az 1565., 1571., 1572. urbárium másolatai és az 1577. évi urbárium kivonata Herzan bíbo-
ros, szombathelyi püspök által elkészíttetett iratgyűjteményben (is) megtalálható. Lendvay Márton 1803. 
évi hiteles másolatai: SzEL, SzPL, Vegy. ir. no. 27., 34., 47. 

 107 A táblázat forrásai: Zágorhidi Czigány 2000. 9-14., 19-26., 49-55. 
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gyobb telekhányaddal rendelkezők sorában, illetve egy számarányát is tekintve jelentős új 
kategória, a háztartások 5,7 %-át kitevő ¾ telkesek megjelenésében. A Szele, vagy a Hetésy 
család ingatlan tulajdon gyarapodása immáron családszinten jelzi a későbbi nominális mik-
rovizsgálatok lehetőségeit. A korábbi állapothoz képest jóval polarizáltabb tulajdonviszo-
nyok (1/8-tól 22/8-ig terjedő ingatlan nagyság) egy olyan tulajdon átrendeződés keretében 
valósultak meg, amely nem vonta maga után a háztartások nagymérvű pauperizációját. 

Az urbáriumok háztartásfők neveihez fűzött bejegyzéseket tanulmányozva egy ezzel 
szorosan összefüggő jelenség tűnik fel. Az 1570-es évtizedben alapvető változások mehettek 
végben a helyi társadalom összetételében. Míg az 1571-es urbárium 21 esetben, a háztartá-
sok 9,7 %-ában (8,75 teleknagysággal) jelzi a „deserta” állapotot, az évtized derekára egy 
kisebb társadalmi „földindulás” következhetett be. Míg 1577-ben 23 családfő (11,8%) telke 
esetében jelezték az összeírók a puszta telket, 33 családfőnél (17%) (egyes esetekben az 
egész család hangsúlyozásával) „mortuus” megjelöléssel egyértelműsítettek, míg 9 esetben 
(4,6%) az adózásképtelen szinonimájaként használható „pauper” minősítés került a forrásba. 
Így nem túlzás annak a jelzése, hogy a telekváltozások mögött egy, elemei döntő részében 
még nem ismert, összetett, tulajdon átrendeződéssel járó, demográfiai, migrációs, folyamat 
zajlott le. (Az 1577. évi urbáriumban jelenik meg először az „exempt” plébánia.) 

Ha a 194 háztartásfőt teleknagyságokkal felsoroló 1577. évi urbárium névanyagát 
összevetjük az utcarendben felvett, immáron csak neveket tartalmazó 1592. évi, 202 nevet 
tartalmazó urbáriummal, 65 család (32 %) ugyanazon a telken azonosítható. A régi lakos-
ság a nevek alapján bizonyosan beazonosítható utcán, városon belüli ingatlanváltása 5-10 
%-os arányra tehető. Bár az új nevek megjelenése magas arányú, és már a nominális vizs-
gálat alapján is valószínűsíthető az, hogy a 16. század középső harmadában a városba me-
nekült, betelepedett nemesi családok összetétele megváltozott, a jelenlegi adatállomány 
birtokában a fentieken túlmutató arányszámok megadása – pl. a gyakori vezetéknevek 
nagy száma miatt (pl. Barbély, Szabó, Takács, Varga) – nem célszerű.  

A társadalmi nemek kutatásának témakörében a kisvárosi társadalom ún. „másik 
fele”, a nők, az asszonyok státusának kutatásához a női családfők regisztrálásával ez a for-
rástípus is adalékokkal szolgál.108 Az 1565. évi urbárium csupán egy háztartásfő özvegy-
asszonyt (a ½ telkes Pap Janusnét) tüntet fel, mellette egy, sem a férjezettséget, sem pedig 
az özvegyi állapotot nem egyértelműen feltüntető feljegyzésben a ½ telekes „Kolos Aßon” 
található. A helyi társadalomban az 1570-es években beállott nagy demográfiai változások 
e nézőpontból is visszatükröződnek. Az 1571. évi urbáriumban feltűnő nagy a férjük ne-
vén, relictaként számontartott özvegyasszonyok száma: 26 fő, a családfők 12 %-a. Ők dön-
tően ½ (12 fő) és ¼ ( 10 fő) telkesek, de egész (2 fő) és ¾ (1 fő) telektulajdonú is található 
közöttük. Az 1577. évi urbáriumban bár számuk némileg csökkent, hisz ekkor 22 özvegy-
asszonyt írtak össze, de számarányuk nem változott, miképpen összetételük is az előzőhöz 
hasonló. A tárgyidőszakból jelenleg ismert egyetlen végakarat egy püspöki officiális, Gal 
György gazdatiszt feleségéé, Szlakoczi Kataliné. A forrás speciális körülmények között ke-
letkezett: a szóbeli végakaratot 1571-ben – minden bizonnyal vagyonjogi per miatt – tanú-
vallomások alapján foglalta írásba a vasvári káptalan.109 

2.3. A mezőváros nemessége 

A korábbi várostörténet-írás – a várossal, a Gyöngyös utcával határos, Szombathelyen be-
lüli területként jelzett Szőkefölde nemesi birtokosát, az 1511-ben a területre királyi 
donatiót nyert Bejczy családot kivéve – a Mohács előtti időszakban karakteresen elutasítja 

                                                
 108 Fogalomra, kutatástörténetére, elemzési lehetőségekre: Szende 2004. 115-128., illetve: Pils 2002. Ha-

sonló forrástípuson alapulva a női családfők arányára Sárospatakon: Péter 1989. 
 109 VaML VKHLt Test., fasc. 5. no. 19. A forrást elemzi és közli: Dominkovits 2006/b. 
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nemesi jogállású személy helyi egzisztálását. Az újabb városmonográfia jóval árnyaltabban 
fogalmaz. Szerény számú, de a közvetlen térség nemességgel szoros kapcsolatokat ápoló, 
püspöki kegy folytán nemességet nyert, avagy nemesként püspöki szolgálatba állt e mező-
városban lakó familiárist jelez.110  

A 16. század középső harmadára a horvát-szlavón területek, a dél-dunántúli várme-
gyék (Tolna, Somogy, Zala) nemesi lakosságának egy jelentős része az oszmán-hódítás elől 
menekülve, továbbá Vas vármegye nemességének egyrésze nagyobb biztonságot keresve a 
védettebb városokba, így Szombathelyre (is) költözött.111 A helyi nemesek származási, adó-
zási különbségeit jelzi Gregorianczy Ambrus deák több nemes (így Bejczy Ambrus, Zarka 
Pál) jelenlétében, a mezővárosi nemesekről 1556-ban lefolytatott vizsgálata. 11 családfő (pl. 
Baracskay Máté [?] özvegye, Gál György, Jonás Mátyás, Nagy György, Párnás Benedek öz-
vegye, Rady László, Zokolj János) az oszmánok elől menekült ide, és az ország törvényei 
szerint taxát fizetnek. Csiszár György nem e félelem miatt költözött be, magát a polgárság 
közé adta. Hasonlóképpen cselekedett a paraszti sorban élő Kucsár Mihály is, aki szintén a 
polgárok módjára adózott, miképpen Fodor Albert és Lewtyncz János hasonlóképpen, de ők 
zsellérsorban éltek. A városi terhekkel szemben Polányi Sebestyén emelt óvást.112  

A Szigetvár elfoglalása előtt egy esztendővel felvett, 1565-ös urbárium Szombat-
helyen 11 nemesi háztartásfőt (pl. Bosnyák, Bajcsy, Ládonyi, Némay, Tomaj tagjait) re-
gisztrált. (A statisztikai pontosságát némileg megkérdőjelezi, hogy az 1560-ban armálist 
nyert Ankerrayter család még nem szerepel a kiváltságosak sorában.)113 Az 1572. évi úrbá-
rium 14 főt tüntetett fel; a nominális vizsgálat a családok jelentős arányú kicserélődését – 
amely mögött egyaránt húzódhat haláleset és tovább vándorlás – mutatja. Míg az új csalá-
dokat a Bakoch, Baka, Baracskay, Désházy, Pálffy, a kontinuitást pl. a püspöki familiáris 
Némay család neve illusztrálja. Az 1577. évi urbárium a nemesség megdöbbentő helyi ará-
nyát mutatja: 1 főrendű (Nádasdy Kristóf) és 40 nemesi jogállású személy (a háztartásfők 
20,8 %-át) élt ekkor Szombathelyen. A mezőváros nemességének eme változása a későbbi-
ekben Vas vármegye és a térség nemesi társadalmának változásával együtt, a nyugat-du-
nántúli nemesi migráció egy kis részecskéjeként értelmezhető. Az adózási konfliktusokkal 
is terhelt kapcsolat mögött egy vagyonában, társadalmi kapcsolatrendszerében, betöltött 
státusaiban differenciált helyi nemesi társadalom állt. 

A szombathelyi nemesség eredetének összetettségét a menekült nemesek mellett a 
máig alig ismert vezető püspöki familiárisok, a győri püspök szombathelyi udvarbíráiról 
alkotható vázlat is jól érzékelteti. A 16. századi várnagyok közül többen Vas vármegye ne-
mesi társadalmából származtak (pl. 1538: Szelestey Miklós, 1552–1553: lukafalvi Zarka 
Miklós), életpályájuk során megyei hivatalt is betölthettek (Zarka 1548–1550 során Vas 
vármegye alispánja volt). Többen a győri egyházmegye más területeiről t álltak a püs-
pök(ök) szolgálatába (1554, 1566: Némay Máté családja Komárom vármegye nemesi tár-
sadalmából származott), de a püspök legszorosabb rokonsági körébe tartozó személyeket is 
gyakran találhatunk soraikban, így Gregorianczi Pál püspök fivérét, Ambrust (1561: prae-
fectus), vagy Heresenczy Péter püspök János fivérét (1606: praefectus).114 A már említett 
Némay Mátyás esete a püspöki familiárisok más főrendekhez fűződő kapcsolatára, megyei 
birtokaira is felhívja a figyelmet: ő 1569 novemberében Batthyány Boldizsárral levelet 
váltva jelezte, a csákányi [?] hegyben kicsiny szőlőt bírt.115 Heresenczy János esete nem 
                                                
 110 Horváth 1993. 40-41., 65-72., Tóth – Zágorhidi Czigány 1994. 98-101, Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 

1998. 158-159., 164-169., 215-218. 
 111 Horváth 1993. 65-72. A szlavóniai migrációra: Petrić 2002. 163-166. Az egykorú Tolna vármegyei 

nemességre: Szakály 1969. 55-60. A témakörre: Dominkovits 2001/a. 
 112 VaML VKHLt Litt. instr., fasc. 77. no. 41. 
 113 Az Ankerrayter családra: Horváth 1993. 72-75., Gecsényi 2003. 106., 109. 
 114 Horváth 1993. 304-305., Zarkára még: PBFL Guary cs. lt., no. 162., 164., 166. 
 115 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 33.603. 
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csak a horvát-szlavón vármegyékből Nyugat-Dunántúl irányába végbement nagyon jelen-
tős nemesi migrációt jelzi – amit a rokonsági kapcsolatokon kívül az a tény is felerősít, 
hogy a győri püspökök egy jelentős része a horvát-szlavón nemesi társadalomhoz is tarto-
zott, korábban a zágrábi egyházmegye élén álltak –, hanem arra is rámutat, hogy egy-egy 
familiáris több dominust is szolgált: ő már 1582 októberében Draskovich György familiári-
sai közé tartozott.116 Bátyja, a püspök a várföldek használatát engedte meg neki (szemes-
termények vetése), ami miatt magasrangú testvére halálát követően, 1590-ben Szlaychich 
Mátyás provisorral konfliktusa támadt.117 Egyes családok több tagja is a győri püspök szol-
gálatában állt; a 16. században a már említett Némay mellett ilyen volt a Hrasztoviczay is. 
1592-ben Hrasztoviczay Mihály, 1593-ban György neve tűnik fel.118  

A mezővárosi nemesség sokszínűségéhez engedtessék meg két utalás: a Szombat-
helyhez kötött nemesi családok közül a 16. század második felében az egyik legismertebb 
az Ankerrayter család. A pozsonyi Magyar Kamara szolgálatában álló család két generá-
ciójának tagjai jól példázzák a megnemesedett, jelentős vagyont, kapcsolati tőkét szerzett 
polgár és leszármazottainak mozgástereit a köz- és pénzügyigazgatási kormányszerv, a ka-
tolikus egyház középrétegei (pápóci prépost), és földesúri familiáritás (gr. Zrínyi György 
szolgálatában) dimenzióiban.119 Kevésbé ismert, de hasonló jelentőséggel bír a város nevét 
viselő Szombathelyi família. A család kitűnően iskolázott tagjai a 16. század végén, 17. 
század elején, párhuzamosan egyaránt vállaltak megyei, és országos hivatalokat. Így az 
1580-ban a királyi felség ítélőmestere tisztét betöltő Szombathelyi Márton (de Zombathel) 
mester 1580–1588 között – az előző hivatallal párhuzamosan – Sopron vármegye jegyzői 
tisztét is betöltötte. Házassága révén Nádasdy Ferenc vezető familiárisi köréhez kötődött; 
1585-ben esküvőjét Bezerédy Gergely, Katalin nevű leányával szombathelyi házában kö-
tötte.120 Szombathelyi György 1590–1594 között kancelláriai jegyző; 1582-ben Draskovich 
György püspök ő és Pál fivére Szombathelyen, a Föl utcában fekvő házát a földesúri és a 
városi terhektől mentesítette, ezt az exemptiót 1590. május 20-án Heresenczy püspök is né-
kik adta, amit egy év múlva II. Rudolf átírta és megerősített. 1593-tól a magyaróvári urada-
lomhoz tartozó Rajka mezővárosban, hű szolgálatai fejében az uralkodótól birtokot nyert; 
1606–1612 között Moson vármegye alispáni hivatalát viselte, 1605-től királyi táblai ülnök-
ként is tevékenykedett.121  

Az uradalom gazdasági, katonai funkcióinak ellátása mellett a Szombathelyen lakó 
nemesség a helyi társadalom jelentős arányát képezte. Az itt lakó kiváltságoltak cseppet 
sem egységes tömbjét mind eredet, mind vagyoni, társadalmi státusát tekintetében jelentős 
differenciáltság jellemezte, közülük legsikeresebbek az országos pénzügyi és közigazgatási 
elit sorába emelkedett személyek voltak (Ankerraiter, Szombathelyi).  

                                                
 116 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 10.685. 
 117 MOL E 41. MKA Litt. ad Cam. ex. 1590. no. 29., vö. uo. 1590. no. 28. 
 118 Az 1592. évi urbáriumot és inventáriumot közli az 1596. évig tartó kiegészítésekkel: Rómer 1861. Ráth 

1868. 37., 39-40. A feldolgozás közli a fegyvertár, az 1593. évi 25 fős lovas őrség, az 1594. évi gyalogos 
őrség névsorát is. A püspöki vár 16. századi birtoklástörténetére, illetve Pestvármegyei Gáspár udvarbíró 
számára adott utasítás közése: Horváth R. 2001. 54-59.  

 119 Ld.: Horváth 1993. 72-74. 
 120 VaML VKHLt fv jkv 1580. no. 43., 342-343., SL SVLt, Lad. XXVIII. et CC. fasc. I. no. 80., Horváth 

1993. 76., Dominkovits 1996. 116. 
 121 VaML SzVLt, Okl. ir., fasc. 3. no. 41., MOL A 57 MKLt LR 4. köt. 709-712. , 5. köt. 95.–DVD-ROM 

Arcanum – MOL. Bp. 2006., Dominkovits 2001/c. 318., 323. A család 17. századi történetéről, kamarai, 
Moson vármegyei tisztségviseléséről: Fallenbüchl 2002. 314-315. 
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2.4. Kereskedők és kereskedelem 

A római kori borostyánkő út egy nagyon fontos szakasza a Bécs melletti Carnuntumból ki-
indulva Sopron-Szombathely-Pettau-Celje-Laibach érintésével vitt velencei területre. Ez a 
16–17. században is használt kereskedelmi út Szombathelyet – ha nem is az antik időszak 
fényével összehasonlíthatóan – a korai újkorban is egy fontos É-D irányú kereskedelmi 
kapcsolatrendszerbe vonta be. Ugyanakkor a mezővárost az alsóbbrendű kereskedelmi utak 
sűrű hálózata kötötte össze a térség mezővárosaival és falvaival. A kereskedelmi utak dif-
ferenciált, sűrű hálózata jó összeköttetést biztosított nyugati irányba, a térség nagy empo-
riumai, Bécsújhely, Bécs, illetve Graz irányába.122 Nem csoda, hogy a 16. század első har-
madában a bécsújhelyi Funk-cég kereskedelmi kapcsolatrendszerének egyik keleti vég-
pontját Szombathely jelentette, ahol 1524–1538 között több kereskedővel álltak kapcso-
latban. Az 1520. évi adósjegyzék: Schere és Krämer; 1529-es Hans Lötzeltter felesége, az 
1530-as Wilhelm Kramer, illetve Michael Kramer neveit tartalmazza. (A kiterjedt közép-
európai kapcsolathálóval rendelkező cég ekkor Kőszegről legalább tizenhárom személlyel 
állt kereskedelmi kapcsolatban.)123  
 A Funck cég esetében megjelenő arány az elkövetkező években is meghatározó 
maradt. A nyugat-magyarországi vámok 1542. évi vámnaplója csupán négy szombathelyi 
kereskedőt regisztrált; mindegyikük a 100 ft vámértéknél kisebbet fizető kiskereskedők so-
rába tartozott. Ha a tágabb térség másik két mezővárosára tekintünk, úgy Csepreg a hat kis-
kereskedőjével a szombathelyihez hasonló képet mutatott, míg Pápa a tíz kis-, két közép 
kereskedője révén pedig már ezektől eltérő léptéket mutatott.124 (Az 1541., 1544., 1545. 
évi harmincadnaplók feltárása a fenti képet tovább árnyalhatja, a kereskedésben részt vevő 
személyek körét kibővítheti.)125 

A távolsági közvetítő kereskedelem mellett a határmenti kereskedelmi forgalomról 
az 1538–1555 közötti esztendőkből fennmaradt radafalvi harmincad jegyzékek adhatnak 
felvilágosítást. A szombathelyiek által összességgel elvámolt 1559 ft 52 ½ kr-a 15. legje-
lentősebb kereskedelmi forgalomban részt vevő településként regisztrálták; Körmend ek-
kor az 5. (6465 ft 57 ½ kr), Kőszeg pedig a 7. (3.273 ft 45 kr) volt. A szombathelyi áros 
emberek elsősorban szemesterménnyel (búza, rozs), sóval, sajttal, kisebb mértékben borral 
kereskedtek, az 1554–1555. években a vágójószágok jelentősége (ökör, harmadfű tinó) 
minden mást maga mögé utasított. A kereskedők között a városvezető elit több tagja is fel-
tűnik; pl. az 1546/1547-ben, 1569/1570-ben bírói hivatalt viselt Szele Pál, vagy az 
1570/1571-ben ugyanezt a tisztséget betöltő Hetésy János.126  

A nyugat felé irányuló kereskedelmi utak mellett jelenleg kevés adat ismert a Dél-
Dunántúl, Szalavónia irányába menő kereskedelmi kapcsolatokra. Ezek létezését Kowach 
Lőrinc és a varasdi Mathias Sambar 1588-as, Pozsony-Szombathely-Varasd kapcsolatrend-
szerű búza adásvétele – és annak nyomán keletkezett adóssági per – jelzi.127  

A Szombathelyről Sopron irányába történő borszállítás engedélyeztetése, illetve az 
1560–1570-es évek Szombathelyet, szombathelyi polgárokat is érintő, harmincadokkal 

                                                
 122 Pickl 1966. 117., Bessenyei 2007. 31. Az úthálózatra: Glaser 1929. passim. 
 123 Pickl 1966. 22., 75-76., 213., 336., 353., 357., 363., 369. Ugyanakkor szombathelyi üzletfél nem talál-

ható a soproni Moritz Pál kalmár 1520–1529 közötti üzleti könyvében. Mollay 1994. 
 124 Ember 1988. 500-530. 
 125 Ember 1988. 18. A vámnaplók adatbázis-szerű feldolgozását a Magyar Országos Levéltár végzi H. Né-

meth István vezetésével. L.: Bessenyei 2007.  
 126 Prickler 1978. 47., 69-125. Dominkovits 2003. 310-312., Horváth 1993. 229. 
 127 Barbarić – Kolander – Wissert 1990. 138-139. (Nr. 95.), a pozsonyi kereskedők 16. század derekán 

elemzett térségi kapcsolatrendszerében ez a déli, (itt Szombathely-Varasd) irány nem található. Tózsa-
Rigó 2008. 
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kapcsolatos tárgyalások szisztematikus feltárása valószínű a győri püspök privilegizált me-
zővárosának kereskedelmi kapcsolataihoz is szolgáltat további részadatokat.128 

2.5. Iparűzők 

A klasszikus céhtörténet a lakatosok 1506-os megalakulásával indítja a szombathelyi kéz-
művesipar-szervezetek kezdetét, folytatását a vargák 1566. évi céhalakulásában meg-
adva.129 A fennmaradt céhartikulusok nyomán a szombathelyi céhek alakulása a 17. század 
elejétől (1604) folyamatosan nyomon követhető; de sok mesteremberről már a megelőző 
századból is van adat. Így Batthyány Boldizsár, Bejczy Gergely Vas megyei alispánnal 
folytatott levelezéséből kitűnik: a főúr 1569–1589 között többször dolgoztatott szombathe-
lyi ötvös mesterekkel (szablya és bot javítása, aranyozott ezüst öv rendelése, kannafedél és 
gyűrű javítása).130 1565–1596 között 9 borbélymester neve ismert, miképpen a fürdősök 
1526-tól datálható archontológiája is elkészült.131 Valószínű, hogy több kézműves a közeli 
kőszegi céhszervezetekbe tartozott, miképpen egy 1589-es pecsétnyomó a szombathelyi ta-
gokkal jelzi a kőszegi szűcs céh működését.132  

Minthogy a 16–17. századi Szombathely lakosságának foglalkozási megoszlására 
statisztikailag értékelhető, megbízható forrás nem áll a kutatás rendelkezésére, a fenti szór-
ványadatok további sorolása helyett az urbáriumok adatai alapján próbálok erről egyfajta ké-
pet adni. Bár a közép- és kora újkori személynév-kutatás már a 16. század első fele, középső 
harmada esetében kétségesnek tartja a vezetéknév alapján történő automatikus megfelelte-
tést, de a forráshiány miatt bizonyos kontrollok mellett tendencia jelzés értékű használata 
nem teljesen kizárható.133 Szombathely forrásadottságai miatt a 17. században volt mód és 
lehetőség szisztematikusabb kontrollra,134 de az a 16. századi gyulai kutatásokhoz hasonlóan 
azt bizonyította, hogy az iparűzők jelentős számát ekkor foglalkozásneve is identifikálja.  

Az 1565–1577 közötti urbáriumok nominális vizsgálata a városi kézművesek meg-
oszlásáról az alábbi képet adja.135 Az 1565. évi urbárium névanyaga 21 kézműipari és egy 
értelmiségi (deák) foglalkozást ad ki, az 1571. évi urbáriumban 19 foglalkozásnév jelenik 
meg, míg az 1577-es urbárium névanyagában ugyancsak 19 kézműipar és egy értelmiségi 
foglalkozás mutatható ki. Ezek megoszlása az alábbi: 
 

                                                
 128 A harmincadokra: Ember 1946. 205-230. Pl.: 1560 szeptemberében soproni tanácsosok vám ügyben 

Szombathelyre mentek tanácskozni: SL SVLt, KAR, 1560. szept. 17., 131., 1579-ben Szombathelyen 
vámrevíziót tartottak: Uo. Lad. XXII. et IV. fasc. 2. no. 54. Korábbi vámkonfliktusokra: Bakith Pál le-
vele a soproni tanácshoz, 1543. jan. 18..: uo. Lad. XXII. et IV. fasc. 2. no. 51. 1553-ban a vasi alispáni 
tisztet is viselő Lukafalvi Zarka Pál a Sopron városába történő borszállításra kért engedélyt: uo. Lad. 
XXIV. et Y. Fasc. 3. no. 135. 

 129 Szádeczky 1913. 312. 
 130 Horváth 1942. 138-139. 
 131 Horváth 1937., Horváth 1993. 141-207. 
 132 Éri – Nagy – Nagybákay 1975. 110. 
 133 A személynév/foglalkozásnév bizonytalan 16. századi alkalmazására: Bácskai 1965/2007. 110-113., 

különösen 25. sz. lábjegyzet! 
 134 Ld. pl. Horváth 1941. 42-43. (Az 1554–1583 közötti egy generációnyi időből 7 ötvösről gyűjtött életrajzi 

adatokat.) 
 135 A foglalkozások csoportosításánál az összevetés miatt is a dél-alföldi szerkezet átvétele mellett döntöt-

tem. Bácskai 1965/2007. 111-112., 127-128. A nagyságrendileg, funkcionálisan más léptékű és forrás-
adottságú városok, így pl. az erdélyi városik elsője, a kincses Kolozsvár esetében a polgárfelvételek, a 
céhiratok névanyagának adójegyzékekre vetítése jelentette az iparűzők, céhtagok vizsgálatául szolgáló 
adatbázis kiindulását. Jeney-Tóth 2004. 12-13. 
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FOGLALKOZÁSNÉV/ÉV/SZÁM 1565 1571 1577 
Fémfeldolgozás -- -- -- 

ötvös és aranyműves 4 4 2 
Kovács 7 8 5 
Lakatgyártó - 2 1 
Csiszár 7 4 1 

Szövő- és ruházati ipar -- -- -- 
Takács 3 5 4 
Szabó 11 15 13 
Szűcs 7 4 3 
Varga 17 15 13 

Bőripar -- -- -- 
Szíjártó 2 1 1 
Tímár 1 2 2 

Fa- és építőipar -- -- -- 
Ács 2 1 - 
Kőműves 1 - - 

Élelmiszeripar -- -- -- 
Mészáros 6 6 5 
Molnár 1 1 1 
Pék (sütő) - 1 1 
Szakács - - 1 

Kereskedés, szállítás -- -- -- 
Kalmár 13 13 10 
Szekeres 1 1 - 
Vasárus/Vasáros/vásáros - 1 - 

Egyéb -- -- -- 
Borbély 4 4 5 
Bognár 1 - - 
„Csorolás” [?]136 1 - - 
Kerekes (Kerékgyártó?) - - 1 
Kolompár/gerencsér 1 - 1 

Összesen 100 88 72 

3. sz. táblázat 
A szombathelyi iparűzők 1565–1577.137 

 Ha az iparűzés vezetéknév alapján történő beazonosítása legalább tendencia jelző 
elemként figyelembe vehető, úgy 1565–1577 között az urbáriumban regisztrált családfők 
47-37 %-a tartozott az iparűzők közé; 7 iparág 24 foglalkozása különböztethető meg. (Sajnos 
a 10 %-os csökkenésre a helyi társadalom 1570-es évekbeli – fent már jelzett –, további 
kutatásokat megkövetelő átalakulásán kívül más magyarázatom jelenleg nincs.) Amennyi-
ben a nevek alapján erre következtetni lehet, a 16. századi Szombathely az átlagnál diffe-
renciáltabb kézműipar szerkezettel rendelkező mezőváros volt. A differenciált helyi kéz-
műipart szövő és ruházati iparok dominanciája jellemezte – ott az iparűzők 38 (1565), 

                                                
 136 Bizonytalan értelmezésű szó, etnográfiai, nyelvészeti analógiák alapján (eke, csoroszlya) talán a 

vaseszközök forgalmazásához, javításához lehetett köze. 
 137 A táblázat forrásai: Zágorhidi Czigány 2000. 9-14. 19-26., 49-55. 
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majd 17 %-a (1577) tevékenykedett –, emellett fémfeldolgozás, különösen a minden bi-
zonnyal városon kívüli megrendelésre dolgozó ötvösség jelentett egy nagyobb foglalkozás 
csoportot (11 és 3,6 %). Ez a vizsgálati módszer is aláhúzza kereskedők fontosságát. Bár 
cseppet sem a legjobb példaként, de ez figyelmeztethet a módszer veszélyeire is. Ugyanis a 
név alapján a radafalvi harmincadon vámolt szombathelyi kereskedők közül a legjelentő-
sebb polgárok, Hetésy János és Szele Pál, nem jelennek meg, miképpen e forrás alapján a 
Bognár család képviselőjéről sem kézműipari tevékenység, hanem gyakori kereskedelem 
válik ismertté.138 Az urbáriumok adatai tendenciát jeleznek, erre hívja fel a figyelmet a 
molnárok esete, hisz a városban a név alapján regisztráltnál több molnárnak kellett élnie; 
pl. az 1549-es adó-összeírás mind a Bakith, mind a Bejczy család esetében malmot emlí-
tett, Az 1571-es urbárium a vár két malmán kívül még három másik malmot jegyzett fel 
(Gál György és Némay Máté malmai a két egyházhoz tartoztak, Ankerrayter malma a 
Szent András ispotályhoz).139 
 Nem tartoztak a kézműiparosok közé, de a város foglalkozásszerkezetének vizsgá-
latához elengedhetetlen, hogy az egykorú világi értelmiségről, a gyakran csak keresztnevü-
kön illetett deákokról ne szóljak. Az 1565-ös urbárium 5 deákot tüntet fel, akiket egyaránt 
jellemez a ½ teleknél kisebb (2 fő ¼ telkes) és annál nagyobb (2 fő 1 telkes) teleknagyság 
birtoklása. Bár az 1571., 1577. évi urbáriumok 6-6 deákot vesznek számba, a nevek alapján 
mégis 50 %-os eltérés figyelhető meg. 1577-ben egy kivételével mind nemesi jogállású; a 
foglalkozáshoz kötött ingatlanvagyon gyarapodását jelzi; döntően ½, vagy 1 telket bírtak. 
 Az adóösszeírások, urbáriumok adatai alapján bizton kijelenthető: a 16. századi 
Szombathely – a vármegyét érintő Habsburg koronazálog területeket, így Kőszeget nem 
érintve – a csonka Vas vármegye legjelentősebb mezővárosa volt, mely az uradalomigaz-
gatási, birtokgazdálkodási funkciók ellátásához szükséges személyzet és adminisztráció 
mellett differenciált kézműiparral rendelkezett, kereskedői kiskereskedőkként mind a ha-
tármenti, mind a távolsági kereskedelemben folyamatosan részt vettek.  

                                                
 138 A nevek kigyűjtése: Dominkovits 2004/b. 
 139 Maksay 1990., Horváth 1993. 175-177., Zágorhidi Czigány 2000. 26-27. 
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3. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM  
A 17. SZÁZADI SZOMBATHELYEN 

3.1. Szombathely funkciórendszerének változása 

A német nyelvterület kora újkori kisváros kutatása az 1960-as évek végétől, az 1970-es évek-
től terminológiai, fogalmi viták közepette (Ackerbürgertstadt – Minderstadt – Markt) meg-
újult, a centrális helyek, funkcionális településszerkezet és -hierarchia vizsgálata nem csak 
falu és város elhatárolást segítette, de a kisváros kategória tartalmát is differenciálta. Az 
1980-as évek derekán az angol várostörténetből elindult új kutatási irány, a késő középkori, 
kora újkori kisváros kutatás az újabb historiográfiai áttekintés szerint az elmúlt évtizedekben 
Németországban is konjunkturális időszakát élte.140 Az 1990-es évektől a kutatásban egyre 
jelentősebb teret kapott a kisvárosok sűrű hálózatával jellemezhető táj/régió komplex feldol-
gozása, illetve a város és környéke társadalmi, gazdasági interakcióinak vizsgálata.141  
 Hazánkban a meglévő jelentős eredmények, így a centrális helyek vizsgálatának a 
kora újkori kutatások számára is példaszerűen kidolgozása,142 avagy a kitűnő esettanulmá-
nyok, feldolgozások143 mellett az elmúlt évtizedeket nem jellemezte a kora újkori város és 
kisváros kutatás konjunktúrája, ugyanakkor növekvő kutatói érdeklődés tapasztalható e ku-
tatási iránnyal szemben; külön jelentőséggel bírhat az egyes vármegyék, kistérségek kis-
városainak együttes vizsgálata.144 Az egy közigazgatási egység, így egy-egy vármegye, il-
letve kistáj keretében vizsgált 16–17. századi városfejlődés fontosságára a Vas vármegye 
település hierarchiájában pozícióit növelő, funkciórendszerét gyarapító Szombathely pél-
dája is felhívja a figyelmet.145  

Szombathely a vármegye és a térség településhierarchiájában betöltött jelentőségére 
már a késő-középkori Magyar Királyság városhálózatának funkcionális vizsgálata, a cent-
rális helyek kutatása is felhívta a figyelmet. A győri püspök 1407-ben privilegizált mező-
városa a megyeszékhely Vasvárral együtt, de differenciáltabb funkciórendszert ellátva, ma-
gasabb értékelési pontszámmal került a „kisebb városok és jelentős városfunkciójú mező-
városok” kategóriába. Ez az értékelés szerint Szombathely már a középkor végén összetet-
tebb városi funkciókat látott el, mint a 15. század derekán virágzó, gersei Pethő család ma-
gánföldesúri birtoklásával hanyatló megyeszékhely, Vasvár.146 

                                                
 140 Angol és nemzetközi eredmények: Clarke 1995., Gräf 1997. Hessen mintáján: Gräf 1995., a 

historiográfiára, és az 1999–2002 közötti újabb eredményekre: Gräf 2004., a Marktok funkcionális vizs-
gálata révén Bajorországra: Kißling 2004. Az átmeneti településtípusok elemzésével a problémakör leg-
újabb, közép- és kora újkori osztrák, olasz, angliai, szlovéniai áttekintését adják az alábbi kötet tanulmá-
nyai: Knittler 2006. 

 141 Egy térség, az alsó-ausztriai Weinviertel kisvárosainak több tudományterületre kiterjedő vizsgálata: 
Reingrabner – Rabl 1990. (elsősorban Herbert Knittler, Thomas Winkelbauer tanulmányai.) Egy na-
gyobb területi egység, a kora újkori Szászország kisvárosainak társadalom- és gazdaságtörténeti feldol-
gozása.: Keller 2002. A város és környéke kapcsolatrendszerére: Maschke – Sydow 1974., Schulze 1985. 

 142 A kidolgozás korábbi lépcsőfokait is ismertetve: Kubinyi 2004/a. 
 143 Ld. pl. a bevezetőben hivatkozott kutatási irányokat, eredményeket. 
 144 A növekvő érdeklődést jelzi az URBS 3. (2008). évkönyve, az egy vármegyéhez, tájegységhez tartozó 

kisvárosok együttes kutatására Máramaros példáján: Glück 2008. 
 145 Vas megyére is igaz, a jelentős számú településtörténeti monográfia, tanulmánykötet mellett máig nem 

rendelkezünk városok, települések kapcsolatrendszerét bemutató feldolgozásokkal. A jelenkori vasi 
várostörténetírás eredményeire: Bácskai 2003/b. 

 146 Kubinyi 2004/a. 23-24. (a rangsorolás módszeréről: Kubinyi 2004/a. 10-16.) Vasvárra: Iványi 1992. 80-
81., Szombathelyre: Kiss–Tóth–Zágorhidi Czigány 1998. 153-156. A város történeti leírására, történeti 
földrajzára: Horváth 1958. 25., Bél–B. Thomas–Prokopp 1959., Tóth 1972. 
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A 16. század utolsó harmadában Szombathely Vas vármegye, illetve a tágabb 
térség településhierarchiájában betöltött szerepe megnövekedett, a korábbinál hangsúlyo-
sabbá vált. A központi funkciók gyarapodásában több, egymással párhuzamosan ható, egy-
mást felerősítő tényező játszott szerepet. Az időszakban a vármegye székhelye Vasvárról 
Szombathelyre tevődött át. Ez a részleteiben máig nem pontosan ismert folyamat szorosan 
összefügghetett a térség nagy fontosságú hiteleshelyének, a vasvári káptalannak az oszmán 
veszély miatt a védettebb Szombathelyre költöztetésével. A hiteleshely fontossága miatt 
annak védelmével az országgyűlésben a rendek is foglalkoztak, az átköltöztetést az 
1578:20. tc. mondta ki.147 Bár Szombathely földrajzi fekvése kedvezőbbnek mutatkozha-
tott az oszmán hódításokhoz közelebb fekvő Vasvárnál, a várral megerősített püspöki me-
zőváros valódi katonai értéke erős kétségeket vethet fel. A vár fegyverzetét az 1565–1578 
közötti inventáriumok folyamatosan felvették; azok elemzésével jelezhető: az országgyű-
lési törvény megszületésének idejében a várban jegyzékelt szakállas puskák 50 %-a hasz-
nálhatatlan volt, mennyiségük pedig 34-ről 26-ra csökkent. Az 1592. évi fegyver-jegyzék 
hasonlóan szomorú képet mutat: ekkor a szakállaspuskák 64 %-a volt használhatatlan.148 
Mindezek mellett az átköltözéssel a vasvári káptalan a Dunántúl magán- és közjogi írásbe-
liségének egyik legjelentősebb centruma lett; a 17. század során a győri székeskáptalan 
mellett a vasvári társaskáptalan működését jellemezte leginkább a folyamatosság. Azáltal, 
hogy Szombathely Vas vármegye központja, a megyei közgyűlések, törvényszékek meg-
tartásának a helye lett, a vasvári káptalan itt működött, a püspöki mezőváros vonzerőt je-
lentett a megyei nemesség, az urukat képviselő főúri familiárisok számára is.  

Mindezzel párhuzamosan a korábbi uradalomközponti szerepkörök nem csak meg-
maradtak, de azok vár, a csekély katonai erő, karhatalom miatt egyértelműen fel is erősöd-
tek;149 az uradalmi adminisztrációra, illetve olykor az egyházmegyei papságra150 építve 
Szombathely lett a győri püspök nyugati tizedbérleteinek begyűjtőhelye. Míg a bérelt püs-
pöki dézsmák hadseregellátásban betöltött jelentőségére az utóbbi időszak kutatatásai felhív-
ták a figyelmet,151 a bérletek nagyságáról, a fizetési szokásokról, a befolyt bérletek kezelésé-
ről és felhasználásáról jóval kevesebb információval rendelkezünk. Az arisztokrata családok 
(elsősorban a Batthyány család) folyamatos késésekkel fizettek, amivel szemben a püspökök 
mind az egyes arisztokratákkal jó viszonyban lévő papok (pl. Lónyi Mihály), mind olykor az 
esztergomi érsek (1641: Lósy Imre) segítségét próbálták igénybe venni, hisz ez a bevétel 
Draskovich György esetében, pl. a Rómában és Bécsben lévő alumnusai taníttatására (1640), 
vagy a szombathelyi vár javítására (1646) kellett.152 A további kutatások fontosságára a fi-
gyelmet felhívva a Szombathely várhoz tartozó 17. századi dézsmabérleteket, közöttük a 
püspöki mezőváros dézsmabérletének összegét az alábbi táblázatba foglalom.153  

                                                
 147 Sill 1986., a hiteleshely történetének legújabb feldolgozása: Kóta 2001. 
 148 Kelenik 1988. 507-508., 514., Domonkos 1994., Zágorhidi Czigány 2000. 107-188. 
 149 A karhatalom korlátaira: 1590-ben a kintlévőségek felsorolása (monyorókeréki javak, Nádasdy Ferenc 

600 ft-os tartozása) mellett Szlajcsics Mátyás provisor azt is jelzte, hogy a Rábán túli rész bordézsmájá-
nak beszedésére 9 darabont nem elég. MOL MKA Litt ad Cam. ex. 1590. no. 28. 

 150 1627-ben nem az udvarbíró szedte be a tizedet és tized-bérleteket, hanem a püspöki komornyik. MOL P 
1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 27.875. 

 151 Kenyeres 2008. 294-359., 522-575.  
 152 A győri püspökök felszólításaira: Náprághy Demeter: MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 

33.514., 33.545-33.546., 33.549.; Dallos Miklós: uo. Nr. 9648-9650., 9652., Draskovich György: uo. Nr. 
10.706., 10.709., 10.720., 10.722-10.723. Lónyi Mihályra: uo. Nr. 29.827-29.828., 29.852-29.853., Ló-
nyi személyére, Batthyány Ádámmal való kapcsolatára legutóbb: Iványi – Koltai – Fazekas 2008. Lósy 
Imre: uo. Nr. 29.875. Életútjára: Ludiková: 2002. 13. Számos levelet közöl: Jenei 1981. 

 153 A szombathelyi váruradalom 1592. évi urbáriuma már részletesen közli a dézsmabérleteket. Zágorhidi 
Czigány 2000. 85-86. 
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URADALOM/TELEPÜLÉS FÖLDESÚR,  
S. D. 

DÉZSMA-
BÉRLET (FT) 

FÖLDESÚR  
1656 

DÉZSMA-
BÉRLET (FT) 

Jánosháza (Somlyó) Lippay 150 Lippay 150 
Kabold Lippay 250 Kéry János 250 
Kőszeg Magnifica Széchy 700 Magnifica 

Széchy154 
700 

Lánzsér Esterházy 200 Esterházy Pál 200 
Monyorókerék Erdődy család 300 Erdődy család 300 
Németújvár és Borostyánkő Batthyány 1312 Batthyány Ádám 1312 
Sárvár (Locsmánd, Egervár)155 Nádasdy 900 Nádasdy Ferenc 900 
Szécsény Török István 50 Török István 50 
Szombathely oppidum Győri püspök 600156 Győri püspök 300 
Chemetey család - - Chemetey család 10 
Gór - - Több nemes 15 
Dozmat - - - 10 
Kertes - 50  - 
Kölked Palásti család 10  - 
Martonfa - - Több nemes 75 
A két Németlövő (Német 
Siess) 

Königsberg 
család 

- Batthyány 
Ádám157 

112 

Az összes járásban 
nemeseknek árendált tizedek 

Több nemes 60 - - 

Összesen - 4532 - 4374 

4. sz. táblázat 
A szombathelyi várhoz tartozó dézsmabérletek a 17. század első felében.158 

 Az összehasonlító adatsorokból úgy tűnik, a város adózó erejét is figyelembe véve 
mezőgazdasági terményeiből nem adott sok tizedet. 

A 17. század középső harmadában a mezőváros geopolitikai szerepe tovább bővült: 
1632-től a dunántúli rendek, a Dunán inneni rendek regionális részgyűléseinek mintájára 
kialakított részgyűléseinek Sopron, Kőszeg és Csepreg melletti egyik székhelye lett.159 

Nem lehet tudni, a 16–17. században város kiemelkedésében mennyire játszhatott 
szerepet az egykor fényes városi lét hagyománya; de latin nyelvű forrásokban következete-
sen használt „Sabaria” név mellett az 1592. évi urbáriumtól felvett 17. századi urbáriumok 
rendszeresen kiemelik az egykori római kori colonia virágzását.160 A kor hétköznapi em-
bere számára is jól látható római kori romokat, a környező településektől elütő speciális 
monumentumokat a valószínűsíthetően 1686-ban Kollonich Lipót győri püspöknek elké-
szített egyházmegye „leírás” is kiemelte. Mint ahogy kiemelte szakrális jelentőségét, a hely 
Szent Márton püspök szülőhelye.161 A hely tradícióinak, szakrális jelentőségének tudata 

                                                
 154 Minden bizonnyal Széchy Dénes özvegye: Bariska 2007. 49. 
 155 A ( )-es kiegészítés a datálatlan forrásból származik. 
 156 Valószínű, ekkor két év befizetése került a jegyzékbe. 
 157 A birtokosokra: MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 10.718-10.720., 10.725. Draskovich 

Batthyánynak, Győr, 1646. jan. 24., uo. Nr. 10.726., Győr, 1646. febr. 27. 
 158 A táblázat forrásai: GyEL, GyPLt, Capsa K. No. 12. Egy nem datált dézsma bérlet jegyzék a már besze-

dett 2110 ft-ból 500 ft azonnali Bécsbe szállítását jelzi. Uo. 
 159 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 29.307. 
 160 Zágorhidi Czigány 2000., VaML SzVLt, V. 109. fasc. 4. no. 83/B., MOL MKA U et C. fasc. 55. no. 65. 
 161 GyELt GyPL Capsa K sz. n. 
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nem csak a művelt egyházfők szintjén jelent meg, mindennek tudatában éltek a korabeli 
szombathelyi polgárok is, miképpen azt az 1604-ben város által privilegizált szabó céh 
artikulusa fogalmazta meg: „Miuel hogi az Zenth Marthonnak zűletese, es patriaia eß volt 
az niomorult hel, az regy kereztenek az mi eleinik Zenth Marthon pwspeöknek emlekeze-
tierth epetettenek uolt egi templomoth, mellieth az w neuere dedicaltak volth,…”162 Mind a 
római kori urbánus tradíciót, mind a hely európai jelentőségű szakrális hagyományát, Szent 
Márton püspök házát 1636-ban büszkén mutatta meg Draskovich püspök a luxemburgi 
születésű, Gaspard Wiltheim jezsuita atyának.163 

3.2. Hadellátás, katonaállítás, bizonytalanság és pusztulás. Egy kisváros a 17. 

századi hadiesemények forgatagában. 

A folyamatos oszmán veszély, a hadjáratok, a végvári rendszer fenntartása a gazdaság, a 
társadalom és a hagyományos rendi intézmények alkalmazkodását követelte meg; a hadel-
látás, a hátországot képező vármegyék, uradalmak, mezővárosok, falvak társadalmának köz- 
és adóigazgatási, jogi stabilizációja, ugyanakkor ezek révén az ellátás biztosítása meg-
határozó fontossággal bírt.164 Míg az erődvárosok (pl. Győr, Varasd), az ahhoz hasonló sza-
bad királyi városok (pl. Kassa), vagy végvár városok (pl. Keszthely, Pápa) határvédelemben, 
hadigazdálkodásban, társadalomtörténeti oldalról a katonaság és a város, katona és polgár 
viszonyrendszeréről már eddig is nagyon sok információval rendelkezünk,165 a vármegyei 
subsidium és fuvar kivetésbe, végvár fenntartásba és építésbe betagolódott mezővárosok ter-
heiről, problémáiról jóval kevesebb információ áll a rendelkezésünkre. A 17. században 
többször is a hadak útjára került Szombathely mozgástereinek rövid áttekintése nem csak a 
város hadi terheit kívánja adatolni, emellett a lakosság túlélési stratégiáit is jelzi.166  

A hosszú török háború (avagy tizenötéves háború) második szakaszának a Szom-
bathelyt érintő, de a térség hadtörténete számára is adatokkal szolgáló speciális forrás, az 
1600–1615 közötti időszakra évenkénti részletezéssel elkészített, egyes házak szintjére me-
nő, roppant narratív restanciajegyzék.167 A forrás alapján az 1600–1606 közötti városra ki-
vetett haditerhek, illetve a túlélés költségei, azok egy házra kivetett összege az alábbi táblá-
zatban foglalhatók össze. 
 

                                                
 162 VaML VKHLt Litt. instr. fasc. 77. no. 55. 
 163 Koltai 2006. 647., 658-659. 
 164 Bog 1971., Bog 1980., elsősorban a város erődítéssel, gazdasági hátterével foglalkozik: Kirchgässner – 

Scholz 1989.  
 165 A hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintését nyújtja: H. Németh 2008. 81-94. 
 166 A háború hatása a polgári lakosságra, településekre: Krusenstjern – Medick 2001. (pl. Erich Landsteiner, 

Andreas Weigl alsó-ausztriai, Norbert Winnige göttingeni esettanulmányai).  
 167 A forrásra: Dominkovits 2008/a. 
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ÉV HÁBORÚS KÖLTSÉGKIVETÉS  
CÍME 

KIVETÉS  
ÖSSZEGE  
¼ HÁZRA 

KIVETÉS ÖSSZEGE 
A TELJES 

VÁROSRA
168 

1600 A Kanizsa felmentésére siető Philipp Emanuel 
Mercour (Mercury) lotharingiai herceg hadainak 
felvonulásához a városnak 500 vallon katona 
szállítására kellett szekeret adnia.169  

  - ft  75 d   146 ft  25 d 

1601 Kanizsa visszavételére felvonuló hadakhoz a városnak 
24 lovas és ökrös szekeret kellett adnia, mindegyik 
odaveszett.  

 1 ft  - d   195 ft 

1602 A körmendi császári-királyi sereg ellátására szénára, 
zabra, lisztre kivetettek. 

 - ft  25 d   48 ft  75 d 

1603 A Körmendre szállásolt Seyfrid von Kollonich és a 
Jákon tartózkodó fivére, Erns von Kollonich sere-
geinek ellátására a szalónaki és a vörösvári uradalom-
ban kellett zabot, szénát, tyúkot venniük.170 (1200 
köböl zabot vettek köblét 80 d-on.) 

 1 ft  25 d  243 ft  75 d 

1604 Seyfrid von Kollonich körmendi katonái, mikor a dunai 
hajdúkkal Lakra mentek, a várostól lovakat, szekereket, 
élelmet kértek. (Az előbbiekből sok ottveszett.) 

 - ft   50 d   97 ft  50 d 

 A városra vigyázó őrállóknak  - ft   25 d   48 ft  75 d 
1605 Némethy Gergely Bocskai hajdúkapitánya a várost fel 

akarta dúlni, „… es minde[n] morhankba[n] zakmant 
akart tetwttny…” Küldötte, Egerváry Ferenc Újlaky 
Lajos veszprémi püspök szombathelyi javait 
felprédálta, a város magát megváltotta. 

 1 ft  - d  195 ft 

 Ismét, minden bizonnyal hasonló célból kivetett adó  1 ft  - d  195 ft 
 Hat ökröt és mellé két bérest kért Némethy, az ökrök 

árát, a béresek fizetését (3-3 ft/hó) adták meg. 
 - ft   25 d   48 ft  75 d 

 Némethy Gergelynek hat felszerszámozott lovat és 
társzekérnek szekeret kellett adni. 

 - ft   25 d   48 ft  75 d 

 Egy ezüstös botra, egy csákányra, és egyéb ajándékokra:  - ft   50 d   97 ft  50 d 
 A várost őrző darabontok fizetésére  - ft   25 d   48 ft  75 d 
 November 1-jétől itt állomásozó katonai vezetők 

költségére. 
 - ft   25 d   48 ft  75 d 

1606 A Szombathelyen állomásozó császári-királyi szolgá-
latban álló rácok költségeire tett kivetés 

 - ft   25 d   48 ft  75 d 

5. sz. táblázat 
Szombathely mezőváros hadi, katonai célú kiadásai, 1600–1606.171 

Az 1600–1604 közötti esztendők városi számadásai egyértelműen jelzik: Szombat-
hely mezőváros lakossága folyamatosan kivette a részét a hosszú háború hadellátásából. 
1600-ban a város polgárai életüket, javaikat kockáztatva 500 vallon katonát szállítottak a 
Kanizsa felmentéséért vívott ún. Kanizsa-sormási ütközethez. Veszteségek már menet köz-
ben érték őket: „…az chyk sarnal az tatar reaiok utett marat ell 12 louok es hat ßeke-
rek…”.172 Bár a számadás szerint 1601-ben ugyancsak igavonó jószágokat, szekereket és 

                                                
 168 Az 1619., 1620. évek házadó-összeírása alapján 195 házzal számoltam, tudva, hogy ez korábbi pusztítá-

sok javításainak elmellőzése miatt némiképpen alacsonyabb, mint az 1600–1604 közötti házszám lehe-
tett. A város 1619-ben vagyonvesztés terhe mellett az elégett házak kötelező feléítését mondta ki: Hor-
váth 1961. 24. 

 169 A hadtörténeti eseményekre: Kelenik 1997. 37-43., Tóth S. L. 2000. 309-323, 327-328., 342-345. 
 170 Seifrid von Kollonichról és testvéréről, Ernst von Kollonichról tesz említést a számadás. Életútjukra: 

Pálffy – Perger 1998. 226-228. Szalónak, ekkor gr. Batthyány II. Ferenc birtoka, Vörösvár ekkor gr. Zrí-
nyi György birtoka. 

 171 A táblázat forrása: VaML SzVLt A. Misc. 50. cs. Az kyk restantiaual marattanak hatra… 
 172 Az ütközetről: Kelenik 1997. 
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szekereseket adtak a Kanizsa felmentésére összegyűlt hadak felvonulásához, valószínűsít-
hető, hogy a mezőváros és környéke ekkor a hadak egyik gyülekezőhelye is volt.173 Míg 
1600-ban a restanciák 16 %-a, 1601-ben 44 %-a katonai kiadások miatt keletkezett. 1602–
1604 során, „állóháborúvá” merevedett hadviselés esztendeiben, folyamatosan élelemmel, 
szekerekkel látták el a térségben állomásozó császári-királyi seregeket.  

Bocskai István hajdúkapitánya, Némethy Gergely 1605. évi dunántúli hadjáratai (jú-
nius 30.-án már kb. 1000 emberével megszállta a várost) Szombathelyet a hadellátás,a sereg 
felvonulás egyik centrumából hadszíntérré változtatták (szeptember végi második támadá-
sának egyik célja Alexander Rudophi/Ridolphi itt állomásozó lovaspuskásai voltak, akiket 
véres ütközetben szétszórt és megsemmisített). Az év során a többször „imperiumot” cserélt 
város lakosságának jelentős része vagyonát részben elrejtve, részben magával szállítva Sár-
várra, Vépre, a másik irányba Monyorókerékre továbbá a vármegye más védettebb helyeire 
menekült.174 A pusztult város és lakosságának szenvedései az év végével, Némethy hadainak 
dunántúli vereségével sem értek véget; Barbély Péter bíró és Jankula Ztarkowych vicekapi-
tány 1606 augusztusi vizsgálata szerint a beszállásolt (kártyázó) császári-királyi szolgálatban 
álló rác katonák nemtörődömsége miatt a Gyöngyös utcában sok házat elemésztő tűz ütött 
ki.175 Heresenczy János és Győri (Jaurinensis) Gergely szombathelyi provisorok 1606 nyarán 
készült elszámolásából ismert: 1200 rác lovas számára 523 köböl búzát és forinat/farinat 
adtak ki, valamint Pethe püspök terménykészletéből 95,5 illetve 115,5 köböllel szolgáltattak 
ki. A kiszolgáltatott termények árának jelentőségét érzékelteti: a tárgyidőszakban egy köböl 
terményt 100 magyar dénárért számoltak el.176 Az 1605. év hadviseléssel, hadellátással kap-
csolatos terhei még egy évtized múlva is kísértették a város lakóit. A térség védelmét megha-
tározóan szervező (akkor) királyhű Batthyány Ferenc az uralkodó, II. Mátyás támogatásával, 
az uradalmaiból Rudolphi katonáinak ellátására hozott bor fejében 400 ft-ot követelt a 
várostól, amit annak földesura, Náprágy Demeter püspök, alattvalóit védve a hadellátásra, 
kényszer alatti szállításra hivatkozva határozottan utasított vissza.177 A hosszú török háború 
1600–1606 közötti éveinek különféle katonai terhei a legvisszafogottabb restancia adatok 
alapján is 1511 ft 25 d-os, egy házra vetítve 32 ft-os plusz költséget jelentettek a mezőváros 
lakosságának, nem szólva a vagyon- és létbizonytalanságról. Mindezek az adatok a lakosság 
jelentős teherbírását, reorganizációs képességét jelzik. 

Az 1605/1606. év pusztításai után még teljességgel fel sem épült város 1619 őszétől 
– ha kevésbé tragikusan is – de Bethlen Gábor harmincéves háború első, cseh-pfalzi szaka-
szába történő részvételével pár évre újra a hadak útjára került. Az erdélyi fejedelem Dunán-
túlt megcélzó támadásakor az uralkodóhű Nádasdy Tamás hosszabb ideje fizetetlen ka-
tonáival állomásozott Szombathelyen.178 1619 ősze–1622 tavasza között a térséget nagyfokú 
hatalmi labilitás jellemezte. Sopron 1619. október 30-i hódoltatása, Bethlen dunántúli cent-
rumának kiépítése után Szombathely is a fejedelem „kezébe” került, és bár azt 1620 elején 
Nádasdy Tamás visszafoglalta, a február 24-i fegyverszünet után (Jákkal, Keszővel együtt) 
újra Bethlen birtokába került.179 1620. szeptember 3-i lakompaki csatavesztés, majd Hain-
burg október 1-jén kényszerrel felhagyott ostroma Bethlen erőit védekezésre, Dampierre se-
regével szemben Sopron centrummal a térség biztosítására kényszerítette. 1620. október 2-án 
a dunántúli vármegyék insurrekcióját rendelte el, október 6-án Kőszegről Rohoncra menve 

                                                
 173 Erdélyi János levele Sopron város magisztrátusához a várostól kiállított katonák Szombathelyről, és 

Kanizsa alól történt szökéséről. Kanizsa, 1601. okt. 4., SL SVLt Lad. XXV. et Z. fasc. 3. no. 146. 
 174 Dominkovits 2006/a. 71-74. 
 175 VaML VKHLt fv jkv 1604/1606, 1606. nr. 16. (fol. 283v-286v.) Az archibuser fegyvernemre: Bagi 2008.  
 176 MOL MKA Litt. ad Cam. ex. 1606. No. 19. 
 177 VaML SzVLt, Okl. ir. fasc. 16. no. 509., MOL P 1314. Missiles, nr. 33.558-33.559.., Jenei 1981. nr. 93. 
 178 Esterházy Miklós ugyanezt az állapotot írta a Kanizsa elleni végek katonáiról is. MOL P 1314. Bat-

thyány cs. lt., Missiles, Nr. 32.917., (Szombathely, 1619. szept. 27.), Nagy 1969. 195. (184. sz. lábj.) 
 179 Olchváry 1890. 529. 
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Batthyány Ferenc pártjára csábításáról tárgyalt. Az eddigi feldolgozások szerint október 7-8-
án Szombathely mellett táborozhatott,180 de tábora október 9-én egyértelműen Szombathely 
mellett volt,181 innen indult Sopron irányába (október 10-én Nagycenken táboroztak).182 
Sopron és a térség sikeres hódoltatásával és biztosításával Batthyány Ferenc és a szabad kirá-
lyi városban rezideáló Sennyey Gáspár Bethlen közös dunántúli főkapitányaiként tevékeny-
kedtek; a szombathelyi várban az október-november-december során többször 1000 lovas, 
1000 gyalogos erősítést kérő telekesi Török János és katonái állomásoztak.183  

A térség folyamatosan hullámzó hatalmi viszonyainak újabb jeleként 1621. január 
9-12. között Rambato Collato generális seregei feldúlták az evangélikus rendek központját, 
„csonka” Sopron vármegye legjelentősebb mezővárosát, a mészárlást (1223 áldozatról tu-
dósítanak egykori evangélikus források) közvetlen megelőzően a Bethlen párti végvidéki 
és vármegyei insurrekciós seregek gyülekezőhelyeként funkcionáló Csepreget. (A pusztu-
lás méretét érzékelteti: 1622-ben 122 db leégett, lerombolt ház mellett 88 adózóképes ke-
rült a dikális összeírásba.) A közeli Szombathelyen Telekesi Török János kapitány csapatai 
portyái révén – mankóbüki Horváth Bálint körmendi kapitány, Sopron vármegye alispánjá-
hoz hasonlóan – a részletesen beszámolt Batthyány Ferencnek a császári-királyi erők had-
mozdulatairól.184 Ez év februárjában a szombathelyi vár tiszttartója, Egerszeghy János 
Bethlen számára szedte be a dézsmát, gyűjtötte és továbbította az információkat.185  

1621 tavaszán II. Ferdinánd császári-királyi serege, Rambato Collato és Esterházy 
Miklós vezetésével Kőszeg, (május 27.), Rohonc (május 28.), majd pár nap múlva Kör-
mend és Sárvár elfoglalásával hódoltatta Vas vármegyét.186 Június 1-jén Rambato Collato 
generális és császári-királyi serege érkezett Szombathelyre, ahol június 4-ig táborozva őket 
a város folyamatosan ellátta, majd szállítmányozásukban, hadtápukban segédkezett.187 Au-
gusztusban a Haller György parancsnoksága alatt kb. 2500 fős erdélyi segélyhad érkezett a 
dunántúli seregek rábahídvégi táborába, ahonnan megkezdődött a Dunántúl visszafoglalá-
sa.188 Szombathely ismét a Bethlen hű katonaság kezére került, akiknek egyre nehezebb el-
látása miatt november 11-én a város Sopron Mankóbüki Horváth Bálint támogatását is él-
vezve Sopron magisztrátusához folyamodott. Ugyanis midőn a szombathelyiek Salamonfa 
táján borokat vásároltak, a soproni katonaság rajtuk ütött szekereiket, jószágaikat árres-
tálták. A magisztrátus megható szavakkal írt lakosairól: „ßegeniek mind morhaiokbűl es 
egyeb eletekbűlis ky fogytak a sok hadakozo nep miat, a’ ßegensegh keßerettette eoket ki 
menni es eleteket keresni, merth ezek keozűl egy sinchen ky fegyuert fogna eo feolsege 
ellen…”.189 A vásárolt borok, szekerek jószágok visszaadását kérve Horváth Bálint Sopron 
vármegye alispánja találóan szólt a szombathelyiek magatartásáról: „…ezek az szege[n] 
szombatheliek, fegjuerrel ne[m] kereszik, hane[m] inkab minde[n] nemzetnek keszek zol-
galni”.190 Valójában Barbély István köz- és hadtörténeti, társadalom- és táplálkozástörté-
neti szempontból önálló közlésre, elemzésre érdemes szombathelyi bírói számadása a me-
zőváros vezetésének hihetelne működését mutatja be. A bíró és az esküdtek városon belül 

                                                
 180 Nagy 1969. 236. 
 181 VaML Egervári cs. lt., 1. d., „Datum ex castris n[ost]ris ad oppidum Zombatheli positis…”, 1620. októ-

ber 9. (fol. 182.) 
 182 Nagy 1969. 233-236. A fejedelem itinerariuma: Ráth 1863. 260. 
 183 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 49801., 49.805-49.811. Török huszárjai zsoldjának 

részelszámolásai: VaML VKHLt fv jkv 1620/1624. Kezdő oldalaira kerültek bemásolásra. 
 184 Csepreg feldúlásának, a térség politika és hadtörténetének legújabb áttekintése: Sági 1996. 
 185 SL SVLt Lad. VI. et F. fasc. 6. no. 279. 
 186 Olchváry 1890. 539., Nagy 1969. 280-281. 
 187 Dominkovits 2006. 33-34. 
 188 Nagy 1969. 301-303. 
 189 SL SVLt Lad. XXIV. et Y. fasc. 12. No. 839. 
 190 SL SVLT Lad. XXIV. et Y. fasc. 12. no. 840. 
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folyamatos és jó kapcsolatot tartottak a földesúri vár vezető tisztségviselőivel (Poka Bálint 
tiszttartó), a plébánossal, miképpen jó személyes kapcsolatok fűzték őket a vármegyei 
tisztségviselő elithez (Káldy Ambrus alispán), illetve több Batthyány, Nádasdy familiáris-
hoz. A kiterjedt és összetett kapcsolathálózat révén egyaránt információkat szereztek az 
imperiumváltások legfőbb főúri köreiből (pl. Bethlen oldaláról Batthyány Ferenctől, a ki-
rályhű oldalról Esterházy Miklóstól), miképpen a szomszédos városok vezetőségéhez (el-
sősorban Kőszegre) fűzött kapcsolatok segítségével naprakészen értesültek a mind a tá-
volabbi, mind az egy-két nap múlva városukat is elérő hadieseményekről. A saját polgárok, 
nemesi familiárisok jól hierarchizált, olykor egymást is ellenőrző információs hálózatának 
a működését olykor ajándékok olajozták meg; a hatékony működést a megbízható informá-
cióáramlás érzékeltette; a város védelmét pedig a főuraknak, katonai vezetőknek küldött 
ajándékok, illetve a cserébe kért menlevelek biztosították. Természetes, a város közben óri-
ási terhet viselt, a hatalomváltás dinamikájának megfelelően mindkét fél seregét élelem-
mel, fuvarral és ha kellett, szállással látta el.191 

A Bethlen „éra” térséget érintő eseményei idején átmenetileg a város és az urada-
lom birtoklásában is jelentős változás állt be. Az erdélyi fejedelemnek 12.000 ft-os köl-
csönt folyósító Batthyány Ferenc megszerezte Szombathely várát, mezővárosát és uradal-
mát, de azt a békeköltés után vissza kellett adnia a püspöknek, ami – miképpen azt Lépes 
Bálint 1622. április 6-i levele jelzi – a királyi jóváhagyás ellenére sem ment gyorsan; való-
színű a térségben az uralkodó, II. Ferdinánd és a rendek kiegyezését megteremtő 1622. évi 
soproni országgyűlés hozott ebben is jelentős előrelépést.192 

Bethlen Gábor későbbi hadjáratainak hadeseményei a Dunántúlt nem érintették, I. 
Rákóczi György 1644–1645-ös hadjárata bár Vas vármegyében is riadalmat, készültséget és 
a lukácsházi mezőn mustrát hozott, a városra békés évtizedek jöttek. A város rendszeresen 
elküldte a mustrára az igényelt katonaságot, felszerelést (pl. 1626-ban részt vettek két alka-
lommal a vépi, egyszer pedig a meszleni mustrán) és maga Szombathely is mustrahely lehe-
tett: 1643 augusztusában Batthyány Ádám itt tartott mustrát,193 és ahogy az 1646. évi bor-
számadás jelzi: a bíró a várost és lakosságát mentesítve vendégül látással ügyesen térítette el 
a bejönni kívánó katonákat.194 Mind a város vezetése, mind a földesurak kölcsönösen érdekel-
tek voltak abban, hogy a mezőváros lakosságát katonai beszállásolás ne terhelje. 1658 tavaszán 
Széchényi György püspök Nádasdy Ferenc Vas vármegyei főispán közbenjárását kérte, hogy 
Batthyány Ádám katonáinak konfliktusokkal járó szombathelyi diszlokációját kikerülje.195  

A relatív békeidőnek vetett véget az oszmánok elleni háború megújítását hozó 
1663–1664-es esztendő. A város magisztrátusa már 1663 júliusában naponta rossz híreket 
kapott a török felől, Kőszeg magisztrátusát kérte, hogy két ládában őrzött privilegiumaikat 
minthogy „az mi varosunkban semi helle es erősseghe ninczen” ott megőrzésre elhe-
lyezhesse.196 A város által kiállított hajdúk a híres vati mustrán is részt vettek; miképpen az 
egy 20 évvel későbbi vizsgálatból kitűnt, a földesurával szembe helyezkedő város által fel-
fogadott 10 hajdú nem Széchényi György püspöki seregébe sorolt be, inkább a vármegyei 
kontingensbe kívántak részt venni a költséges mustrán. Ezzel egy későbbi gyakorlatot ala-
poztak meg, amihez a földesurukat, Széchényi Györgyöt egyébként akceptáló Nádasdy Fe-

                                                
 191 A had- társadalom-, információszerzés- és táplálkozás történet szempontjából önálló közlésre, feldolgo-

zásra érdemes forrás: VaML V. A. Misc. fasc. O. no. 1., Egy részlet speciális nézőpontból: Dominkovits 
2006/d. Az érintett Kőszeg Bethlen-kori történetére: Bariska 1982. Batthyány 1621. aug. 13.-i menlevele 
a város számára: VaML SzVLt A. Misc. fasc. Y. no. 48. 

 192 Horváth 1961. 24., 154., Jenei 1981. nr. 180. (A püspök 1622. szeptember 22-én már Szombathelyről írt: 
Jenei 1981. nr. 182.) 

 193 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles Nr. 11.571. 
 194 VaML SzVLt A. Misc. fasc. A. A[nn]o. 1646. Exitus… 
 195 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 32.616. 
 196 VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 7. no. 232. A vati táborozásra és szakirodalmára: Pálffy 2007. 
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renc országbíró, főispán támogatását is megszerezték.197 1663. szeptember elején a város 
puskaport vásárolt magának, szeptember 10-én a város alatt volt a tábor; az őszi hónapokban 
folyamatosan jöttek-mentek a főúri (Zrínyi, Batthyány) posták, követek. A szentgotthárdi 
csata évéből városvédelmi, vagy közbiztonság jobbítását szolgáló statutum nem ismert,198 
ugyanakkor már februárban javították a Föl utcai kaput, márciusban Zrínyi főember szolgá-
lója szállíttatott puskát, áprilisban pedig megkezdődött a hadbaszállás, 1664. május 18-án 
tárgyalták a Kanizsa alatti táborból élelmet kérő város által kiállított hajdúk levelét, június 
29-én a szombathelyiek „serege” Zrínyiújvár alatt táborozott.199 A Wesselényi összeesküvés 
utáni megtorlást, a Habsburg abszolutizmus új, az adóztatást, katonatartást is érintő eszten-
deinek kezdetén, 1672-ben Szombathelynek negyedévre 79 ft 38 d-t, egész évre vetítve: 317 
ft 52 d-t, tehát közel évi cenzusának megfelelő összeget kellett katonatartásra fordítania.200 A 
város védelmére 1677–1679 során másodlagos felhasználásra helyben kibányászott római 
kori kövek megvásárlásával városfal, azaz „kerítés” építésébe kezdett.201 

Kara Musztafa nagyvezír 1683. évi Bécs elleni hadjárata idején, június/július forduló-
ján Batthyány II. Ádám dunántúli főkapitány rövid taktikázást, majd oszmán oldalra állását 
követően (július derekától) a térség a Kelet-Stájerországba irányuló támadások kiindulópont-
ja lett. Nem kizárt, hogy szombathelyi polgárok, lakosok közül páran már ekkor résztvevői 
lehettek a Stájerországot prédáló végvári katonaság és insurrekció adta hadaknak, hisz 
Batthyány dunántúli vicegenerálisa, a városban gyakran időző Gyöngyösi Nagy Ferenc július 
22-én Batthyány Kristófhoz írott leveléből úgy tűnik, a rabolt javak jelentős részét a salva 
gvardiaval védett Szombathelyen halmozták föl. Bizonyos, hogy az augusztus 22-én újra-
éledt hadjáratban nem csak városi lakosok, de a városi elit több tagja (Kerkapoly Ferenc, 
Heés Ferenc, Nyilas István, Vukovics Mihály) is részt vett. Az augusztus végi napokban a 
város rövid időre anarchiába hullott. Stanpais vára, temploma kifosztását követően a bíró a 
rablott holmikat kótyavetyére bocsátotta; Hodászi Bálint hajdúinak hatalmaskodása mellett a 
szomszédos falvak lakosaival zsúfolt városban eddig rejtett belső társadalmi feszültségek is 
felszínre kerültek. A vármegyeház pincéjének feltörésében, a Káldy ház gabonatárlóinak ki-
rablásában, és az ezekkel kapcsolatosan kitört két napos pusztításban mind a thökölyánus 
hajdúk, mind a közeli falvak lakosai, mind pedig egyes városlakók csoportjai részt vettek. A 
Káldy ház gabonatárlóját leginkább a perintiek, a család béresei, és mellettük a Forró utca és 
a Karicsa több lakosa fosztogatta. A bíró a helyi vajdákkal, karhatalommal és a szombathelyi 
polgárok egy jelentős részével összefogva próbált rendet teremteni. A konfliktusok a Kis-
asszony napi vásáron tovább mélyültek. Heés János, Heés Ferenc és Vukovics Németújvár 
alól török, tatár seregeket hívott a Gyöngyös mellé Szombathelyre, illetve Bödre, Meszlenbe. 
A tanúvallomások szerint Szombathelyen a személyes, belső konfliktusok radikális megoldá-
sára kívánták felhasználni őket.202 A kahlenbergi csata vigiliáján, 1683. szeptember 11-én, 
Batthyány Kristóf Szombathelynek naponta 300 db kenyér sütését parancsolta meg, és 
elrendelte, azt a városiak, a környékén lakók folyamatosan hordják a török-tatár-thökölyánus 
seregek táborába.203 Bécs másnap bekövetkezett felmentése a helyi történések szintjén is 
rapid gyorsasággal megváltoztatta a hatalmi viszonyokat. 

                                                
 197 VaML VKHLt, Litt. instr. fasc. 77. no. 73. 
 198 Kolosvári – Óvári 1904. 260-263. A hadi évre: Tóth – Zágorhidi Czigány 2004. 
 199 VaML SzVLt, Lonczicz Mihály bíró számadása 1663/1664. 1664. évi hópénzszedési jegyzék: VaML 

SzVLt Adóp. ir. 2. d., uo. Prot. 1664/1668. 7., 12. 
 200 VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 2. no. 31. 
 201 Részletesebben a bírói számadásokról szóló részben. 
 202 Varga 2007. 120-122., Horváth 1961. 24-25., VaML SzVLt, Okl. ir. fasc. 6. No. 170., uo. VKHLt, Litt. 

instr. fasc. 77. no., MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 33.299. 
 203 VaML SzVLt, Okl. ir. fasc. 14. Nr. 426. 
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3.3. Földesurak, privilegiumok, konfliktusok 

Az 1607. április 10-i uralkodói kinevezéssel a győri egyházmegye élére a veszprémi püs-
pöki székből kinevezett Náprághy (Náprágyi) Demeter neve – minthogy Váradról ő men-
tette Győrbe Szent László-hermáját – az utókor számára szorosan összefonódott ezen egy-
házmegye új szakrális szimbólumával. Szombathely történetében személye szorosan egy-
befonódott a Bocskai felkelés idején elpusztult városi privilegiumok újra kiadásával. Fi-
gyelemre méltó, hogy az 1595. évi diétától a nagypolitikában (a 16/17. század fordulóján a 
Magyar Királyság és Erdély kapcsolatában) egyre intenzívebb szerepet játszó, diplomáciai 
feladatokat ellátó, 1597-ben a királyi tanácsosi kinevezést nyert Náprághy, közvetlenül He-
tési Pethe Márton püspök halálát követően, 1605 novemberében figyelemmel kísérte a 
győri egyházmegye javainak sorsát. Az 1608. évi bács-kalocsai érseki kinevezését köve-
tően az utolsó humanistaként (is) jellemzett főpap a győri egyházmegyét adminisztrátor-
ként vezette. A megnövekedett egyházkormányzati, illetve az uralkodó és a rendiség új és 
tartós kompromisszumával létrejött hatalmi viszonyok közötti politikai feladatai mellett is 
1619-ben bekövetkezett haláláig viszonylag sokat tartózkodott Szombathelyen. A katolikus 
intézmények, javak védelmét, miképpen mezővárosa érdekeit a térség nagyhatalmú főurai-
val (Batthyány Ferenc, Nádasdy Tamás) szemben védelmezte (pl. 1615-ben az említett ha-
tározott fellépése Szombathely érdekében Batthyányval szemben.)204 Náprághy nem sok-
kal püspöki kinevezését követően, 1607. június 1-jén saját pecsétje alatt átírta és kiadta 
Szombathely 1605-ben Németújvárra menekített, ott tűzvészben elpusztult privilegiumait. 
Az 1609. évi országgyűlést követően a város Thurzó György nádor segítségért folyamo-
dott. Mint jelezték, közvetlenül a háború után az uralkodóhoz folyamodtak elpusztult ki-
váltságlevelük újonnani kiadásáért, aki ez ügyben a Magyar Tanács és a kancellár vélemé-
nyét kérte. Az elmúlt idő miatt valószínűsítették, hogy az eddig is sok pénzbe került törek-
vésük dokumentumai elveszhettek. Privilegiumaik mielőbbi kiadása azért is nagyon fontos, 
mert a püspöki tiszttartó és az officiálisok eddig soha nem látott terhekkel sújtják őket: 600 
csöbör bor Sopronból Szombathelyre szállítását, 100 kaszányi széna, 100 szekér fa szom-
bathelyi várba fuvarozását, valamint várépítést, őrállást (virrasztást) követeltek tőlük, sőt, 
ha kellett igavonó jószágaikat, szekereiket is elkobozták. Sikerüket jelzi: Náprághy támo-
gatásával a Hetésy Pál és Tapolczay Pál deák vezette város elérte, hogy II. Mátyás 1610. 
december 10-én átírta és kiadta a város korábbi privilegumait (Héderváry János 1407. évi 
alapdokumentumát, Paksy János 1526. jan. 23-án, I. Ferdinánd 1534. okt. 3., II. Rudolf 
1578. jan. 28., Náprághy Demeter 1607. jún. 1. átírásaiban) privilegiumait.205 A földes-
urával jól együttműködő városvezető elit, Kenézy György bíró és a befolyásos Hetésy Pál 
vezetésével elérte, hogy 1613. január 26-án II. Mátyás megerősítve újból kiadta I. Ferdi-
nánd vámprivilegiumát („…ab omni solutione tributi et telonii…”).206  

Az 1600–1615 közötti, fölöttébb narratív restanciajegyzéknek köszönhetően a privi-
legium új kiadásának költségeiről némi fogalmat alkothatunk. Nem kizárt, hogy 1606. feb-
ruár 26-én és november 1-jén a városiak ezért (is) megjelentek az uralkodót képviselő Má-
tyás főherceg előtt Bécsben; költségeikre fertályonként összesen 75 d-t (az 1619/1620-as fer-

                                                
 204 Életútjára: Jenei 1965. 137-150., Mikó – Pálffy 1999. 147-148., Szentmártoni Szabó 2008. 1605. évre: 

SL SVLt Lad. XXVIII. et CC. fasc.. 5. no. 317. Sajnos az ő itineráriuma sem ismert, szombathelyi tar-
tózkodásaihoz: MOL P 1314 Batthyány cs. lt., Missiles Nr. 33541-33542. , 33.558-33559.. Levelei ki-
adására: Jenei 1981.  

 205 A Náprághy idején kiadott privilegiumok: MOL MKLt LR Arcanum-DVD-ROM 2006., VaML SzVLt 
Okl. ir. fasc. 1. no. 1. (Hiteleshelyi, vármegyei átiratok, másolatok, városi kivonatok sok példányban 
fennmaradtak: pl.: uo. fasc. 6. no. 149-150., 172.) Folyamodás Thurzóhoz: uo. fasc. 7. no. 242.  

 206 MOL MKLt LR 6. k., 353-354. DVD-ROM 2006. nr. 6137., VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 1. no. 5-6. 
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tályszámmal számolva ez 146 ft 25 d) vetettek ki.207 Náprághy privilegium átírásának az úti-
költsége ismert: 1607. május 30-án „az Vr eo Naga az priuilegiomot denuo megh atta vettet-
tek feoll keolchegre…” fertályonként 25 d-t (48 ft 75 d). A mezővárosi „diplomácia” kitartó 
és intenzív voltát jelzi az, hogy még az év végével fertályonként 50 d-t vetettek ki bécsi, pozso-
nyi utakra, miképpen az 1608–1609-es években ugyanerre a célra a korábban is ismert fer-
tályonkénti 25 d-os tétel állandósult. 1610-ben az uralkodó kiváltság megerősítésével, kiadá-
sával kapcsolatos költségekre öt alkalommal, fertályonként összesen 2ft különadót vetettek ki 
(390 ft). Két év múlva, 1612-ben, a vámprivilegium átírása követelt áldozatokat: „…az wamra 
ualo priuilegiomra es egyeb keolchegre…” 75 d-t vetettek ki egy fertályra (146 ft 25 d). 208 

Náprághy püspök utódai sorából Lépes Bálint és Dallos Miklós Győr erődváros és 
az oszmán hódoltatás miatt csonka vármegye speciális nemesi-polgári társadalmi elitjéből 
származtak. Lépes már 1594–1608 között őrkanonoki stallumban szolgált az egyházme-
gyében, 1604-ben Hetési Pethe Márton püspök, kancellár megbízására diplomáciai felada-
tot is ellátott. 1608-ban veszprémi, majd nyitrai püspök lett, az év november 22-én kancel-
láriai kinevezéssel fontos szerepet vitt az államkormányzatban. 1619. március 19-én II. 
Ferdinánd kalocsai érsekké és ezzel párhuzamosan a győri püspökség adminisztrátorává 
nevezte ki a politikus, író főpapot, aki e hivatalokat 1623. április 26-án, Győrben bekövet-
kezett haláláig viselte. Temetési szertartását Pázmány Péter végezte.209 Utóda, Dallos Mik-
lós, 1619-ben pécsi püspöki, királyi tanácsosi kinevezést nyert, 1621-ben részt vett II. Fer-
dinánd és Bethlen Gábor közötti hainburgi tárgyalásokban, kora jelentős államférfija és 
diplomatája, Pázmány Péter esztergomi érsek híve volt. A győri egyházmegye élére ke-
rülve, a kiegyezést, jószomszédságot ápolva 1623. május 23-án levélben kereste meg Bat-
thyány Ferencet, hogy a Bethlen Gábor mozgalmában kompromittálódott, a fejedelemnek 
köszönhetően átmenetileg Szombathelyet is megszerző református főúr hozzá ugyanolyan 
jó szomszédsággal viszonyuljon, mint elődeihez tette. 1630. február 17-én, Győrben halt 
meg.210 Ugyancsak Pázmány köréhez tartozott az erdélyi fejedelmi elitcsaládból származó, 
1623-tól váci, 1628-tól veszprémi püspöki tisztet betöltő Sennyey István. A püspöki szol-
gálata kezdetétől fontos diplomáciai feladatokat teljesítő (erdélyi és oszmán viszonyokban 
járatos, a nikolsburgi béketárgyalásokban részt vevő) Sennyeyt II. Ferdinánd 1626-ban 
kancellárrá nevezte ki, mely központi kormányzati hivatalt 1635. augusztus 25-én bekövet-
kezett haláláig betöltött. Az uralkodó 1630. február 25-én nevezte ki a győri egyházmegye 
élére, ahol a katolikus intézményrendszer újjászervezését és megerősítését ugyanolyan ak-
tivitással végezte, mint korábban Veszprémben.211 Szombathelyen 1630. május 26-án a fe-
rences rendet (újból) letelepítette; a rend valószínűsíthetően 1549/1550 körül elhagyott ko-
rábbi kolostorát és javait visszaadta, 1634-ben templomát felszentelte.212 Ahogy korábban 
veszprémi székesegyház altemplomának, úgy püspöksége során a szombathelyi Szent Már-
ton-templomnak is jelentősen megújította miseruháit, kegytárgyait.213 

                                                
 207 A tárgyévi költségeket egy további, bécsi és pozsonyi útiköltségekre kivetett 50 dt-os adókivetés (97 ft 

50 d) is növelte. Nem szabad feledni, ekkor a püspöki szék üresedése miatt az adót a Pozsonyi Magyar 
Kamarába szállították. VaML SzVLt A. Misc. 50. d., Az kyk restantiaual…, Dominkovits 2008/a. 

 208 Ugyanis ebben az évben is vetettek ki kocsizásra pénzt, „…egy kerűleoben egy fertalra d 25.” VaML 
SzVLt A. Misc. 50. d. Az kyk restantiaual… 

 209 Kollányi 1900. 198., Bedy 1939. 393-394. 
 210 Kollányi 1900. 206-208. (Kollányi halálának két napot ad meg, február 17-ét és március 24-ét), Gecsényi 

1988. 21. Dallos 1618–1626 közötti diplomáciai tevékenységére: Frankl – Ráth 1867. MOL P 1314. 
Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 9648. Földesurasága alatt a szombathelyi bírák rendszeres adófizetésére: 
VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 2. no. 50. 

 211 Kollányi 1900. 222-223., Szabady 1936. 29., Pfeiffer 1987. 51-52. (A modern biográfiák szükségessé-
gére: Dallos melett Sennyey halálának időpontját is eltérően adják meg a munkák, pl. Pfeiffer október 
22-őt ír!) Sennyey szombathelyi tartózkodására: MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 29.809. 

 212 VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 16. no. 499., Horváth 1993. 365., Takács 1998. 34-38. 
 213 VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 16. no. 489. A templomra: Zsámbéky 2001. 
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Sennyey halálával a város és földesura kapcsolatában – az esetleges konfliktusok 
dacára is – egy, a városi kiváltságokat és a rögzült gyakorlatot akceptáló, a kölcsönösségen 
alapuló hosszan tartó szakasz zárult le. A 17. század második harmadától ez a viszonyrend-
szer gyökeresen átalakult. Eltérő súlypontokkal, változó dinamikával, de a vizsgált időszak 
másik részét alapvetően meghatározóan a földesúr és város kapcsolatát a kölcsönösség he-
lyett a konfliktusok uralták. A felületes szemlélő számára akár úgy is tűnhet, a változás 
kulcsát esetlegesen abban kell keresni, hogy a mezőváros feletti földesuraságot az állam-
kormányzatban, nagypolitikában, diplomáciában, a győri püspökséggel párhuzamosan 
gyakran valamelyik érseki egyházmegye (többnyire a hódoltságban fekvő kalocsai érsek-
ség) gondjait is vállukon hordó főpapok helyett immáron döntően saját egyházmegyéjükre 
koncentráló főpásztorok követték. A problémakör messze összetettebb egy ilyen válasznál; 
az az egyházmegye kora újkori történetének feldolgozása, a győri püspökséget betöltő fő-
papok modern, az egykori politikai elit politika- és társadalomtörténetébe ágyazott biográ-
fiáinak elkészülte előtt nem válaszolható meg.214 

A kitűnően iskolázott Draskovich György a 16. századi hasonló nevű püspök, bíbo-
ros unokaöccse, Draskovich János horvát bán fia, Draskovich (II.) János horvát bán (1636–
1647), magyar nádor (1647–1649) fivére, a horvát és a magyar politikai, vagyoni „csúcs-
elit” tagja. Sikeres egyházi pályakezdete szintén Pázmányhoz fűződik: 1628-ban pécsi, 
1630-tól váci püspök, 1633-ban hosszabb ideig helyettesítette az államkormányzatban az 
erdélyi ügyekben tárgyaló Sennyey püspököt. II. Ferdinánd kinevezését követően, „de 
facto” 1635. november 6-án foglalta el a győri püspöki széket. A katolikus megújulás érde-
kében, egyháza jogainak védelmében, javainak gyarapításában végbevitt tetteit (így mara-
dandó alapításait is), mind az egyházmegyei papsága, mind a világi alattvalókkal szembeni 
egyre kiterjedtebb és mélyebb konfliktus-sorozatok közepette cselekedte meg.215  

1650 októberében bekövetkezett halálát követően Szombathely város magisztrátusa 
13 pontban foglalta össze a földesurasága idején elszenvedett sérelmeket. (1.) Míg a város 
1407. évi privilegiuma a földesúr és a város részére egész évben, párhuzamosan megen-
gedte a bormérést, ezt a várost visszaváltó Gregoriánczi Ambrus püspök Pál fivére prefec-
tusként a június 1.–szeptember 1. közötti földesúri kocsmáltatással korlátozni próbálta, míg 
Draskovich negyedévre próbálta szorítani a városi kocsmáltatás idejét. (2-3.) De a földesúr 
még ez időszakban is hatalmaskodott; többször (Tószegy Mihály tiszttartó és a várbeli 
darabontok segedelmével) ez utóbbi időszakban is maga tartott csapot, vagy azt olykor a 
Káldy családnak is bérbeadta. (4.) Az 1647. évi diétát követő ítélkezés hatására állapodott 
meg a 4 hónapos városi kocsmáltatásban, de azt is sokszor negligálta. (5.) A városiak sze-
rint a priviligiumon alapuló büntetési gyakorlaton saját bevételeinek növelése céljából vál-
toztatott; a várbeli fogságot, a bíró porkolábbal közös ítélkezését a földesúri bírságolás ki-
terjesztése váltotta fel. (6.) Mind ezzel, mind a privilegium szerint bíró hatáskörébe utalt 
jogesetekbe történő beavatkozásával a bíró bíráskodási jogát is csorbította. (7.) Ugyan-
akkor földesurasága alatt a környékbeli települések lakosainak módjukban állt szombathe-
lyi földek foglalása, használata. (8.) Több censuális házat önkényesen a census fizetésétől 
mentesített, de az összeget a városon behajtatta. (9.) A bornemissza és beteg emberek szá-
mára főzött sör kimérését megtiltotta. (10.) Nagy sérelmet jelentett, hogy a plébániát a do-
monkos rendnek a város által 300 ft-ért vett plébániai malommal a domonkos rendnek át-
adta; így a város plébánosa elszegényedett. (11.) Az iskolamester kondíciói is sokat rom-
lottak: míg a korábbi püspökök idején évi 25 ft-os fizetéssel néki a várban volt asztala, az 
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új földesúr mindezt megszüntette, így az mind a templomi szolgálat, mind az oktatás szem-
pontjából jelentős károkat okozva parasztként kell, hogy magát fenntartsa; nem csoda, 
megfelelő személyt sem találnak a tisztre. Míg a korábbi püspökök az iskolamester mellett 
segéderőként (elsősorban templomi szolgálatra) 3-4 öregdiákot tartottak, Draskovich ezt is 
megszüntette. Minden bizonnyal a sok sérelem okozta, hogy a város polgárainak úgy tűnt, 
Draskovich püspök időszakában már a harangozás is kevesebb lett (12.). Ugyanakkor e 
„pszichés reagálás” mellett kőkemény valóságként jelentkezett több uradalmi tisztviselő 
(legfőképpen Tószegy Mihály tiszttartó) minden korábbinál gyakoribb, elviselhetetlenné 
váló hatalmaskodása (13.).216 

A panaszirat, Draskovich és Szombathely konfliktussorának részletes elemzése, a 
terjedelmi kereteket szétfeszítené. Itt csak utalnék egyes lényegesebb fordulópontokra, il-
letve jelezném: a mezőváros esete cseppet sem volt egyedi. 1636 tavaszán a pornói jobbá-
gyok a gazdatisztet bezárva, több officiálist megsebesítve szabályosan fellázadtak Drasko-
vich ellen aki, „…hogy az rebellalt jobbagyokat a’ latraban egynehanyat megkaphas-
sunk…” Batthyány Ádámtól kért katonai erőt.217 (A püspök a kiváltságokat megsértve 
Szombathelyhez hasonlóan összeveszett a Sopron vármegyei, Fertő melletti Rákos me-
zővárosa lakosaival, miképpen győri székeskáptalanjának tagjaival is; ezen ügyek is az or-
szággyűlés és a nagybírák elé kerültek.)218  

A Szombathelyi konfliktusok között az első – és a későbbi időszakon is végighúzó-
dó – a földesúri kocsmáltatás kérdése volt. 1636. december 11-én, a földesúr fölöttébb 
nagy létszámú, illusztris személyekből álló (pl. Lippay Gáspár országbírói, Nyéki János 
személynöki ítélőmesterek, Sopron, Moson, Zala vármegyék alispánjai) fertőrákosi úriszé-
kén a háromhavi bormérés jogosultságának hangoztatásával a város privilegiumait felül-
vizsgálták. Majd az ítélkezés folytatásaként, az 1637. július 4-i hasonló összetételű rákosi 
úriszékben az 1550:XXXVI. tc-re hivatkozva kimondták: ez a háromhavi kocsmáltatás is 
csak a helyben termelt hegyvám- és dézsmaköteles borok után vehető igénybe, idegen bo-
rokat behozni és kimérni nem szabad.219 Az eddigi pozíciók védelmében, a konfliktus elhú-
zódásával és elmérgesedésével a városvezetés időt, fáradtságot – és minden bizonnyal – 
pénzt sem kímélve a kocsmatartási jog kérdését egészen az 1647. évi országgyűlésig vitte. 
A Draskovich hatalmaskodásait elmarasztaló 1647:CXIII. tc. Lippay György esztergomi 
érsek, Pálffy Pál országbíró vezette egyházi és a királyi tábla tagjaiból álló ítélőszék vizs-
gálatára, döntésére bízta az ügyet, amely csekély engedményként a helyi borok kimérésére 
4 hónapos városi kocsmát engedélyezett.220 Ugyanakkor a törvénycikk és az ítélet a földes-
urukkal szembenálló mezővárosoknak jelentős pénzügyi kártérítést, a pusztult állapotú Rá-
kosnak 6000, míg Szombathelynek 4000 ft-os kifizetést is meghatározott, amit Draskovich 
gr. Esterházy László számára adott kölcsönéből a fiatal arisztokratának kellett (volna) meg-
fizetnie. (Valójában a szombathelyi összegből 1000 ft a várost, 3000 ft pedig a székhelyét, 
javait vesztett plébániát illette.) Miképpen azt Folnay Ferenc vasvári prépost 1651 februári 
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levele jelzi; Sopron vármegye fiatal főispánja, az 1652. augusztus végén kisvezekénynél az 
oszmánok elleni csatában hősi halált halt Esterházy László nem sietett a fizetéssel.221  

A jezsuitákkal jó kapcsolatban álló, 1636-tól egyházmegyéjében a rend (további) 
letelepítésére törekvő Draskovich püspök 1638-ban végül is Szombathelyen az egykorú 
missziós munkában hasonlóképpen jelentős domonkos rendet telepítette le. Húsvét ünne-
pén (április 4-én) a város plébánia templomát – miképpen oklevele is fogalmazott, az itt 
született Szent Márton püspök nevére és tiszteletére szentelt, püspöki birtokon álló szent-
egyházat – a javaival, kiváltképpen a Gyöngyösön álló háromkerekű malommal együtt a 
rendnek adományozta, a plébániát pedig a várbeli Boldogasszony templomba áthelyezte.222 
Ez a tette óriási felháborodást keltett a város lakosságában. Nem csoda, hisz a városi pol-
gárság, lakosság és a vármegyei nemesség életében is jelentős szakrális szerepkörű templo-
mot a Némethy Gergely hajdúinak dúlása után a város polgársága maga hozta rendbe. 
1627/1628 során a polgárok, a városban lakó zsellérek, illetve a nemesi elit oly tagjai, mint 
Káldy Ferenc a templomot közadakozásból újították meg.223 1635-ben III. Ferdinánd a Ka-
mara számára beszolgáltatásra kerülő rendes és rendkívüli adóktól oly módon mentesítette 
a háborúk nyomait még mindig magán viselő várost, hogy az összegből 35 ft-ot a Szent 
Márton-templom, 5 ft-ot pedig a szent ünnepén a szegények között kellett szétosztani.224 
Az 1636 júliusában, Felnémety Mihály plébános jelenlétében, Nyilas István bíró és több es-
küdt által felvett templom-inventárium jól mutatja: ez alatt az egy generáció alatt a templom 
miseruhái, kegyszerei megsokszorozódtak, az adományozó püspökök (Lépes, Sennyey) 
mellett számos arisztokrata család ajándékát jegyezték fel – pl. a gr. Erdődy család (vörös 
atlasz casula) mellett a régión túlmutató jelentőségre utal gr. Csáky István felesége, gr. 
Forgách Éva, és az ő húga, gr. Keglevich Jánosné ajándékainak sora (pl. velum, skofium, 
antipendium) – miképpen a városi polgárság több tagja (pl. Poka Bálintné, Szűcs János), a 
város ügyeiben fáradozó, vagy helyben lakó nemesek (pl. Pataky János ügyvéd, Völcsey 
István) is lehetőségeikhez mérten gyarapították egyházukat, ahogy maga az összeírást el-
végző Nyilas István bíró is (aki albát készíttetett, adományozott).225 Míg a földesúrral 
szemben folytatott elmérgesedő vitában a város már a pallosjogot is vindikálta magának,226 
a Draskovich elleni panaszirat igazságtartalmait egyaránt jelzik azon földesúri leiratok, 
amelyek a korábbi püspökökkel ellentétben többször felülbírálták a magisztrátus bírói íté-
letét,227 illetve a vár, az uradalom tisztségviselőinek 1636–1648., 1650. évi, mezővárosi la-
kosokkal szembeni hatalmaskodásairól felvett városi, káptalani jegyzékek.228 A város pozí-
ciói megőrzése végett III. Ferdinánddal 1640-ben a vámprivilegiumot, 1647-ben pedig II. 
Mátyás kiadásában fennmaradt városprivilegiumot erősíttette meg, íratta át.229 
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A Náprághy püspök, majd Pázmány Péter érsek udvarában is szolgáló Püsky János, 
1651-ben, a váci püspökséget követően nyerte el a győri egyházmegye főpásztori, majd a 
kalocsai érseki tisztet.230 Rövid püspöksége során 1654 őszén, 1655 elején kölcsönös sérel-
mekkel – idegen borok behozatala, kimérése, illetve uradalmi tisztségviselők (Skublics Ist-
ván provizor, Enyedy János) szerződéssel szembeni földesúri bormérése – miatt újra el-
mérgesedett a földesúr és a város közötti kocsmáltatási konfliktus.231 Az ilyen jellegű konf-
liktus többször kirobbant utóda, a nógrádi kisnemes-katona családból származó Széchényi 
György földesurasága idején. Széchényi pályakezdése Pázmányhoz kötődött, egyházi kar-
rierje Lippay György érseksége idején alakult ki; 1648-tól veszprémi püspök. Bár Püsky 
János már 1656 elején le akart mondani javára a győri püspöki székről, azt Széchényi csak 
1658-ban kapta meg. 1668-ban a győri egyházmegye kormányzását megtartva kalocsai ér-
seki kinevezést nyert, 1685. március 21-én esztergomi érsekké nevezték ki. Pályáját egy-
aránt jellemezte a tridenti határozatok lelkiismeretes betartása, egyházmegyéinek buzgó 
gyarapítása (templomok megújítása, szerzetesrendek letelepítése, jelentős alapítások), az 
egyházi és magánvagyon párhuzamos növelése. Valójában az ő zálog- és örökjogú birtok-
szerzései alapozták meg a 18. század elején a magyar főrangú családok közé emelkedett 
Széchények vagyonát.232  

Az új püspök 1658. május 1-jén Keszőből kisszámú kísérettel érkezett Szombat-
helyre. Fogadtatását, bevonulását így festette le Batthyány egyik familiárisa, Falusi Már-
ton: „Az szegén varas, az menyre erkezet, alkalmas készűlettel, keues louas, de sok gya-
logságh, dobokkal és zászlokkal ment elibe a’ városon kiuűl az vépi uton fogadta és kö-
szőntőtte: az Vr szépe[n] s, rőuide[n] fogadta a’ köszőnteset, de aiánlotta magát eő Nagha 
mind a’ bőueb beszélgetésel, s, mind az szolgálattal iőuendőre a’ városnak. It ben a’ vár 
előt mind kicsinnek, s, mind nagynak rendel kezeket fogdossa.”233 Az új püspök már láto-
gatása első napjaiban megfogalmazta a várbeli plébániatemplom megújításának, a várfalak 
megerősítésének szükségességét.234 Az új templomot 1665-ben a Szent Erzsébetet látogató 
Boldogságos Szűz tiszteletére szentelte fel, 1669–1679 között a rossz állapotú püspöki vá-
rat is helyrehozatta.235 Ugyanakkor az eltelt időt sok konfliktus terhelte. A templom- és 
várépítkezés már önmagában konfliktust rejtett, de többször előkerült a földesúr és a város 
közötti kocsmajog-viszály is. Az 1660-1662. évi tanúkihallgatásokból kitűnik: a kimért vá-
rosi borok között továbbra is meghatározó fontosságúak az akkor döntően Doroszlóról (Po-
gány-hegy), Keresztesről, Tótságról, Csepregből, Szentgrótról, Türjéről behozottak; a vá-
ros és a magánszemélyek gyakorlatát a céhek is követték.236 Valószínű azok is részben be-
szállított, részben tiltott időben mért borok lehettek, amelyeket 1679–1681 között kis téte-
lekben a földesúr tisztviselői a város területén elkoboztak.237 A borok elkobzását megelő-
zően is a város polgárai többször panaszkodtak az uradalmi tisztviselők hatalmaskodásaira. 
Az egyik legkirívóbb 1662-1663 során történt. Nagy Mihály porkoláb, Csiszár Pál várbeli 
számtartó szombathelyi és perinti lakosoknak saját birtokon ledolgozásra kerülő robot, illet-
ve ajándékok fejében a sorki kútnál fekvő majorsági (vár)földekből juttatott.238 Az 1660-as 
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évekből földesúr és város közötti konfliktusok terénumait jól összegzik az 1665-ben, 1667-
ben felvett tanúkihallgatások. Ezekben az alábbi, a városi autonom gyakorlatával szemben 
kialakult konfliktusgócok jelennek meg: 1.) a városi bíró bíráskodási illetékessége, bírságo-
lása; 2.) a bíró illetékessége a büntetőperek esetében; 3.)-4.) házfoglalások és magvaszakadt 
vagyonok városi lefoglalása; 5.) templom- és plébánia- és iskola építésére való kötelezés; 6.) 
kocsmáltatásban a behozott borok árusítása; 7.) a földesúrral szemben főurakhoz, illetve 
Bécsbe küldött közbenjárók ügye.239 A konfliktus sorozat korai szakaszában Széchényi 
György hihetetlenül magas összeg, 14.534 ft városi hátralékot állapított meg. A város előbb 
Nádasdy Ferenc országbíró segítségével próbált földesurával megegyezni, majd 1666-ban az 
ügyek (minden bizonnyal a vitás kérdések) egy részét, 240 a plébánia- és iskolaház építésére 
kötelezés miatti úriszéki ítéletet, Szelepcsényi György esztergomi érsek szentszékére felleb-
bezte, de az elutasította a felülbírálatot, a várost megegyezésre felszólítva.241 

Sajnos e perek jelenleg csupán egyes részleteiben ismertek, így valószínűsíthető, 
hogy a földesúrral történő megegyezés egyik lépcsőfoka lehetett az, amikor 1667. március 
30-én a város Batthyány Erzsébettől a törvényes 6 %-os kamat mellett 2000 ft-ot vett fel. E 
hitel segítségével tudta az év Húsvétján a földesura által iskola- és plébánia építéshez meg-
követelt 1000 ft-ot lefizetni. (A kölcsön másik felét a város forgatta!)242  

Míg az előző eset a város teherbírását és hitelképességét érzékelteti, az örökös nél-
küli polgári ingatlantulajdon város általi hasznosítása, illetve jus caducitas földesúri alkal-
mazásának konfliktusa jogi szinten az 1407-es privilegium szerint a tágan értelmezett bírói 
hatáskör (azaz a polgári ügyekben teljeskörű eljárás) és a földesúri jogok érvényesítésének 
a konfliktusa. A városi autonómia és a földesúri autoritas összeütközéséhez érdemes fel-
vetni; a Széchényit megelőző földesurak esetében ez a gyakorlat nem jelentett problémát. 
Mindenesetre I. Lipót 1678-ban a caducitas körüli jogviták ügyének vizsgálatát a Királyi 
Táblára utalta.243 A szombathelyiek, illetve más püspöki birtokok Széchényi Györggyel 
szembeni, korábbi privilegiumokat sértő konfliktusok elrendezését az 1681:LIV. tc. is a ná-
dor és a királyi tábla elé helyezte.244 

3.3.1. Egy speciális konfliktus sorozat: 
 Szombathely város és a győri püspök konfliktusai a felsőkáldi Káldy családdal 

 A Szombathellyel Délről szomszédos Szőkeföldét egy 1521. évi oklevél a város 
határai között fekvő területnek mondja, birtokosai 1511-től királyi adománnyal a Bejczy, 
illetve őket követően, beházasodással a Chemetey, felsőkáldi Káldy család tagjai; azaz me-
gyei vezető, regionális, országos pozíciókba is bekerült vármegyei elitfamíliák.245 A vár-
megyei közéletben is meghatározó (többször alispánt adó) családok többször összeütkö-
zésbe kerültek Szombathely városával, illetve földesurával. A Bejczy család kocsmáltatása 
miatt 1587-ben az uradalom az uralkodóhoz, II. Rudolfhoz fordult jogorvoslatért.246 Ha-
sonló probléma merült fel 1612-ben Chemetey István özvegye, Bejczy Dorottya kapcsán, 
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majd az első házasságból származó fiai és örökösei, a felsőkáldi Káldyak révén is. 247 Az 
elsőszülött fiú, Káldy Ferenc párhuzamosan fontos katonai és vármegyei hivatalokat töltött 
be; 1628-ban a pápai vár alkapitánya, 1637-től 1648-ban bekövetkezett haláláig Batthyány 
Ádám dunántúli főkapitány vicéje volt, számos Vas megyével kapcsolatos megbízása mel-
lett (1618-ban királyi adószedő), 1633–1635 között a vármegye egyik alispáni hivatalát is 
viselte.248 Szombathely lakosai 1642–1644 során nem csak a városi jogokat sértő kocsmál-
tatás miatt emeltek panaszt, de azért is, mert a szombathelyi kereskedőket, szekereseket út-
juk során folyamatosan zaklatta.249  

Draskovich György püspök javai integritását sértve 1639-ben súlyosan összekülön-
bözött Káldy Ferenccel, aki Szombathely egy részét és Szentmártont el akarta a püspöki 
birtokból szakítani. Bár Káldynak több pártfogója volt, sem iratokkal, sem tanúkkal nem 
tudott bizonyítani. A főpap a bene possessionatus tettét azért is veszélyesnek látta, mert ez-
zel a Szent Koronához tartozó püspöki jószágokból kíván egy részt kiszakítani. Draskovich 
a dominus Batthyány segítségét kérve határozottan állította: a polgárság vallomása szerint 
ahol Káldy lakik, ott 4/4 a városhoz tartozó adóköteles ház, az korábban is oda tartozott; az 
új határjelek elhányatását kérte.250 

A városi (és minden bizonnyal földesúri) panaszok nyomán, a nagyhatalmú Bat-
thyány familiáris halálát követően, 1649-ben, Pálffy Pál (még országbíróként) vizsgálatot 
rendelt el Káldy ház ügyében. Amint Bokor György püspöki tiszttartó 1650 áprilisi bizony-
ságleveléből kitűnik: a más ügyekben egymással konfliktálódó püspök és a város itt össze-
fogott. Szombathely 220 ft 78 d-t áldozott a Káldyakkal szembeni perekre, amit a földesúr 
nem készpénzben, hanem a Bucsuban lefoglalt ingatlanok felének felajánlásával egyenlített 
ki.251 Az 1649. évi tanúkihallgatások bebizonyították: a Káldy család 20-25 évvel ezelőtt a 
szombathelyi egész telek után még megfizette adóját, illetve az után dézsmabort is szolgál-
tattak, amit az olyan erőskezű bírók, mint Tapolczay Pál, megköveteltek. A Bejczy család 
egykori házának bonyolult jogviszonyára mutat; az két részből állott, és míg a ferences ba-
rátok kolostora felé eső mindig szabad ház volt, a város felé, az ún. „kapukozin” találha-
tóról bár a vélemények megoszlottak, a többség, így Győrffy Gáspár megyei esküdt is azt 
adóköteles házként ismerte.252 
 Káldy Ferenc fiával, a családot képviselő Káldy Péter 1647–1652 közötti veszprémi, 
1656-tól vasi alispánnal, valószínűsíthetően 1654-ben Püsky János püspök a város nevében 
is egyezséget kötött a határok helyreállításáról, a városi földön hatalmaskodva folytatott 
legeltetés megszüntetéséről. Az 1625-től fennálló adótartozás megfizetésétől az egyházfő 
eltekintett, de a családnak a Gyöngyös és Aranyas között álló Káldy ház után a jövőben mind 
a Szent György és mind a Szent Mihály napi adót be kellett szolgáltatnia, miképpen a 
dézsmát is. A házak más polgárháznál több jogosultsága, így asylum joga nem lehetett.253 
 A szőkeföldi birtokosokkal szembeni konfliktusok cseppet sem voltak egyediek. A 
város privilegiumai védelmében, a földesúr bevételeire tekintettel hasonlóképpen összefo-
gott más tekintélyes nemessel szemben is, így Széchényi György földesurasága alatt a két 
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fél perrel fenyegette Jagasich Lőrinc kaproncai alkapitányt felesége, Paris Helena szom-
bathelyi javai miatt.254 

 3.4. Védelem és érdekérvényesítés: 

adalékok a kisvárosi várospolitika, diplomácia kapcsolathálójához.  

Vajon beszélhetünk-e egy, az országrendiség keretein kívül elhelyezkedő mezőváros ese-
tében várospolitikáról, a vármegye és a térség rendjeihez fűződő, a város és lakosai érde-
kében kiépített és működtetett kapcsolatrendszerről? A privilegizált püspöki mezőváros 
természetesen nem képviseltethette magát a rendi gyűléseken, nem lehetett tagja olyan város-
szövetségeknek, mint a felekezeti, politikai, gazdasági kérdésekben együttműködő felső-
magyarországi pentapolis, avagy az ennél lazább együttműködési formát megvalósító ún. 
„alsó-magyarországi” városok szövetsége (pl. Pozsony-Nagyszombat-Sopron).255 De a nagy-
politikai képviselet, véleménynyilvánítás és ezügyben létrejött érdekszövetségi tagság kivé-
telével a 17. századi Szombathely mezőváros esetében is beszélhetünk várospolitikáról, a vá-
ros érdekében alkalmazott diplomáciai tevékenységről. Ennek érzékeltetését megelőzően azt 
sem szabad feledni, hogy Szombathely is tagja volt a szabad királyi városi fenti szövetségei-
től alapvetően eltérő léptékű, más szinten, más funkcióval, bíráskodási együttműködéssel 
rendelkező, későközépkori gyökerű, térségi mezőváros-szövetségnek.256 Sőt érdemes hang-
súlyozni: a 17. század első évtizedében a püspöki mezőváros intenzíven vett részt a több-
nyire Rohonc, Kőszeg, Csepreg polgári küldötteiből álló, ún. pártatlan bírói fórum működé-
sében, amely valójában a mezővárosi polgárság bíráskodási autonómiáját erősítette.257  

A mezővárosi várospolitika irányait, mozgástereit már az eddig ismertetettek is ér-
zékeltetik. Az 1605-ben elpusztult privilegiumok többszöri újra kiadásáért tett erőfeszítések 
(földesúri, nádori támogatásért tett közbenjárások) egy nagyon hangsúlyos irányt jelölnek 
ki.258 Az 1621-es háborús esztendő várost védő mikropolitikai eseményei – a városon belül a 
helyi egyházi elit, az uradalmi tisztségviselők, a városi elit összefogása, a térség mezővá-
rosaival (Kőszeg, Rohonc, Vép) folytatott jó együttműködés, a vármegyei tisztviselő elittel 
történő, minden bizonnyal tradicionális jó kapcsolatrendszer, a vármegyei nemesség, a főúri 
familiárisok egyes tagjain keresztül a főúri udvarokig (Batthyány Ádám, Esterházy Miklós 
személyéig) elvezető kapcsolatháló kiépítése, és mindennek városi érdekeket szolgáló kitűnő 
működtetése – egyértelműen a pragmatikusságon alapuló helyi várospolitika eszközrendsze-
rét, összetett szintjeit és mozgásterét, működési mechanizmusait mutatja be.259 

Sajnos nem ismert, hogy konkrétan milyen összetételű deputáció, miféle utasítással 
indult el, és eredménnyel tért vissza, de az fölöttébb elgondolkodtató, hogy 1625. október 
19-én a város úgy határozott, a város ügyeiben fáradozó „néminemw attyafiakatt” kell 
Sopronba, az országgyűlésre küldeni.260 

Mindezek az ahistorikus modern fogalomhasználattal „lobbyzási csatornák” a ké-
sőbbi években is megmaradtak, működtek, miképpen a vármegyei politikai elittel történő 
szoros kapcsolattartás sem csak a háborús esztendőt, hanem az egész időszakot jellemezte. 
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Pl. Szele István bíró számadása szerint 1626. július 5-én Szántóházy Ferenc ítélőmester, Vas 
és Sopron vármegyék jegyzője, a Sopron városnak is ügyvédi szolgálatot teljesítő Töttösy 
Gábor, a befolyásos Batthyány familiáris, Káldy Ferenc a városvezető elittel közösen „az va-
ras dolga felöl” lakomát ültek. Nagy István bíró 1666/1667. évi számadása mind a Vas vár-
megyében, mind a tágabb térségben fontos bene possessionatus családok közül a Falussy, 
ákosházi Sárkány, telekesi Török család tagjaival kialakult kifejezetten jó kapcsolatot mu-
tatja.261 A város nem csak a területén közgyűléseket, törvényszékeket tartó vármegyei elit-
tel (alispánok, jegyzők, illetékes szolgabírák) kialakítandó jó kapcsolatra, annak működte-
tésére törekedett (vendégül látás, élelmiszer, szállás, lovaknak abrak biztosítása), de min-
dig ügyelt a várba érkező földesúrnak, a győri püspöknek küldendő ajándékok (döntően 
élelmiszerek) megadására. Politikai, kapcsolati tőkét jelentett, amikor nem vármegyei fóru-
mokra (közgyűlésre, törvényszékre) érkeztek a térség főnemesei, és nékik a város vendéglá-
tást (szállás, ellátás) biztosított. Pl. 1626. június 10-én alsólindvai gr. Bánffy Kristóf tárnok-
mester (1625–1644) érkezett a városba, 1627 márciusában a borostyánkői uradalom ura, az 
alsó-ausztriai elitbe tartozó Ehrenreich von Königsberg, vagy 1647 (őszén?) a vármegye leg-
nagyobb birtokosa, gr. Batthyány Ádám dunántúli főkapitány (1637–1659) érkezett a vá-
rosba.262 A városvezetés akkor is ugyanilyen figyelmes volt, ha főrangú személyek a püspök-
nél, a várban szálltak meg, avagy a közeli püspöki birtokon, Szentmártonban. 1631. évi bor-
számadás szerint midőn október 23-án „palatinus vrunk [Esterházy Miklós (1625–1645)-
D.P.] w nagissaga ide zallot uolt megh az notariusnal” a bíró egy pint bort küldött nékik.263 
1666-ban a Szentmártonban tartózkodó gr. Erdődy György tárnokmester özvegyének, 
Batthyány Erzsébetnek jelezték figyelmességüket, két szép kenyeret küldtek számára. 

A város a földesurakkal szembeni pereiben többször a legfőbb rendi méltóságok 
támogatását kérte, így 1650-ben Pálffy Pál nádor (1649–1655) segítségéért folyamodott,264 
de ugyanakkor familiárisaikra is figyelmet fordított. Pl. 1647-ben (is) többször kérték 
Pálffy Pál országbíró (1646–1649) támogatását, egy alkalommal titkárának 5 aranyat ad-
tak.265 Már az 1663. évi vati táborozás esete is érzékeltette, Szombathely a földesurával 
szembeni konfliktusokban a vármegye egyik legjelentősebb birtokosának, főispánjának, az 
ország egyik nagybírájának, Nádasdy Ferenc (1655–1670) országbírónak a támogatását ke-
reste. A kapcsolat intenzivitását kitűnően érzékeltetik az 1666–1668-as évek; a Széchényi 
György püspökkel folytatott újabb perek (plébánia és iskola építése, idegen borok beszál-
lítása) időszaka. 1666 novemberében külön városi deputáció ment Bécsbe, az Udvari Kan-
[celláriá]-ra, de előtte még útba ejtették Nádasdy Ferenc országbíró, vasi főispán (1633–
1671) pottendorfi kastélyát. 1667 tavaszán, márciusban, majd májusban ezt az utat megis-
mételték, illetve egy hónappal később ügyükben külön Nádasdy segítségét kérték Potten-
dorfban.266 1667 nyarán Pozsonyban a főúr és Szelepcsényi érsek támogatásáért folyamod-
tak,267 míg ezzel párhuzamosan Nádasdy hitvesének, gr. Esterházy Júliának egy levél kísé-
retében ajándékot küldtek (madarak), aki a figyelmességet köszönve segítségét jelezte.268 
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1667 Szent Márton napján (nov. 11.) ugyancsak Pottendorfba (Nádasdyhoz) és Bécsbe vitt 
a városi küldöttség útja, amit az év zárásaként, december 20-án, ajándékokkal felpakolva 
megismételtek.269 Valószínű, hogy ez cseppet sem teljessége a roppant költséges utaknak, 
és kapcsolat-építéseknek.  

Más aspektusból a város elfogadottságát, pozícióját érzékelteti, hogy képviselői 
olykor megjelenhettek a térség bene possessionatus nemességének családi ünnepein, me-
lyek szabad királyi városok számára rendszeresen rendszeres invitatiót jelentettek. Így 
1664 februárjában a város követsége is ajándékkal kedveskedett Káldy Péter alispán leá-
nyának lakodalmán.270 

3.5. A működés hivatali keretei: Tisztújítások – a mezőváros hivatalszervezete 

A szombathelyi bíró (Jakob Pruss), a tizenkét fős esküdti kar (a későbbi belső tanács), il-
letve minden bizonnyal a bormérési kiváltság miatt is fontos tisztségviselő, a hegymester 
(Galambos Simon); azaz szinte a teljes városvezetés névjegyzéke 1526 januárjából, Paksy 
Balázs győri püspök városprivilegiumokat átíró okleveléből ismert.271 Sajnos a 16. század-
ból csak (döntően a bíróra, jegyzőre vonatkozóan) szórványadatok állnak a kutatás rendel-
kezésére.272 A 17. század első bíró és belső tanács névsorát a szabó céh 1604. évi város ál-
tal kiadott privilegiuma rögzítette.273 A mezőváros élén a bíró (egyes esetekben főbírónak 
címezve) állott, akit távolléte, akadályoztatása esetében a belső tanácsból meghatározott 
alkalmiban (pl. vagyonosztások során) eljáró, vagy egy adott időszakban funkcionáló, ál-
tala a belső tanács tagságából kinevezett substitutus bíró helyettesített.274 1605-ből fennma-
radt a városi tisztújítást hozó jegyzőkönyvi bejegyzés; mely alapján szinte az egész szá-
zadra rekonstruálható a városvezetés (bíró és belső tanács), továbbá a választott tisztségvi-
selők, 1628-tól pedig a külső tanács archontológiája.275 E források alapján a 17. századi vá-
rosi tisztújításokról, hivatalszervezetről az alábbi kép adható.276  

Az általánosan elterjedt nézet; hogy a szombathelyi polgárok által végbevitt városi 
tisztújítás hivatalos időpontja Szent György napra (április 24.) esett. Ez a nap, az európai 
városi magisztrátusok választására szolgáló majd kéttucatnyi határnap egyikeként különö-
sen a német birodalom déli részén terjedt el.277 Valószínű, hogy ez Szombathelyen Sopron 
város joggyakorlatának átvétele során, még a középkorban honosodott meg, és a 17. század 
második feléig funkcionált. Ugyanis 1659-ben módosult; a vásárra hivatkozva a restaurá-
ció időpontját a rákövetkező Szent Márk ünnepére (április 25-re) helyezték át.278 Termé-
szetes, a restauráció gyakorlati lebonyolítása egy ennél nagyobb időszakban, április 24.–
                                                
 269 VaML SzVLt A. Misc. fasc. I. Nagy István bíró számadása 1667/1668. passim. 
 270 VaML SzVLt A. Misc. Lonczicz Mihály számadása 1663/1664. 
 271 Tóth – Zágorhidi Czigány 1994. 106-107. 
 272 Összegzésük: Horváth 1993. 229-230., 234. 
 273 VaML VKHLt Litt. Instr. Fasc. 77. no. 
 274 A térség mezővárosaiban más városvezetési szisztéma is létezett. Sopron vármegye már a későközépkor-

ban jelentős népességkoncentrációt mutató mezővárosa, Csepreg élén a 15. század derekától polgármes-
ter és bíró állott, miképpen Sárvár hasonló városvezetéssel bírt: 1528-tól a polgármester és bíró („fő-
bíró”, „öreg bíró”) állt az oppidum élén. Ez a kettős városvezetői hivatal minden bizonnyal Sopron város 
hatására alakult ki. Korábbi irodalommal: Buza 1995., Kubinyi 1996. 

 275 Benczik – Dominkovits 2002. nr. 86-87., ill. l. Függelék I. 
 276 A város közigazgatástörténetével, a polgárok egyeteme alkotta közgyűlés, a bíró és a belső tanács, a 

tisztviselők hatáskörével itt az nem szeretnék foglalkozni, erről a jegyzőkönyvek alapján részletes képet 
ad Abai 1940.  

 277 Poeck 2003. 64., vö.: 83., 284. Az egyes bajor területekkel rokon határnap távlatosabb vizsgálata 
szempontjából sajnálatos, de az európai áttekintésű kötet pont az osztrák örökös tartományok, Cseh- és 
Morvaország gyakorlatát nem elemzi!  

 278 VaML SzVLt Prot. 1658/1660. 4., Kolosvári – Óvári 1904. 251-252., Kunc – Kárpáti 1880–1894. 99., 
Horváth 1993. 226. 
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május 8. között ment végbe.279 Míg a győri székeskáptalan földesurasága alatt álló Győr 
erődvárosban hasonlóképpen április 24. jelentette a városvezetés megújításának időpont-
ját,280 Magyaróvár privilegizált királyi mezőváros tisztújításaira az év elején került sor: az 
1698-ban rögzített ordo ezt január 1-jében jelölte meg,281 míg az 1650–1670-es évekből 
fennmaradt jegyzőkönyvek gyakorlatban január közepi, február eleji restaurációkról szá-
molnak be.282 E különbségek immáron nem csak a szabad királyi városok szintjén,283 de a 
régió mezővárosai esetében is felhívják a figyelmet a restaurációs időpontok és azok min-
tájának, jogtörténeti hátterének további, komparatív kutatására.  

Szombathely a térség más mezővárosaihoz képest gyakran alkotott közgyűlés rend-
szabásokat, ami egyszerre jelentheti a gremiális és egyéni hivatalok viselőinek legitimitá-
sát, és a polgárság kontrollját. A mezőváros agrár jellegéről (tilosok megszabása, mező-
gazdasági árak-bérek limitációja) is leginkább ezekből s statutumokból értesül a kutató. A 
város közgyűlésein (generalis gyűlés) részt vehetett minden szombathelyi mezővárosi pol-
gár, aki mezővárosi polgárság egyetemébe felvételt nyert, és így e státusánál fogva mind a 
belső, mind a külső tanácsba esküdteket, illetve a szakhivatalokra hivatalviselőket választ-
hatott, avagy maga is választható volt. Sajnos az egykorú szombathelyi polgárfelvétel ak-
tusa (pl. a város befogadása mellett sor került-e, és miképpen földesúri jóváhagyásra),284 a 
mezővárosi polgárjog keretei nem ismertek. A közeli győri gyakorlattal szemben az újon-
nan felvett polgárok regisztrálása a városi jegyzőkönyvben nem történt meg, róluk csak 
némely bírói számadás nyújt szórványadatokat, melyek – következetlen adatfelvétellel – a 
polgártaxa nagyságát 3 ft-ban adják meg.285 A választópolgárság legjelentősebb évi 
közgyűlését a restauráció jelentette. 

 A 18. századi szombathelyi tisztújítások nyomán a következő kép rögzült: a bírót a 
püspök négy jelöltje közül – kik sorában a leköszönt bíró mindenkor ott volt – „az egész 
város” választotta; azaz a mezőváros polgársága.286 Sajnos Szombathely esetében a 17. 
századi polgárjoggal rendelkezők számáról, a 3 ft-os polgártaxán kívül a polgárfelvétel ri-
tuáléjáról, a polgárság összetételéről, a polgárfelvételek időbeli alakulásáról, dinamizmusá-
ról, rekrutációjáról az egykori mezővárosi viszonylatban kivételesen jól dokumentált Győr-
rel szemben sporadikus adatokon kívül nem rendelkezünk érdemi információval.287  

A 17. századi szombathelyi restauráció esetében érdemes hangsúlyozni: a 18. szá-
zadban rögzült, fenti ismertetett, általános mezővárosi gyakorlattal szemben az 1606-tól 

                                                
 279 Teljességgel speciális az 1632. évi tisztújítás, ami a tárgyidőszakban elkezdődött, majd ismeretlen okból 

(minden bizonnyal) megszakadt, és jegyzőváltást követően június 17., 20-i napokon került lebonyolí-
tásra. Függelék I. 

 280 Gecsényi 1986. 105. 
 281 Mihály 1979. 75., Mihály 2004. 56. 
 282 GyL MLR, MProt. 1654/1656. 236-r-237-v., ua. 1662/1670. 1-4., 
 283 Szabad királyi városok esetében a témakörről: H. Németh 2008. 
 284 Hasonlóan fontos kérdést jelentett a mezővárosban lakó, beházasodott jobbágyok kérdése, akiknek 

magukat a földesuruktól meg kellett váltaniuk. Győr esetében ismert, hogy a közös földesúr, a 
székeskáptalan Patonai birtokáról származó, Győrbe (Újvárosba) költözött jobbágyoknak még 3 évig 
kellett földesurukat szolgálniuk, utána kerülhettek be a polgárságba (1624). (GyMJVLt, GyProt 
1600/1636. 322.) Szombathely esetében Pankasz Miklós végrendelete (1678) részletezi, magánkölcsön-
ből 70 ft-ot hagyott vejére, hogy az a földesúri függésből váltsa meg magát.  

 285 VaML SzVLt Prot., 1664/1668. 274., Feiszt 1986. 126. A bejegyzések alapján rekonstruált polgárkönyv: 
Morvai 2007.  

 286 Kiss 1971. 118-119. 
 287 Győr esetében a városi jegyzőkönyvekbe bevezették a polgárfelvételeket, azokból egy virtuális polgár-

könyv összeállítható; a város polgársága több ízben készítette el saját névsorát. Szombathelyen a szám-
adáskönyvekben található pár szórvány adat. Itt is (pl. 1649/1651 közötti számadáskönyvben) a „város 
közé adta magát” formula él. A Győrre vonatkozó adatokra pl: a GyMJVL Gyv Prot. 1600/1636. végébe 
bevezetett polgárfelvétel-jegyzék; a virtuláis polgárkönyv összeállítására tett kísérlet: Morvai 2006. A 
18. századi szombathelyi polgárkönyvre: Kiss 1944.  
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folyamatosan fennmaradt városi jegyzőkönyvek a tisztújítással kapcsolatos bejegyzései 
mindig a megválasztott bíró eskütételével kezdődnek, majd a belső tanács, hivatalviselők 
megválasztásával, eskütételével folytatódnak. A bírói tisztre kandidáltak számáról, sze-
mélyük megnevezéséről, a bíróválasztás leírásáról nem szolgáltatnak adatot, miképpen ar-
ról sem, hogy erre a választásra a tanács és tisztviselőválasztás napján, avagy azt megelő-
zően került-e sor.288 A feltárt források sem a földesúri képviselet jelenlétéről, sem pedig a 
földesúri jóváhagyásról nem tartalmaznak információt. Pedig a térség mezővárosi írásbeli-
ségében ez a jelenség jól megragadható. Győrben a város polgársága a káptalan képvise-
lőjének a jelenlétében, a tanács kandidált 3-4 személyre voksolt. A megválasztott, avagy 
hivatalában felkiáltással megújított bírót a káptalan – olykor a jegyző útján a nagyprépost-
nak küldött üzenettel – hivatalában megerősítette, ő pedig csak ezt követően rakta le az es-
küt, és ezután került sor a belső tanács és a tisztviselők megválasztására.289 Magyaróvár 
esetében a restaurációk a földesúr – 1648-tól a zálogbirtokos Draskovich család, az 1672. 
évi visszaváltást követően az Udvari Kamara – képviselője, valamint az uradalom jószág-
kormányzója jelenlétében folytak le. 290 

A 12 tagú belső tanács tagjainak megválasztására a bíró eskütétele után háromfor-
dulós rendszerben került sor. Elsőként az új bíró választott maga mellé négy esküdtet, majd 
a község – azaz a polgárok egyeteme – újabb négyet, végül az eddig megválasztott nyolc 
esküdt – illetve 1647-től több alkalommal is hangsúlyozva a bíró és a nyolc esküdt – saját 
soraikba nominálták az utolsó négy főt. A városbírák mindig a belső tanácsból kerültek ki, 
de a nominális elemzés e képet finomítja: a döntéshozók legszűkebb, legtekintélyesebb kö-
rét a bíró által választott első négy esküdt adta; jelentős részben e négy főből választott a 
polgárság universitasa új bírót, miképpen a leköszönt bíró is e csoport tagja lett. A belső 
tanács 12 fős létszáma a térségben általánosnak tekinthető; a térség mezővárosai számára 
egyik legfőbb mintaadóként szolgáló Sopron szabad királyi városban ugyancsak 12 tagú 
belső tanács alkotta a városvezető elit legbelső körét, miként a régió mezővárosai sorából 
pl. a már említett Győrben291 és Magyaróváron,292 avagy a két végvár-városban, Pápán293 
és (Zala)Egerszegen is.294 Csupán az általános elterjedtség jelzésére: az elzálogosított nyu-
gat-magyarországi (1648-ig) mezővárosok közül Kismartonban és Kőszegen is ez a 
gremium működött.295 Ugyanakkor belső tanácsba választás gyakorlata már speciális, ez a 
módszer más mezővárosokból nem ismert. Bár a belső tanácsba választás az egyes telepü-
lések sajátosságainak megfelelően (pl. településnagyság, etnikum) jelentős eltéréseket 
mutathatott. Így Győrben a bíró hat főt, a város 4 főt választott a belső tanácsba, míg ketten 
területi elven az előváros Újvárost képviselték.296 Magyaróvárott az etnikai paritás alkotta 
az alapot: hat német és hat magyar esküdt alkotta a belső tanácsot.297  

A belső tanács eskütételét követően került sor a tisztviselők megválasztására. A már 
kialakult hivatalszervezetet mutató, első ismert, 1605. április 26-i tisztújítás során a városi 
rend és közbiztonság fenntartására 1 fő- és 1 vicehadnagyot, a vásárok rendjére felügyelve 

                                                
 288 Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert az egykorú Győrben a választás ezen két szakasza egymástól 

akár egy-két nappal is elkülönülhetett. 
 289 Gecsényi 1986. 105. 
 290 Mihály 1979. 74-76., GyL MLR MProt 1654/1656, 1662/1670 passim. 
 291 Gecsényi 1989. 105.  
 292 Mihály 1979., GyL MLR MProt 1654/1656., 1662/1670. passim. 
 293 Hermann 2002.  
 294 A bíró és a tizenkét esküdt nevében kiadott 1624, 1629, 1654. évi zalaegerszegi mezővárosi kiadmányok: 

MOL P 58. Bezerédy család levéltára., Törzslevéltár, 1. cs. fasc. A. No. 204-206.  
 295 Bariska 2007. 114. 
 296 Gecsényi 1986. 105., Pl. korábbiakkal ellentétben részletesen rögzített 1625–1626. évi tisztújításnál: 

GyMJVL Gyv Prot 1600/1636. 117., 167-168. 
 297 GyL MLR MProt 1654/1656., uo. 1662/1670. passim. 
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2 vásárbírót, illetve 1 főt, a kisbíróként is megnevezett városi szolgát választottak. Továbbá 
a mezőgazdasági területek gazdálkodásának, rendjének felügyeletére 1 hegymester, 4 me-
zőőr, (avagy mezőpásztor, akiket 1670-től egyre gyakrabban „hidas”-oknak is neveztek) 
megválasztására került sor; a jegyzőt többnyire hivatalában megújították.298 Bár a század 
során a gazdaságszervezés, a bevételek ellenőrzése a hivatalok differenciálódásával járt, de 
az itt jelzett hivatalok a kisebb módosulások (pl. létszámviszonyok változásai) ellenére is a 
század restaurációi folyamán a választott városi hivatalok „törzsét” jelentették. 1607-től a 
hierarchikus fő- és vice megkülönböztetés nélkül, immáron a hadnagy, város hadnagya, 
avagy dux-nak nevezett hivatalra rendszeresen két főt választottak. Míg a vásárrendészet 
feladatait 2-2, ugyancsak folyamatosan megválasztott vásárbíró látta el, akik 1659-től a vá-
ros köblének őrzését is átvették a bírótól.299 Egy főt választottak város szolgának, akinek 
1623. évi költségeit (25 ft-ot) a bíró a borbevételből fedezte.300 Bár a céhmestereket először 
csak az 1607. évi tisztújítás során nevezték meg, 1606-ból fennmaradt számadásuk a korábbi 
időszakra is egyértelművé teszi a hivatal működését. Az 1637. évi tisztújításig évente 2-2 
céhmestert választottak a város plébániájaként funkcionáló Szent Márton, illetve a várbeli 
Boldogasszony templomokhoz. Ők a szombathelyi városi hivatali karban valójában a Kir-
chenvater néven ismert egyházgondnokok feladatait látták el; a város kegyúri joggyakorlását 
biztosították. A belső tanács tagjaiból választott céhmesterek fontos feladataik közepette 
számadáskötelezettséggel ők szervezték az 1605-ben feldúlt Szent Márton templom helyreál-
lítását, gyűjtöttek a tetőzet megújítására, háborús időkben a bíróval egyetemben inventálták a 
templomok kegyszereit, őrizetükről gondoskodtak. Miután 1638. Húsvét ünnepén Drasko-
vich püspök a Szent Márton templomot a domonkos rendnek adta, és a plébániát jogsé-
rüléssel, vagyonveszteséggel a várbeli Boldogasszony templomba helyezte át, az 1635-től 
egyre többször egyházfinak nevezett tisztre immáron csak egy templomhoz, 2 főt választot-
tak; munkájukból úgy tűnik, ezidőtől a hivatal jelentősége csökkent.301 

Az 1605-ös tisztújítás során a mezőváros és polgárainak gazdálkodásával kapcsolatos 
területekre választott tisztviselők esetében az alábbi változások történtek: Az 1609-től 
városival párhuzamos, az ingatlanforgalmat, tiltásokat, pereseteket regisztráló jegyzőköny-
vezéssel rendelkező hegymesteri hivatalra az egész időszakban 1 főhegymesternek, vagy 
hegymesternek nevezett tisztviselőt választottak, aki mellé 1605– 1617 között növekvő lét-
számban 1-4 al-, avagy vicehegymestert is megválasztottak. 1618-tól egy évtizeden keresztül 
a tisztújításokon nem tértek ki hivatalukra; 1627–1646 között 2-5 – de többnyire 4 – főt 
választottak, míg 1647-től megújításuk már nem került a restauráció elé. Az 1653. augusztus 
3-i közgyűlés a korábbi választott tisztségviselők helyett szegődményesek alkalmazását 
mondta ki: a hegymesternek 4 szőlőpásztort kellett felfogadniuk, akik javadalmazása a bírsá-
gokból történt.302 1605–1617 között 2-5 főben változott a mezőőri, avagy mezőpásztori tiszt-
re választottak száma; a létszámuk 1618-tól 1666-ig 4 főben állandósult. Közülük többen (pl. 
1625-ben hárman) Karicsából származtak. A névjegyzékekből úgy tűnik, hogy ebben az idő-
szakban zsellér és mások házában lakó is választható volt e sok munkával járó, kevesebb 

                                                
 298 Benczik – Dominkovits 2002. nr. 87. Jelenleg kevéssé értelmezhető az, az augyanazon napon keletkezett, 

tisztújítást megelőző bejegyzés, ami egy hivatali jelvényekként dobbal, zászlóval, bottal ellátott főhad-
nagy – más személy! – megválasztásáról szól, aki segítségére maga választhatott tizedeseket. Uo. nr. 86. 
A más mezővárosokban, így Győrben is elterjedt, hadnagyoknak rendfenntartásban segítő tizedesi hiva-
talra Szombathelyről jelenleg több információ nem ismert! VaML SzVLt Prot. 1668/1672. 162. 

 299 Kolosvári – Óvári 1904. 251. 
 300 VaML SzVLt Prot. 1623/1627. fol. 1r. 
 301 A fennmaradt számadásaikra: Zsámbéky 2000., Dominkovits 2001., a kegyszer inventálásokra: Horváth 

1993. 342-350., Dominkovits 2000. A céhmester tisztség etnográfiai megközelítése a tágabb térségben: 
Horváth S. 2008. A céhmesterek beszámolója az egyház számára adott javakról: VaML SzVLt Prot. 
1618/1623. fol. 3r.  

 302 VaML SzVLt Prot. 1651/1653. 153. 
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megbecsülést hozó, konfliktusos hivatalra. 1667–1681 között 3-4 fő között ingadozott a tiszt-
újításon megválasztott mezőpásztorok létszáma, míg 1681–1686 között 3-ról fokozatosan 1 
főre csökkent. Valószínű, hogy ő is szegődményes segítőkkel rendelkezhetett.  

A mezőgazdasági területek gazdálkodásának városi ellenőrzése a század során 
egyre fontosabbá vált. 1620-ban választottak először 2 főt erdőőrzőnek; őket 1623–1637 
között 1 fős erdőispáni hivatal váltotta fel. 1640–1647 során újra 2 főben állandósult az er-
dőőrző (erdőinspektor) feladatait ellátók köre. A tisztújításon 1661-ig nem található róluk 
adat, ekkor 1679-ig az 1 fős erdőispáni hivatal jelenik meg újra, amivel 1687-ben is talál-
kozhatunk. A bírságokból részesült, választott, és a konvenciós hivatal közötti ingadozó 
gyakorlatot jelzi egy 1665-ös bejegyzés: május 6-án, Szent Vid naptól (jún. 15.) egy évre, a 
korábbi, 7 ft-os évi fizetés 12 ft-ra emelésével Percz Mihályt fogadták fel e tisztre. 1667-től 
az erdősipáni hivatalra újra választottak.303 Minden bizonnyal az erdőispáni hivatal 
analógiájára 1628-ban egy újabb területet (gazdálkodási ágat) igyekeztek szorosabb városi 
ellenőrzés alá venni. Ekkor 3 főt szántásispáni tisztre választottak; további funkcionálásuk 
jelenleg nem ismert. 1660-ban Csákány Péter malomgazdaként számolt be a városi malom 
1657–1660 közötti, 237 ft 74 d tiszta jövedelmet eredményező gazdálkodásáról. A hivatal 
bizonytalan rögzülését jelezi: 1662-ben Nagy István volt városbíró számolt be az elmúlt 
évek (1660–1662) 366 ft 20 d-os malomjövedelméről.304 A városi pénzbevételek eme fon-
tos, számadásra kötelezett hivatalának állandósulása 1668-tól igazolható; döntően a restau-
rációkat követő időpontban, de rendszeresen, malomgazdát, avagy malominspektort vá-
lasztottak, akinek 1671-től fennmaradtak éves malomszámadásai.305  

Miképpen a tisztújítások után, külön eljárással választottak malomgazdát, úgy a vá-
ros gazdálkodását, pénzbevételeit felügyelő más számadásra kötelezett tisztségviselők 
megválasztására is a restaurációktól független időpontban került sor. Ezen tisztviselők leg-
régebbikét az akolómesterek, borbírák alkották. Őket változó időpontban, havi, legfeljebb 
negyedéves elszámolási kötelezettséggel, többnyire a belső tanácsosok közül választották 
ki (2-3 fő). Ők mérték és felügyelték, azaz „akolták”, a városi polgárok borait, felügyelték 
a városi kocsmát, és bérlet esetén (idején) a földesúri kocsma forgalmát; szervezték a vá-
rosban kimérésre kerülő borok behozatalát, ügyeltek a város helyes mértékeinek használa-
tára, rovásra történő elszámolásaik adminisztrációjához a jegyző állt rendelkezésükre.306  

Már az eddigi rövid áttekintés is jelezte, a bíró mellett több választott tisztségviselő 
a hivatalát éves számadáskötelezettséggel látta el (ami pl. a bíró esetében a többéves fo-
lyamatos hivatalviselés során egybe is folyhatott). Bár a bírói, tisztviselői számadásokat 
többnyire a jegyző készítette, ismertek más kezek (nem kizárhatóan városbírák) által készí-
tett városi számadások is (1621: Barbély István). A gyakran akár éveket is késő bírói szám-
adások ellenére feltűnő, hogy Szombathelyen a szabad királyi városok mintájára (pl. Sop-
ron), vagy más mezővárosok analógiájára (pl. Győr, Magyaróvár) adó- és pénzügyekért fele-
lős személyt a 17. században folyamatos tisztségviselésre nem választottak. 1654-ben statu-
tumban mondták ki a bevételekért, kiadásokért felelős (nevében vármegyei mintát követő) 
perceptori hivatal létrehozását, amire a belső tanácsos Heés Jánost választották, aki a bírói 
számadások ellenőrzését meg is kezdte. Bár ő csak 1657-ben lett bíró, e tisztbeni működésé-
ről további adat nem ismert. Pedig ugyancsak perceptor névvel, egy, a városi jövedelmeket 
figyelemmel tartó pénztáros, és az adószedő feladatkörét egyesítő hivatal szükségességét 

                                                
 303 VaML SzVLt Prot. 1664/1668. 80., 250. 
 304 VaML SzVLt Prot. 1661/1664. 107. 
 305 VaML SzVLt, Malomszámadások, Horváth 1993. 176-177. 
 306 17. század eleji működésükre, a korábbi szakirodalommal: Dominkovits 2004/a. 44-52., 57. 
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1659-ban újabb statutum mondta ki.307 Az önálló pénzügyi hivatalnok feladatköre majd az 
1696. évi tisztújításon jelenik újra meg; ekkor a szabad királyi városok (így a térségben Sop-
ron) leggyakoribb névhasználata alapján kamarási tisztre Kerkápolyi Istvánt választották 
meg. A tisztség és a hivatali névhasználat a térség mezővárosi hivatalszervezetében sem volt 
ismeretlen; pl. Győrben 1619-től folyamatosan adatolható a kamarás működése.308 

A 17. századi Szombathely gazdaságirányítása 5-8 szakágazatra tagolódott, amely 
számszerűen megfelelt a térség fejlett mezővárosi átlagának (a 17. század utolsó harmadában 
hasonló a számarány Győrben, Magyaróvárott is), de városonként az egyes ágazati körök je-
lentős eltéréseket mutathattak.309 Szombathely esetében az agrárszféra dominanciája mellett 
feltűnő a pénzügyi szféra decentralizáltsága; illetve egymás melletti tendenciaként jelent meg 
a folyamatos szakágazati differenciálódás, egyes hivatalok stabilitása, mások labilitása.310  

A választott tisztviselők tekintélyét, utasításainak végrehajtását jelentős bírságot ki-
szabó statutumokkal biztosították.311 Ők ekkor hivatalviselésükért külön fizetést nem kap-
tak, de miképpen arra egy 1659-es rendszabás mutat, részesültek a bírságpénzekből, termé-
szetbeni javadalmazást kaptak a városi földekből (pl. évente a bíró 12 szekér, a jegyző és a 
belső tanácsosok 3-3 szekér fát). Sajnos a jegyző éves fizetéséről, vagy a magánszemé-
lyeknek általa kiállított iratok díjáról jelenleg nem ismert adat.312  

A század során több esetben csupán egy-egy esztendőre, vagy konkrét gazdasági 
feladat megoldására választott, speciális városi tisztviselővel (gondviselővel) is találkoz-
hatunk; így 1627. június végén az iskolához tartozó földek szántásához két gondviselőt 
választottak,313 1668. július 6-án a domonkosok (fehérbarátok) Gyöngyösön álló malmá-
hoz Csatári Márton személyében külön malomgazdát nomináltak.314 Az egyre romló köz-
biztonság kényszerítette ki, hogy 1667-ben a város 3ft/fő hópénzzel a nagyszámú tolvaj 
miatt az erdők őrizetére 4 puskást fogadott fel.315 Az 1671. évi adóváltozások, a fogyasz-
tási adók bevezetése nyomán 1671. október 25-én a város a belső tanács tagjaiból 2 főt 
(Csatári Márton, Jari Miklós) a hús-, a bormesterek közül 2 főt (Agh Ferenc, Virágos Fe-
renc) a boraccisa beszedésével 2 hónapra megválasztott.316 

A városigazgatás másik nagy gremiális szerve a külső tanács, amely tagjainak fel-
adataira már 1606-tól több jegyzőkönyvi bejegyzés utal (vagyonosztásokban, ház- és va-
gyonbecsükben történő részvétel, felvallások, végrendelkezés, polgári peres eljárások ese-
tén jelenlét), létszámuk, összetételük azonban 1628-tól ismert. A 24 tagú választott gre-
mium gyökerei az egyes utcák képviseletére mennek vissza; mind 1628-ban, mind 1636-
ban utcák (lokalitások) alapján választottak képviselőket. Így a Kám, a Fel, a Gyöngyös és 
a Forró utcát 4-4 (összesen 16), a mezőváros frekventált helyének számító Piacot 2, míg a 
külvárosnak számítható Karicsát 4 fő képviselte.317 A tisztviselők kiválasztásában jelentős 
szereppel rendelkező, valójában a belső tanács utánpótlását biztosító, 24 fős külső tanács 
létszámát – miképpen a konkrét példa is jelzi – nem minden évben töltötték fel teljesen, de 
úgy tűnik, ez így is jól funkcionált. Bár az utca alapú szerveződés hangsúlyozása a század 
                                                
 307 Kolosvári – Óváry 1904. 251., Feiszt 1986. 126., 129-130. E hivatalviselésnek és a rendelkezéseknek is 

köszönhető, hogy 1658-ban Heés korábban nem ismert részletességgel jegyzőkönyveztette a bírói elszá-
molásokat.  

 308 Feiszt 1986. 130., Gecsényi 1986. 103-104. 
 309 Gecsényi 1986. 104-105., ill. 98. sz. lábj., GyL MLR MvProt. 1668/1672. passim. 
 310 A restaurációs jegyzékekből kimaradt tisztségviselők esetében nem alkalmazható általánosan a „való-

színű, hivatalukban meghosszabbították” gyakorlata.  
 311 Pl. VaML SzVLt Prot 1623/1627. fol. 75r. 
 312 Győr városban negyedéves időszakokban fizetve 40 ft volt a jegyző éves sallariuma. 
 313 VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 18r. 
 314 VaML SzVLt Prot. 1668/1672. 6. 
 315 VaML SzVLt Prot. 1664/1668. 252. 
 316 VaML SzVLt Prot. 1668/1672. 230. 
 317 VaML SzVLt Prot 1636-1641. fol. 5v. 
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végére háttérbe szorult, a területi képviselet fontossága általános elv: pl. ez érvényesült 
még az oppidum jogállású Kőszegen; mind a belváros (Stadt), mind a magyar (Ungar-
markt), mind a német külváros (Sziget) a külső tanácsba 8-8-8 főt delegált.318 Külön nem 
térnék ki, csak jelezném: az egykori Szombathely közigazgatását meghatározó személyek 
ugyanezt a szerepet játszották a mezővárosi bíráskodásban; a közigazgatás-jogszolgáltatás 
fórumainak egybemosódása, méginkább a személyi körének egybefonódása a korszak álta-
lános hazai jelensége volt; pl. ugyanúgy jellemezte mezővárosi, mint a szabad királyi 
városi szintet, avagy a vármegyék működését.319  

Szombathely esetében nem ismertek a helyi polgárságon belül a bíró-kandidációt 
érintő, a választó közösség, a külső- és belső tanács személyi-társadalmi-gazdasági ellen-
téteit nyíltan felszínre hozó, olyan konfliktusok, amelyek az 1619., 1620. során Győrben 
földesúri beavatkozással a belső tanács hatalmát stabilizálták.320 Bár 1619-ben is a bíró és 
az esküdtek tekintélyének védelmére statutumot alkottak, a kisebb helyi feszültségek, 
konfliktusok létét az ilyen statutumok megújítása, szigorítása is érzékelteti. Így 1628-ban a 
bíró és az esküdtek ellenében vétőkkel, ítéletüket negligálókkal szemben számkivetést ren-
deltek el.321 Ilyen súlyos eset nem ismert. A kisebb belső konfliktusok egyik alaptípusát il-
lusztrálhatja Pordán Kata, aki az őt megtelepedni nem engedő bírót (Heés Jánost) „eördőg 
malasztotta, eőrdőgh czinálta” szavakkal illette, nyelvváltságot maga után vonó vétkét sú-
lyosbítva Heés fiát is ördöggel fenyegette.322 A Széchényi Györggyel szembeni elhúzódó 
perek, ha kis mértékben is, de megingatták a városvezetők tekintélyét. 1668-ban Gamsicz 
György haszontalan költségeknek nevezte a perköltségeket. Ugyanebben az évben 
Nyeregjártó Gergely a Nagy István bírót elhalt polgár vagyonának hűtlen kezelésével vá-
dolta, ugyanis azt állította, hogy a városi elithez tartozó Hetésyné ládájából ezüsttárgyakat 
tulajdonított el.323 Mindezeknél sokkal lényegesebb: a belső tanácsosi elit rejtett 
konfliktusaira utal a később bírói hivatalt is viselt Bozzay Mátyás esete. Ő 1658 áprilisában 
Heés János bírót az erdőispán személye miatt szidalmazta. Az ekörül kirobban vitában 
mondta ki: a városi döntéseket még a szűk tizenkét fős tanácson belül is a bíró, és e legbel-
sőbb bizalmasai (itt: Hetésy András, Nagy György) hozzák.324 A városvezetők (és városla-
kók) földesúrral és tisztségviselőivel szembeni, már jelzett konfliktusai mellett a térség fő-
nemesei közül legsúlyosabb vádat a városvezetéssel szemben Nádasdy Ferenc támasztotta. 
1665. szeptember 21-i levelében Szily Gáspár bírót azzal vádolta, hogy több tárgyat, így 
egy ezüst poharat, párta övet bírság gyanánt hatalmaskodva megtartott.325  

 3.6. Közelítések a 17. századi Szombathely társadalmához: 

 urbáriumok, adóösszeírások képe 

A 17. századi Szombathely kisvárosi léptékben vagyonilag, jogilag differenciált, sokszínű 
társadalmáról valójában mozaikszerű képet adnak a városi társadalom egészét, vagy egy, 
döntően jogi kategóriába bezsúfolt (nemes, zsellér) részét megcélzó, különböző célból és 

                                                
 318 Bár ez utóbbi elvtől több esztendőben (1579, 1608) is eltértek. Bariska 2007. 114. 
 319 A térség egyik metropolisában, a 17. század során birodalmi szintű uralkodói rezidenciává kiépülő Bécs-

ben ez jobban elvált; a 16. század elejétől a polgármester melletti másik vezető tisztségviselő, a városbíró 
és a mellette működő 12 ülnök alkotta a városi bíróságot. Vocelka – Traninger 2003. 61. A térség ma-
gyar szabad királyi városai közül Sopron esetében ugyanez a kettős vezetői funkció jelenik meg, de a bé-
csi minta felé mutató formális ismeretek igazolása még a jövő kutatások feladata. 

 320 Gecsényi 1986. 102-106. 
 321 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 58v. 
 322 VaML SzVLt A. Misc. fasc. T. no. 38.  
 323 VaML SzVLt Prot. 1668/1672. 43-42., 46-47. 
 324 VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 343-344. 
 325 VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 16. no. 505. 
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adatfelvétellel elkészített, földesúri, állami, egyházi adó- és szolgáltatás-összeírások. Az 
alábbiakban különböző forrástípusok alapján próbálok képet adni a 17. századi mezőváros 
világi társadalmáról, tudva, ez a családok prozopográfiai adatfelvételének lezárása előtt 
nem több egyfajta közelítésnél.  

Önmagában súlyos hiátust jelent, hogy a mezőváros 17. századi lakosságáról szám-
szerű adattal nem rendelkezünk. Náprághy Demeter püspök már 1614–1616 között egyházi 
vizitációt kísérelt végrehajtani, de annak konkrét eredményei sajnos nem ismertek.326 Bár a 
győri egyházmegye két 17. századi canonica visitatioja is részletesen leírta a mezővárost és 
plébániáját, sem a Tormássy Péter vasvári kanonok-féle 1674. évi egyházlátogatás,327 sem 
pedig a Kazó István vasvári prépost 1697/1698. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve – más te-
lepülésekkel szemben – sajnos semmiféle adatot sem közöl a (valószínűsíthetően szinte tel-
jességgel katolikus felekezetű) mezővárosi lakosság lélekszámáról.328 A 17. századi lakos-
ságbecslésre máig Horváth Tibor Antal 1603–1656 közötti urbáriumokon alapuló adatai 
állnak a kutatás rendelkezésére: „1603-ban 80 polgári ház + a nemesek házai és 3 szabad, 
tehát adómentes sessio. 1632-ben 109 polgári, 58 nemesi ház, összesen 167 és a zsellérek. 
1648-ban 159 polgári és 52 nemesi ház, összesen 211. 1656-ban 201 ház volt.”329 Így az 
Acsády Ignác által használt – az elmúlt fél évszázad több esettanulmánya által is több kriti-
kával illetett – általános öt fős szorzót alkalmazva a mezőváros lakosságának számát 1000 fő 
körüliben határozta meg.330 Fölöttébb sajnálatos, de a 17. századi Szombathely lakosságának 
a megállapításához máig sem ismertek megbízhatóbb számítási alapot jelentő uradalmi 
források.331 Valójában a század kutatói továbbra is csak bizonytalan becslésekre, illetve a 
háztartás-vizsgálatok alapján, illetve a század végétől töredékesen fennmaradt anyakönyvek 
analógiáit felhasználva következtethetnek az egykori népességre.332 A későbbi demográfiai 
mikrovizsgálatok előtt mindenképpen jelezni kell, a Horváth-féle adat a lakosság alsó száma 
lehetett. (A Horváth-féle, minden bizonnyal alsó népességi adat a lakosságszám alapján 
Szombathely helyét a tágabb régió kisvárosai között jelöli ki.)333 

A település nagyságára, adózó erejére összehasonlítási rendszerben is elhelyezhe-
tően fontos adatokkal szolgálnak a pozsonyi Magyar Kamara megbízásából végrehajtásra 
került adóösszeírások. A korábbi, portális adóösszeírásokat az 1598. III. tc-kel felváltó 
házadó-összeírások sorából az 1598., 1599. évi conscriptiók Szombathelyen 194 városi, 35 
várhoz tartozó házat írtak össze; ugyanekkor az 1600/1601. évi restancia-jegyzék szerint 
ebből 180 ház adótartozással rendelkezett.334 Az adózóerő nyilvántartása alapján Szombat-

                                                
 326 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr, 33.557., Napraghy Demeter Batthyány Ferencnek, Rákos, 

1614. dec. 15. A főpap Batthyány Ferenchez írott levelében királyi parancsra végbevitt vizitációkról, il-
letve konkrétan a nagymartoni plébánián és filiáiban vallott kudarcáról írt, II. Mátyás 1616. évi ezt seítő 
oklevele: VaML Okl. ir. fasc. 16. no. 507.  

 327 Sajnos a Pécsi Püspökség Levéltárában található eredeti forrás tanulmányozására nem volt módom. A 
Pécsi Püspöki Levéltárban őrzött eredetiről gépelt átirat: .SzEL, SzPL Visitatio canonicae Szecsenyiana 
confecta a Petro Tormassy Anno 1674.., Kézirat, é. n., 30-35. A visitatio mai Burgenlandra vonatkozó 
részét kiadta: Házi 1961. 

 328 A forrást magyar fordításban közli: Sill 1987. 54-60., A forrás demográfiai feldolgozására: Házi 1957. 
22., a forrás mai Burgenlandra vonatkozó részét kiadta: Házi 1967.  

 329 Horváth 1961. 27. 
 330 Horváth 1961. 27. 
 331 Pl. olyan demográfiai jelenségek tanulmányozására, lakosságszám kiszámítására alkalmas urbárium, 

amilyen Batthyány I. Ádám földesuraságának idejéből, 1648-ból Vas vármegyéből a rohonc-szalónaki és 
a németjújvári uradalomból ismert Zimányi – J. Ujváry 2002. 

 332 Hasonló, egy évtizedes minta alapján elkészülő demográfiai vizsgálatot l. a Gömör vármegyei Csetnek 
példáján: Baros-Gyimóthi 2008.  

 333 Schilling 2004. 8-17. 
 334 MOL MKA CP Com. Castr. Connumeratio domorum Anni 1598. 1122., uo. Pro Anno Domini 1599. 

187-., uo. Restantia ex contributionibus Anno 1600 et 1601. 272. 
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hely vasi mezővárosok sorában elfoglalt helyét a korábbi porta-összeírásoknál pontosabb-
nak tartott házadó-összeírások az alábbi táblázatba foglalt arányokkal érzékeltetik.335 
 

MEZŐVÁROS NEVE FÖLDESÚR HÁZAK SZÁMA 1598 HÁZAK SZÁMA 1599 
Dobra Poppel László 8 jobbágy 9 zsellér 17 
Farkasfalva Poppel László 20 jobbágy + 19 

zsellér 
39 ház 

Felsőlendva Széchy Tamás 13 jobbágy ház 13 ház 
Körmend Joó János 150 150 
Léka Nádasdy Ferenc 35 32 
Monyorókerék [gr. Zrínyi György] 23 22 
Muraszombat Széchy Tamás, Poppel 

László 
[30 jobbágy, 27 zsel-
lér + 30 jobbágy +27 

zsellér 

114 ház 

Rohonc336 Batthyány Ferenc 141 141 
Szalónak337 Batthyány Ferenc 30 30 
Szombathely Győri püspök 194 ház + 35 zsellér-

ház a várhoz 
194 ház + 35 zsellér-

ház a várhoz 
Vasvár338 Vasvári káptalan 

(Sidófölde, Szent Mihály 
utca) és gersei Pethő csa-
lád 

(52) 
+ 

(27) 
79 

79 

Vép Gr. Zrínyi György 116 116 
Vörösvár Gr. Zrínyi György 24 24 

6. sz. táblázat 
Szombathely helye Vas vármegye mezővárosai között, 1598–1599.339 

 Az adóösszeírások egyértelműen jelzik: a Kőszeg és több nyugati uradalom nélküli 
„csonka” Vas vármegye legnagyobb adózó erejű mezővárosa Szombathely volt, utána 
Körmend, Rohonc és Vép következett. E településcsoportban Szombathely a házadó-ösz-
szeírásokat követően újra bevezetett porta-összeírásokban is megőrizte e pozícióját. 
Ugyanakkor e források a térséget, Szombathelyet is súlyosan érintő 1605. évi hadi esemé-
nyek adózó erőben realizálható pusztításait is némiképp érzékeltetik. Az 1609-es portaösz-
szeírás Szombathelyen 10 adózó portát (a törvény 1 portát 4 jobbágyházzal számolta), 30 
szabados és nemesi házat, illetve 16 desertát regisztrált.340 Az egy évvel később, 1610-ben 
Niczky György dikátor által felvett conscriptió jelentősen eltért ettől: a 10 adózó porta 
mellett 24 zsellérház (2 porta), 50 libertinus, 9 új építésű, 32 puszta ház került a jegyzékbe. 
A közel két generációval korábbi, 1549. évi, 70 portát regisztráló adóösszeírás után a hábo-
rús éveket követő 10 adóegység – az adóeltitkolások, a forrás adatfelvételének pontatlan-
ságai ellenére is – az adózóerő nagyon jelentős visszaesését mutatja, ugyanakkor már a 
mezőváros kortársak által lassúnak látott reorganizációja is megjelenik (új építésű házak, 

                                                
 335 A házadó-összeírások forrásértékére: Dávid 2001. 7-20. 
 336 Rohonc esetében az összeírók német (141) várost mezővárosként, a magyar (80) várost faluként tartották 

nyilván. 
 337 + Ószalónak 18 házzal! 
 338 A források nem oppidumként vették fel, a települést járáshatár is kettészelte! 
 339 A táblázatba az egykori összeírók által mezővárosi jogállással jelzett településeket vettem fel. Sárvár hiá-

nya feltűnő. Ennek egyik oka, hogy Győr 1594. évi elfoglalását követően Sárvár átmenetileg az új vé-
delmi övezet, a Magyaróvár-sárvári végek egyik centrumává vált, de ez teljeskörű magyarázatot nem ad 
szinte az egész korszakra jellemző tényre. L.: Pálffy 1999. 214-220. A táblázat forrásai: MOL MKA CP 
Com. Castr. Regestum connumerationis domorum anni 1598. 1097-1120., uo. uez. Pro Anno Domini 
1599- 187-237., DÁVID 2001. 524-561. 

 340 MOL MKA CP Com. Castr. Regestum Anni 1609. 641. 
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valamint az adott esetben döntően nemesi tulajdonosokat jelentő libertinus házak növeke-
dése). Vitathatatlan: a két egymást követő forrás közötti jelentős eltérések mögött az adat-
felvevők pontatlanságai is ott húzódnak.  
 

ADÓKATEGÓRIÁK 1609 1610 
Adó-porta 10 10 
Zsellér házak portaszáma  
(1 porta=12 ház) 

- 2 

Szabados/libertinus ház 30 50 
Új építésű ház - 9 
Puszta ház 16 32 

7. sz. táblázat 
Szombathely a 17. század eleji adóösszeírásokban, 1609–1610.341  

Miközben Szombathely pozíciója a „csonka” vármegye mezővárosai között meg-
maradt, Kőszeghez viszonyított helyét jól érzékelteti egy számadat: az elzálogosított terü-
leteket is érintő 1610. évi dica-jegyzék a két külvárossal rendelkező Kőszeg oppidum adó-
nagyságát 100 portában állapította meg, melynek 1/10-e volt a püspöki mezővárosé.342 

Sajnos a század derekáról hasonló vizsgálat nem végezhető el, ugyanis jelenleg is-
meretlen okból az 1640/1641., és a várost nagyon jól ismerő, ott jelentős ingatlanokat bíró 
Gorup János rovásadó-szedő által végbevitt 1648. évi királyi adóösszeírásokban – mely a 
későbbi adókivetések alapját is jelentette – Szombathely nem szerepel.343 

Az országos adóösszeírásokat követően nézzük meg, milyen képet ad a mezőváros 
társadalmáról az eddigi kutatásokat alapvetően meghatározó forrástípus, a földesúri birtok- 
és jövedelem nyilvántartás egyik fundamentális dokumentuma, az urbárium. A Szombat-
helyről készített urbáriumok adatfelvétele a 16. század során gyökeresen megváltozott. 
Míg 16. század középső harmadában (1565, 1571, 1572, 1577) készült urbáriumok a csa-
ládfők/háztartásfők által birtokolt telek nagyságát is megadtak, az 1592. évi urbáriumtól  
– minden bizonnyal a privilegiumban meghatározott kötelezettségek rögzülése, az évi két 
összegű fizetésben rögzült cenzualitás miatt – csupán a telek-/háztulajdonosok/családfők 
utcarendbe szedett, a jogállást feltüntető névjegyzékét regisztrálták. E források alapján, há-
rom idősíkban (1592, 1636, 1656) a mezőváros lakosságáról az alábbi „kép” adható. 
 

                                                
 341 A táblázat forrásai: MOL MKA CP Regestum Anni 1609. 641., uo. regestum Comitatus Castriferrei 

Anni 1610. 765. 
 342 MOL MKA CP Regestum Comitatus Castriferrei Anni 1610. 765.  
 343 MOL MKA CP Regestum Cottus Castriferrei Anno 1640 et 41., 1245., uo. Regestum connumerationis 

portarum. CC, 1648. 1275-1305. Szombathely adatsorai nem simertek az 1696. évi adóösszeírás töredé-
kéből sem: VaML VVm IV. A. 11. b. Perceptoralia, Vegyes adóösszeírások, adókivetési lajstrojmok, 28. 
cs. 1696. 74-158. 
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UTCA (PLATEA) JOGI STATUSBA SOROLÁS 1592 1633 1656 
Kám, avagy Kámon utca Nemes személy 13 6 6 
 Egyházi személy 1 1 1 
 Nem nemes személy 27 18 19 
Vár utca344 Nemes személy - 6 6 
 Egyházi személy - - - 
 Nem nemes személy - 3 3 
Föl (Fel) utca Nemes személy 8 6 7 
 Egyházi személy - 1 1 
 Nem nemes személy 28 30 26 
Gyöngyös utca Nemes személy 11 9 11 
 Egyházi személy 1 1 1 
 Nem nemes személy 27 30 28 
Forró utca Nemes személy 6 7 7 
 Egyházi személy - - - 
 Nem nemes személy 38 34 33 
Forgó utca Nemes személy - - - 
 Egyházi személy - 1 1 
 Nem nemes személy - 4 4 
Karicsa (Karicha) Nemes személy 3 4 3 
 Egyházi személy - - - 
 Nem nemes személy 39 40 42 
Összesen  202 201 199 

8. sz. táblázat 
Szombathely mezőváros urbáriumban rögzített családfői  

az 1592, 1636, 1656. évi urbáriumok alapján. 345 

A 17. századi, két piaccal (Főtéren és a vár előtt) rendelkező Szombathely a 16. 
század végén öt, a 17. század első harmadától hat utcából állott. A döntően nemesek (vár-
megyei nemesek, földesúri officiálisok), illetve vár és uradalmi központ ellátását biztosító 
lakosság lakta Vár előtti utca, amelyben a domus praetoria is állott, pontosan nem ismert 
években végbement önállósodásával alakult ki ez az utcaszám. A kicsi Forgó utca korábbi 
önállósodásában valószínű nagy szerepet játszott a két piac közötti összekötő funkciója, és 
a plébános házának rögzülése. A népes utcák közül a patakról nevét kapó Gyöngyös utca 
Zanat irányából, Szentmártonból vezetett a város piacára. Ugyanide torkollott a Kőszeg fe-
lé futó Föl utca, és átellenből a Forró utca, míg az előbbivel párhuzamosan futó Kám utca a 
Vár piacára futott ki. A kisvárosi jelleg ellenére is egyfajta lakossági szegregációt mutat az 
önálló városrésznek tekinthető, a sorompóval elválasztott falusias Karicsa, amely a 17. szá-
zad derekán (1640-es évektől bizonyosan), Kis- és Nagykaricsára oszlott.346  

Az urbáriumok 199-202 háztartás között „ingadozó” adatfelvételében jól kitűnik, 
hogy a speciálisnak tekinthető Vár előtti utca mellett leginkább a Gyöngyös, Kám, Föl útcá-
ban laktak nemesi jogállású személyek, akik a forrásokban rögzített „lakosság” közel 20 %-
át alkották. E meglepően magas számarány ellenére sem szabad Szombathelyet nemesi me-
zővárosnak vélni, miképpen ezzel Miskolcot jellemezte a korszak kutatása.347 A világi pap-

                                                
 344 Amit „War elút való” utcának is neveztek. 
 345 A táblázat forrásai: az 1592. évi urbáriumot közölte: Zágorhidi Czigány 2000. 90-95., továbbá eredeti és 

17. századi másolati példánya megtalálható: GyEL GyPL, Capsa XY, Urbáriumok no. 1. Az 1636-os ur-
bárium 18. századi másolata: VaML Okl. ir. Vegyes kötetek fasc. 4. No. 83/B., az 1656-os urbárium: 
MOL MKA U et C. fasc. 55. no. 65. 

 346 A városképről, térképpel vö.: Horváth 1961. 19-20., 27-28., Horváth 1993. 24-25. 
 347 Tóth 1998. 362-374. 
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ság (a vasvári káptalan tagjai és a többnyire közülük kikerülő plébános) számarányát az ur-
báriumok 2 %-ra tették. Nem szabad feledni, hogy a városi társadalom életében 1630-tól újra 
jelentős szerepet játszottak a Gyöngyös utcai kolostorukba visszatelepített ferences szerzete-
sek, miképpen a plébánia elvesztése ellenére is intenzív kapcsolat alakult ki az 1638-ban 
Szentmártonban letelepített domonkosokkal. Az 1656. évi urbárium ház csökkenése mögött 
az is meghúzódik, hogy az 1647:CXX. tc. a dunántúli írásbeliség egyik meghatározó intéz-
ményé, a vasvári káptalan e mezővárosban található házainak adómentességét mondta ki.348  

A várostörténet korábbi kutatója, Horváth Tibor Antal a 16. századi Szombathelyt 
szegényes kisvárosként írta le, döntően sövény, minden bizonnyal borona falazatú, kisebb 
részben kő házakkal. Az újabb műemlékvédelmi, régészeti kutatások a döntően a római 
kori emlékek másodlagos felhasználásával, a helyben kitermelt kő révén, a kőfalazatú há-
zak létét jelentősebb mennyiségűnek jelzik. A további régészeti, műemléki kutatások fon-
tosságára utal: a 17. századi felvallások szerint alápincézett, alsó traktusukban bolttal ren-
delkező kőházak szinte körbevették a piacot. A szoba-konyha-kamra osztatú kis házakat 
zsuppal, a jelentősebb épületeket zsindellyel fedték.349 

Az urbáriumok lakosság jogállásbeli, utcarendbeni viszonyai mellett a 17. század első 
évtizedeiből, Barbély István 1619., 1620 (január). évi bíróságából ismert két olyan, átmáso-
lással keletkezett, adatállományában egyező, valószínűsíthetően részbeni dézsmamegváltás 
miatt kivetett házadó-összeírás, amely jogállás megkülönböztetés nélkül a mezővárosi lakos-
ság „de jure” ingatlantulajdonát adóztatta meg.350 Az adatfelvétel alapja a gyakori birtok-adás-
vételeknél is alapegységként használt ¼ telkek, amelyhez az arra épült lakóházon és gazda-
sági épületeken kívül 8 hold szántó tartozott. Erre az adóalapra 25 d-t vetettek ki. Bár a reális 
birtoklás a gyakori zálog adásvételek révén ettől némileg eltérhetett, a forrás így is alapvető 
információkkal szolgál a mezővárosi társadalom differenciált ingatlanvagyonáról, annak az 
egykori tulajdonok széteséséről, illetve más oldalon koncentrációjáról. Az adóösszeírásokban 
felvett 195 adózó egységnyi ház tulajdonlása az alábbiak szerint differenciálódott. 
 

ADÓZÓ HÁZNAGYSÁGOK  
(1/4 AZAZ FERTÁLY) 

ADÓEGYSÉGBE 
SOROLTAK SZÁMA (DB) 

% ADÓÖSSZEG 

½ fertály 1 0,5  0 ft  12 ½ d 
1 fertály 67 34,4  16 ft  75 d 
1 ½ fertály 5 2,6  3 ft  12 ½ d 
2 fertály 82 42,1  41 ft  – d 
2 ½ fertály 3 1,5  1 ft  87 ½ d 
3 fertály 18 9,2  13 ft  50 d 
4 fertály 11 5,7  11 ft  – d 
5 fertály 1 0,5  1 ft  25 d 
5 ½ fertály 1 0,5  5 ft  12 ½ d 
6 fertály 3 1,5  4 ft  50 d 
8 fertály 1 0,5  2 ft  – d 
9 fertály 1 0,5  2 ft  25 d 
12 fertály 1 0,5  3 ft  – d 
Összesen 195 100 %  105 ft  50 d 

9. sz. táblázat 
Szombathely város adóztatott házainak összeírása 1619/1620.351 

                                                
 348 CJH 1900 500-501. 
 349 Horváth 1958. 28., Szilágyi 1988. az egykorú Kőszegre vö.: Mentényi 2000.a későbbi 

mikrokutatásokhoz. alsó-ausztiai kisvárosoka: Knittler 1990., Kühnel 1990. 
 350 VaML SzVLt Okl. ir. Anno 1620 12 die January vetetek feol minde[n] fertalra d. 25. 
 351 A táblázat forrásai: VaML SzVLt A. Misc. fasc. A. no. 9. 
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 Csökkenő arányban, de a 16. századi urbáriumok adatfelvételével párhuzamba állít-
hatóan, az adózó házak döntő többsége ekkor is a ½ házat (telket) bírók tömbjébe (42,1 %) 
tartozott. Mellettük a legnagyobb csoportot a ¼ házat (telket) bírók alkották (34,4 %). Az 
ez alatti háztulajdonlás aránya elhanyagolható volt. Az efölötti differenciálódás a 17. szá-
zad eleji kisváros jelentősebb ingatlanvagyonú csoportjait jelzi. Közülük a ¾ házzal (telek-
kel) (9,2 %) és 4/4 házzal (5,6 %) bírók alkotnak 10 háztartásnál nagyobb csoportokat, míg 
8 háztartás (4,1 %) esetében ennél nagyobb arányú városi ingatlanbirtoklás tapasztalható. 
A helyi viszonyok alapján a 8/4–12/4-es ingatlanbirtoklások egyértelműen a helyi vagyoni 
elit csúcsát jelzik. (Közöttük a legvagyonosabb a többször bírói hivatalt viselő megnemese-
dett polgár, kereskedő Hetésy család.) E házadóösszeírások a vagyoni differenciálódás el-
lenére is az jelzik, hogy a helyi adózó társadalomban egy nagyon erős „középréteg” (1/2 
telek) volt, mely mellett a legnagyobb tömböt az ¼-es házat bírók alkották; a z ettől való 
„lecsúszás”, pauperizáció elhanyagolható volt.  

A két véglet irányában némi elmozdulást mutatat az egy generációval később kelet-
kezett, a nemes és nem nemes háztartásfőket elkülönítve felvett, de mindkét jogi kategóriát 
egyaránt regisztráló 1648-as vármegyei taxajegyzék, de az alaptendenciák, az erős adózó 
„középréteg” ott is tetten érhető.  
 

TAXA EGYSÉGEK (DENAR) HÁZTARTÁSFŐ % 
35 1 0,5  
25 2 0,9  
20 5 2,4  
15 15 7,1  
12 13 6,2  
10 61 28,9  
8 15 7,1  
6 29 13,7  
5 65 30,8  
0 5 2,4  
- 211 100,0  

10. sz. táblázat 
Szombathely város adózó háztartásfői, 1648.352 

Amennyiben az egykori összeíró, a várost jól ismerő – átmenetileg ott (is) házat bí-
ró, góri rezidenciával rendelkező – Meszlényi Benedek alispán meghatározó szempontját, a 
jogi választóvonalat vesszük alapul, és a taxafizető városi társadalmat ez alapján vizsgál-
juk, a vagyonilag differenciált kiváltságoltak és az előjogokkal nem rendelkezők között 
cseppet sem elhanyagolható, taxa nagyságokban megjelenő vagyoni különbségek érzékel-
hetők. Nem csak a két legjelentősebb taxa kategóriában nem szerepel nem nemes jogállású 
személy, de középértéknek tekinthető 10 d-os taxa kategóriánál magasabb taxa kategóriák 
% arányát tekintve is a nemeseknél jóval szerényebb számban jelennek meg itt a nem ne-
mes jogállású személyek. Az alsóbb kategóriák közül pedig az 5 d-os taxa nagyságba több 
mint 1/3-uk tartozott. Ahogy az már csak a megkövetelt költségek miatt is várható; a meg-
nemesedett szombathelyi polgárok általában vagyonosabbak, kisebb részben ugyanolyan 
vagyonnal rendelkezők voltak, mint az armális szerzésére nem törekvő társaik. 
 

                                                
 352 A táblázat forrása: VaML Vvm Perceptoralia, taxalia, Regestrum taxaturum nobilium et (…)1648. [=Reg 

1648] 60-65. 
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Taxa egységek 
(denar) 

Nemesek 
(családfő) 

% Nem nemes pol-
gárok, lakók 

(családfő) 

% 

35  1 1,9  - 0 
25 2 3,8 - 0 
20 2 3,8 3 1,9 
15 9 17,3 6 3,8 
12 5 9,6 8 5,0 
10 15 28,8 46 28,9 
8 6 11,5 9 5,6 
6 5 9,6 24 15,1 
5 5 9,6 60 37,7 
0 2 3,5 3 1,9 
 52  159  

11. sz. táblázat 
Az adózó háztartásfők jogi megoszlása, 1648.353 

 A nemességet szerző lakosság javára a belső arányeltolódásokat még inkább érzé-
kelteti az a tény, a nemesek esetében a két nemfizető személy, a helyi vagyoni, városveze-
tői elithez tartozott; a többször bírói tisztet viselt, Piacon törökárus bolttal rendelkező Heté-
sy András vármegyei esküdti tiszte, míg Kuprisicz István városbírói hivatala miatt mente-
sült az adó alól. A nem nemes lakosságban mindhárom nem adózó „pauper” személy volt. 

Az urbáriumok és a dézsmajegyzékek a helyi népességről szóló eltérő adatsorai, a 
tizedjegyzékek általánosabb népességtöbblete mind a falusi, mind a mezővárosi lakosság 
kutatása esetén jól ismert.354 E jelenséget Szombathely esetében két, egymáshoz közel eső 
forrás, az 1636-os urbárium és az 1643-as gabonadézsma-jegyzék utcák, „lokalitások” sze-
rinti egymásravetítése érzékelteti. 
 

UTCÁK  
(1636) 

URBÁRIUMBA 
RÖGZÍTETT HÁZ-
TARTÁSOK (1636) 

UTCÁK ÉS  
VÁROSRÉSZEK (1643) 

TIZEDJEGYZÉKBE 
RÖGZÍTETT HÁZ-
TARTÁSOK (1643) 

Kám utca 25 Kám utca 41 
Vár utca 9 - - 
Föll utca 37 Föll utca 16 
- - Piac környéke 42 
Gyöngyös utca 40 Gyöngyös utca 73 
Forró utca 41 Forró utca 44 
Forgó utca 5 - - 
- - Más házánál lakó zsellérek 18 
Karicsa 44 - - 
- - Kiskaricsa 6 
- - Nagykaricsa 28 
Összesen 201 Összesen 268 

12. sz. táblázat 
Szombathely adózói az 1636. évi urbárium, 1643. évi tizedjegyzék alapján.355 

                                                
 353 A táblázat forrásai: VaML VVm Perceptoralia, taxalia, Reg 1648. 60-65. 
 354 A mezővárosra Sárospatak példáján: Péter 1997., a kérdéskör szakirodalmát is összefoglalva egy urada-

lom alapján: Sarusi Kiss 2008. 
 355 A táblázat forrásai: VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 4. No. 83/B., A. Misc. Fasc. C. Registrum A[nni] 1643. 

1649., 1663, 1669. évekből hasonló részletességű gabonadézsma-jegyzék ismert: uo. Adóp. ir., 2. d., A. 
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A források keletkezéstörténete szempontjából érdemes megjegyezni: az utcanevek, 
egyes utcákban a jól beazonosítható háztulajdonosok nevei alapján bizton állítható, hogy 
az egyes urbáriumok (1592, 1636, 1656) felvétele ugyanazon az útvonalon történt, és 
ugyanazt az útvonalat járták be a dézsmaszedők is. Ugyanakkor az 1643. évi dézsmajegy-
zék urbáriumokhoz viszonyított topográfiai specialitása: a dézsmaszedők a piac környékét 
önálló egységként vették fel, így egyértelműen csökkent az abba torkolló Föl (Föll) utca 
dézsmaadóinak a száma. Valószínű, hogy e tizedszedési belterületi egységbe integrálódott 
a Forgó utca, illetve ugyancsak ez történhetett a vár előtti piac szempontjából hasonlókép-
pen fontos összeköttetést jelentő Vár utcával is. A sorompóval elválasztott Karicsa e for-
rásban már Kis- és Nagykaricsára tagolva jelenik meg.  

Az urbáriumokban, 1619/1620. évi házadó, 1648. évi taxajegyzékben szereplő csa-
ládok többségével a „civis”, „civis seu inhabitator Sabariensis” szófordulattal találkozha-
tunk a perszövegekben, avagy a különböző típusú bizonyságleveleken. Jogállástól függet-
lenül nemes és nem nemes személyek egyaránt tagjai lehetett az egykorú mezővárosi pol-
gárságnak. Sajnálatos, de a 17. századi Szombathelyről nem ismertek a győrihez hasonló 
polgárjegyzékek, illetve a győri székeskáptalan eme privilegizált mezővárosához hasonló-
an egykorú polgárfelvételről, -taxáról, a polgárságba felvett személyek városi jegyzőköny-
vi regisztrálásáról jelenleg információ sem ismert. E hiátus ellenére nem túlzás ebben az 
esetben is hangsúlyozni, hogy a fenti megszólítások egyértelműen érzékeltetik, a kiemelt 
rangot adó szabad királyi városi polgár mellett a kor embere ismerte, számontartotta a me-
zővárosi polgárt, illetve a városlakók egy része is eképpen definiálta önmagát.  

Az 1643. évi dézsmajegyzék 33 %-os adózó háztartás többletet tüntet fel a 7 évvel 
korábbi urbáriumhoz képest. Kiugró a Kám utca 64 %-os, a Gyöngyös utca 82 %-os több-
lete. Az urbáriumoknál differenciáltabb, további mikrovizsgálatokra alkalmat adó városi 
társadalomképet jelez a belvárosi utcákra, háztartásokra vonatkozó, 6,7 %-os más házánál 
lakó zsellér kategória megjelenése. Jelentős részük valószínű a püspöki uradalom szolgála-
tában állt. A nevek alapján közöttük egyaránt található elszegényedett rokon, avagy vissza-
vonult, megöregedett családtag (Agh Benedek, Kenézi Pál), zsellér státusú szolgáló is. A 
helyi mezővárosi társadalom e fölöttébb kevéssé ismert, a „zsellér” összefoglaló jogi kate-
góriába sorolt, de mind vagyonilag, mind foglalkozását, egzisztencia-fenntartását tekintve 
erősen differenciált részéről a végrendeletek, a magisztrátus előtt lefolytatott fenyítő- és 
büntető perek elszórt utalásokat, szórványadatokat tartalmazhatnak. Ugyanakkor az 1659 
szeptemberéből fennmaradt, minden bizonnyal a félévi cenzus fizetéséhez szükséges, zsel-
lérekre kivetett taxa-jegyzék minden korábbinál részletesebb információt szolgáltat a vá-
rosban lakó zsellérek regisztrált köréről.356 
 

                                                                                                                                              
Misc. fasc. A. no. 9. Sajnos az 1628-as évből csak a dézsmahátralékosok jegyzéke maradt fenn. Uo. A 
Zichy Ferenc győri püspökkel folytatott 18. századi perek másolati iratai a későbbiekben kiegészíthetik 
ez utóbbi forrást. Köszönöm Tilcsik Györgynek, hogy e másolati iratanyag jelentőségére figyelmemet 
felhívta!  

 356 VaML SzVLt Adóp. ir. 2. d., 1659. szept. 7-i zsellér-jegyzék. 
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TAXA 
KATEGÓRIA 

(DENAR) 

FÉRFI 
KÁM  
UTCA 

FÉRFI 
FÖL  

UTCA 

FÉRFI 
GYÖNGYÖS 

UTCA 

NŐ 
KÁM  
UTCA 

NŐ 
FÖL  

UTCA 

NŐ 
GYÖNGYÖS 

UTCA 
5 d 2 3 10 7 1 5 
6 d - 1 - - - - 
8 d - 1 - - - - 

10 d 4 3 25 - 2 3 
15 d 4 2 10 - - - 
20 d - 1 6 - - - 
25 d - - 8 - - - 
32 d - - 2 - - - 
50 d - 1 5 - - - 
75 d - - 1 - - - 
80 d - - 1 - - - 

100 d - - 1 - - - 
bizonytalan - - 2 - - - 
Összesen 10 12 71 7 3 8 

13. sz. táblázat 
A szombathelyi zsellérek lakóhely szerinti (utca), vagyoni, megoszlása, 1659. 

 Az utcarendbe szétválasztható forrás szerint a Kám utcában 16 házban/háztartásá-
ban 17, a Föl utcában 12 házban/háztartásban 15, a Gyöngyös utcában 68 házban/háztartás-
ban – illetve itt a vármegyeházán – 79 zsellér élt. A zsellérek közel fele a 10 (37 fő, 47 %), 
egyötöde a 15 d-os taxa-kategóriába tartozott (16 fő, 20 %). A zsellérek jogi kategóriába 
számontartott, vagyonilag szélsőségesen differenciált városlakók 23 %-a (18 fö) nő volt; 
minden bizonnyal ők alkották a végrendeletekben, perekben is nehezen megfogható szol-
gálólányok, asszonyok körét.357 Közös sajátosságuk; ők mindnyájan a két legalacsonyabb 
„standard” taxa-kategóriába tartoztak (5, 10 d). A férfiak között egyaránt találhatunk a ház-
tartás, családi szerepkörök „másodvonalába” került mostohafiúkat, miképpen a legnagyobb 
„adózók” között kocsma, malom alkalmazottjait. Sokan közülük mesterlegények, illetve a 
városi gazdák szőlőit megművelő vincellérek. (Közel egykorú statutum alapján ismert, 
hogy a szőlőbeli munkákhoz – pl. kötözés – gyakran női munkaerőt is igénybe vettek.)358 
Feltűnő, hogy a zsellér kategóriába sorolt lakosság egy nagyon jelentős része „Német” ve-
zetéknévvel, vagy megkülönböztető névvel rendelkezik. A bizonytalanságok ellenére is ér-
demes jelezni: nem kizárható, hogy többük a vármegye védettebb (viszonylag túlnépese-
dett) döntően német lakosságú uradalmaiból származott. A magyar írásbeliséget elfogadó 
valószínűsíthetően német mesteremberek mellett ez a társadalomtörténeti magyarázat még-
inkább indokolhatóvá teszi, élő társadalmi közegbe helyezi a 17. század közepi mezővárosi 
hivatali írásbeliség margináliáiban (Hazatius Márton notarius a jegyzőkönyvek záróolda-
laira, számadás-széleire tett feljegyzései) is megjelenő német nyelvű szövegeket.359 

                                                
 357 A sokkal jobb forrásadottságú német várostörténetírásban ezen, gyakran életkorhoz is kötött 

foglalkozáscsoport vizsgálatának lehetőségeire: Dürr 1995. 
 358 Etnográfiai kutatások szerint a vincellér alkalmazása a parasztinál jobb minőségű szőlőművelésre történő 

törekvéssel is összefüggött. Égető 2004. 49-51. 
 359  Sajnos ezek döntő része elkerülte az eddigi kutatás figyelmét: Kiss 1944. 
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3.7. A mezővárosi nemesség 

Földesúri officiálisok és familiárisok – vármegyei nemesek – megnemesedett mezővárosi 
polgárok360 

Az utóbbi évtizedekben átértékelésre került a kora újkori városlakó nemesség szerepe. Míg a 
korábbi kutatások a jelenség városfejlődésre káros hatásait hangsúlyozták,361 az újabbak a 
városok és az ott lakó nemesség jogi konfliktusainak jelzése mellett a városok nemesi társa-
dalmának differenciált összetételére (beköltöző vármegyei nemesség, menekült nemesek, 
megnemesedett polgárok, városi palotákkal rendelkező arisztokraták), az egyes csoportok el-
térő érdekviszonyaira, a városlakó nemesség mintaadó szerepére, városi termelésre, fogyasz-
tásra gyakorolt pozitív hatására helyezték a fő hangsúlyt.362 A 17. századi mezőváros kutatás 
általános, de a földesurakkal, vármegyével folytatott konfliktusok szempontjából hasznos je-
lenségként értékelte a nemesi jogállású személyek gyakori bírói hivatalviselését.363  

Már a 16. század középső harmadában jelentősen megnőtt a nemesség számaránya; 
az 1633., 1656. évi urbáriumok 18-20 %-ra teszik a nemesi jogállású háztartásfőket. Az 
egyházi személyek miatt ez az arány valójában jelentősebb. Az 1648. évi vármegyei taxa-
kivetés a háztartásfők 28 %-át nemesi jogállásúak közé sorolta. Mégsem szabad csupán e 
források alapján a helyi nemesi társadalmat összetételében, vagyonában egy alig változó, 
döntően statikus jelenségként elképzelni. E területeken a helyi nemesség jóval dinamiku-
sabb jelenségeket mutatott. Bár háborús esztendőkből származnak az adatok, de a nemes-
ség vagyoni átstrukturálódásának lehetőségét még egy rövid periódusban is érzékeltetik.  
 

TAXA EGYSÉG 
(FT / DÉNÁR) 

CSALÁDFŐ 
1601 

% CSALÁDFŐ 
1604 

% 

 4 ft  50 d 1 4 - 0 
 2 ft  50 d 1 4 - 0 
 2 ft 2 8 2 10 
 1 ft  50 d 11 42 - 0 
 1 ft 8 30 12 58 
 - ft  75 d - 0 1 5 
 - ft  50 d 3 11 3 14 
 - ft  25 d - 0 3 14 

 26 családfő 100 21 családfő 100 

14. sz. táblázat 
 Nemesek vagyoni rétegződése Szombathelyen, a 17. század elején, 1601 – 1604.364 

Már az 1601, 1604. évi taxalista adóösszeírások névanyagának összevetése is rá-
mutat a helyi nemesség családi összetételének változásaira. Ennek arányai még kirívóbbak, 
ha az 1601, 1648 közötti majd fél évszázad nominális összevetésének egy-két jellegzetes-
ségére pillantunk. Az 1601-es névjegyzékhez képest minimum 29 teljességgel új nemesi 
családnév tűnik fel, ami a változó praedikátumok révén ennél nagyobb arányú. Valószínű, 
hogy döntően megnemesedett polgárok (pl. Csapó, Gombkötő, Kuppricz, Lendvai, Lon-
czicz, Nyilas, Szíjártó, Tapolczai), kik közül egyesek városi pozícióikat megtartva a vár-

                                                
 360 A korábbi ismeretek összegzése: Dominkovits 2001. 
 361 Pl. Szűcs 1963. 
 362 H. Németh 2002/a., Pakó 2008., mezővárosi léptékre: Dominkovits 2001. 
 363 Győr, Miskolc és a hegyaljai mezővárosok esetében is megfigyelhető ez.  
 364 A táblázat forrásai: MOL E 158 MKA CP Taxa nobilium Comitatus Castriferrei Anno Domini 1601. 

353-354., uo. Regestum taxi universae nobilium sessionatorum, Comitatus Castriferrei Anni 1604. 590-
591. A jegyzékbe még egy Dietrich nevű textilnagykereskedő került be, 4 ft-os taxanagysággal. 
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megyei nemességbe integrálódtak (Hetésy), míg a másik oldalról szerény vagyonú várme-
gyei nemesi családok közül több a mozgásterét szélesítette. Így a Csákány, Magyarosi/Mo-
gyorósi családok tagjai egyaránt beilleszkedtek a mezőváros társadalmába, igazgatásába, 
illetve részben párhuzamosan, részben egymásra rásegítve alsóbb vármegyei tisztségeket is 
elláttak. A 16/17. század fordulójának több helyi elitcsaládja fiágon kihalt ezekben az év-
tizedekben (pl. Harchy, Heresenczy, Szele, Verőcsey). Csupán öt család az, mely esetében 
a nevek egyeznek (Barbély, Csiszár, Eötvös, Kecskés, Kulcsár). Ugyanakkor a gyakori ve-
zetéknevek miatt cseppet sem biztos, hogy e nemesi családok kontinuitásáról biztosan be-
szélhetünk; mindez további kiterjedt genealógiai kutatásokat igényel.365 

A győri püspök rezidenciája, vára mellett más arisztokrata a tárgyidőszakban városi 
házzal Szombathelyen nem bírt. A Bánffy, Batthyány, Esterházy család városba látogató 
tagjai, avagy bizalmas familiárisai vagy a püspöki rezidenciában, vagy valamelyik megyei 
nemes, esetleg a városbíró házában szálltak meg. Már az 1600–1615 közötti restancia-
jegyzék a mezővárosi nemesség egymással kapcsolatot tartó különböző csoportjait jelzi. 
Egyes csoportok között nem csak kapcsolatok, hanem még a személyes életpálya szintjén 
is átmenetek tapasztalhatóak. 1587-ben a győri püspök officiálisaként a szombathelyi vár 
provisora volt Chemetey István, aki a 16/17. század fordulóján egyértelműen a Vas várme-
gyei elit meghatározó tagjai sorába tartozott. (1596, 1598: királyi adószedő, 1597, 1599, 
1601, 1602-ben a törvényhatóság egyik országgyűlési követe, 1600–1602 között Vas vár-
megye egyik alispánja). Az 1607 Újesztendő ünnepén a Sopron vármegyei lócsi 
castellumából a vasi Apátiba utazva Bük közelében gyilkosság áldozatává lett Chemetey a 
szőkeföldi birtokos famíliából származó Bejczy Dorottyával kötött házassága révén került 
a szombathelyi nemesi birtokosok sorába. (Ez Bejczy Dorottyának második házassága 
volt; első férje felsőkáldi Káldy Péter.)366 Szombathelyi háza a megyei nemesség frekven-
tált helye, többször családi ünnepek székhelye; 1603-ban itt tartotta mostoha leánya, 
felsőkáldi Káldy Borbála és gunyalavi Seged Ferenc esküvőjét,367 majd 1612-ben Bejczy 
Dorottya itt rendezte meg leánya, Káldy Zsuzsanna Cziráky Mózessel kötött esküvőjét.368 
Chemetey István 1604-ben keletkezett végakarata szerint a mezőváros területén 700 ft-os 
vásárlással két egész házhelyet bírt, ezeket idősebb leányaira hagyta.369 A Bejczy-Chemety 
rokonsági körhöz kétszeresen kötötte magát a kiterjedt família kevéssé ismert köznemesi 
ágához tartozó Batthyány Farkas. Az 1596–1599 között több alkalommal gr. Zrínyi Györ-
gyöt képviselő nemes hasonlóképpen a vármegyei politikai elithez tartozott (1600, 1601 
során Vas egyik országgyűlési követe, 1604, 1609-ben megyei bizottmányokban tevé-

                                                
 365 L. Függelék-II. Ugyanakkor az 1601., 1604. és az 1648. évi taxa-összeírások adatfelvétele között óriási 

különbség is megfigyelhető. A 17. század eleji források az összes Szombathelyen lakó nemesi családfő 
regisztrációjára törekedtek, így a vármegyei elithez tartozó Chemetey mellett a kiskomáromi kapitányt, 
Babócsay/Babolcsayt is feltüntették, miképpen a Némay és a Szlajcsics család tagjai a vezető püspöki 
officiálisok közé tartoztak. 1648-ban a Szombathelyen házat bíró possessionatus nemesek (pl. Káldy, 
Gorup) nem kerültek a taxa-jegyzékbe.  

 366 A néki adott memoriale: MOL E 210 MKA 1415 t. 7. Memoriale ad dominu[m] Stephanu[m] Chömetej 
prouisorem arcis Sabarien[sis], Horváth 1993. 40-41., 46-47. Tóth 1989. Nr. 155., 363., 411., 425., 445., 
522., 532., 717., Tóth 1992. Nr. 758-759., 809., 841., 957., Dominkovits 2008. 456-457. Bejczy Dorottya 
feleség, majd özvegykénti kérvényei: SL SVLt Lad. XXIV. et Y. fasc. 10. No. 620. (1602), uo. fasc. 11. 
No. 739. (1611). Bejczy Dorottya első férje felsőkáldi Káldy Péter volt. 

 367 SL SVLt, Lad. XXVIII. et CC.fasc. 2. No. 131. 
 368 SL SVLt, Lad. XXVIII. et CC. fasc. 3. no. 149. A család jelentőségét, kiterjedt rokonsági kapcsolatait 

érzékelteti: Chemetey Katalin Szombathelyi Péter deák (Petrus literatus de Sabariensis) felesége volt. 
VaML VKHLt fv jkv 1607. no. 39. Szombathelyi Péter pedig Szombathelyi Márton mester, szlavóniai 
ítélőmester fia, aki 1612-ben mind Náprághy Demeter földesúr, mind a város bírája és magisztrátusa el-
len tiltakozott háza adó alá vonásával szemben. Tóth 1992. nr. 1309. 

 369 Végakarata: VaML VKHLt, Test. fasc. 5. no. 21. Bejczy Dorottya kérvényei: SL SVLt Lad. XXIV. et Y. 
fasc. 10. No. 620. (1602), uo. fasc. 11. No. 739. (1611). 
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kenykedett). Első feleségét, Bejczy Magdolnát 1589-ben vette el,370 második felesége 
Chemetey István idősebb, Katalin leánya volt. 1612. évi halálakor özvegye anyja, Bejczy 
Dorottya akaratára is tekintettel, az apja által építtetett apáti templomban temettette el.371 A 
kiterjedt család más tagjai, így az 1615-ben elhunyt, vasvári préposti stallumot is meg-
szerző Chemetey István a bene possessionatus nemesség egyházi karrierjét modellizálta: 
kanonokként egyházi középrétegekbe emelkedett.372 (A Chemeteyek példája cseppet sem 
egyedi, a felsőkáldi Káldy család tagjai párhuzamosan világi, egyházi középszint karrierjeit 
valósították meg (Káldy Ferenc vasi alispán, dunántúli kerületi vicegenerális, és a győri 
kanonok Mihály fivére.)373  

A Chemetey, Káldy család esete cseppet sem tekinthető egyedinek; a megyei elit 
számos tagja vásárolt házat a városban (Telekesi Török Ferenc, Sibrik István).374 Mindez 
Szombathely megnövekedett geopolitikai fontosságát érzékelteti, és e tendencia jelentősé-
gét kiemeli: a vidéki rezidenciák mellett a térség írásbeliségének, jogértelmezésének oly is-
mert személyiségei, mint Szántóházy Ferenc Vas és Sopron vármegye jegyzője, személy-
nöki ítélőmester,375 avagy hivatali utóda, Töttösy Gábor ügyvéd, Vas és Sopron vármegyék 
jegyzője, ítélőmester fontosnak tartotta, hogy itt is rendelkezzen saját házzal (Föl és a 
Gyöngyös utca).376 A megyevezető elit jelenlétét Meszlényi Benedek Vas vármegye egyik 
alispánjának házbirtoklása (a Várral szemben, Szekeres Gáprártól vett ház, amit később a 
város 1649-ben tőle megvett, majd továbbadott az 1653-ban nemesi jogaival a város sza-
badsága ellen visszaélve tiltott mészárszéket tartó Enyedy Jánosnak) illusztrálhatja.377 A 
regionális szerepkört és kapcsolódásokat Despot Simon Sopron vármegyei szolgabíró esete 
illusztrálja, aki 1659 előtt felesége, Kissicz Zsuzsanna révén bírt a Vár előtti utcában ¾-es 
kőházat, aminek megvásárlása ellen Bezerédy György Sopron vármegyei alispán is ellent-
mondott.378 Hasonlóképpen a város geopolitikai szerepét jelzi, hogy a század során több 
végvidéki tiszt bírt itt házat (pl. a század elején a Föl utcában dávodi Bakó Farkas kis-
komáromi kapitány 6/4 házat, a század végén levelei jelentős részét innen keltezte 1678– 
1686 között szentgróti, majd egerszegi kapitányként szolgáló Gyöngyösi Nagy Ferenc du-
nántúli vicegenerális).379 A megyei elit helyi léte nem csak mintát adhatott, de ők fo-
gyasztóként is megjelentek meg a helyi kézműiparban és piacon, jelenlétük, társadalmi kap-
csolatrendszerük a város rendi társadalmi pozícióit erősítette, kapcsolathálóját bővítette. 
Többük jelentős mértékben támogatta a helyi egyházi intézményeket, amelyek egyben 
temetkezési helyeik is voltak (pl. Káldy, Enyedy családok).380 A vármegyei nemesség me-
zővárosi társadalom kapcsolattartását Polányi Zsigmond 1622. február 5-i végrendelete jól 
érzékelteti: a tanúnévsorban egymás mellett több helyi nemes és polgár neve szerepelt.381  

                                                
 370 SL SVLt, Lad. XXVIII. et CC. fasc. 2. no. 92. 
 371 Tóth P. 1989. Nr. 185., 201., 284., 504., 631., Tóth P. 1992. Nr. 758., 815., 885., 889., 1134., SL SVLt 

Lad. XXVIII. et CC. fasc. 4. no. 247. 
 372 Bedy 1938. 399., VaML VKHLt Test. fasc. 5. No. 21., 
 373 Az egyházi középrétegekről: Molnár 2006. 13-24. 
 374 A szombathelyi házzal, birtokkal rendelkezők nevei pl. a Vas és Moson vármegyei elitbe került Rumy 

család révén is hosszan folytathatók. Rumy Farkas özvegyének vagyonosztása: MOL P 650. Tallián cs. 
lt., Évrendezett ir., 3. cs., Rum, 1662. febr. 22. 

 375 VaML SzVLt Prot 1623/1627. fol. 70v. 
 376 VaML SzVLt Prot. 1651/1653. 14. Töttösy 1620. évi szombathelyi ügyvédkedésére: uo. Prot. 

1618/1623. fol. 122r. 
 377 VaML SzVLt Prot. 1651/1653. 184. 
 378 VaML SzVLt Prot. 1661/1664. 92. 
 379 Iványi 1983., Dominkovits 2008/a. 454-455., P. MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr, 32.959., 

32.960., Nr. 33.067., 
 380 Zsámbéky 1990. 436-438., 440. VaML VKHLt Test. fasc. 5. No. 1., 1685. máj. 1., uo. fasc. 5. No. 4- 

1691. máj. 5. 
 381 VaML VKHLt, Test. fasc. 4. No. 10/b., 1622. febr. 5. 
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A vármegyei nemesség beköltözése mellett, a 16. századinál jóval kisebb arányban, 
de továbbra is számolhatunk menekült nemesek beköltözésével. Ugyanakkor a püspökségi 
uradalmi központ, annak tisztviselői állásai, nem csak Vas vármegye, hanem a tágabb nyu-
gat-dunántúli és horvát-szlavónországi nemesség számára is egzisztenciateremtési, érvénye-
sülési lehetőséget jelentett. Ugyanakkor a helyi nemességből származó Chemetey család ese-
te a különböző csoportok közötti mozgásokat is érzékelteti. A püspöki tisztviselők (castella-
nus, provisor), officiálisok városi polgárokkal szembeni konfliktusoktól sem mentes jelenlété 
több irányú kapcsolatépítés, integráció, avagy életpálya-módosítás lehetőségét hordozta ma-
gában. Az 1626–1629 között a püspöki provisor, és egyben várnagyi hivatalt is ellátó Gorup 
János (később bemutatandó) életútja speciális; egyaránt integrálódott a vármegyei nemesség-
be és a helyi polgári hivatali elitbe. Az 1645–1658 között Draskovich György, majd Püsky 
János győri püspökök szombathelyi tiszttartója, Skublics Mihály még hivatalviselése során a 
vagyongyarapítás egy lényeges elemére, városi lakóingatlan megszerzésére törekedett. 1656-
ben 80 ft-ért (földjei nélkül) a Kám utcában adóköteles házat vett.382 Bár életútjukat máig 
kevéssé ismerjük, archontológiai feltártságuk is bizonytalanságokat mutat, az a forrásfeltárás 
mai szintjén bizton jelezhető: ők tulajdonszerzés, rokonsági kapcsolatok, vagy hitelezés ré-
vén elsősorban a vármegyei nemességhez igyekeztek kapcsolatokat kiépíteni, azokat megszi-
lárdítani és kiterjeszteni, ugyanakkor többük a helyi polgársághoz is kötődött.  

Ahogy a 17. század első felét átfogó taxa-kivetések is jelezték; a tárgyidőszakban a 
menekülő, beköltöző nemesek mellett nagyon jelentősen megnőtt az armálist nyert polgá-
rok aránya. Míg a 16. század során megnemesedett Ankerraiter család tagjai a 16/17. szá-
zad fordulóján a vármegyei nemesi társadalomba és az egyházi középrétegekbe integrá-
lódtak,383 a 17. század során megnemesedett polgárok előjogaik ellenére továbbra is a helyi 
polgárság soraiba tartoztak, városvezető hivatalokat töltöttek be (bírák, a belső tanács tag-
jai, választott tisztségviselők), legvagyonosabb csoportjuk pedig kereskedelemmel foglal-
kozott. Ez jellemezte pl. az 1601-ben minden bizonnyal Hetési Pethe győri püspök támo-
gatásával armálist nyert Tapolczay Pál deák, avagy az 1610-ben nemesített Hetésy Pál, to-
vábbá az előbbivel közel egyidőben armálist nyert kisséi Herczegh Domo[n]kos életút-
ját.384 Míg ők csak speciális esetekben, jelentős részben saját vagyongyarapításuk miatt (pl. 
Hetésy Pál a várossal szemben szerezte meg a földesúri kocsmabérletet),385 kerültek szem-
be a várossal, a beköltözött vármegyei nemességgel szembeni problémák már jóval össze-
tettebbek voltak. A gyakran ismétlődő konfliktusok a tiltott kocsmáltatás (pl. Chemetey, 
Káldy család kocsmái), mészárszék tartása (Enyedy János házában) mellett a legtöbb prob-
lémát jelentő adófizetés megtagadása miatt robbantak ki. Ezen konfliktusok kezelését a vá-
ros sokszor saját statutumalkotó jogával nem tudta orvosolni. Volt, hogy pártatlan bírói fó-
rum összehívására (1613/1614: a nemesi jogállására hivatkozó Hetésy Pállal szembeni pe-
rekben kőszegi, csepregi, rohonci bírák meghívása), avagy más külső szakértők felkérésére 
(1616: Sopron városból jogképzett személyek), kellett sort keríteni, avagy a földesúr segít-
ségét igénybe venni. Ez utóbbi fordult elő 1625 áprilisában. A város vezetése a földesúr se-
gítségét kérték Török Ferenc, Szántóházy Ferenc, Káldy Ferenc házainak adó alá vetése 
miatt, ami ellenében Káldy 1632-ben királyi bizonyságlevelet jegyzőkönyveztetett.386 

                                                
 382 VaML SzVLt, Prot. 1654/1658. 71. A család levéltára – ZML Skublics cs lt – a provizortól csupán pár 

birtok- és hitelügyben keletkezett levelet tartalmaz A püspöki tisztségviselők archontológiája: Horváth 
1993. 306-307., 312-313. 

 383 A családra: Horváth 1993. 72-75., a pápóci prépost Ádámra: Bedy 1939. 38., Zrínyi György familiárisa-
ként Jánosra: VaML VKHL Test. fasc. 4. no. 1. (1603)  

 384 A megnemesedett polgárok armálisára: Balogh 1999. 200., Bilkei – Kapiller – Molnár 2004. 13-17., 
VaML VKHL fv jkv 1609. no. 363. 

 385 Az esetről: Dominkovits 2003/a.  
 386 VaML SzVLt Prot. 1623/1627. 70v. 1616-ban a városi nemesek fölötti ítélkezés kapcsán ugyancsak a 

földesúr, Naprághy Demeter segítségét, illetve Sopronból pártatlan bírók küldését igényelték. SL SVLt 
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Szántóházy személynöki ítélőmester házbirtoklása folyamatos konfliktusokat hozott: 1620-
ban Barbély István bíró a vasvári káptalan előtt amiatt tiltakozott, mert a kőház mindig pol-
gári terheket viselt; 1627-ben pedig e házban tiltott bormérés folyt.387 

A talán túlontúl is adatoló leírás családok szintjén is érzékeltette, miképpen nőtt 
meg a vármegye és a térség birtokos nemessége körében Szombathely mezőváros „presz-
tizse”. A mezőváros nemességét nem az una eademque nobilitas Verbőczy-féle elve jel-
lemezte, az nem a jogi választóvonal mellett elkülönülő differenciált, de egységes helyi ne-
mesi társadalom volt. Míg az itt lakó megyei tisztségviselők valójában a vármegyei, regio-
nális nemesi elithez, a döntő arányt jelentő megnemesedett polgárok pedig a város polgári 
társadalmához tartoztak. Természetes átmenetek itt is léteztek, a városi, vármegyei elitbe 
párhuzamosan integrálódott ügyvéd, Gorup János mellett az iparűző polgárságba illeszke-
dett megyei kisnemest az Ányos család jellemzi. 
    

3.8. Kisvárosi társadalmi csoportok 

3.8.1. A városvezető elit: bírók, belső tanácsosok, jegyzők 

A 17–18. századi szombathelyi városvezetői elit összetételét elemző korábbi kutatásokat az e 
tekintetben egyik legfontosabb gremium, a bírót adó, a külső tanács legeredményesebben 
feltörekvő személyeiből a rekrutációt biztosító belső tanács tagságát vizsgálva domináns ten-
denciaként hangsúlyozták a kézművesek fokozatos kiszorulását, helyükbe az ún. „vagyonos 
patriciussá vált személyek” bekerülését.388 Az újabb hazai várostörténet eredményei nyomán 
általánosan elfogadott; a kora újkori magyar városi elit, méginkább a kisvárosok vezetőinek 
vagyonkoncentrációi, zárt rokonsági körei valójában nem állíthatóak párhuzamba a Német-
Római Szent Birodalom városainak patriciusságával, így ezt a fogalmat még helyi viszony-
rendszerben sem használom.389 A fent jelzett, hosszabb távú társadalomtörténeti változás 
differenciált bemutatása későbbi kutatások feladata kell, hogy legyen. Itt és most egy 
szűkebb időszakban, két metszetben, az 1619/1620., és az 1648. évi adóösszeírások alapján, 
a belső tanács tagságának az adókategóriák szerinti vagyoni differenciálódását mutatom be.  

A városi polgárság egészére vonatkozó, a 17. század első harmadából fennmaradt 
1619., 1620. évi, egyező adatállományú házadó-összeírások közül, ha az utóbbit az 1621. 
május 1-jei tisztújítás – jelentős részben a korábbival egyező – belső tanácsosi jegyzékére 
vetítjük, úgy a legszűkebb városvezető elit adó-alapjáról az alábbi képet kapjuk.390  
 

                                                                                                                                              
Lad. XVIII. et CC. Fasc. 5. no. 325-326. Sajnos a soproni deputáció pontos idejére, összetételére a városi 
kamarási számadáskönyv hiánya miatt jelenleg nincs információ: uo. KAR, 54-55. k. (1615, 1616.) 
Káldy várossal szembeni nemesi szabadságaira: VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 40r. Más városi in-
gatlant bíró vármegyei nemes, Polányi Lőrinc alispán, vármegyei adószedő is megpróbálta városi ingat-
lanait a város joghatósága alól kivonni: a uo. Prot. 1631/1636. fol. 40v.  

 387 VaML VKHLt fv. jkv. 1620. no. 8., uo. SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 18v.,  
 388 Kiss 1971. 137., Feiszt 1986. 124. 
 389 A problémakör egykori mintaadó kötete: Rössler 1968. 
 390 Az 1619-es: VaML SzVLt, A. Misc. fasc. A. No. 9. „Anno 1619 13 octobris vetetek feol az egeß varos 

minde[n] fertalra d. 10. Barbel Istvan birosagaba[n].”  
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TISZTSÉG NÉV HÁZNAGYSÁG ADÓÖSSZEG (FT/D) 
Bíró Barbély István 4/4  1 ft  - d 

I/1. esküdt Árki Mihály 2/4  - ft 50 d 
I/2. esküdt Jancsok [Szabo] János 3/4  - ft  75 d 
I/3. esküdt Náray Jakab 2/4  - ft  50 d 
I/4. esküdt Kenézy Szabo György 5/4  1 ft 25 d 

II/1. esküdt Barbély Ferenc 2/4  - ft  50 d 
II/2. esküdt Baricz Simon 2/4  - ft  50 d 
II/3. esküdt Csatári Pál 4/4  1 ft - d 
II/4. esküdt János deák 2/4  - ft  50 d 

III/1. esküdt Hetésy András -  - 
III/2. esküdt Szabo András 1/4  - ft  25 d 
III/3. esküdt Szele István 3/4  - ft  75 d 
III/4. esküdt Balázs kovács 1/4  - ft  25 d 

15. sz. táblázat 
Az 1621. évi bíró és a belső tanács tagjainak vagyoni viszonyai az 1620. évi házadó-kivetés alap-

ján.391 

 E forrástípus összes torzítása ellenére feltűnő, hogy a házadó alapján a városvezető 
legszűkebb elit vagyoni rétegzettsége szinte teljes spektrumban leképezte városi polgárságot. 
Ugyanakkor az adózó polgárok és a városvezető elit rétegződésének belső arányai egyszerre 
mutatnak figyelemre méltó eltéréseket és azonosságokat. Míg az összes, 195 adózó ház 42 %-a 
2/4-es, 20-20 %-a az ¼-es, illetve ¾-es kategóriába tartozott, ebben a hivatali elitcsoportban 
2/4-es házzal rendelkezők csoportjának aránya 38 %, míg a másik két kategória 15-15 %-os 
részaránnyal, nagyon szerény alulreprezentáltsággal bírt. Bár csekély létszámú gremiumról 
van szó, és a jelenség is egyértelmű, az arányokat tekintve fölöttébb szerény felülreprezen-
táltságot jelent a 2 db 4/4-es (itt 13 %, a teljes adóösszeírásban 5,6 %), és 2 db [!] azon felül 
adózó háztulajdon. (E forrástípus Hetésy Andrást adózó háztulajdon nélkül tünteti fel, de ő 
valójában a kisváros leggazdagabb polgárának, a 12/4 házat bíró, megnemesedett Hetésy 
Pálnak a fia volt.)392 Érdemes kiemelni, hogy e vagyoni elit nem a bíró által választott leg-
szűkebb négyes csoportban koncentrálódott, hanem megoszlott mindegyik választási fordu-
lóba bekerültek kiscsoport között. Az aktuális bíró, Barbély István nem tartozott a vagyono-
sabb városbírák közé; az 1604-ben e tisztet betöltött Verőcsei István 9/4 házzal, az 1612-ben 
bíróságot viselt Kenézy Szabó György 5/4 házzal rendelkezett. Túlzás nélkül állítható: 
1620/1621/1622 során, a házadó alapján, Szombathely legszűkebb városvezető elitjébe, a 
belső tanácsba az adózó polgárság teljes spektruma képviseletet nyert, ugyanakkor az elit 
súlypontját a „közép” (2/4-es ház), és a felsőbb vagyoni csoportok alkották.  
 Majd’ egy nemzedékkel később, az 1648-as taxa-összeírás adatállományára az 
1647/1648. évi tisztújítás hasonló névjegyzékét rávetítve az adóviszonyokon alapuló ará-
nyok az alábbiak.393   
 

                                                
 391 A táblázat forrása: VaML SzVLt, Szv. Adó ir., Anno 1620. 12 die Januarj vetetek feol minde[n] fertalra 

d. 25. Judex Stephanus Barbel. Dominkovits 2006/d. 13. A keresztnév használata miatt a jegyző vagyona 
nem egyértelműen volt beazonosítható, így bizonytalansági tényezőként a táblázatból kimaradt. 

 392 Dominkovits 2004/b. ., Dominkovits 2006/d. 13. 
 393 Minthogy az 1648–1650 között datálatlan, töredékes tisztújítások állnak a kutatás rendelkezésére, célsze-

rűbb volt az 1647. április 28-i restauráció anyagát használni.  
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HIVATALI TISZT NÉV JOGÁLLÁS TAXA KATEGÓRIA 
Bíró Kuprich István Nemes - 

I/1. esküdt Gorup János Nemes A városban nem írták össze 
I/2. esküdt Csizmadia György394 Polgár  10 d 
I/3. esküdt Horvát Szabo Mihály Nemes  10 d 

II/1. esküdt Kulcsár Balázs Nemes  10 d 
II/2. esküdt Zábrági Szabó János Polgár  5 d 
II/3. esküdt Vidovári Szabo György395 nemes [?]  6 d [?] 
II/4. esküdt Német Gergely Polgár  5 d 

III/1. esküdt Nyilas János Nemes  15 d 
III/2. esküdt Farkas Gergely Nemes  8 d 
III/3. esküdt Heés János396 [nemes]  [?] 
III/4. esküdt Hohori/Kotori [?] Szabo Mátyás397 [?]  [?] 

Jegyző Nyúl Márton Polgár  12 d 

16. sz. táblázat 
Szombathely városvezető elit (bíró, belső tanács, jegyző) adózása a 17. század derekán,  

(1647–1648 )398 

A bíró, a jegyző és a belső tanácsot alkotó 12 esküdt közül 8 személy (57 %) adó-
nagyságát sikerült faktografikus adat szinten megállapítani. Ha nem is e viszonyrendszerbe 
behelyezhető adatok révén, de a prozopográfiai adatgyűjtés által az ismert, hogy a Kupricz 
és Heés családok a város vagyoni elitjébe tartoztak, és az ugyanehhez a körhöz tartozó, 
Heéssel rokoni viszonyban álló Gorup a vármegyei (kisebb) birtokos nemességbe is tarto-
zott. Bár még ez a szűk városvezető elit is szinte az adózók teljes spektrumát leképezte, a 
belső arányok immáron a vagyonosabb (10 d és afölötti) adókategóriák irányába változtak. 
Sajnos a személyek-adókategóriák és foglalkozás-szerkezet közötti változásokat egy pol-
gárságtörténeti adattár elkészülése előtt ez esetben is csak a fölöttébb bizonytalan nevek 
alapján történő beazonosítással lehet elemezni; ez az iparűzők között folyamatosan a ruházati 
iparban dolgozók, különösen a szabók jelenlétét jelzi; a városbíró Kuprich a szappanfőző 
mesterséget űzte, Heés földbirtokos, Gorup ügyvéd volt. Úgy tűnik, ezeket az esztendőket 
még kevésbé az iparűzők kiszorulása, semmint a városi társadalmon belül végbement va-
gyonkoncentráció városvezetésben betöltött jelentősége jellemezte. Bár az 1648. évi taxa-
jegyzék a szűk városi elitben a nemesi jogállású személyek meghatározó súlyát mutatja, en-
nek ellenére nemesi mezővárosról ekkor sem beszélhetünk; ők többségükben a kiváltságol-
tak társadalmához e tekintetben hasonulni vágyó, megnemesedett mezővárosi polgárok. 

A legszűkebb városi elit tagjai közül csupán egy személy erőszakos halála ismert, 
felemlítése társadalomtörténeti szempontból cseppet sem tanulság nélküli. Az 1604-tól az 
1620. évi tisztújításig folyamatosan a belső tanácsban helyet foglaló, 1601-ben armálist 
nyert, kis volumenű kereskedelmi (vágómarha) ügyeket is folytató, származási helyén, a 
predikátumot is adó Kissében csekélyebb nemesi részbirtokot is megvásárló Herczegh Do-

                                                
 394 A tárgyidőszakban két Csizmadia György, apa és fia található az adójegyzékben. Minden bizonnyal az 

idősebb töltötte be ekkor a belső tanácsosi tisztet. Fia az 5 d-os taxa-kategóriába tartozott.  
 395 Az adójegyzékben két Szabo György található, az egyikük előnév nélkül a táblázatban nagyobb 

valószínűség szerint feltüntetett személy, a másik Német Szabo György polgár, 5 d-os taxanagysággal. 
 396 A jegyzékben csak nemesi jogállású Hees Erzsébetet jegyezte fel Meszlényi Benedek 15 d-os taxa 

kategóriával. Minden bizonnyal ő volt ekkor a családfő, a hivatali pályája kezdetén álló Heés János mö-
götte még háttérbe szorult. Tekintélyét jelzi: ő az egyetlen nő, akit nem asszonyként tüntettek fel. 

 397 A taxajegyzékben három szabó Mátyás található; Nagy Szabó Mátyás nemesi jogállású, 15 d-os taxa 
kategóriával, míg a másik két Szabo Mátyás polgár, 5-5 d-os taxákkal. Bizonytalan beazonosítású személy! 

 398 A táblázat forrásai: VaML VVm. Perceptoralia, Taxalia 1648. 60-65., Az 1648/1649. év kedvezőtlen 
forrásadottságai miatt az 1647/1648. évi archontológia, ld. Függelék I. 
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monkost a perben egyébként magát 40 tanúval kimentő nemesi jogállású felesége, Teres-
tyényi Kata megbízásából, 1621 Virágvasárnap (ápr. 3.) táján, az acsádi erdőben szolgá-
lója, Bakos Jancsi ölte meg.399  

Bírók: A folyamatosan fennmaradt városi jegyzőkönyvek, így tisztújítások idősza-
kából, az 1605 és 1699/1700 közötti 95 esztendőből Szombathelyen valószínűsíthetően 32 
fő viselte a városbírói (főbírói) tisztet. Némi bizonytalanságot jelent Barbély István szemé-
lye. Ugyanis az 1621–1630 közötti évtizedben egyaránt találkozhatunk mind ezzel, mind 
eltérő praedicatumokkal Kálmáncsai (Kamanchay),400 illetve Nyilasi Barbély István nevé-
vel. Míg az utóbbi egyértelműen azonosítható a későbbi Nyilas István bíróval, Kálmáncsai 
Barbélyt (hivatalviselése 1625/1626, 1628/1629.) feltételesen lehetett csak a pusztán 
Barbély István néven megnevezett bíróval azonosítani (hivatalviselése: 1619/1620., 
1621/1622., 1622/1623.). Egy évből (1633) nem ismert a bíró személye. Szombathelyen 
viszonylag ritkán fordult elő, hogy a bíró hivatali időszaka alatt elhalálozott. Ilyenkor a 
következő tisztújításig a város vezetése választotta a bírót, akit a következő tisztújításon 
újraválasztottak. Pl. az 1643. február 22-én az elhunyt Fülöp (Phűlőp) András helyett 1643. 
március 9-én Hetésy Andrást, az 1696. július 24-én elhunyt Nagy Benedek helyébe az 
akkor kamarási hivatalt viselő Kerkápolyi Istvánt választották így meg városbírává.401  

Minthogy a bíró hivatala és személye kiemelten a városi igazgatás és társadalom-
kutatás homlokterében áll, engedtessék meg, hogy a szombathelyi bírák hivatalviselésének 
egyes jellemzőit a térség több mezővárosával összevetve, tágabb keretek között elemezzem.  

A szombathelyi bíró hivatalviselésének átlagos ideje majdnem három év, ez Győr 
esetében alig haladja meg a két esztendőt, míg az előbbieknél mostohább forrásadottságú 
Pápán a két esztendős ez az átlag. Az átlagszámítás mögött számottevő eltérések is húzód-
nak, melyeket némiképpen az alábbi táblázat érzékeltet. 
 

                                                
 399 VaML SzVLt Prot. 1620/1623. fol. 36r-38r., feleségével közös birtokvásárlásaikra: Pl. uo. VKHLt fv jkv 

1607. no. 48., 1620. no. 38., kereskedésére: Dominkovits 2007/b., címerét közli: Bilkei – Kapiller – 
Molnár 2004. 44-45. 

 400 Szombathely város viszonylag kevés eredetiben fennmaradt kiadmányából az egyik az ő bírósága, Ba-
logh Imre jegyzősége alatt keletkezett: VaML SzVLt A. Misc. fasc. Y. No. 88. (1626. márc. 21.) 

 401 VaML:SzVLt, Prot 1640/1645. Fol. 117r., uo. Prot. 1690/1700. Fol. 67r. 



 – 73 – 

VÁROS GYŐR  PÁPA SZOMBATHELY 
Hivatalviselés ideje / 
tárgyidőszak: év/fő 

(pl. személy) 

1600/1601 – 1699/1700 1607/1608 – 1699/1700 1605/1606 – 1699/1700 

1 év / fő 22  
(pl. Beccaria Virgil, 
Dallos János, Dallos 

Gergely, Miskey István, 
Oppaka György, Pesti 

Imre) 

23 
(pl. Bús Imre, Csór Ger-

gely, Kovács István 
deák, Mihályfai Szabó 

Bertalan, Naszádos Má-
tyás deák, Naszádos 

Szabó György, Sárkány 
Péter, Szili Szabó Miklós) 

9 
(pl. Acsádi Szabó And-

rás, Kenézi Szabó 
György Vaszari Szabó 
Pál, Filep András, Kör-
mendi György, Nagy 

Benedek, Szele István)  

2 év / fő 6  
(pl. Kapra István, Torkos 

István) 

8 
(pl. Bezerédi András, 

Hegyi István, Podári Ist-
ván, Szita Szűcs Péter) 

8 
(pl. Babos András deák, 

Bozzay Mátyás, 
Csizmazia György, 

Náray Jakab) 
3 év/fő 6  

(Benkovith Péter, 
Segesdi István, Szeghi 
SzűcsGergely, Zádori 

András) 

2  
(Bors Takács János, Szíj 

Ferenc) 

5 
(Kerkápolyi István, Szili 

Szabó Gergely, 
Tapolczay Pál) 

4 év/fő 7  
(pl. Baranyai György, 

Jagasich Márton, 
Kéthelyi Pál, 

Lakocsi Gáspár,  
Szűcs Benedek, 
Torkos Péter) 

2  
(Rauser Gergely, Rába-

közi Mátyás deák) 

3 
(Bucsics Mihály, Hetésy 

András, Hetésy Pál, 
Nagy István) 

5 év/fő 1 
(ifj. Torkos István)  

1  
(Pordán avagy Bakos Já-

nos) 

3 
(Barbély István, Csákány 

Mihály, Magyarossy 
Ádám) 

6 év/fő 1 
(Posgay Ágoston) 

1  
(Biczó János) 

2 
(Heés János, Domokosfai 

Nagy György) 
7 év/fő - - 1 

(Hazatius János) 
8 év/fő 1  

(Szakony János) 
1  

(Hencz Imre) 
1 

(Szappanfőző avagy 
Kupricz István) 

9 év/fő - - - 
10 év/fő 1  

(Szőnyi Márton) 
- - 

17. sz. táblázat 
Győr, Pápa és Szombathely mezővárosok bíráinak hivatalviselési ideje.402 

Mind Szombathely, mind Győr esetében általánosan igaz: a 17. század első évtize-
deiben nagyobb mérvű volt a bírák váltakozása, míg a század második felét a hosszabb 
tisztségviselési periódusok jellemezték. A nominális vizsgálatok alapján érdemes jelezni: 
míg Szombathelyen az 1640-es évektől több évig hivatalban lévő városbírák szabályos 2, 
max.3 éves váltakozása figyelhető meg (ilyen Kupricz Szappanfőző István és domonkosfai 
Nagy György esete), Győrben ehelyett a hosszabb ideig tartó, folyamatos hivatalviselés 

                                                
 402 A táblázat forrásai: Gecsényi 1986. 124-126, Hermann 2002. 84-86., Horváth 1993. 230-232., Függelék I. 

passim.  
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dominált. Az 1650/1651-es évtől a mostoha forrásadottságok miatt sajnos a pápai archon-
tológia e téren kevés ismeretet hoz,403 de az egyes mezővárosi vezető kiválasztás további 
eltéréseit Magyaróvár érzékeltetheti: az 1656–1661 közötti hiátustól eltekintve folyamatos 
az 1654–1699 közötti bírói archontologia, amelynek 1670-ig tartó szakaszából 5 fő bírói 
hivatalviselése ismert (2 fő 1-1, 1 fő 2, ismét 1 fő 3, továbbá 1 fő 5 évig töltötte be a bírói 
hivatalt). 1671–1692 között, a térség mezővárosai sorában a jelen ismeretek szerint teljesen 
egyedi módon ugyanazon egy fő (Baczkó András) viselte a bírói hivatalt.404 

A megválasztott bíróval szembeni nyílt elutasítással, konfliktussal sem a földesúr, 
sem a városi polgárság részéről Szombathelyen az egész század során nem ismert adat,405 
míg a multikonfesszionális Győrben 1619–1620 során a városi polgárságon belül alakult ki 
hatalmi konfliktus, a földesúr, a győri székeskáptalan, pedig 1626-tól több alkalommal a 
nem katolikus bírójelöltek megválasztását nem fogadta el.406 Ugyanakkor a városbíró 
vezetésével, a polgárság egészére támaszkodva, a város privilegiumainak védelméből 
adódó a földesúrral szemben képviselt jogi alapú, gazdasági hátterű konfliktusok mindkét 
mezővárost jellemezték (pl. Győrben a vámfizetés, Szombathelyen a kocsmáltatás miatt). 

Ha a szombathelyi archontológiára tekintünk már a névanyag alapján egy fontos 
társadalomtörténeti jelenség tűnik fel. A vizsgált 95 esztendőben viszonylag kevés család 
tudta két generáción keresztül az általa viselt vezető hivatalt a családon belül átörökíteni. 
Hasonló tendenciát tapasztalhatunk akkor is, ha vizsgálatunkat a 16. század derekáig ki-
terjesszük. Így mindössze egy család, a Hetésy esetében mutatható ki egyértelműen a há-
rom generációs bírói hivatalviselés, illetve két másik, a Szele és a Hazatius esetében a két 
generáción keresztüli.407 Ez egyértelműen a hivatal nyitottságát jelenti, miképpen a 
konszenzusos hatalomgyakorlást az, hogy a 2-3 éves beírói periódusok váltása és nem a 
folyamatos, hosszabb bírói tisztségviselés jellemezte e hivatal betöltőit. Természetes a bí-
rói hivatalt viselő családok következő generációjának belső tanácsba választása ennél gya-
koribb (pl. Tapolczay, Náray, Kenézy Szabó családok).  

Már a legszűkebb városvezető elit vizsgálata is jelezte a nemesi jogállású szemé-
lyek meghatározó szerepét a legszűkebb városvezető elitben. Ez a jelenség a bírák esetében 
még erősebb hangsúllyal jelent meg; a 17. század első felében többnyire megnemesedett 
polgárokat találunk soraikban (Hetésy Pál és András, Tapolczay Pál, Szappanfőző avagy 
Kupricz Mihály), míg a század második felében egyre többen Vas vármegye kisnemesi tár-
sadalmából kerültek a mezőváros élére (domokosfalvi Nagy György, Bozzay Mátyás, 
Mogyoróssy/Magyaróssy Ádám). Ugyanakkor az 1678/1679–1693/1694 között 7 közigaz-
gatási évben bírói tisztre megválasztott Hazatius János esete a nem nemes polgári értelmi-
ség helyi súlyát érzékelteti. A 17. századi szombathelyi bírók pontosnak tűnő foglalkozás-
statisztikáját több bizonytalanság miatt (Szele István, Nyilas István, Körmendi György 
esete) kockázatos lenne elkészíteni. De az már biztonsággal jelezhető, hogy a bírák között 
az 1660-as évek derekáig elsősorban a ruházati iparral foglalkozó (szabó), vagyonos ipar-
űzők jelentik a többséget (Csiszár avagy Doimovich Tamás, Barbély István, Janczok Szabó 
János, Acsádi Szabó András, Csizmazia György, Szily Szabó Gergely, Szappanfőző 
Kuprich Mihály). Soraikban egyaránt találunk a városi vagyoni elit csúcsát képviselő va-
gyonos kereskedőt (Hetésy Pál), földbirtokost (Heés János) és folyamatosan értelmiséget is 

                                                
 403 Hermann 2002. 84-86. 
 404 Mihály 2004. 59-60., Gecsényi 1986. 126. 
 405 Természetesen egyéni konfliktusok felbukkanása (bíró szidalmazása) Szombathely esetében is jól nyo-

mon követhető. 
 406 Gecsényi 1986. 107-110., Dominkovits 2005. Nr. 332., 462. 
 407 Az ugyancsak kereskedéssel foglalkozó Szele (Zele) Pál már 1546/1547 során a város élén állt, Hetésy 

János hivatalviselése előtt, 1569/1570-ben is ő töltötte be e tisztet. Mihály fia a hadieseményektől, hadjá-
rásoktól felbolydult 1605/1606. évben látta el a bíró hivatalát. Horváth 1993. 229-230., Dominkovits 
2004/b. 311-312., VaML SzVLt A. Misc. 50. doboz, „Az kyk restantiaual marattanak…” 
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(Tapolczay Pál, Babos András deák, Hazatius János). Ugyanakkor pont ez a foglalkozás-
kategória jelzi egyes személyek „úm.” többlábon állását; pl. Tapolczay Pál deák folyama-
tosan kereskedést is folytatott, az egyetlen biztosan egyetemre járt bíró, Hetésy András ke-
reskedéssel (is) foglalkozott.  

Miképpen a kora újkori hivataltörténetben, a fejedelmi udvarok kutatásában,408 úgy 
az elmúlt évtizedben várostörténet, a városi társadalom vizsgálata terén is egyre jelentő-
sebbé vált a városi társadalom működésébe differenciáltabb bepillantást adó prozopográfiai 
módszer alkalmazása.409 Bár dunántúli mezővárosok között – miképpen jeleztem – 
Szombathely egyedülállóan gazdag 17. századi forrásadottságokkal rendelkezik, ez a for-
rásbázis mégis más nagyságrendet jelent, mint az egykorú Sopron szabad királyi város tár-
sadalomtörténeti kutatásokhoz rendelkezésre álló iratanyaga.410 Ennek tükrében szélesítem 
és mélyítem század több szombathelyi bírájáról adott eddigi társadalomtörténeti ismerete-
ket, kritikusan jelezve: a teljeskörű prozopográfia szétfeszíti a jelen vizsgálat kereteit, de az 
is féloldalas maradna, mert többek vagyoni viszonyaira rokonsági körére alig ismert adat 
(pl. Csizmazia György, Körmendi György Filep András, Nyilas István, Babos András).  

A rövid bemutatást az egyetlen, a 16–17. század során magát három generáción ke-
resztül a bírói hivatalba juttató családdal, a Hetésyvel kezdem. A nagyapa, Hetésy János 
neve 1555-ben tűnik fel a radafalvi (Radkersburg, A.) harmincadjegyzékben. A többi 
szombathelyi kereskedőhöz képest kifejezetten nagyszámú jószággal, 30 ökörrel, 10 har-
madfű tinóval kereskedett.411 Az 1565., 1571. évi urbáriumok az átlagos, ½ telket jegyez-
ték nevénél; az 1570/1571. közigazgatási évben bírói hivatalt viselt. Bár az 1572-es urbári-
umban már fia, Hetésy Pál neve szerepelt a ½ telek birtokosaként (miként az 1577-es urbá-
riumban is), ő még egy 1573. évi tanúkihallgatásban is feltűnik; iskolázottságát jelezve de-
ákként.412 Az 1592-es urbárium szerint Hetésy ingatlanait jelentősen megnövelte: 1 teljes 
sessiója volt a Föl, és meghatározatlan nagyságú a Forró utcában.413 Kisvárosi kereskedő, 
vállalkozó polgárként mai mindennapi fogalomhasználattal élve, gazdasági szempontból a 
többlábonállás jellemezte. Mind egyedül, mind különböző összetételű, alkalmi kereskedő 
társaságokkal intenzív közvetítő kereskedést folytatott a Duna medence nagy emporiuma, 
Bécs irányába. Míg a városvezető elit meghatározó tagjaként, városbíróként fontos szere-
pet játszott a város levéltárának 1605. évi elpusztulását követően a szombathelyi 
privilegiumok kiadatásában, megerősítésében, hivatali működése hatalmaskodás vádjától 
sem volt mentes (1608: akolómester felfüggesztése). Erős, összetett személyiségére utal: az 
egyik legbefolyásosabb belső tanácsosként, 1613-ban a város érdekeit semmibe, magánér-
dekét érvényesítve a magisztrátust megelőzően bérbe vette a földesúri kocsmát. Valószínű 
részben e tettének következménye lett, hogy az 1616-os tisztújításon nem került a belső ta-
nácsba; ugyanakkor városi társadalomban betöltött súlyát jelzi, hogy egy évvel később már 
újra beválasztották, ezt követően még többször bírói hivatalt is viselt. 1590–1621 közötti 
majd’ egy nemzedéknyi időben, 8 alkalommal, 8 esztendőn keresztül töltötte be a városbí-
rói tisztet (1590/1591, 1594/1595, 1603/1604, 1607/1608., 1610/1611–1611/1612., 
1618/1619., 1620/1621).414 A vagyonos mezővárosi polgár, valamint Katalin nevű hitvese, 

                                                
 408 Lanzinner 1980., Bahl 2001. 
 409 Csendes–Seidl 2002. (Többek között Ferdinand Oppl, Johannes Seidl, Herbert Knittler tanulmányait.) 

Fees-Buchecke. A hagyományos vizsgálatra: Ehbrecht 1994. Dunántúli példa: Hermann 2002. A mód-
szerről: Kovács I. 2004. 

 410 Erről a máig legrészletesebb bemutatás: Házi 1923. 
 411 Prickler 1978. 41-135. 
 412 Házi 1928. nr. 48., Horváth 1993. 229., Zágorhidi Czigány 2000. 13., 24., 39., 54.,  
 413 Zágorhidi Czigány 2000. 92-95. 
 414 Kocsmáltatással kapcsolatos konfliktusára: Dominkovits 2004/a. 52-55., Hetésy János és fia, Pál 

kereskedésére: Dominkovits 2004/b. 311-312., 315-316., 319-320., 1620/1621. évi hivatalviselésére: 
VaML SzVLt fasc. 16. no. 489. 
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András fia, Borbála és Zsuzsanna leányai, 1610. január 2-án, II. Mátyástól armálist kaptak 
armálist.415 Az 1620. évi házadó-összeírás szerint ő volt a mezőváros leggazdagabb pol-
gára, bár az ő iskolázottságáról semmiféle adat sem ismert, de a család három generáció-
jára tekintve egyértelműen tudatos családi stratégiaként jelenik meg fia, Hetésy András 
grazi iskoláztatása – aki az 1621. május 1-jei tisztújításon került először a belső tanács so-
rába. 1604-ben két szombathelyi diákkal, később a térség egyházi középrétegébe került, 
bene possessionatus családból származó felsőkáldi Káldy Mihállyal és a kevésbé ismert 
Kiss Mártonnal járta a principiát.416  

Az 1611/1612 során városbírói tisztet betöltött Kenézy Szabó György vagyoni hely-
zetéről nagyon csekély fontos információval rendelkezünk. A belső tanács tagjaként élete vé-
géig a városvezetés meghatározó személyeként tevékenykedő Kenézy Szabó javairól legtöbb 
információt az 1627-ben kelt végakarat nyújtja. E forrás egy kiterjedt kapcsolatrendszerrel 
bíró, családi-rokonsági gyökereivel a vasvári káptalan Kenéz falujához kötődő, jelentős 
intenzitású, de kis tételű hitelezést lebonyolító férfiút villant fel.417 Minden bizonnyal szemé-
lyében a vasvári káptalan birtokáról származó, Szombathelyre telepedett, városvezető elitbe 
került, vagyonosabb iparűzőt tudhatunk be. Az 1672. április 11-én substitutus bíróként eljáró 
belső tanácsos Kenézi Szabó Pál hozzá fűződő rokonsági viszonya – minthogy Kenéz tele-
pülésről több hasonló nevű betelepedő ismert – jelenleg bizonytalan.418 

Hetésy Pál pályaívével több tekintetben hasonlóságot mutat a kortárs és pályatárs 
Tapolczay Pál deáké. Ő 1601. január 25-i dátummal nyert nemességet II. Rudolf királytól, 
címereslevelét 1604-ben hirdették ki Vas vármegyében. Ebben az évben szerezte meg a 
Forró utcai házát a nemesi jogállású ügyvéd, Siey János ügyvéd háza mellett, és esküdtként 
már ekkor is aktív szerepet játszott a város közéletében.419 A 17. század első két évtized-
ében aktív kereskedelmi tevékenységet folytatott. 1602-től bekapcsolódott a légrádi Makai 
Mihály deák Hans Schwarz/Fekete János soproni süveggyártóval folytatott kereskedelmi 
tevékenységébe; a hódoltság több jelentős emporiumába (Pécs, Nándorfehérvár/Belgrád) 
nagy tételben süveget szállítottak. 1604 novemberétől ő vette át és 1606-ig folyamatosan 
folytatta ezt az üzletet, miközben 1604, 1605-ös évekre vonatkozó adatok alapján változó 
társakkal mind Bécsbe irányuló közvetítő kereskedelembe (mézet), mind a háborús év kis 
volumenű hadellátásába is bekapcsolódott.420 Az iskolázott, deáknak nevezett Tapolczay egy 
1607. évi bejegyzés szerint – minden bizonnyal ideiglenesen – mind a városnál, mind a vas-
vári káptalannál jegyzői feladatokat látott el; a tárgyidőszakban folyamatosan tagja volt a 
belső tanácsnak. 1613/1614., 1614/1615., illetve 1624/1625 során bírónak választották. Saj-
nos vagyoni viszonyairól csak sporadikus adatok ismertek. Ezek sejtetik; bár a város vagyoni 
elitjébe tartozhatott, javai messze alatta maradtak Hetésy Pálénak.421 Bár fia, az 1655 szep-
temberében végrendelkező Tapolczay Miklós a legszűkebb városvezető elit tagja lett, pályá-
ját a kudarcok, a család eladósodása, vagyonvesztése jellemezte. Városi ingatlanainak folya-
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matos zálogolásával végakarata a deklasszálódást mutatja.422 Testálását követően még több 
évig élt; 1659-ben feleségét boszorkányvád miatt perelte Szappanfőző Pál özvegye.423  

A minden bizonnyal horvát-szlavóniai gyökerű az 1608-ban circumspectusként 
megszólított, de felesége, a térség kisnemességébe tartozó Mesterházy Orsolya révén e ki-
váltságolt réteghez szorosan kötődő szombathelyi senator, az 1616/1617-ben bírói hivatalt 
viselt Hrasztoviczay Barbély Péter, aki pont e kötődését jelezve 1608 során Kámonban, Zar-
kaföldén több, a háborús idők miatt eladósodott nemesi özvegy részbirtokát vásárolta fel.424  

Hetésy Pál 1621-ben, a harmadik körben a belső tanács soraiba került fia, András, e 
pozícióját nem csak megtartotta, de 1625-től e gremiumon belül is folyamatosan előbbre 
araszolt. Az 1625., 1626. évi tisztújításokon nevével már a bíró által beválasztott esküdtek 
sorában találkozhatunk. 1628-tól több mint másfél évtizeden keresztül négy alkalommal 
viselt bírói hivatalt (1627/1628, 1638/1639–1639/1640, 1643/1644). Ahogy az apa eseté-
ben, úgy itt is érdemes hangsúlyozni: bár Hetésy Andrásnak az 1627/1628. évi bírósága 
pénzügyi elszámolásával komoly problémái, konfliktusai keletkeztek.425 A város és az elit 
működését jelzi: mindezek ellenére 1629, 1630-során töretlen volt iránta a bizalom, de va-
lószínűsíthetően az elhúzódó elszámolásnak köszönhetően ez megingott; 1631–1632 során 
nem került be a belső tanácsba. Bár csak 1634-ben számolt el és fizette ki hátralékát, nem 
kizárható, hogy e művelet megkezdése is szerepet játszhatott abban, hogy az 1633-as tiszt-
újításon ismét a belső tanács tagja lett, és az 1661-es tisztújításig folyamatosan az is ma-
radt. 1638/1639, 1639/1640. évi tisztújításokon bíróvá választották, majd Fülöp András 
hivatalviselésközbeni elhunytát követően, 1643. február 22-én, 1. esküdtként helyettes bíró 
lett, akit a tisztújításon e hivatalban megválasztottak. Bár még majd’ két évtizedig a városi 
elit legbefolyásosabb személyei közé tartozott, bírói hivatalt már nem viselt. A családja 
utolsó férfi tagjaként 1660. december végén testált; felesége és három leánya Zsuzsanna, 
Ilona és az apácák sorába lépett Erzsébet túlélte őt. Miképpen adósságai 100 ft-os nagyság-
rendűek voltak, kegyes hagyománya is a városi elithez tartozást jelképezte: 200 ft-ot ha-
gyott a ferenceseknek szent olajra, de oly módon, hogy az összeg a város kezelésében le-
gyen, és az folyósítson évi 12 ft-ot a rendnek. Végakaratában a Föl utcai kapunál egy fer-
tály házról emlékezett meg.426 1672. szeptember 25-én két leánya, Zsuzsanna és Ilona kö-
zött a Piacon álló 2/4 házát osztották fel.427 

Az 1645. évi végrendeletében magát Bíró Szabó Jánosként megnevező, kevéssé is-
mert iparűző Jancsok Szabó János az 1623/1624, 1630/1631 során viselte a bírói tisztet. 
Testamentuma szerint csekély mennyiségű zálogálogos földdel rendelkezett: 7 zálogba 
adótól, 95 ft értékben, 16 hold szántót bírt. Az ő pénzügyi tevékenységét – miképpen ko-
rábban az ugyancsak iparűző Kenézi Szabó Györgyét is – a gyakori, kistételű pénz és áru-
hitel jellemezte: 30 magánszemélynél, 50 d-tól 10 ft-ig terjedő tételekben, 67 ft 5 d aktív 
készpénz adóssága volt, két fő 4 vég szűrposztóval tartozott néki, míg egy 4 ft 50 d-t érő 
ezüstkanál is zálogban volt nála.428  

A vagyonos városi iparűzőket jellemezte az 1645–1657 közötti városvezetés szin-
tén meghatározó személyének, a tárgyidőszakban 9 éven keresztül (egyszer 4, majd 2, és 3 
évig folyamatosan e hivatalra megválasztott) Szappanfőző avagy Kupricz István bíró esete 
is. 1658-ban megosztásra kerültek javai között kiemeltek egy ½, alápincézett házat, amely 
Folnay prépost háza mellett állt, az udvaron újabb ½ hely nagyságú házat bírt, a hegyben 
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több szőlőbirtokkal rendelkezett. Borait részletesen feljegyezték: 16,5 csöbör óbort, 92 
csöbör új bort osztottak el. Özvegye, Hahoti (Hahodi) Ilona státusát érzékelteti: háztartásá-
ban két szolgálót tartott. Szombathelyi mértékben jelentős készpénzvagyonnal rendelke-
zett; 200 gráci és 100 konkrétan meg nem nevezett tallér került inventálásra nála.429  

Az 1640-es évek második felében a belső tanácsban az egy időben több külső taná-
csos „bebocsájtása” révén generációváltás jelenik meg. Ennek egy karakteres képviselője 
Heés János. A tárgyidőszak hiányos jegyzőkönyvei miatt az jelenleg pontosan nem ismert, 
hogy az 1645-ben külső tanácsba került Heés mikor, melyik választási fordulóval került a 
belső tanácsba. Származása hasonlóképpen kevéssé ismert. Minden bizonnyal az egyik 
felmenője lehetett az a Haes Péter, aki 1608-tól 2/4 nagyságú házbirtokkal rendelkezett 
Szombathelyen.430 Heés János belső tanácsban betöltött pozícióját 1652 megerősítette: a 
második választási körben, a község támogatásával került e gremiumba. 1653-ban bíróvá 
választották, majd az 1654-es restauráció alkalmával a belső tanács legelőkelőbb első es-
küdti helyét foglalta el, és e fontos pozíciót a bírói esztendőket leszámítva (1653/1654., 
1657/1658–1658/1659., 1669/1670–1670/1671–1671/1672), az 1673/1674-es tisztújításig 
megőrizte. Nem sokkal ezt követően halhatott meg. A nemesi jogállású férfi javairól három 
fia, Ferenc, József és Imre kérésére 1675. október 30-31-én végbement vagyonosztás ad 
egy „állóképet”. Szombathelyen két házat bírt, közülük a 400 ft-re becsült egész házhoz, 
amelyben lakott, 24 hold szántó tartozott, továbbá egy puszta házhoz 16 hold. A város ha-
tárában 41 hold földet zálogolt 283 ft 76 d értékben. Nem csak Szombathelyen rendelkezett 
örök és zálogbirtokokkal, de a szomszédos falvakban is. Kámonban több mint 78 hold föl-
det zálogolt 659 ft 65 d értékben, Oladon pedig nem csak egy puszta jobbágytelket bírt, de 
kisnemesi birtokosként hét egész, 4 fél telkes jobbágy földesura volt. Presztízs értékű ingó-
ságai között egy aranyos szablyát, 26 lat súlyú aranyozott kupát, 27 lat súlyú fehér ezüst 
kupát, 2 db, 29,5 latos fehér ezüst poharat is összeírtak. Meglepően sok készpénzt, 1000 ft-
ot jegyeztek fel a legkülönbözőbb pénznemekben („botos tallér”, arany, „ötös”), és 1639 ft 
50 d-t regisztráltak kint lévő követelésekben. (Nem csak a Batthyány familiárisi körből is-
mert Festetics Pálnak hitelezett, de Batthyány Kristóf is 600 ft-tal adósa volt.) Vagyonát 
mindössze 20 ft-nyi adósság terhelte.431 A városbíró, belső tanácsos Hées Jánost nem csak 
vagyoni viszonyai, de rokonsági kapcsolatai is inkább a nemesi társadalomhoz, semmint a 
mezővárosi polgársághoz fűzték. Felesége, Gércei Fruzsina a vármegye egyik népes kisne-
mesi családjából származott,432 Anna leányának – aki mellesleg 1642-ben egy boszorkány-
vád vádlójaként is felbukkant433 – férje az uradalmi igazgatásban, a mezővárosi elitben 
egyaránt otthonosan mozgó Gorup János volt. 

Egyértelműen a vármegye kisnemességéből került ki a mezővárosi polgárságba in-
tegrálódott Bozzay Mátyás. Szentkereszten lakó fivérével, Istvánnal anyjuk után bírtak egy 
házat a Forró utcában, amelynek az aljában törökárus bolt működött. Ezt az örökséget Boz-
zay 1657-ben fivérétől megváltotta.434 Az esküdtársaival szemben a konfliktusokat sem ke-
rülő Bozzayt 1670/1671–1671/1672 között választották a bírói tisztre.  

Szombathely esetében a 17. század harmadik harmadában tűnnek fel a vármegyei 
hivatalt is viselő városbírák. Míg az 1662/1663–1664/1665 közötti három esztendőben fo-
lyamatosan bírói tisztet viselt Loncsics Mihály Vas vármegye egyik esküdtje volt, jó kap-
csolatot tartott a vármegyei nemességgel; esete hasonló a szintén vármegyei esküdti tisztet 
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is viselt Hetésy Andráshoz.435 A vármegye kisnemesi körébe tartozó Mogyorósy/Magyaró-
sy Ádám 1674/1675–1681/1682 között öt éven keresztül viselte a bírói hivatalt 
(1674/1675–1675/1676–1676/1677; 1680/1681–1681/1682). Még városbírói megválasztá-
sát megelőzően. Vas vármegye 1673. április 10-én, Szombathelyen megtart közgyűlésében 
a szolgabírói karba választották, az 1677. április 6-i általános lemondáskor a rendek hivata-
lában őt is megerősítették, miképpen az uralkodó és a rendek kiegyezését hozó 1681-es 
soproni országgyűlést követően, az 1682. július 13-i tisztújítás során is szolgabírói hivata-
lában meghagyták.436 I. Lipót uralkodásának válságos idején a város és vármegye igazga-
tásban párhuzamosan szolgált. Lemondásának pontos időpontja jelenleg nem ismert. Az 
1687-es restaurációt megelőzően már nem volt tagja a szolgabírói karnak. Ekkor a várme-
gye rendjei Pál fiát alszolgabírónak választották.437 Javain, a Gyöngyös utcában álló, alá-
pincézett, kerttel, gazdasági épületekkel rendelkező kőházán, továbbá az általa zálogolt 
Csiszár-féle ház felén, illetve 34 hold örökjogú szántón, és mintegy 57 hold zálogföldjén, 
valamint a szombathelyi és a csatári hegyben fekvő szőlőin 1689-ben osztozott meg három 
fia (Pál, Ferenc és Péter), illetve két leánya (Jutka, Éva). 1600 ft-os adósság terhelte vagyo-
nát; ennek jelentős része néhai fivérek néhai bátyjának érsekújvári török rabságból történő 
kiváltására kellett. Miképpen második felesége, (Törjék), úgy hitelezői köre (gr. Erdődy 
család, Káldy Ferenc, Enyedy János alispán özvegye, Törjék rokonság) személyét a várme-
gyei nemességhez kötötték,438 ugyanakkor hosszas városi hivatalviselése mind a mező-
városi, mind a vármegyei társadalomba való beágyazottságra utal. Pál fia pályaíve egyező 
vonásokat tartalmazott. 1700/1701 és 1704/1705 között folyamatosan Szombathely bírói 
hivatalát töltötte be, 1705-ben több kamarai kezelésbe került vasi uradalom (pl. monyoró-
keréki, vörösvári) provisora lett.439  

Vármegyei hivatalviselők városi hivatalviselése a térségben cseppet sem egyedi. Pl. 
Pápán a Sándor család tevékenykedett mindkét „szinten”.440 Ugyanakkor a vármegyei 
hivatalviselő nemesség mezővárosvezetői elitben történt megjelenésének szombathelyi 
mértéke nem hasonlítható össze Győr város és Győr vármegye esetével, amely nagyság-
rendjét, kiterjedtségét tekintve a tágabb térségben is egyediséget jelentett. Itt a városi ve-
zető elit személyi, családi köre jelentős részben megegyezett a vármegyei hivatali elittel; a 
jelenség legfontosabb társadalmi bázisát Győr megnemesített vagyonos polgárai jelentet-
ték, akikkel az esküdtségtől a szolgabíróin keresztül az alispáni hivatalig szinte minden 
választott megyei tisztségben találkozhatunk.441 

A 1670-es évtized a hivatali bírói karrierben egy újabb, de teljesen más alapú ten-
dencia is megjelent. Bár a város jegyzője választással már 1631-ben is bekerült a belső ta-
nácsba,442 az 1677/1678. évi tisztújításon Hazatius János személyében az első olyan férfiút 
választották a bírói székbe, aki korábban a város jegyzője volt. A Hazatius család a 17. 
század során az egyetlen két generációs jegyzőcsalád Szombathelyen; apa és fia több mint 
három évtizedes folyamatos működése a városi adminisztrációban valójában egy korszakot 
jelöl. Az apa Nyúl, avagy Pogácsasütő, humanista névvel Hazatius Márton 1642–1663 kö-
zött töltötte be a város jegyzői tisztét. Három fia, János, Ferenc és Mihály közül őt 1663-tól 
e tisztben János követte. Úgy tűnik, hogy a család egyik háza a Gyöngyös utcában feküdt, 
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melynek ¼-ét 1666-ban Ferenc bátyjától 100 ft-ért megvette.443 Hazatius János az 1687-ig 
tartó évtized során összesen 6 periódusban viselte a bírói hivatalt. Esete nem volt egyedi; 
az 1687/1688-as évtől az őt a bírói tiszten Csákány Mihály, 1677 és 1686 között ugyancsak 
Szombathely notariusa volt.444  

Miközben a város-földesúr viszonyt a 17. század második felében a behozott borok 
kimérése, hasznosítása miatt folyamatos konfliktusok jellemezték, az 1650-es években 
még spóradikus jelenség az 1680-as évekre (1686, 1689) tömegessé vált. A városvezető 
elit meghatározó tagjai (Hazatius János, Csákány Mihály, Nagy István, Jari Ferenc) bir-
tok(ok)kat szereztek a jó termésadottságú jezsuita birtokon, a németkeresztesi hegyben.445 
A horizontális hivatali prozopográfiai vizsgálatok mellett ez a szempont is felveti a verti-
kális kutatások fontosságát. Bár további genealógiai mikrovizsgálatoknak kell tisztáznia a 
városvezető elit házasodási stratégiáját, rokonsági köreit, a 17. század második felétől a 
szoros összefonódás megléte már most jelezhető. Csak illusztratív példaként: 1658-ban 
Kupricz István városbíró özvegye annak a Nagy Istvánnak a felesége lesz, aki az 1660. évi 
tisztújításkor a belső tanács első „körébe” került. Ugyancsak 1658-ban az ő leánya, 
Kupricz Kata, az 1656 óta külső tanácsos Jary Miklós hitvese lett, ura 1666-ban substitutus 
bírói hivatalt is ellátott, 1670-ben a belső tanács első négy esküdtje között szerepelt.446 Az 
ilyen esetek cseppet sem lehettek egyediek; Hazatius János felesége a korábban városbírói 
hivatalt viselt, folyamatosan a belső tanácsban lévő Szily családból került ki. A kortárs 
Heés János esete egy teljesen más, kisnemesi, nemesi értelmiségi elithez kapcsolódást mu-
tatja: a szombathelyi malombirtokos Gérczey Pál Fruzsina leányát feleségül véve rokon-
ságban állt hitvese Júlianna nővérének férjével, a befolyásos egregiusként tisztelt Linda-
méry Lénárd ügyvéddel, sokszor az Erdődy család és Kőszeg sz. kir. város képviselőjével. 
Anna leányát ugyancsak ebbe a körbe házasította ki; ő is a vármegyei elitben számontartott 
Gorup János ügyvéd felesége lett.447  

A jegyzők: A 17. századi mezővárosi hivatali írásbeliség és annak meghatározó 
személye, a jegyző társadalomtörténeti kutatása ritkán kerül a hivatal- és társadalomtörté-
neti érdeklődés fókuszába.448 Ugyanez a hiátus jellemzi a térség mintaadó városi kancellá-
riáinak (Sopron, Kőszeg) történetét is. Bár Sopron esetében elemzéshez alapul szolgáló rö-
vid életrajzok is rendelkezésére állnak, valójában jelenleg a notariusok, Stadtschreiberek 
archontológiai adatolása is komoly eredmény.449 Ezek után nem csodálható, ha Szombat-
hely mezőváros jegyzőinek társadalmi hátteréről, iskolázottságáról jelenleg nem ismert 
adat. Az intenzív peregrináció kutatások úgy jelzik, hogy a város és a térség katolikus la-
kosságának legfrekventáltabb felső szintű oktatási intézményeit, a bécsi és a graz-i, később 
a nagyszombati egyetemet nem látogatták.450 Valószínű, hogy tudásukat legfeljebb közép-
fokú oktatási intézményekben alapozhatták meg, gyakorlat során mélyíthették el. Iskolá-
zottságuk, íráskészségük az utánuk maradt iratok alapján – a filológiai mikrovizsgálatokra 
érdemes egyéni formakincsek mellett is – megfelelt a térség általános mezővárosi gya-
                                                
 443 VaML SzVLt Prot. 1664/1668. 194-196. 
 444 Horváth 1993. 233., 235. 
 445 MOL E 152 MKA Irreg. A. Jes. Coll. Sopr. 8. tétel, no. 1-2. 
 446 Az archontológiai adatokra: VaML SzVLt, Prot. 1664/1668. 99-100., uo. Prot. 1668/1672. 180., 

Dominkovits 2007/b. passim. 
 447 Horváth 1993. 183. 
 448 A városi hivatali írásbeliség a 18. századi szabad királyi városok alapján: Bak 1984., Zemplén vármegyei 

példán a mezővárosira: Németh 1993. Az eddigi szombathelyi kutatásokra: Abai 1940., Dominkovits 
2002/b.  

 449 Kőszegre: Bariska 2007. 129., Sopronra: Házi 1982. passim, Németh 2004. 108-110., D. Szakács 2008. 
22-31. Szerencsés forrásadottság mellett az iskolázottság, vagyoni háttér, rokonsági kapcsolatok, hivatali 
fő- és mellékfunkciók vizsgálatával a svájci Winterthur esettanulmánya a feldolgozás máig példaértékű 
esete. Az 1418–1798 közötti archontologia és prozopográfia: Breiter 1962. 70-173., 181-195. 

 450 Andritsch 1965., Zsoldos 1990., Bognár–Kiss–Varga 2002., Kissné 2004., Varga 2004. 
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korlatának.451 Őket is többnyelvűség jellemezte: a jegyzőkönyvekben domináns magyar 
mellett a latin ismerete elsősorban a perjogi szövegek rögzítéséhez, illetve a város földes-
ura elleni perei során (memorialek, folyamodványok) szükségeltettek. Hazatius Márton 
jegyzői működése után magyar, latin és német szövegek maradtak fenn; Ebner avagy Far-
kas Ambrus deák ductusa nem zárja ki a német nyelv ismeretét.452 

Az 1604/1605. során jegyzői hivatalt viselt, valószínűsíthetően az 1605. év forgata-
gában elhunyt Zanaty János esetében a kisnemesi származás valószínűsíthető; (tán gyöke-
reihez is adatot nyújtva vezetéknevét a Szombathellyel szomszédos püspöki településről 
kapta). Utóda, az 1622-ig e tisztet viselő Ebner avagy Farkas Ambrus deák nem tartozott a 
kiváltságoltak sorába.453 Bár kézírása még 1624-es jegyzőkönyvben is feltűnik,454 1623-tól 
feladatait a hozzá hasonlóan ismeretlen származású Balogh Imre vette át, akinek ½ háza a 
Föl utcában állt. 1632 áprilisáig biztosan betöltötte e hivatalt. A kiterjedtebb írásbeliséget 
érzékelteti: 1631-ben Balogh Imre mellett két más egykorú kéztől is származnak tárgyidő-
szakbeli jegyzőkönyvi bejegyzések;455 egyikük, az ugyancsak Szombathelyhez közeli tele-
pülésről predikátumot kapó Acsádi Szabó István, aki István deákként még a rákövetkező 
esztendőben is feltűnik. 1632. április végétől (a szokásos tisztújításról csupán töredékesen 
fennmaradt, júniusban új jegyző mellett megismételt szűkszavú dokumentumokból követ-
keztetve tán betegség miatt?) hivatalából visszavonult, feladatait a magát város deákjának 
nevező Nagyváthy Ferenc vette át. Egyfajta helyettesítésre, vagy feladatmegosztásra – tá-
gabb kontextusban városi kancelláriai működésre – utal az a jelenség, hogy Balogh kéz-
írásával visszavonulását követően is találkozhatunk a jegyzőkönyvekben: 1634 április–
1636 január között szórványosan pereseteket rögzített.456 1636-ban költözhetett el a város-
ból; ½ házát Csapó avagy Szalay János és hitvese, Nárai Katus vásárolta meg 269 ft-ért.457  

A nemesi jogállású Nagyváthy Ferenc jegyzői időszaka a városi hivatali írásbeliség 
speciális éveit jelentette. Írásképe, a latin nyelv megelőző és rákövetkező esztendők gya-
korlatánál jelentősebb mértékű használata, a szövegeinek szerkezete és formakincse a vár-
megyei protokollumokat idézi. Időszakának végén, 1636-tól a városi jegyzőkönyvek szer-
kesztésében is új időszak kezdődött. A közigazgatással, tulajdonviszony változásokkal, és 
ezzel összefüggésben a hiteleshelyi feladatok ellátásával kapcsolatos bejegyzéseket karak-
teresen elkülönítette a jegyzőkönyvezett polgári-, fenyítő- és büntetőperes jegyzőköny-
vektől. (Ez a tendencia még határozottabban jelenik meg az 1650-es, 1670-es évek jegyző-
könyveiben.) Nagyváthy a Piacon lakott, ½ hely házát Szabó Andrástól és a 16. századi vá-
rosi elitből származó Bandi Ilonától vette 63 tallérért és 41 aranyért.458  

Nagyváthy után átmenetileg Palleny (azaz a Zala vármegyei Pallinra utaló előnevű) 
Kosa István (1636–1637), majd az 1638. évi tisztújítástól a minden bizonnyal predikatumá-
val egyező származású Jáki (Gyaki) Barbély István (1638–1642) látta el e feladatokat, akit 
1642-től Nyúl avagy Pogácsasütő Márton követett, aki 1652-től egyre gyakrabban a huma-

                                                
 451 Amennyiben e feltételezés igaz, úgy a Győr vármegyei jegyzők jelentős részével mutatnak azonosságot. 

Gecsényi 1988. 
 452 Hasonló figyelhető meg Győr város esetében az 1600–1624 között notariusi hivatalt viselt Veszprémi 

Totth András esetében, akitől szerencsére német nyelvű jegyzőkönyvezett szövegek is fennmaradtak. 
GyMJVLt GyProt 1602/1604. passim. Jegyzőségére: Gecsényi 1986. 113. 

 453 A jegyzői archontológiát először összeállította: Horváth 1993., teljesebb változata: VaML Horváth T. A. 
ir. „Hivatalviselők” , Függelék-I. 

 454 VaML SzVLt Prot. 1618/1623. fol. 91r. Nem zárható ki, hogy Balogh Imre már az 1620-as évek első 
felében olykor segített a jegyzőnek. Az 1623. január 18-i bejegyzés az ő kézírására utal: VaML SzVLt 
Prot. 1620/1623. fol. 32r. 

 455 Pl.: VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 12r. 
 456 VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 135r-v. (1634. ápr. 6.), fol. 154r. (1634. máj. 8.), fol. 158v.-159v. 

(1635. máj. 10., fol. 177r-v., fol. 186v.-187r. (1635. dec. 10. – 1636. jan. 17.) 
 457 VaML SzVLt Prot. 1631/1636. 189. 
 458 VaML SzVLt Prot 1631/1636. 86-v. (1633. máj. 29.) 



 – 82 – 

nista Hazatius néven neveztette magát. Bár személye máig alig ismert, az 1663-as tisztújítá-
sig tartó jegyzősége nem csak a városi adminisztráció önálló periódusa (pl. 1643 körül új pe-
csétet vésetett,459 a végrendeleti másolat gyűjteményt hozott létre), de vele jelenik meg az el-
ső, Szombathelyen meggyökerező, a város társadalmába több generáción keresztül integráló-
dó, fiait (Mihály, Ferenc, János) a város vagyoni elitjébe segítő jegyző, aki helyi szinten a je-
lentős rangot és befolyást jelentő notariusi hivatalát a század során egyetlenként, 1663-ban 
János fiának tudta továbbadni. (Ferenc fia 460 Hazatius János az apai tradíciókat követve 
1673-ig jegyzői hivatalt látott el, ekkor az értelmiségi foglalkozás további felértékelődését je-
lezve, hivatalából elsőként a bírói székbe választották.461 Ez a karrier eltérő léptékben és idő-
beli csúszással a 16. század második felétől előforduló Sopron sz. kir. városi, illetve a 17. szá-
zad középső harmadától Sopron és Vas vármegyei hivatali karrierekkel (jegyzőből alispán) 
rokonítható. A mezővárosi polgárcsaládot 1686-ig a vármegyei kisnemesi családból származó 
Csákány Mihály követte. Eltérő jogállással, de esete Hazatiushoz hasonló: ez esetben is családi 
stratégia lehetett a társadalmi mobilizációt tanulással történő megvalósítása; apja, a gyakran 
deáknak nevezett Csákány Péter hasonlóképpen iskolázott ember volt, akinek városi javairól 
csak szórvány adatok állnak rendelkezésünkre. 1657-ben Kám utcai Varga István 100 ft-ot 
vett fel tőle, melyért ¼ házát a hozzá tartozó 8 hold földdel lekötötte. A javai fölötti 1666. 
évi vagyonosztás szerint a házát maga építette, ingóságait 171 ft-ra, lábasjószágait 97 ft 50 d-
ra értékelték. Városi házához 36 hold szántó tartozott, melyben döntően búzavetés volt.462  

Míg Győr város esetében több jegyző a másik törvényhatóságból érkezve párhuza-
mosan megyei és városi jegyzői feladatokat is ellátott (pl. Nagy Gergely, Farkas András), 
463 ez a gyakorlat ismeretlen volt Szombathely és Vas vármegye viszonylatában. Tapolczay 
Pál deák minden bizonnyal átmeneti káptalani jegyzősködésétől eltekintve Csákány Mi-
hályon kívül (1676–1703) nem ismert hivatalát megelőzően, vagy azzal párhuzamosan a 
vasvári káptalannál tevékenykedő mezővárosi jegyző; a hiteleshely több világi jegyzője 
(Meszlényi Benedek, Enyedy János) alispáni hivatalig eljutva Vas vármegye tisztikarába 
integrálódott.464 A 17. század végén a mezővárosi bírák, jegyzők hivatali feladatukat kiegé-
szítő tiszte szorosan összefonódott a helyi társadalommal mindvégig nagyon jó kapcsolatot 
tartó ferences rendházzal; a koldulórend számadásait, pénzügyeit kezelő világi szindikusok 
az ő soraikból kerültek ki. 1674–1676 során Mogyoróssy/Magyaróssy Ádám városbíró, de 
mellette ez évtől folyamatosan Hazatius János notarius, majd városbíró vette át, és ellátta e 
funkciót a kilencvenes években bekövetkezett haláláig. 465  

A még oly’ vázlatos jegyzői prozopográfia is határozottan jelzi: a kisnemesekből, 
polgárokból rekrutálódó mezővárosi jegyzői kör a városi társadalom átlagába (1/2 ház) 
tartozott; vagyoni emelkedése a század második felében ment végbe. Szombathely terüle-
tén a köz- és magánjogi írásbeliség, igazgatás és bíráskodás több fontos fóruma működött, 
de a városi jegyzők és a vármegyei, káptalani notariusi tiszt között atipikus az „átmozgás”. 
A hiteleshely folyamatos funkcionálása mellett a mezővárosi jegyzők Szombathely kör-
nyéki ismertségét, keresettségét illusztrálta a közeli Búcsúban lakó Svastics Margit esete, 

                                                
 459 Erre utaló városi kiadmányok: VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 14. no. 408., 487. 
 460 Hazatius Márton jegyzői időszakának végén János fia kézírásával (segítségével) többször találkozhatunk. 

VaML SzVLt Prot. 1658/1661., uo. 1661/1664. passim. 
 461 Hazatius Márton és fiai, elsősorban János és Ferenc e tárgyalás kereteit szétfeszítő pályájával önálló 

tanulmányban szeretnék foglalkozni. Ld.: MOL Szem Lt. Proc. Prot. 84 – 49-792. 
 462 VaML SzVLt Prot 1654/1658. 210., uo. 1666 174-176., Csákány Pétert 1652-ben Czillighnek is nevez-

ték! Uo. Prot. 1651/1653. 43. 
 463 További példákkal: Gecsényi 1986. 113., Gecsényi 1988. 33. 
 464 Sill 1976. 32. 
 465 A fogalomhasználatra: Breiter 1962., a VaML Ferences r. ir., Számadáskönyv 1673/1718. passim., Ta-

kács 1998. 256. 
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aki férje, Dömölky Márton révén a vármegye kisnemességéhez tartozott. 1621. évi testa-
mentumát a városi jegyző, Ambrus deák írta.466  

3.8.2. A világi értelmiség a mezővárosban: ügyvédek, tanítók, deákok 

Az 1578-tól a mezővárosban működő vasvári káptalan mellett a 17. század elejére egymás 
mellett, párhuzamosan, több bíráskodás fórum funkcionált a mezővárosban: a városi ma-
gisztrátus, a feljebbviteli fórumként is funkcionáló úriszék, illetve a vármegye törvény-
széke, ahová döntően az armálissal rendelkező polgárok, avagy városba költözött nemesek 
igyekeztek a magisztrátus ítéletét kikerülve egyéni érdekeiknek érvényt szerezni, avagy pe-
rüket kedvezőbb ítéletben reménykedve, illetékességre hivatkozva áttétetni. Miképpen a 
17. század első évtizedeiben még működött a térség mezővárosainak pártatlan bírói fóru-
ma, úgy az 1604-es évtől az adott ügy típusa szerint többször tartottak többnyire büntetőpe-
rek miatt (gyilkosság, magzatölés) vármegyei tisztségviselőkkel, a földesúr képviselőivel 
közös, vegyes ítélőszékeket (sessio mixta),467 miképpen a város polgárok házassági – és 
olykor ezzel összefüggésben végrendelkezéssel kapcsolatos – perei fellebbezéssel ritkább 
esetben a győri püspöki szentszékre (sedes spiritualis) kerülhettek.468 A hiteleshelyi, eltérő 
igazgatási és bíráskodási fórumok párhuzamos működése nem csak Szombathely súlyát 
növelte, centrális funkcióit bővítette és erősítette Vas vármegye és a térség településhierar-
chiájában, de mindezek az intézmények a mezőváros határai és keretei között, modern fo-
galomhasználattal élve egyfajta értelmiségi piacot biztosítottak a folyamatosan gyarapodó 
helyiek, illetve vármegye és a tágabb térség gyakran a városban is megtelepedő iskolázott, 
jogtudó nemessége számára.469 

A legnépesebb és egyben legheterogénebb csoportot a fenti bíráskodási fórumokon 
nemes és nem nemes jogállású ügyfeleiket képviselő, vád- és védőbeszédeikben, replikáik-
ban az ország törvényeit, a szokásjogot, de leggyakrabban Werbőczy Tripartitumát citáló 
procatorok alkották. 1604/1605–1690 között csupán a város magisztrátusa előtt lefolyta-
tott, jegyzőkönyvezett perekben közel száz személy vallotta magát prokátornak, látott el 
ügyvédi feladatokat.470 Nominális vizsgálatuk, a városi és vele párhuzamosan a vármegyei 
peresetek átnézése nyomán e heterogén tömegből egy 17–20 fős professzionális ügyvédi 
kör rajzolódik ki, akik a polgári kori értelmiségi szabadfoglalkozás gyökereit megjelenítve, 
a mezővárosban működő bíráskodási fórumok mellett a tágabb régió különböző szintű íté-
lőszékein (Sopron és Zala vármegye törvényszékei), fő- és középnemesség úriszékein (pl. 
gr. Batthyány, gr. Nádasdy, avagy a középnemesi Viczay család), jelentős mezővárosok 
(pl. Csepreg) magisztrátusa előtt is tevékenykedtek.471 E professzionálisan működő ügyvé-
dek jelentős része állandó, vagy időleges szolgálatai révén a térség főrendjeihez kötődött 
(pl. a Nádasdy családhoz Szepsy János, Tolnay János, a Batthyányakhoz Retkes Balázs, az 
Erdődyekhez Lindaméry Lénárt). Szinte magától értetődőnek tűnik, hogy az itt tevékeny-
kedők legnagyobb létszámú csoportja karrierje építését a győri püspök szolgálatában kép-
                                                
 466 VaML VKHLt, Testamenta, Fasc. 5. No. 15.  
 467 A problémakör exponálása: Kóta 2000. 
 468 A GyELt-ban 1600-tól maradt fenn a szentszéki jegyzőkönyvek sora; a töredékes 17. század eleji jegyző-

könyvekben sajnos nem találtam meg a Szombathelyről fellebbezett pereket. 
 469 A jelenséget a káptalani-városi-hiteleshelyi jegyzők intézmények közötti migrációjával jelezte: Kóta 

2000/a. A mezőváros jegyzői a városvezető elitben bemutatásra kerültek, az ismétléseket elkerülve itt a 
többi fórumon tevékenykedő jegyzőkhöz való viszonyuk szempontjából jelennek csak meg. 

 470 Benczik – Dominkovits 2002., Benczik – Dominkovits 1993., Horváth 1993. 268-276. 
 471 Pl. Meszlényi Péter, Szekeres Márton, Gorup János Csepreg magisztrátusa előtti képviseleteire: SL 

Csepreg Prot 1636/1646. 31., 73., 92., 116., 141., 148., 152., 165., 176., 179., 190., 243., 281., 292. A 
Szombathely megisztrátusa előtt is prokátorkodó, jogtudó értelmiség mozgástereire Szepsy János példá-
ján: Dominkovits 2002/b illetve Varga 1958. A kora újkori ügyvédség településhez kötött kutatásának, 
elemzésének prozopográfiai lehetőségeire: Dölemeyer 1993. 
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zelte el (pl. Siey János, Szekeres Márton, Gorup János). Nem szabad feledni: a szombat-
helyi prokátorkodás sokuk számára az életpálya egy fontos állomása volt. Így 1600-ban a 
bécsi egyetemen tanulva magát öntudatosan szombathelyiként identifikáló, a várossal ta-
nulmányai során is kapcsolatot tartó kisnemes, balogfalvi Siey János adatolhatóan 1604-től 
Szombathely, majd a püspöki rezidenciák között migrálva öt év múlva Győr mezőváros 
magisztrátusa előtt képviselt peres feleket, pályaíve kiteljesedéseként Győr vármegye bir-
tokos nemességébe emelkedve 1623-tól 1625-ben bekövetkezett haláláig a törvényhatóság 
alispáni hivatalát viselte.472 A helyben maradó nemesi értelmiség útját a szombathelyi ház-
zal rendelkező, káptalani jegyzői feladatokat ellátó, mind a város, mind a vármegye jog-
szolgáltatásában részt vevő Enyedy János példázhatja, aki a győri püspököt is szolgálva 
vármegyei hivatalokra emelkedett (Vas vármegye perceptorává majd alispánná választot-
ták); mind ő, mind családja a város egyházi intézményeit (elsősorban a Szent Márton-
templomot) nagyvonalúan támogatta.473  

Ez a professzionális ügyvédi kör életmódjával nem csak mintát adott, jelenlétével 
vásárlóként jelent meg, de az egyes polgárok szakszerű képviselete mellett jelentős media-
tor szerepet játszott a városvezetés és a térség főnemessége közötti kapcsolatok kialakításá-
ban, a városi érdekek védelmében. A 17. század második harmadától, a földesurakkal 
szembeni folyamatos perekben soraikból kerültek ki a várost képviselő ügyvédek. Így a 
Vépen lakó, 1658-ban a szombathelyi Czech Mária ¼ házát 260 ft-ért megvevő Lindamery 
Lénártot a város (pl. 1665-ben) hivatalosan szegődtette ügyvédjének.474 Közülük szakmai 
szempontból emelkedett ki a pályáját itt püspöki familiárisként kezdő kosztanicai Kitonich 
János – 1579-ben püspöki várnagy, 1590–1591 során a szombathelyi iskola rektora (rector 
scholae), mezővárosi háza mellett a győri püspök szombathelyi uradalmához tartozó 
Sopron vármegyei Zsirán kapott inscriptionalis birtokot. A Vas vármegyei közéletében is 
aktívan részt vevő Kitonich 1609 augusztusától országos karriert futott be: 1618 augusztu-
sáig királyi jogügyigazgató, majd 1619. december 20-án, Nagyszombatban bekövetkezett 
haláláig a pozsonyi Magyar Kamara tanácsosa volt; személyében a századelő legjelen-
tősebb hazai jogi auktorát tisztelhetjük. A Nagyszombatban 1619-ben megjelent Directio 
methodica… című több kiadást megért munkájával a magyar perrendtartás kézikönyvét al-
kotta meg. Nem csak hivatali tevékenysége, házassága révén is szorosan kötődött a mező-
városhoz: felesége, a nemesi jogállású Verőczey Erzsébet a 16/17. század fordulós szom-
bathelyi városi elitből származott; valószínű fivére lehetett az 1600–1605 között többször 
bírói tisztre választott Verőcsey Mihály.475 A szakmai szempont mellett a társadalmi alkal-
mazkodóképesség, és a helyi elit működéséhez (pragmatikusság, integráció) is adatokkal 
szolgálva a lokális multipozicionalitás miatt érdemel figyelmet Gorup János speciális pá-
lyaíve, aki vármegyei nemességhez kötődését megőrizve integrálódott a városi elitbe. A 
Krapina váruradalomban birtokos Gorup János három fia, a Varasd vármegyei alispánságot 
viselt György, a győri és veszprémi egyházmegye felső-középrétegébe került Ferenc, és a 
győri püspöki szolgálatba állt János esete egyaránt jól példázza a magas fokon iskolázott 
(György és János a graz-i egyetemen tanultak) vármegyei nemesség mozgáslehetőségeit, 
illetve a horvát-szlavón területek Szombathelyet is érintő migrációs tendenciáit.476 Gorup 

                                                
 472 Kissné 2004. nr. 631., SzPLt VKMLt, Connotationes variae: 1601. jún. 5., Gecsényi 1988. 21., 33. ügyvédi 

tevékenységére: Benczik – Dominkovits 1993. passim., pl. GyMJVLt GyProt. 1. k. 1600/1636. passim. 
 473 Sill 1976., Zsámbéky 1990., Zsámbéky 2001., Dominkovits 2003/a., VaML VKHLt, Test. Fasc. No. 56.  
 474 VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 88., 226-227. 
 475 Horváth 1993. 230. (Felváltva ír Verőcsey Mihályról és Istvánról!) Fallenbüchl 2002. 158. jogi munká-

ira, munkásságára: RMNY nr. 1193., Szabadfalvi 2008. 471. 
 476 A Extractus ex archivo capituli Chasmen[si], VaML Bernáth cs. lt., 1. d., no. 319., MOL MKLt LR 10. 

köt. 833-834., Libri Regii 2006. nr. 10.411., a tanulmányokra: Varga 2004. nr. 3056-3057., a szombat-
helyi egyházi társadalomban is jelentős szerepet vitt, nagy aquisitor Gorup Ferencre: Bán 1939. 178., 
Bedy 1939. 430-432., Pfeiffer 1987. 105-108. 
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1626–1631 között a szombathelyi uradalom vezető tisztségeit töltötte be (castellanus, pro-
visor), a városi polgárokkal szembeni konfliktusok eredményezhették, hogy 1630 áprilisá-
ban az egész város a vételár letételét is előrebocsátva határozottan ellentmondott annak, 
hogy Szombathelyen házat vegyen. Az uradalmi tisztet elhagyva, a püspök helyi képvisele-
tét vállalva a város és Gorup viszonya megváltozott; 1634 júliusában – vagyoni helyzetét is 
érzékeltetve – 980 ft-ért Győri István olvasókanonok Föl utcai házát vette meg. A városi 
vagyonát (is) folyamatosan gyarapító (1642: malomvásárlás) Gorup az írásbeliség, köz-
igazgatás- és jogszolgáltatás minden Szombathelyen működő intézményében otthonosan 
mozgott, azok működtetésében aktívan részt vett (vármegyei ügyvédkedés, dicatori tiszt). 
A város 1640. évi tisztújításán a belső tanács tagjai közé választották; az 1659. évi restau-
rációig a legbefolyásosabb első négy esküdt egyike volt, Heés János városbíró Anna leá-
nyával kötött esküvő révén e körhöz immáron rokonsági kapcsolat révén is kötődött. A 
multipozícionális helyi hatalombirtoklásból eredő magabiztosságának okozta Gorup vesz-
tét; idősen, okirathamisítás vétkébe kerülve kellett életét, egzisztenciáját mentenie. Egy-
fajta vezeklésként 1660-ban helyi léptékben páratlan nagyságrendű, 4000 ft-os alapítványt 
tett a ferences rendház számára.477 

Első pillantásra furcsának tűnhet, hogy a 16/17. század fordulóján a sűrű nyugat-
dunántúli protestáns középfokú iskolahálózat szomszédságában (pápai református kollé-
gium, csepregi, soproni evangélikus iskolák, gimnáziumok) fekvő, centrális funkcióit nö-
velő Szombathelyen a győri püspökök a 17. század során nem alapítottak gimnáziumot.478 
Dallos püspök 1626-ban Győrben fundált jezsuita gimnáziumot, és bár Draskovich püspök 
idején az egyházmegye centrumai között Szombathely Kőszegnél esélyesebb volt jezsuita 
kollégium alapítására, a főpásztor végül is 1636-ban Sopronban alapított jezsuita gimnázi-
umot.479 Ha Széchényi püspök 1676. évi kőszegi ugyancsak jezsuita gimnáziumalapítását 
is nézzük, úgy tűnik, hogy az egyházfők elsősorban a vegyes felekezetű – sőt Sopron és 
Kőszeg példáján a protestáns felekezetek által uralt – centrumokban alapították és fejlesz-
tették a protestáns oktatás számára is kihívást jelentő modern jezsuita gimnáziumokat. Így 
Szombathelyen csak alsófokú iskola működött, melynek fenntartása többször okozott 
konfliktust a földesúr és a város között.480 Az iskolamesterek (1614–1616: Pogledich Já-
nos; 1624–1630: Stuparich István; 1637–1643: Vajda Miklós; 1651–1655: Bornemissza 
Gergely; 1667–1686: Kallovics/Karlovics György) iskolázottságáról jelenleg nem ismert 
adat. Közülük Stuparich 1629-ben párhuzamosan a vasvári káptalan jegyzői tisztét is el-
látta.481 Egzisztenciájuk törékenységét csupán érzékelteti az alábbi két eset. 1601-ben a ne-
mesi jogállású Banchich László iskolamester a városi elithez tartozó Harchynéval szemben 
érdekházasság tényét bizonyította; ő leányát 100 ft ígéret fejében vette el, amely csak rész-
ben teljesült.482 Két generációval később, 1662 februárjában, az iskolamester Gábor deák-
kal szemben gyilkosság vádja merült fel.483 

E mostohának tűnő körülményeket nem szabad lebecsülni. Az 1526–1600 közötti 
esztendőkhöz viszonyítva, amikor is az osztrák örökös tartományok két közeli egyetemén, 

                                                
 477 VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 83., 149r., uo. Prot 1631/1636. fol. 155r-v. későbbi szombathelyi va-

gyongyarapítására: 1651-ben a Föl utcai kapun kívül földet, majd a Föl utcában újabb házat vett: uo. 
1651/1653. 5-6., VKHLt, Litt. instr. fasc. 77. no. 74. Sill 1976. 35-36., Horváth 1993. 271-273., 306., 
312., Takács 1998. 269-270., Dominkovits 2009. 

 478 A jezsuita rendet megtelepíteni szándékozó Draskovich György bíboros 1579/1580 körüli bizonytalan 
alapítási szándékára: Horváth 1993. 321. 

 479 Szabady 1936. 54., Koltai 2006. 646-647.,  
 480 Az 1649-ben Pozsonyban is földesúri kötelezettségként meghatározott iskolafenntartás, tanító fizetés 

konfliktusait részletesen adatolja: Horváth 1993. 320-325. 
 481 Horváth 1993. 324-325., Sill 1976. 32. 
 482 VaML VKHLt Litt. instr. fasc. 77. no. 54. 
 483 VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 17. no. 542. 
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Bécsben és Grazban mindössze hét diák mondta magát szombathelyinek (Bécs: 3; Graz: 4 
fő),484 az 1601–1690 közötti évtizedekben majd’ ötszörösére, 33 főre nőtt a magukat szom-
bathelyiként identifikáló diákok száma. Minden bizonnyal Draskovich, majd Széchényi püs-
pökök tudatos alumnus képzése is állhat amögött, hogy a századforduló évtizede után szá-
muk valójában a század második felében növekedett, miképpen ezt az alábbi táblázat mutatja. 
 

IDŐSZAK BÉCS (FŐ) GRAZ (FŐ) 
1601 -1610 - 5 
1611-1620 - 1 
1621-1630 - - 
1631-1640 3 2 
1641-1650 - 1 
1651-1660 - 3 
1661-1670 5 6 
1671-1680 1 1 
1681-1690 5 - 
Összesen 14 19 

18. sz. táblázat 
Szombathelyi diákok a bécsi és a grazi egyetemeken, 1600–1690.485 

Ugyanakkor az évtizedes bontások egy nagyon fontos tendenciát elfednek. Az 
1594–1604 közötti évtizedben nőtt meg a szombathelyi diákok száma; döntő többségük (7 
fő) Hetési Pethe püspök időszakában, az 1599–1604 közötti esztendőkben járt a bécsi és 
graz-i egyetemekre. Ezek az adatok óhatatlanul a város virágzó szakaszaként jelzik a 
16/17. század fordulóját. Minden bizonnyal az 1605. év pusztulása, a lassú reorganizáció, 
az 1619–1621 közötti háborús évek újabb terhei is közrejátszhattak abban, hogy 1633-tól 
(Bécs), illetve 1638-tól (Graz) indul csak el az újabb peregrinatio. 

 A bécsi egyetem szombathelyi diákjai közül többen a papi hivatás választották. 
1654–1691 között 11 magát szombathelyinek valló diák tanult a katolikus papképzés egyik 
centrumában, a Pázmány által 1623-ban újraalapított Pazmaneumban. Közülük 6-an a bé-
csi egyetemen is tanulmányokat folytattak; Onodi István esetében pedig egyértelmű: ő 
Széchényi György alumnusa volt. A Bécsben iskolázódott diákok többsége (pl. Kondoray 
Dániel, Kardos Ádám, Kazo István a későbbi vasvári prépost) korábban a győri jezsuita 
gimnáziumban folytatott tanulmányokat.486  

Sajnos a Pázmány Péter által 1636-ban alapított nagyszombati egyetem matrikulái 
nem tartalmaznak lokalizációs adatot, csak a fokozatot szerzettek identifikációja lehetsé-
ges. 1656–1679 között négy döntően nemesi jogállású szombathelyi ifjút találunk soraik-
ban.487 Ennél mindenképpen nagyobb arányú lehetett a Nagyszombatba járók köre; hisz az 
1631-ben született, Grazból Nagyszombatba peregrinált későbbi jezsuita teológus, Csáká-
nyi Imre is ott tanult.488 Túlzás nélkül állítható: a győri püspökök tudatos papi utánpótlás 
nevelése, több, plébániai szolgálatot vivő vasvári kanonok (pl. Sobry, Fenessy) ezzel meg-
egyező irányú támogatása, valamint az egyházi intézmények és személyek mintaadó sze-
repe a mezővárosból kikerült, felsőbb tanulmányokat folytató fiatalok jelentős részét a mo-
bilizációt is jelentő papi pályára orientálta. Az egyházi pálya vonzását érzékelteti kicsiben 
                                                
 484 Kiss 2004. nr. 290., 629., 631., Andritsch 1965. 24-25., 28., Varga 2004. nr. 28., 62-63., 69. 
 485 A táblázat forrásai: Andritsch 1965., Kissné 2004., Varga 2004. 
 486 Fazekas 2003. Nr. 332., 336., 403., 471., 495., 587., 614., 672., 691., 766., 846. A győri jezsuita (1802-

től bencés) gimnázium 17. századi anyakönyveinek társadalomtörténeti feldolgozása Szombathely és 
Vas vármegye iskoláztatás-története szempontjából is nagy jelentőségű lenne.  

 487 Bognár – Kiss – Varga 2002. Nr. 400., 468., 631., 1095. A matrikulákra: Zsoldos 1990. 
 488 Andritsch 1965. 103., Varga 2004. nr. 651. 
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a Lada család esete. Lada Molnár Mihály Gyöngyös utcai házában lakott a ferences szer-
zetes István, míg Gergely a nagyszombati szemináriumban tanult.489  

3.8.3. Kereskedők és kereskedelem 

Míg a középkori Szombathely gazdasági életében nem a távolsági kereskedelem, hanem a 
helyi piac játszott meghatározó szerepet.490 A 16. század közepi vámnapló-feldolgozások 
az előző tendencia fennmaradása mellett egyértelműen a Bécs, Graz irányú kereskedelem 
jelentőségének növekedését mutatják. Ennek a kereskedelmi kapcsolatrendszernek a to-
vábbélését a 17. század eltérő forrásadottságai miatt döntően konfliktusok során keletkezett 
narratív forrásokból (magisztrátus előtt adósság, hatalmaskodás miatt felvett jegyzőköny-
vek, tiltások, lefoglalások) lehet rekonstruálni. 
 A 17. század első két évtizedében a kereskedéssel foglalkozó szombathelyi polgáro-
kat a legerősebb szálak a Habsburg birodalom centrumához, a Duna-völgye jelentős empori-
umához, a vízi- és szárazföldi regionális és interregionális szerepkörű központjához, Bécshez 
kötötték. A tiltások, adóssági perek alapján a szombathelyiek részt vettek az oda irányuló vá-
gómarha, bőr, viasz, méz, hal kereskedelmében; különösen a nyugat-dunántúli térségben már 
a 16. század középső harmadától regionálisan is jelentős mézkereskedelemben. A bécsi har-
mincadbevételek kutatása még a 17. század első évtizedeiben is konjunktúrát mutat, e ten-
denciával esnek egybe a bécsi, nürnbergi kereskedők, és helyi faktoraik tőkeszegény szom-
bathelyi kereskedőkkel szembeni, városi jegyzőkönyvébe bevezetett sorozatos tiltásai, va-
gyon zároltatásai. A 17. század eleji bécsi kereskedelmi főirány mellett, mely a háborús évek 
után, ha nem is a korábbi intenzitással, de újra folytatódott, végig jelentősnek mondható a 
Grazba irányuló, illetve stájer településekkel folytatott, élőállatokra, élelmiszerekre, mézre 
kiterjedő határmenti kereskedelem. 491  

Az osztrák örökös tartományok interregionális piacai irányába futó nyugati keres-
kedelmi kapcsolatok mellett, Szombathely gazdasági életében hasonló jelentőséggel bírt az 
Észak-Dél irányú kereskedelmi tevékenység is. Szórvány adatok utalnak arra, hogy a 
szombathelyi kereskedők eljutottak a Magyar Királyság egyik jelentős gazdasági központ-
jába, Nagyszombatba, illetve élőállatokkal, állatbőrrel többször megfordultak e kereske-
delmi centrumot körülvevő mezővárosi blokkból a kedvező átkelőhelyéről (Vág), nagyfor-
galmú vásárairól ismert Nyitra vármegyei Galgócon.492 Dél-felé Légrád, és a szlavóniai 
Varasd jelentett a szombathelyiek számára meghatározó kereskedelmi centrumokat; ez 
irányba döntően textiláruk forgalma bonyolódott.493 

Sajnos 17. századi szombathelyi kereskedő számadáskönyve nem ismert,494 de a 
külső tanácsosi tisztséget is viselt soproni Hans Schwarz (avagy Fekete János) süvegjártó 
1599–1606 közötti kereskedelmi levelezése újabb tendenciákat jelez. Schwarz folyamato-
san nagy tételben süvegeket juttatott el a Magyar Királyság több fontos határ menti erőssé-
gébe, a hódoltságban jelentős területeket ellenőrző Légrádba és a győri főkapitánysághoz 
tartozó Pápa végvárvárosba. Bár Schwarz sporadikusan több szombathelyi, kőszegi keres-

                                                
 489 VaML SzVLt, Prot. 1664/1668. 37-38. 
 490 Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 1998. 162-164. 
 491 Vocelka – Traninger 2003. 187., 193., 203-205. (Eric Landsteiner munkája), Dominkovits 2003/b. 321-

324. a német birodalom felé: Gecsényi 2002., a mézre: Szende 1998.,. A helyi forrásbázist használva 
ugyancsak az 1620-as évek elejével jelzi a helyi kereskedelem hanyatlását: Horváth 1961. 

 492 Dominkovits 2003/b., Dominkovits 2007., Galgóc fontosságára: Kazimír 1978. 388-389., Buza – 
Hološova 1990. 113-114. A kereskedelmi ügyek volumenét, a kapcsolat viszonyát jelzi, nagyszombati 
kereskedők végrendeletében nem található szombathelyi említés: Németh 1995. 

 493 Dominkovits 2003/b. 309-310. 
 494 Gyöngyösről, Magyaróvárról egykorú mezővárosi kereskedők számadáskönyveit: Makkai 1957., 

Szakály 1972. 
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kedővel is kapcsolatban állt (Herczegh Domokos, Poka Tamás), 1602-től a légrádi Makai 
Mihály deák társaként a szombathelyi városvezető elitbe tartozó Tapolczay Pál deák is 
több éven keresztül, (1606-ig igazolhatóan) intenzíven részt vett a textiláruk, elsősorban 
süveg, hódoltsági piaci központokba, így Pécsre, Nándorfehérvárra/Belgrádba történő el-
juttatásában. Úgy tűnik, Tapolczay átmenetileg Szombathelyen nagyobb kereskedelmi le-
rakatot is létrehozott.495 A tizenötéves háború éveiben a hadieseményeket figyelembe vevő, 
de a közvetlen háborús veszély elmúltával folyamatosan folytatott kereskedelem egyértel-
műen a szombathelyi kereskedők máig kevéssé ismert hódoltsági kapcsolatait hangsúlyoz-
za. Tapolczay esete nem volt egyedülálló; 1633-ban Németh Gergely Czapó Istvánnak a 
hódolt Somogyba valamiféle adóssága kiegyenlítésére, 100 „dehel” fűzfanyelű kés el-
szállítására tett ígéretet; de tiltott üzlet során – valószínű annak veszélyessége miatt – még 
1654-ben is elszámolási problémák léptek fel.496  

A konfliktusok alapján feltárt kereskedelmi tendenciák intenzitásának időbeli válto-
zásáról a forrásadottságok miatt objektív kép jelenleg nem alkotható. Míg a korábbi kutatás a 
városlakók részvételét a távolsági kereskedelemben az 1620-as évek elejével lezártnak tekin-
tette,497 ma már ez – bár tiltások, adóssági perek alapján a századelőhöz képest csökkenő in-
tenzitással – folyamatosnak tekinthető. A sporadikus adatok közül ezt illusztrálja 1630-ból a 
Bécsben lakó Konja Pál 250 talléros tiltása Sos Benedek adósságai miatt,498 avagy a fent 
említett somogyi eset mellett Császty Jakab vagyonosodásának ügye. A háromszor nősült, a 
Piacon 300 ft-on vett házzal, bolttal, Karicsában pedig másik házzal rendelkező Császty va-
gyoni viszonyairól 1660-ban 47 tanút megszólaltató városi vizsgálat a férfit olyan posztóke-
reskedőnek mutatta, aki egyszerre volt jelen a tágabb régió közvetítő kereskedelmében 
(Grácban textilárut, morvai posztót vett, amit a keszthelyi vásárban kívánt értékesíteni), de a 
régió piacainak látogatása mellett boltja révén folyamatosan jelen volt a helyi áruforgalom-
ban is. A „többlábonállást” jelzi a hozzá és első feleségéhez (Gimódi Kata) kötött intenzív 
pálinkamérés, valamint az ingatlan (lakás) bérbeadás.499 Ha a magisztrátus előtti tiltások, 
adóssági perek számszerűsége gazdasági tendenciákat is jelezhet, úgy megkockáztatható az 
az állítás, hogy a szombathelyiek az 1680-as, 1690-es években a korábbi évtizedeknél inten-
zívebben kereskedtek, melyben valószínű szerepet játszhatott a visszafoglaló háborúk meg-
növekedett hadellátási igénye is. Sajnos a kereskedők vagyoni helyzetéről, tőkeerejéről, a ke-
reskedelmi tevékenység volumenéről érdemi adatok nem állnak a kutatás rendelkezésére. A 
kereskedelmi irányokat, és főbb árucikkeket érzékeltetik a spóradikus adatok: 1683-ban, 
majd 1685-ben Gombkötő György több szombathelyi polgárral Bécsben, míg az utóbbi esz-
tendőben Nagy István kisebb kereskedőtársasággal Grazban kereskedett (az utóbbi eset bor-
kereskedés volt). 1688-ban Csontos Szabó Márton Varasdra ment mézért, 1689-ben Bedeko-
vics Takács János társával 15 tung mézet vitt Sopronba, de ő Győr irányába borral is keres-
kedett. 1690-ben Haans Georg Hagen bécsi kereskedő meghatalmazottja, Kerkapoly Ferenc 
28 ft 45 kr-os adósságot követelt László Jánoson és fián, amit a város az adósokon végre-
hajtás útján beszedett.500 A visszafoglaló háborúk eredményei révén szombathelyi kereske-
dők is a korábbinál nagyobb érdeklődéssel fordultak a felszabadult, reorganizálódó kelet-du-
nántúli területek, így többek között Vas vármegye egykor megszállt része irányába, mi-
képpen ezt 1694-ben több kereskedő rábai harmincadok (Sárvár, Ikervár, Rum) tisztviselői-

                                                
 495 A forrásokat közzéadja: Dominkovits 2007/b. 264-288. 
 496 VaML SzVLt Prot. 1631/1633. fol. 96-r., uo. 1654/1658. 16-17. 
 497 Horváth 1961.  
 498 VaML SzVLt Prot. 1627/1631. [364]s 
 499 VaML VKHLt Litt. instr. fasc. 77. no. 66. 
 500 VaML SzVLt A. Misc. fasc. AA. no. 28., fasc. EE. no. 19-20., 31., 41., 103.,  
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vel szembeni panasza jelzi.501 A város és polgársága térségben betöltött gazdasági kapcsolat-
rendszerét tovább árnyalja a végrendeletek későbbi elemzése. 

Az 1610-es évek jegyzőkönyvezett pereinek, tiltásainak 1619., 1620. évi adóössze-
írásokra vetített névanyaga vagyonilag szélsőségesen differenciált, az összes adókategóriát 
megjelenítő foglalkozás csoportnak mutatja a szombathelyi kereskedőket.. A 25 d-os adó-
kategóriába tartozó Forián Imréné textilárukkal, szövetekkel, az 50 d-os Baricz Simon 
mézzel, míg Pozsgay Anna ugyancsak textilárukkal, szövetekkel, az 1 ft-os adókategóriába 
tartozó Mészáros Miklós – ahogy az e foglalkozást űzőkről általában ismert – szarvas-
marha és más élőállattal, miképpen a csúcsot jelentő (6 ft-os) Hetésy Pál a döntően adós-
sági konfliktusok alapján szarvasmarhával, állatbőrökkel, borral mézzel, sózott hallal ke-
reskedett.502 Bár a szombathelyi kereskedők közül is többen (Bartal Benedek, Pozsgay An-
na) kapcsolatban álltak oly’ ismert bécsi nagykereskedővel, mint az itt posztót eladó Panni-
cisce (avagy Pannicida) György, a századelős helyi tiltások összegei (40 ft – 200 ft között) 
1/3–1/6 részei voltak az egykorú győrieknek. A kevés hagyatéki leltár, a nagyszámú 
végrendelet alapján úgy tűnik, a város társadalmából hiányoznak az olyan nagykereskedők, 
mint ott az Angarano, Beccaria, Oppaca Opitz, Torkos családok tagjai.503  

Ahogy korábban Császty esete mutatta, a kereskedéssel foglalkozó szombathelyiek 
jelentős része boltot bírt a város piacán. Ezek száma a század során folyamatosan emelke-
dett: 1647-ben 10, 1651-ben 12, 1659-ben 14, 1662-ben 16 bolt működött itt. Bár e boltok 
között pékség is található, az árukészletekről fennmaradt leltárak azt sejtetik, hogy többsé-
gük textilárukat, szöveteket árusított, természetesen nem teljességgel tiszta profilban. Ezt 
illusztrálja Babos Andrásné 1645. évi, 658 ft 85 d-ra becsült, döntően európai szövetekből, 
tömegárukból (pl. sziléziai gyolcs, morvai), kisebb részben török, balkáni szövetekből, 
textilárukból (bagazsia, mokher, török zsinór), illetve, illetve a kortárs kisvárosi női ruhatár 
kiegészítő díszeiből, („paraszti ékszerből”) álló árukészlete, amelyben kereskedelmi cé-
lokra raktározott (57 db), nyelek alapján megkülönböztetett késkészletet.504 E kereskedői 
elit vagyoni helyzetéről, kapcsolatairól a legplasztikusabb képet az 1665-ben végrendel-
kező Cser András esete nyújtja. A boltos, kereskedő árukészletét, mely baboséval sok ha-
sonlóságot mutat, 1667-ben inventálta a Nagy István bíró vezette deputáció. 116 tételben 
olcsó import (stájer vászon, lengyel patyolat, morvai posztó) illetve balkáni, török árukból 
(török selyem, karmazsin, különböző gyolcsok, zsidó abrosz), kisebb részben, 10 tételben 
fűszerekből (bors, sáfrány, szegfűszeg, szerecsendió), déligyümölcsből (malaga szőlő) áll-
tak; összértéküket 1097 ft 37 ½ d-ra becsülték. Miképpen Cser 1665. áprilisi végakaratából 
is kitűnik, helyi léptékben nagyon jelentős textilkereskedés mellett ökörbőrrel, a kor táp-
lálkozásában jelentős szerepet játszó halakkal is kereskedett. Háza, boltja a piacnál állt; de 
ezeken kívül is jelentős ingatlantulajdonnal rendelkezett. Zálogjogon 44 hold szántója, 1 
rétje, míg örökjogon 20 hold szántója volt. Legértékesebb ingatlanait az örök- és zálogjogú 
szőlők jelentették. Örököseire 72, döntően szombathelyi polgárt érintető, 350 ft 51 d-os 
követelést hagyott, de kereskedelmi- és pénzügyletei kiterjedtségét érzékelteti, Vas várme-
gye 12, döntően a mezővároshoz közeli (pl. Dozmat, Herény, Kámon, Szécsény, Torony), 
kisebb részben távolabbi (Körmend, Németújvár) településén, illetve Zalaegerszegen, Keszt-
helyen is laktak adósai. A megyei és regionális nemesi elit oly személyei tartoztak neki, mint 

                                                
 501 VaML VKHLt, Litt. instr. fasc. 77. no. 76-77. A század elején, 1616-ban, a város polgárai érdekében a 

nyugati irányú kereskedelmet akadályozó csepregi, soproni (keresztes), illetve Széchy Tamás kőszegi 
vámvexátióinak megszüntetésére kért nádori segítséget: uo. VKHLt, Litt. instr. fasc. 77. no. 58., uo. 
SzVLt Okl. ir. fasc. 16. no. 492. 

 502 Némi torzítást jelent az, hogy többek (Forián Imréné, Posgay Anna) kereskedelmi tevékenységük révén 
vesztettek vagyonukból. Dominkovits 1994., Dominkovits 1997. passim, Dominkovits 2004/b. 321-328. 

 503 Dominkovits 2004/b. 320-326., Gecsényi 1978. 13-14., Gecsényi 1984., Gecsényi 2002. 194. 
Federmayer 2002.  

 504 Horváth 1956.  A magyar források oszmán szókincsét Pásztor Emese tanulmányozza. 
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Káldy Péter vasi alispán, ugyancsak a regionális középbirtokos elitbe tartozó telekesi Török 
Imre, avagy Enyedy János hitvese, illetve Babocsay Ferenc keszthelyi kapitány, míg a városi 
elitből Jari Miklós található a névsorban. Ugyanakkor a kereskedő 420 ft 67 d-os, 11 tételben 
részletezett adóssága meghaladta e követelést. Az árubeszerzése kiterjedt volt; grazi, bécsúj-
helyi posztós mestereknek, komáromi rác kereskedőknek is tartozott.505 Babos és Cser esete 
cseppet sem volt egyedi; az 1663. évi inventálás idején a piacon bolttal, vagyonát közel 300 
ft-os adóssággal megterhelt Umbszonszt Mihály is morvai, sziléziai tömeg-szövetárukkal, 
illetve oszmán, balkáni termék szövetekkel, paplanokkal kereskedett.506 Mind a fentiek, 
mind pl. a ”török árus” bolttal rendelkező Hetésy András esete az oszmán-magyar kulturális 
érintkezés anyagi kultúrában folyamatosan megjelenő, helyben és térségben hasznosuló 
elemeire, e bármely vékonynak tűnő kapcsolati szál jelentőségére utal.  

3.8.4. Céhek és iparűzők 

Szombathely már a 16. század középső harmadában Vas vármegye egyik legjelentősebb 
kézműipari centruma volt; az iparűzők számaránya, az iparok differenciáltsága az alsó-
ausztriai koronazálog státusban álló Kőszeg után e városban lehetett a legnagyobb arányú. 
A 17. században a privilegizált mezőváros e pozícióját nem csak megtartotta, de stabili-
zálta is. A vonzáskörzettel növekvő mesterlétszám nyomán a század első felében a város és 
a földesurak támogatásával dinamikusan alakultak az iparűzők város gazdasági- és szakrá-
lis életében is jelentős szerepet vivő korporatív szervezetei, elsősorban a ruházati iparral, 
fémfeldolgozással foglalkozó céhek. A század második felét elsősorban nem az újabb cé-
hek létrejötte, hanem a megalakultakra épülve két egymással párhuzamos tendencia jelle-
mezte: kisebb mértékben a korábbi céhszervezet további specializálódása (pl. szabó céh 
esetében), nagyobb mértékben pedig a vármegye és a tágabb térség kézműiparfejlődését 
segítve egyes szombathelyi céhek anyacéhkénti funkcionálása (pl. sárvári, pinkafői, zala-
egerszegi céhalakulások szombathelyi gyökerei, artikulus-kérései). 
 A céhalapítások és differenciálódások mögött meghúzódó társadalmi háttérről, a 
mezővárosi iparűzők számáról, foglalkozásszerkezetéről, helyi rektrutáció és migráció ré-
vén történő folyamatos utánpótlásáról sajnos e századból sem rendelkezik a kutatás meg-
bízható forrásokkal, adatokkal. A foglalkozást feltüntető adóösszeírások, alkalmazott segé-
dek számát megadó mesterlajstromok hiányában ezúttal is az urbáriumok nominális vizs-
gálatán alapuló, joggal kritizálható, bizonytalan adatokat hozó elemzés alapján tudok a 
mezőváros iparűzőinek arányára, foglalkozásszerkezetére következtetéseket levonni. Bár a 
kettős vezetéknévhasználat a 17. századi Szombathelyen is fölöttébb elterjedt volt, a min-
den bizonnyal foglalkozásneveket rögzítő „másik” vezetéknév alapján történő, valószínű, 
hogy biztosabb adatokat hozó elemzés sajnos csak egy komplett városi névtár elkészülése 
után képzelhető el. Így most csak jelzés értékkel szerepelhetnek itt a három időmetszetben 
(1592, 1633, 1656), nominálisan elemzett urbáriumok, amelyek az alábbi képet mutatják a 
város iparűzőiről: 

 

                                                
 505 MOL O Szem. Lt. Proc. Prot. – 11.-153.-48. 
 506 VaML SzVLt Császti: Prot. 1658/1660. 218. (1659. aug. 3.), Umbszonszt: uo. Prot. 1661/1664. 125-127. 



 – 91 – 

Foglalkozás név/esztendő 1592 1633 1656 
Fémfeldolgozás    

Borotvás 1 - - 
Ötvös és aranyműves 2 - - 
Kovács 8 4 8 
Lakatgyártó 3 1 1 
Csiszár 5 4 4 

Szövő- és ruházati ipar    
Csapó - 1 1 
Gombkötő - 1 1 
Nyírő - 1 1 
Sövegjártó 1 - - 
Szabó 18 36 39 
Szűcs 2 3 3 
Takács 1 2 1 
Varga 11 8 9 

Bőripar    
Csizmadia 1 3 3 
Nyeregjártó 1 1 1 
Szíjártó 4 1 1 
Tímár 1 - - 

Fa- és építőipar    
Ács - - - 
Kőműves - 1 1 

Élelmiszeripar    
Mészáros 2 3 3 
Molnár 2 3 3 
Pék (sütő) 1 1 1 
Szakács - 2 3 

Kereskedelem, szállítás    
Kalmár 6 1 1 
Szekeres 2 1 1 
Vasárus - - - 

Egyéb    
Borbély 4 2 2 
Bognár - 1 1 
Fürdős - 1 1 
Gerencsér 1 - - 
szappanfőző 1 5 5 

 78 86 91 

19. sz. táblázat 
Szombathelyi iparűzők (a vezetéknevek alapján), 1592–1656.507 

A nominális vizsgálat alapján 1592-ben 31 foglalkozást 78, 1633-ban és 1656-ban 
pedig 24 foglalkozást 81, illetve 91 személy képviselt. Vas vármegye mezővárosai közül 
csupán a Nádasdy család uradalmi központjából, Sárvárról rendelkezünk hasonló vizsgá-
lattal; ott 1639-ben 63 foglalkozásnevet viselő személy 16 szakma működését jelezte.508 
Amennyiben tendenciajelzőnek elfogadjuk az urbáriumok nominális elemzését, úgy az 

                                                
 507 A táblázat modellje: Bácskai 1965/2007. 127-128. 
 508 Kiss 1978. 307. A hasonlóan iparosodott Körmend esetében a tárgyidőszakból a vizsgálat a céhekre irá-

nyult: Nagy 1994. 351-354.  
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1592–1656 során az urbáriumokban regisztrált háztartásfők között az iparűzők (és keres-
kedők)509 aránya Szombathelyen 38,6 %-ról – hihetetlenül nagy arányra – 45,7 %-ra 
növekedett. A foglalkozásszerkezetben ruházati iparok dominanciája egyre hangsúlyo-
sabbá vált (1592:42,3%; 1656: 60,4%), mely méginkább felerősödik, ha a rokon bőripari 
szakmákat is figyelembe vesszük. A fémfeldolgozással kapcsolatos szakmák képviselői, 
kiváltképpen a kovácsok, a városi iparűzők másik jelentős arányú csoportját alkották 
(1592: 24,3%; 1656: 14,3%). Ez az a foglalkozáscsoport, ahol a nominális elemzés bukta-
tói az eddigi ipartörténeti mikrovizsgálatok alapján is jól láthatók. Míg az 1633., 1656-os 
urbáriumok nem jeleznek ötvös vezetéknéven nyilvántartott háztartásfőt, pedig a század 
során a városban folyamatosan 1-3 ötvösmester mindig dolgozott.510 Bizton állítható, a 
fenti arányoknál inkább jelentősebb, semmint szerényebb lehetett a helyi iparűzők aránya. 

A molnárok újabb problémát vetnek fel. A század során a Gyöngyösön 6 malom mű-
ködött (Balog-malom; plébánia a későbbi domonkos rendház malma; földesúr malma, amit a 
század során Gorup János szerzett meg; az uradalom másik malma a ferences rendházzal 
átellenben, amit 1654-ben a város census fejében megszerzett; Bejczy, majd 1600-tól a 
vizsgált időszak végéig Káldy család malma; a szőkeföldi Kis-vagy Alsómalom). Ezekben 
egyaránt dolgozhattak városi polgárok közé tartozó molnárok és szegődményes mesterek, 
ahogy pl. a Gorup-malomban. Miképpen a malomtulajdonos nemesek, nemes bérlők között 
városi polgárral is találkozhatunk (1683 tavaszán Hazatius Ferenc a Lindamery István által 
Vukovics Mihálynak bérletbe adott ún. Balog-malmot vásárolta meg 470 ft-ért).511  

Mind az időmetszetek, mind a zselléri státus miatt egyes speciális iparűzők e vizs-
gálatból ki is csúszhatnak. Ilyen a városban, illetve piackörzetében nem frekventált, csupán 
egy-egy személy helyi egzisztálásához kötött foglalkozást jelez az egyik peres fél, Csonka 
avagy Puskagyártó János felbukkanása.512 A perjegyzőkönyvek sokszínű névhasználata az 
uradalmi forrásokban sokszor csak foglalkozásnév alatt számontartott mesteremberek etni-
kai hovatartozására is szórványadatokat nyújt: a szakirodalom által már korábban is jelzett 
délszláv (horvát) migráció (pl. Gamsicz, Kuprisicz, Maurovicz, Tratiniak) mellett cseppet 
sem kizárt, hogy pl. György kovács avagy Rauhenstain (1656), Joannes Rainfall avagy 
Szijártó (1657) személyében a vármegye és a térség németek lakta uradalmaiból, települé-
seiről Szombathelyre költözött, iparűzőt tudhatunk be.513  

A városi lakosság foglalkozásszerkezete jóval összetettebb az iparűzők bármilyen 
részletes adatolásánál. Ahhoz – miképpen a molnárok is jelzik – hozzá tartoztak a külön-
böző szegődményesek (pl. kocsmák üzemeltetői), a segédek és inasok, a külső és belső 
szőlőbirtokok művelését végző, zsellér státusú vincellérek, miképpen a legkevésbé doku-
mentált helyi agrár szféra is. Nem szabad feledni az agrártársadalomban a mezővárosi pol-
gárok/lakosok tulajdonlásának meghatározó eleme a szántó, szőlő- és erdőbirtoklás volt, 
amely egyaránt jellemezte a helyben lakó nemességet és a legkülönbözőbb iparok űzőit. A 
prestatisztika idejében a városok foglalkozásszerkezetének, ellátásának összetettségét érzé-
kelteti az 1656. szeptember 3-i statutum: a városi piac élelmiszer forgalmának ellátásában 
a pék mellett cseppet sem elhanyagolható szerepet játszottak a sütő asszonyok.514 

A helyi iparűző társadalom térségi szerepet is felvállaló szerveződése révén a 17. 
századi Szombathelyen 10 céh alakult. Ez jóval magasabb a többi fejlett vasi mezőváros-
énál (Körmend: 3 céh; Léka: 4 céh; Pinkafő: 4 céh; Rohonc: 5 céh; Sárvár: 7 céh), ugyan-

                                                
 509 A korszakban a térségben Sopronban a kereskedők társulattal rendelkeztek, tagságuk összetétele nem 

kutatott.. 
 510 Horváth 1940., Horváth 1941., Horváth 1993. 189-201. 
 511 Horváth 1993. 172-186., VaML SzVLt, V. 109. f. 7. no. 221. 
 512 VaML SzVLt Prot. 1624/1627. fol. 53r. A sárvári Mátl deák keresetéből ez egyértelmű. 
 513 VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 77., 310. vö.: Horváth 1993. 129-134. 
 514 VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 76. 
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akkor fele annyi, mint a századvégén Kőszeg szabad királyi városban regisztrált céhek 
száma.515 A céhalakulásokat az alábbi táblázat foglalja össze. 
 

IDŐ-
PONT 

CÉH NEVE DOKUMENTUM KIADÓJA 

MEGJEGYZÉS: 
A CÉHPRIVILEGUM SZÁR-
MAZÁSI HELYE, KÉSŐBBI 

MEGERŐSÍTÉSE 
1604 Szabó; váltómű-

ves, vásárműves 
és szűrszabó céh 

Szombathely város által kiadott 
privilegium. 1604-ben Pethe 
Márton, 1613-ban Náprághy De-
meter, 1620-ban Lépes Bálint, 
1686-ban Kollonich Lipót püspö-
kök megerősítették. 

1613-ban privilegiumát a földesúr 
is kiadta,  

1613 Kovács Más céh által kiadott privilegium. 1613-ból céhpecsétnyomó ismert. 
1613 Varga Szombathely város által kiadott 

privilegium, amit 1613-ban Nap-
raghy Demeter, 1631-ben 
Sennyei István, 1651-1657 között 
Püsky János, 1686-ban Kollonich 
Lipót püspökök megerősítettek. 

A privilegiumot az oszmánok elől 
menekülő György, Gergely, Ba-
lázs mester hozta Székesfehérvár-
ról. 

1614 Ötvös, csiszár, la-
katos, nyeregjár-
tó516  

Szombathely város által kiadott 
privilegium. 1615-ben Náprághy 
Demeter püspök megerősítette. 

Az 1510-ben jóváhagyott zágrábi 
ötvös-csiszár-sarkantyúkészítő-
nyerges-lakatos-kovács céh arti-
kulusának átvétele. 

1625 Csizmadia céh Pecsétlenyomat Mesterkorsója 1735-ből, másolati 
privilegiuma 1776-ból ismert. 

1635 Borbély  A pápai céhprivilegiumot vették át. 
1639 Csapó 1642-ből Szombathely város által 

kiadott privilegiuma ismert 
céhpecsétnyomó 1641. évi vésetű. 

1642  Gombkötő Püsky János püspök is hitelesítet-
te az artikulust. 

Pozsonyi céh adta Sopronnak, 
akiktől Szombathely átvette 

1671 Mészáros  A céh 1731. évi privilegiumából 
ismert, hogy a város földesura 
1641-ben adott ki korábbit. 

1671-ben a kőszegi mészároscéh 
privilegiumait változtatással vették 
át. 1671. évi datálással a céh pe-
csétnyomója és céhládája ismert. 

1676 Váltóműves 
szabó 

  

20. sz. táblázat 
Szombathelyi céhek a 17. században.517 

 A szombathelyi kézműiparosok más települések, elsősorban Kőszeg céheinek is 
tagjai lehettek, miképpen aktív szerepet játszottak már elnevezésükben regionális szerep-
kört hordozó olyan iparosszervezeteknek, mint a Gyöngyösön és mindkét oldali mellékfo-

                                                
 515 Kőszeg: 1586: kádár; 1589: szűcs (privilegium: 1609, 1636); 1598: mészáros (a korai bizonyságlevél 

mellett 1641-ből privilegium!); 1603: patkolókovács; 1612: varga; 1617: lakatos; 1619: szabó; kalapos; 
1626: szíjártó, 1627: bognár; posztókészítő; 1631: takács; 1636: asztalos; íjkészítő és puskaműves; 1639: 
ötvös; 1640: német varga; 1642: gombkötő; 1654: fazekas; 1684: csizmadia; 1692: ács-kőműves; Éri – 
Nagy – Nagybákai 1975. 107-111.. 

 516 A céhkataszter szerint: kardkészítő és ötvös céh. 
 517 A táblázat forrásai: Szádeczky 1913. 312., Horváth 1961. 26-27., Kiss é.n. 30-38., Éri – Nagy – 

Nagybákay 1975. 111-114. E táblázat adataival kiegészíteném a csekélyebb adatbázis alapján készült ko-
rábbi táblázatot: Dominkovits 2008. 278. 
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lyóin alakult molnár céhnek, melynek artikulusait Vas vármegye 1631. január 24-i köz-
gyűlése fogadta el.518  

Érdemes a mezővárosi céhalakulások időbeli dinamikáját is figyelembe venni. Míg 
pl. Sárváron az 1615–1699 közötti időszakban folyamatos céhalakulásokról beszélhetünk, a 
szombathelyi céhek a 17. század első felében a 16. századi alapjaikon dinamikusan szerve-
ződtek meg – időrendben hasonló tendenciát mutatva Kőszeghez –, de ez a hullám Dras-
kovich György püspöksége alatt lelassult. A földesúri politika megváltozása és a kézműipari 
szerveződés dinamikája látványos összefüggésként vetődhetne fel, de Kőszeg kézműipar-
szervezet-alakulásainak hasonló periodicitása óvatosságra int. Túlzó következtetéseket meg-
előzően az eddiginél sokkal jobban kell ismerni a térség gazdasági, társadalmi változásait. 

A kedvező forrásadottságú gombkötő céh esete egyrészt az ismert artikulus kiadá-
sok szimbolikus jellegére is felhívja a figyelmet. Az 1642-ben a város földesurától rend-
szabást kapó céh,519 már 1641. Szentháromság vasárnapján (május 26.) a kialakult struktú-
rát, működést mutatott (Sasinoczy Gombkötő György, Csörghe Gombkötő János atyames-
terek, Szkalczitth Gombkötő Márton bejáró mester, és több más mester előtt Köczy Márton 
dékánmester vezetésével három legény megjelent, és az artikulusok kiadását [!] kérte.)520 
A céh 1643-ban iratai, pénze számára ládát vásárolt (1 ft 30 d), céhtáblát készíttetett (va-
salással, festéssel, feliratozással 1 ft 65d).521 A céh szervezett működése, a lakomákkal 
együttjáró céhgyűlések időpontja szakrális év ünnepnapjaihoz igazodott (Szent Flórián na-
pi körmenet, húsvéti ünnepkör, a céhmester választás határnapját is jelentő Szent István 
ünnepe). A gyűléseken gyakran a céhiratok jelentős részét elkészítő városi jegyző is meg-
jelent, aki a legdrágább dokumentumként a mesterleveleket állította ki (50 d.). A céh-
számadások mikroszintű elemzése a céh belső működésére, korporatív jellegére tartalmaz 
szórványos adatokat. Az inasfelszabadítás, a társpohár adás (évente 1-2 fő), legénysze-
gődtetés, a mester eskütételének költségelszámolása mellett a céh rendszeresen az iparűzők 
egyik lehetséges, kis összegű, rövid távú hitelező szerve is volt. A szórványos adatfelvéte-
lek miatt a legények származási helye alig ismert, létszámuk statisztikailag nem megragad-
ható; a szombathelyi mesterek helyi ifjak (többször rokonok) mellett Körmendről, Német-
újvárról biztosan fogadtak mesterlegényeket.522 A céh szakrális kötelezettségeit jelzi: Szent 
Flórián napi körmenetre a céhmesternek 4 viaszgyetyáról és oltárdíszítésről kellett gondos-
kodnia. Az 1644-es pestis idején (október 12.) is e téren határozták meg a bajelhárítás 
egyik lépését: „…es az my czehwnknekis az negiuen oraigh ualo solennitashoz, 4 gyertyatt 
kőletett uenny…”.523 Mesterek és legények közötti jelentősebb konfliktus egy ismert. 
1643-ban, az Úrnapi körmenetet követően, a céhmester házánál megtartott közös ebéden a 
mesterekhez hasonlóan gazdag lakomát kívánó legények bor helyett vizet töltve csúnyán 
megtréfálták parancsolóikat. Majd a helyzetet súlyosbítva a dékánmester vezetésével az 
udvaron a céhmestert szitkozódva kérdőre vonták. A mesterek rögtön megtorolták a nagy-
mérvű a fegyelmezetlenséget. A dékánmestert a legmagasabb adható büntetésben (4 ft) 
marasztalták el, a 2 ft-ig büntethető legények esetében az engedélyezett pénzkeresetét kor-
látozása is felmerült („…egi mas között meg tiltottak az miuekett az legenjeknek tizenkett 
funt wiasz birsag latt…”),524 de büntetéshatárt és a 12 font viasz 4 ft 80 d-os árát megfon-
tolva a legényeket az ünnepélyes úrnapi ebédtől tiltották el. 

                                                
 518 MOL MKLt LR 15. K., 298-304. DVD-ROM 2006. nr. 15.120. 
 519 Az artikulusokat kommentárokkal közli: Horváth 1993. 156-164., VaML Gombötő (a Beazonosítatlan 

céhek iratanyaga, 2. doboz; Hazatius Márton jellegzetes kézírása nyomán egyértelműen szombathelyi 
gombkötőcéhvel azonosítható.) uo. Mesterkönyv 1641. passim, Számadások, Anno 1643 (…) fol. 2r-v. 

 520 VaML Gombkötő, Mesterkönyv, passim.  
 521 VaML Gombkötő Számadások fol. 15r. 
 522 VaML Gombötő Számadások fol. 18r. (1645) 
 523 VaML Gombkötő Számadások, 1644 fol. 17r. 
 524 VaML:Gombkötő céh,  
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Az ötvös, csiszár, lakatos, szíjjártó és nyerges vegyescéh 1638–1676 közötti, vál-
tozó kézműves arányokat mutató taglétszáma az 1650-es évek elejéig megduplázódott, 
majd az 1670-es évekre 39 %-os csökkenéssel rögzült. A statisztikai adatok legmeglepőbb 
eleme a folyamatosan képviselt foglalkozás, a helyi lakatjártók ideiglenes eltűnése. Való-
jában megmagyarázhatatlan, hogy e népes foglalkozás miért nem került 1671, 1676-ben 
regisztrálásra; az iparűzők íly’ mértékű, utánpótlás nélküli elhalálozása alig lehet magyará-
zat. Ez esetben még a jegyzői tévedést (átmásolással) sem lehet teljességgel elvetni.525 
 

ÉV ÖTVÖS CSISZÁR LAKATJÁRTÓ NYEREGJÁRTÓ SZÍJJÁRTÓ ÖSSZESEN 
1638 1 2 3 1 2 9 
1647 1 2 4 3 4 14 
1649 2 2 6 2 4 16 
1650 2 2 7 3 4 18 
1652 3 2 6 3 3 17 
1656 1 2 7 1 4 15 
1661 1 3 7 1 4 16 
1671 3 3 - 3 2 11 
1676 3 2 - 3 3 11 

21. sz. táblázat 
Az ötvös, csiszár, lakatos, szíjjártó és nyerges céh tagsága, 1638– 1676.526 

 A tagságának gyakori hiteleket adó céh pénztárának 1680-as évekbeli állapota 
kiürültnek nevezhető. Egyszerre felvetődik a nagyobb arányú hitelezés, és a jelentős va-
gyonvesztés és elszegényedés, amit az eddigi feldolgozás hangsúlyoz. (Míg 1649-ben 5 
arany, 28 tallér, 2 scudo volt a pénztárban, mely 1664-re 8 arany, 18 tallér, 1 skudo és 12 ft 
50 d-ra nőtt, amit egy 4 tallér értékű zálogolt pártaöv egészített ki, 1681-ben 2 tallér és 10 
ft-t érő aprópénz állt benne.)527 

A szombathelyi céhek mintaadásának, térségben betöltött gazdasági, társadalmi 
szerepének visszaigazolására több, a 17. század második felében létrejövő mezővárosi céh 
már innen kérte az artikulusokat. Az ötvös céh szabályzatait 10 tallér megfizetése után 
1660-ban a sárváriak, majd az egerszegiek kérték el (mindez miatt a forrást latinról magyar 
nyelvre is lefordították), míg a gombkötő céh artikulusait 1676-ban a rohonciaknak adták 
át. A körmendi csizmadiák 1661. évi priviligiumának megerősítése szerint pontosan nem 
ismert időpontban ők is a szombathelyiektől szerezték artikulusaikat.528 

A városvezetés „kézműipar-politikájában” egyszerre érvényesült a helyi céhek vé-
delme a szomszédos falvak esetleges konkurenciájától, a városon belül a lakosság érdekeit 
szolgáló pozitív konkurencia engedélyezése. Így 1633 decemberében a város közgyűlése a 
bírót a vasvári préposttal együtt Bécsbe küldte, hogy földesuruk, Sennyei kancellár segít-
ségével II. Ferdinánd támogassa azon szándékukat, hogy a szomszédos Perint és 
Szentmárton falvakban lakó kézműves mesterek önálló céheket nem hozhatnak létre, sem 
maguk soraiból, sem a szombathelyiek közül céhmestereket nem választhatnak, nékik a 
szombathelyi céhekbe kell állniuk.529 A céhek árképzésével szembeni pozitív diszkriminá-
ció jeleként 1626-ban a minden bizonnyal „túlnépesedett” céhvel szemben ferences klast-

                                                
 525 Horváth 1993. 189-200. VaML Ötvös-Nyerges Céh ir. 
 526 A táblázat forrásai: Horváth 1993. 192-198. 
 527 Horváth 1993. 194-198. 
 528 Kiss é. n. 32-33., Horváth 1993. 162. 
 529 VaML SzVLt Prot. 163161636. fol. 100r. 
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rom melletti vargáknak a város azzal a feltétellel engedte meg az iparűzést, hogy ők a vá-
rosiak számára 5-5 d-ral olcsóbban dolgozzanak.530  

3.9. Város és vidék – pénzügyi, gazdasági kapcsolatok 

3.9.1. A mezőváros mint piacközpont 

A 19. századi kutatásokból jól ismert; Szombathely kereskedelmi szerepét nem a kül-, ha-
nem a belkereskedelembe történő bekapcsolódás határozta meg; a 18. századi jelentős 
számú vasi piachelyek közül ekkor emelkedett ki későbbi fejlődését is meghatározóan.531 
A hosszú, időben elnyúló gazdasági folyamat gyökerei a 16. század első harmadáig nyúl-
nak vissza. Míg a 15. századból még egy (1455: Exsurge, azaz Húsvét előtti 8. vasárnap), a 
16. századból már öt szombathelyi sokadalom ismert; az előző mellett a Szent György napi 
(április 24.), a Szentháromság napjához kötött – ami a május 17. június 20. közé eső hete-
ket jelenti –, a Kisasszony (szeptember 8.) és a Szent András napi (november 30.). Ezek a 
sokadalmak az agrárgazdaság periodicitásának megfelelően – a korban törvényszünetet is 
megengedő nagy mezőgazdasági munkák, az aratás, szüret idejét figyelembe véve – ará-
nyos elosztással, tavasztól adventig egész évben lehetővé tették a mezőgazdasági termé-
nyek, kézműipari termékek szombathelyre koncentrált árucseréjét. A város hetipiacnapja a 
magyar nevet is adó szombatra esett.532 

Míg a szombathelyi iparűzők, polgárok Vasban nyugati irányba rendszeresen a kő-
szegi, rohonci, szalónaki, németújvári, keleti irányba pedig a vépi, káldi vásárokat látogat-
ták, a megyehatárokat átlépve, a tágabb térséghez tartozóan többnyire dél felé az egerszegi 
(Zala vm.), észak-nyugatra a csepregi (Sopron vm.) sokadalmakat keresték fel.533 E térség 
szoros kapcsolatrendszerét, kölcsönös egymásrautaltságát jelzi, hogy elsősorban ugyan-
ezen települések – illetve az általuk behatárolt terület – lakosai jelenhettek meg a szombat-
helyi vásárokon is. Csekély számú, vásárokkal kapcsolatos konfliktus 1625-ből kőszegi, 
sárvári, csepregi szíjjártók, 1650-ből Pápáról érkezett iparűzők vásározását említi.534  

Elszórt adatok arról is tudósítanak, hogy egyes földesurak jobbágyai, familiárisai 
milyen árucikkekért látogatták a szombathelyi vásárokat. 1618-ban mernyei Balogh János 
megyehidai jobbágya (Soldos Péter) posztót akart venni Szombathelyen, de egy itt vásározó 
kőszegi kereskedőtől „chigan” pénzt kapott vissza.535 A Zrínyi, majd az Erdődy család szol-
gálatában álló Kuprisicz Markó feleségének 1617. november–1618 szeptember közötti hóna-
pokból fennmaradt töredékes számadása Vép, Szombathely, Sopron vásárain a vépi és mo-
nyorókeréki uradalmi alkalmazottak számára beszerzett szövetekről tudósít. Bár az asszony 
többnyire az uradalomközpont Vép mezőváros vásárain szerezte be a szükséges szöveteket, 
1618. április 22-én és szeptember 6-án az alábbi árukat a szombathelyi vásáron vette meg.536  
 

                                                
 530 VaML SzVLt Prot. 1625/1627. fol. 103r-v. 
 531 Tilcsik 1982., Bácskai 2003./a. 345-347., 357.359. 
 532 Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 1998. 162-163., Tóth – Zágorhidi Czigány 1994. nr. 114., Illésy 1900. 
 533 Horváth 1993. 257-258.  
 534 VaML SzVLt Prot. 1623/1626. 257-259., uo. Prot. 1625/1627. fol. 101r-102v., Prot. 1648/1651. 297., 

Horváth 1993. 256-257. 
 535 VaML SzVLt Prot. 1618/1620. fol. 15r-16v. 
 536 SL SVMLt, A. Jur., Tom. 1. Fasc. 1. No. 15. 
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SZÖVET NEVE SZENT GYÖRGY NAPI VÁSÁR 
MENNYISÉG (EGYSÉGÁR) 

KISASSZONY NAPI VÁSÁR 
MENNYISÉG (EGYSÉGÁR) 

Skarlát karasia 2 rőf ¼  (1 rőf:1 ft 20 d) - 
Vörös kentula 5 rőf  (1 rőf: ft-, 50 d) 3 rőf  (1 rőf: ft:-, 50 d) 
Kék morvai posztó 3 rőf  (1 rőf: ft-, 40 d)  
Landis - 2 rőf ¼  (1 rőf: 1 ft 70 d) 
Fehér kentula - 4 rőf  (1 rőf: ft:-, 60 d) 
Kék boroszlai - 4 rőf  (1 rőf: ft:-, 36 d) 
Vörös angliai - 3 rőf  (1 rőf: ft:-, 40 d) 

22. sz. táblázat 
Vásárlások a szombathelyi piacon: Kuprisicz Markó feleségének szövetvásárlásai, 1618. 

Valójában ugyanezek a szövetek ugyanezen az áron (esetleg 1-2 d-ral szerényebb 
összegért) általánosan elterjedtek voltak a vépi vásárokon is. A textiláruk folyamatos vá-
sárlását jelzi Batthyány Ádám szervitora, Nemsem István 1651 februárjában kelt levele is: 
„..a’ mas heten vasar leszen Szombathelien s majd szatiant hoznak…”, várja ura parancsát; 
többet, avagy kevesebbet vegyenek-e?537 

Miképpen a Kuprisicz-féle, úgy egy generációval később, 1646-ban Nádasdy Fe-
renc sárvári uradalma számára eszközölt beszerzések is jelzik: a térség települései (döntően 
mezővárosai) vásárainak időrendje egymáshoz szervesen illeszkedve töltötte ki az eszten-
dőt. A Nádasdy uradalom alkalmazottai egyaránt látogatták Szombathely, Vép, Csepreg, 
Káld sokadalmait; 1646-ban Szombathelyen az április 24-i, november 30-i vásárokban 
biztos, hogy megjelentek. Mindkét alkalommal ugyanazt az árukészletet vásárolták. Szom-
bathelyen fazekas árukat, így különböző méretű mázas és mázatlan cserepeket, fazekakat, 
mázas bokályokat, másrészt fűszereket, az uradalomcentrumhoz közelebbi Káldon vasesz-
közöket (szeg, lapát), lószerszámokat, parasztszekereket, míg a gyakrabban látogatott vépi 
sokadalmakon hasonlóképpen fazekastermékeket (konyhai fazék, bokály korsó), borsó, 
rizskása, mandulát. Már a kereskedői árukészletek is felhívták e jelenségre a figyelmet, de 
Nádasdy uradalom beszerzéseire is jellemző, hogy mindkét alkalommal Szombathelyen 
jelentős mennyiségű fűszert vásároltak.538 Nem egyszeri alkalmat jelentett ez; 1645 tava-
szán Nádasdy Ferenc országbíró, a vármegye főispánja az I. Rákóczi György erdélyi feje-
delem hadjáratai miatt, a lukácsházi mezőre összehívásra kerülő mustra előtt a városban 
vendégül látta a vármegyei rendeket; a fűszereket ekkor is Szombathelyen vették meg.539 A 
térség mezővárosi piacainak 17. század közepi fűszerárait a Nádasdy család számára esz-
közölt vásárlások illusztrálhatják. 
 

FŰSZER NEVE MENNYISÉGE SZOMBATHELY VÉP CSEPREG 

Bors 1 font 90 dénár 90 dénár 95 dénár 
Gyömbér 1 font 80 dénár - 70 dénár 
Sáfrány ½ lat 35 dénár 40 dénár - 
Szegfűszeg 1 lat 20 dénár - 25 dénár 

23. sz. táblázat 
A szombathelyi, vépi, csepregi piacok fűszerárai 1645–1646540 

                                                
 537 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 33.792. 
 538 MOL E 185. Nádasdy cs. lt., „Anno d[omi]ni 1646. a die 14. Aprili a hol mi egy mas aprolikot 

vasalotta[m] [a] var szuksigire (…) 
 539 Dominkovits 2007/b. 
 540 A táblázat forrása: MOL E 185 MKA Nádasdy cs. lt., „Anno Dni (MOL Mikrofilmtár Nr. 31.993) 
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Az uradalmak nagyobb tételű szövet, textiláru, fazekastermék és fűszer beszerzései 
mellett a mezővárosi polgárok, jobbágyok várósárlásain kívül Szombathely és a térség me-
zővárosai vásárainak egy keveset hangsúlyozott jelentőségére is ki kell térni. Gyöngyösi 
Nagy Ferenc dunántúli vicegenerális 1686 májusában egerszegi végházát jó rendben 
hagyva azért sietett Szombathelyre, hogy itt és szükség esetén a vépi vásáron végháza 
számára a legszükségesebbeket beszerezze.541 E levél más aspektusból erősíti meg a városi 
polgárok sorából több Keszthelyre, Kiskomáromba vasárukat, vas rudakat szállító kovács 
végakaratát; a város – hasonlóan a térség más oppidumaihoz – mind polgárai iparűzése és 
értékesítése, mind a termékek akkumlációjának és cseréjének helyet adó vásárai révén is 
kivette a részét a korszak meghatározó feladatából, a végvári rendszer fenntartásából.  

3.9.2. A városi polgárság vidéki pénzügyi, gazdasági kapcsolatai 

A város agrártérségben betöltött szerepe – még kisváros esetében is – összetett gazdasági, 
migrációs viszonyt hoz létre a környező települések körével; ezek a települések egyszerre 
jelenthetik a városi lakosság népesség utánpótlását, a kézművesek, szolgálók rekrutációjá-
nak kiindulóhelyét, és a városban megtermelt kézműipari termékek felvevőhelyeit is, mi-
képpen az agrártermékek is e kapcsolathálón keresztül bekerülnek a város és annak vásárai 
révén a tágabb térség árucseréjébe.542 A kereskedelmi kapcsolatok fő tendenciáit, a céhek 
és iparűzők városon belüli súlyának, differenciáltságának bemutatását követően egy másik 
forrástípus, a szombathelyi polgárok végrendeletei alapján a – döntően iparűző – polgárok 
pénzügyi, gazdasági kapcsolathálózatának elemzésével a városi lakosság térségi szerepvál-
lalását, annak földrajzi kiterjedtségét és beágyazottságát szeretném bemutatni. Az elemzés 
206 db, a város levéltárában fennmaradt végakarat alapján készült el.543 

A 206 végrendelkezőből összesen 38 fő (18,4 %) nevezte meg végakaratában saját 
maga, avagy férje/elhalt ura foglalkozását, illetve a szerszámok, avagy műhely örökítése, 
illetve árukészlet alapján engedett erre következtetni. További 69 esetben 33,5 % pedig a 
nominális vizsgálat alapján lehet csak a foglalkozásra vonatkozó következtetéseket levon-
ni. Az utóbbi módszer problematikusságát, illetve a helyi társadalom egykori működését 
kitűnően érzékelteti Csaszti avagy Szabó Jakab (1655) esete, aki a neve alapján egyértel-
műen a város nagyszámú szabóit gyarapítaná, míg végakaratából kereskedelmi méretű tex-
tiláruk, szövetek jelennek meg. Minden bizonnyal ő a tőkeerősebb szabók azon köréhez tar-
tozott, akik mind maguknak, mind esetleges viszonteladás számára jelentősebb szövet-tar-
talékot halmoztak fel, és ruházati termékeiket mind a város, mind térsége nem nemes és ne-
mes vásárlói, megrendelői számára készítették, illetve javításokat végeztek. A 17 foglalkozás 
– 15 iparűző, illetve a kereskedő és a deák – megoszlásáról az alábbi táblázat informál. 
 

                                                
 541 MOL P 1314. Batthyány cs. lt., Missiles, Nr. 33.076. Életútjára: Iványi 1983. A Szombathelyhez kötődő 

(levelei jelentős részét innen datáló, Széchényi püspökkel rokonságban álló) vicegenerális tevékenységé-
nek hadtörténeti jelentőségével Tóth Hajnalka foglalkozik. 

 542 A kérdéskörre: Maschke – Sydow 1974., Schulze 1985. (Elsősorban Wolfgang Leiser, Rolf Kießling, Ru-
dolf Endres, Herman Diederiks tanulmányai.) 

 543 A forrásokról l. 3.8. fejezetet. Korábbi eredményekre: Dominkovits 2008/b. 
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MESTERSÉG ÖNMEGNEVEZÉS 
ALAPJÁN 

ÖNMEGNEVEZÉS 
ALAPJÁN 

NÉV ALAPJÁN NÉV ALAPJÁN 

 Mester Feleség/özvegy Mester Feleség/özvegy 
Borbély - - 1 - 
Csapó - - 1 - 
Csiszár - - 1 - 
Csizmazia 1 - 4 3 
Deák 2 - - - 
Fürdős 2 1 - - 
Gombkötő - - 3 1 
Kereskedő 7 3 - - 
Kovács 6 2 - 3 
Lakatjártó - 2 - - 
Mészáros - 1 4 - 
Molnár - - - 1 
Nyeregjártó - - - 1 
Ötvös - - 1 1 
Pék (sütő) - - - 1 
Pintér 1 - - - 
Puskamíves/fegyvermester 1 - - - 
Szabó 2 1 14 6 
Szappanfőző - - 2 - 
Szíjártó - - - 1 
Szűcs - - 3 3 
Takács - - 2 - 
Varga 2 1 6 6 
Vendégfogadós 1 2 - - 
Összesen 25 13 42 27 

24. sz. táblázat 
A végrendelkezők foglalkozása 1616–1685. 

 A testálók által végrendeletükben tudatosan vallott mesterségek között kiemelke-
dően karakteres a kereskedők és a kovácsok száma. Míg a kereskedők esetében már az ed-
digi részeredmények is érzékeltették a foglalkozáscsoporton belüli, helyi mértékben jelen-
tős vagyoni differenciálódást, 544 ugyanez a jelenség – egy, a térség munkamegosztását te-
kintve cseppet sem jelentéktelen momentummal kiegészítve – ha nem is ilyen mértékben, 
de a kovácsokat is jellemezte. Szalay avagy Árkos György kovácsmester (1664) háza a 
Kám utcában feküdt, miképpen azt vasrudakban kint lévő követelései, más kovácsmeste-
rekkel szemben fennálló aktívumai jelzik; a Zala vármegyei Alsólendvától a Balaton-parti 
végvár-város Keszthelyig kiterjedt gazdasági kapcsolatokkal rendelkezett. Alkalmazkodó-
képességét, többlábonállását bizonyítva a város és a tágabb térség több kereskedőjéhez ha-
sonlóan ő is fantáziát látott a cukor előtti korszak nagy fontosságú édesítőszere, a méz ke-
reskedelmében, amelynek legfőbb felvevője és célhelye Bécs volt.545 Végrendelkezésekor 
10 fő majdnem 69 ft-tal, és szám-, vagy összegszerűen meg nem határozott vasrúddal tar-
tozott neki, miképpen 75 ft 50 d-os tőkéje még egy folyamatban lévő mézkereskedelmi 
ügyben feküdt. Vele szemben a kertes, külvárosias Karicsában ¼ házat, ahhoz „ragasztva” 
kovácsműhelyt birtokló Kecskés Tamás végrendelete nem tudósít hasonlóan aktív, az át-
lagnál nagyobb kockázatú, de nagyobb jövedelmet is hozható, szakmán belüli és/vagy azon 
kívüli kereskedelemmel kombinált iparűzésről. A ¼ telekhez járó 8 hold földje mellett még 
                                                
 544 Dominkovits 2004/b. 327-328. 
 545 Szende 1998., Dominkovits 2004/a. 309., 316-317. 
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11 hold vetése, 2 ökre, vasas szekere, ekéje, boronája jól mutatja, hogy egzisztenciája 
fenntartásában az iparűzés mellett a földművelésnek jelentős szerep jutott.546  
 A mezőváros kereskedők Nagyszombat (Galgóc) – Bécs – Grác – Varasd irányú 
tevékenysége egyben a kereskedelmi hatókör végpontjait is jelzi. A végrendeletek elszórt 
adatainak sokasága a szövetekkel, ruházati termékekkel, vassal- és vaseszközökkel, mézzel 
kereskedő személyek, illetve nyersanyagokat, félkész termékeket beszerző, avagy eladó 
iparűzők minden eddigi vizsgálatnál intenzívebb térségi jelenlétét mutatják be, összetett 
pénzügyi, kereskedelmi kapcsolathálózatát vetítik fel. Az összetett kapcsolatrendszerhez a 
legtöbb információt a végrendeletek adósságjegyzékei adják; az utódok vagyongyarapodá-
sát segítő aktívumok és a hagyatékot terhelő passzívumok a mindennapi élet szintjén mu-
tatják be a szombathelyi polgárok pénzügyi, gazdasági kapcsolatainak térségbe ágyazottsá-
gát. A 206 testálóból 63 (30,6 %) nevezett meg a végrendeletben adósokat, vagy hitelező-
ket; településsoros megoszlásukat az alábbi táblázat mutatja. 
 

Magyar várme-
gye/Osztrák örökös 

tartomány 

Település neve Aktívum Aktívum Passzívum Passzívum 

  Testálók 
száma (fő) 

Adósok 
száma (fő) 

Testálók 
száma (fő) 

Hitelezők 
száma (fő) 

Vas vármegye Abdalóc 
(Habdalóc) 

1 1 - - 

 Bozzai 1 1 - - 
 Császt 1 1 - - 
 Csatári 1 1 - - 
 Csém 1 2 - - 
 Felsőőr 2 2 - - 
 Gencs 4 4 - - 
 Geregye - - 1 1 
 Győrvár - - 1 1 
 Hídvég 1 1 - - 
 Hodász 1 1 - - 
 Hosszúfalu 1 1 - - 
 Ikervár 2 2 - - 
 Ják 3 4 - - 
 Kámon 4 4 3 3 
 Kenéz 3 6 2 2 
 Kertes547 2 2 - - 
 Kisunyom 2 2 1 1 
 Kopács 1 1 - - 
 Körmend 1 1 - - 
 Kőszeg 4 4 14 18 
 Kulcsárfalu 1 1 - - 
 Lipárt 2 4 - - 
 Ludad 1 1 - - 
 Magyarkeresztes 2 3 - - 
 Meggyes 1 1 - - 
 Muraszombat 1 1 - - 
 Nagyunyom - - 1 1 
 Narda 1 1 - - 

                                                
 546 Kecskéshez hasonló képet mutat az ugyancsak karicsai Kovács János végrendelete is.  
 547 Kertes nevű település Sopron és Veszprém vármegyében is található, mégis valószínűbb a Vas vármegye 

nyugati részén található Kertes/Gaas. Lipszky 1808. 303. 
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 Nárai 4 5 - - 
 Németújvár 1 1 1 1 
 Nyőgér 1 1 - - 
 Olad - - 1 1 
 Pecöl 1 1 - - 
 Perenye 2 2 - - 
 Perint 7 10 1 1 
 Pinkafő - - 1 1 
 Porno 2 4 - - 
 Porpác 1 2 - - 
 Rádóc 1 1 - - 
 Rohonc 3 3 4 4 
 Rum 1 2 - - 
 Sárvár - - 1 1 
 Söpte 1 1 - - 
 Szabar 1 1 - - 
 Szécsény 1 2 - - 
 Szentgotthárd - - 1 1 
 Szentkatalin 1 1 - - 
 Szentkereszt - - 1 1 
 Szentkirály 1 1 - - 
 Szentkút 1 1 - - 
 Szentmárton 1 2 - - 
 Szentmiklós 

[?]548 
1 2 - - 

 Sziget (Őrisziget) 2 2 - - 
 Szőllős 3 5 1 1 
 Újfalu 1 1 - - 
 Vép 7 9 1 1 
 Zarkaháza 1 1 - - 
Győr vármegye Győr 1 1 1 1 
Nyitra vármegye Galgóc 1 1 - - 
Sopron vármegye Bük 2 3 - - 
 Csepreg 4 5 - - 
 Locsmánd 1 1 - - 
 Lövő 1 1 - - 
 Röjtök 1 1 - - 
 Sopron - - 4 5 
 Vis 2 2 - - 
Veszprém vármegye Pápa - - 2 2 
Zala vármegye Alsólendva 1 6 - - 
 Csente (+Centi?) 2 2 - - 
 Csesztreg 1 2 - - 
 Dedes 1 1 - - 
 Dobronak 1 2 - - 
 Gosztola 

(Gostiolista) 
1 1 - - 

 Kapca 1 1 - - 
 Keszthely 2 2 2 3 
 Kiskomárom 1 1 - - 
 Kútfej 1 1 - - 

                                                
 548 Bizonytalan beazonosítású, nem zárható ki a Sopron vármegyei, Fertő melletti Szentmiklós sem! 
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 Lenti 1 3 - - 
 Szentgrót 1 1 - - 
Alsó-Ausztria Bécs - - 3 3 
 Bécsújhely - - 1 1 
Stájerország (Belső-
Ausztria) 

Grác - - 2 2 

25. sz. táblázat 
Szombathelyi polgárok hitel- és pénzügyi kapcsolatai 1616–1685.549 

 A végrendelkezők Vas vármegyében 58, Zala vármegyében 12, míg Sopron várme-
gyében 7, továbbá Győr, Veszprém és Nyitra vármegyékben 1-1 településen neveztek meg 
adóst, vagy hitelezőt. A határon túli kapcsolatok Észak és déli irányba interregionális em-
poriumokba (Bécs, Grác) vezetnek, illetve a máig kevéssé ismert szerepkörű, de a tér-
séggel folyamatosan kapcsolatban álló Bécsújhelyre.  

Ezen adatok alapján minden korábbinál differenciáltabban rajzolódnak ki a helyi és 
regionális kapcsolatok irányai. Vas vármegyén belül e kapcsolati háló keleti határa a Rába 
vonala alkotta, a legtávolabbi pontot a Nádasdy család mezővárosa, Ikervár jelentette; de 
az oly fontos átkelők mellett, mint [Rába]Hídvég, Rum, a folyóvonalra felfűzhető telepü-
lésláncolatnak a Batthyányak presideális mezővárosa, uradalomközpontja, Körmend is ré-
sze volt, miképpen a déli végpontot Szentgotthárd jelentette. A Rába vonaltól keletre csak 
vékonyka szálként Nyőgér említése ismert. Ugyanakkor a fenti átkelők és vásároshelyek 
bőséges lehetőséget adtak a hódolt területekkel történő kereskedelmi kapcsolatok fenntar-
tására. A másik vízfolyás, melyre települések sorát lehet felfűzni, a Gyöngyös; melynek 
folyásirányban az észak-észak-nyugati megyei végpontját Kőszeg jelentette. A Szombat-
helyig tartó folyószakaszon sorjáztak a kis falvak (pl. Ludad, Perenye, Herény, Kámon), 
melyek között az 1638-ig városi plébániát adó, győri püspöki uradalom részét képező 
szentmárton is tartozott. A Szombathelytől keletre eső térségben ugyancsak több falu a 
Gyöngyös mentén, vagy ahhoz közel feküdt (pl. Lipárt, Szécsény, Pecöl, Bozzai, Kenéz). 
A Szombathely Sárvár útvonalon fekvő, püspöki mezővároshoz közeli Vép, 1617-ig a gr. 
Zrínyi, majd a gr. Erdődy család egyik birtokközpontja ugyancsak intenzív kapcsolatban 
állt Szombathellyel. A vármegye nyugati része felé a Batthyány család uradalomközpont 
funkciót betöltő mezővárosai, Rohonc (illetve a közeli Hodász falu), Pinkafő és Német-
újvár jelentettek meghatározó határpontokat; bár valószínű, hogy a legnyugatibb település 
Felsőőr lehetett. A Perint melletti falvak (pl. Magyarkeresztes, vagy az apátsági székhely 
Porno) sora ugyancsak e kapcsolati körbe tartozott, miképpen a privilegizált mezőváros la-
kossága kifejezetten szoros kapcsolatban állt a kistérség szakrális szempontból is fontos te-
lepülésével, Jákkal.  
 A Vas vármegyén kívüli a két szomszédos nyugat-dunántúli vármegyéhez, Sopron-
hoz és Zalához fűzte erős szál a szombathelyi polgárokat. Míg az előző vármegyében a tér-
ség meghatározó szabad királyi városa, Sopron mellett elsősorban a Répce-völgy települé-
sei, a vármegye legjelentősebb mezővárosa, Csepreg, illetve Bük, Vis, Locsmánd jelennek 
meg, Zala esetében karakteresen jelenik meg Alsólendva mezőváros és a Lendva-vidék (pl. 
Dobronak), specialitásképpen pedig a Lenti végvár, Keszthely végvár-város és a Somogy 
vármegyei hódoltság irányában különösen jelentős Kiskomárom neveit kell kiemelni. Az 
utóbbi két esetben érdemes hangsúlyozni: a pénzügyi, gazdasági kapcsolatok szervesen 
összefonódtak a végvárak ellátásával, az adósságok vasrudak, vaseszközök és ruházati 
termékek miatt keletkeztek, valószínű ugyanez állhatott fenn Lenti kapcsán is. 

                                                
 549 A települések beazonosításához: Lipszky 1808. 
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Az előzőeknél jóval csekélyebb mértékű, kevésbé intenzív kapcsolatot jelző, piaco-
zás, kereskedelem révén fellépő adósságok jelentek meg Győr, Pápa – illetve a század má-
sodik feléből Galgóc – esetében.  
 Az aktívumok-passzívumok település-soros jegyzékét érdemes abból a szempontból 
is mérlegelni, hogy a Szombathellyel szomszédos települések (pl. Kámon, Nárai, Perint, 
Szőllős) lakosai, miképpen a kissé távolabbi Vép oppidumé is, döntően tartoztak a szombat-
helyi iparűzőknek, kereskedőknek. Ez egyértelműen egyfajta gazdasági függést is jelenthet, 
miképpen a hierarchia másik oldalát Kőszeg és polgársága jelzi, amely a század során a 
legintenzívebb gazdasági, pénzügyi kapcsolatot tartotta a szombathelyi polgárokkal. A 
hierarchikus viszonyt az is érzékelteti, hogy az eddig átnézett kőszegi végrendeletek cseppet 
sem mutatnak ilyen aktív kapcsolatot a két város lakossága között. Míg a szombathelyieknek 
többször kölcsönző Hans Feierabendt a kőszegi polgárok számára is többször hitelezett, cse-
kély az olyan kőszegi polgár, mint Caspar Khrabat, akinek 1640. évi végrendeletében a pá-
pai, monyorókeréki, rohonci adósok sorában két szombathelyit is megnevezett.550 A szom-
bathelyi polgárok kőszegi adósságainak specialitását a ruházati iparok űzőinek áruhitelei 
jelentették. E foglalkozáscsoport iparosai közül különösen a szűcsök munkáikkal a vármegye 
és a térség nemesi elitjével is kapcsolatban álltak (pl. Farkas Szűcs Pál [1676] adósai között 
Káldy Péter alispán, Lengyel János szigligeti kapitány, Enyedy János, Lindaméri Lénárt 
nevei is feltűnnek). Kőszeg fenti esetéhez képest kevésbé intenzív, de erősebb hierarchikus 
viszonyt mutatnak a Sopron városi és a határon túli gazdasági, pénzügyi kapcsolatok. 
 A városi lakosság kistérségi, térségi birtokszerzése a keresztesi szőlőbirtokok révén 
már említésre került. 1648–1684 között végrendeletük alapján 16 szombathelyi lakos ren-
delkezett a városon kívüli különböző típusú birtokokkal; a környező falvakban családi 
örökségből származó szántókkal (pl. Náraiban, Kámonban Nárai Barbély Péter, Sében 
Csempesz Ferenc, Kemesmáli Dorka), házörökséggel (Oladon Bodó János), de legértéke-
sebbek lehettek a szőlőbirtokok (Szentmiklósi Csizmazia György felesége Bozsokon, Hor-
vát Szűcs György felesége Hodászon, Babos András Ondodon és Gasztonyban, míg Ko-
czor Anna Csatáron bírt szőlőt). Már a bírói tisztet viselt Heés János személyében megje-
lent a környező falvakban jobbágybirtokkal rendelkező nemes-polgár; esete nem volt egye-
di, az ugyancsak a kiváltságoltak közé emelkedett Agh András özvegye Rönökön és Szent-
mihályban bírt jobbágytelkeket. Az ismeretlen Kőn/Kun Judit csak részben mutatott rokon-
ságot velük: gr. Csáky Lászlónak és hitvesének köszönhetően jure inscriptionis Pinkafőn 
800 ft értékű kőházat, Kertesen szőlőt, a Lappincs mellett 300 ft értékben jobbágytelkeket 
bírt. A jelentős részben családi, rokoni kötődéseik révén vármegyei birtokokkal rendelkező 
szombathelyiek közül csupán Heés és az Agh család esetében jelezhető a városi szerepvál-
lalás mellett a megyei kisnemesi társadalmi minta követése. 

3.10. Közelítések a 17. századi Szombathely társadalmához: 

mozaikok a végrendeletek nyújtotta képből 
551

 

A forrásadottságok függvényében, a közép- és kora újkori városkutatásban általánosan el-
terjedt a végrendeletek társadalomtörténeti elemzése.552 Ezért meglepő, hogy a 16. századi 
szórványadatokat követően a 17. századi társadalom- és jogtörténetkutatás más mezővá-
rosokkal szemben (pl. Győr, Gyöngyös, Kecskemét), mindmáig alig használta ezt a forrás-
típust és -bázist.553 Bár a szombathelyi végrendeletek alaki, formai szempontból is elem-

                                                
 550 VaML KFL Kőszeg város levéltára, Testamenta fasc. 18. no. 21. 
 551 Az elemzéshez felhasznált végrendeletek jegyzéke: Függelék-IV. 
 552  19–20. századi nemzetközi historiográfiai áttekintést ad: Szende 2004/a., Mátay 2004., a hazai kutatás 

legújabb áttekintése: Horváth J. 2009. 
 553 A korábbi szórványokra: Dominkovits 2006/c. 18. századi felhasználásra: Krajczárné 2004/2005. 
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zést érdemelnek – pl. az 1620-as, 1630-as évek dokumentumaiban figyelemre méltó a pol-
gári pecséthasználat,554 a későbbiekben női tanúk megjelenése,555 avagy a testamentum-
szövegek formakincsének változása –, miképpen e végrendeletek alkalmasak arra is, hogy 
esettanulmányok szintjén bemutatásra kerüljenek a város vagyonosabb és pauper testálói. 
Ugyanakkor e forrásbázisra építve, de azt meghaladva – az ellentmondások, tiltások és pe-
rek áttanulmányozásával – elemezhető az öröklési jog és annak helyi gyakorlat, miképpen 
az anyagi kultúra bemutatásához is az adott forrástípus nem elégséges.556  

A sok lehetséges kutatási irányból a város archivumában fennmaradt, kifejezetten 
az oppidum nemes és nem nemes polgárairól szóló, 3 fasciculusba, 248 számozott tételbe 
összevont 17. századi végrendeleteket 1685-ig bezáróan, az alábbi két kiemelt vizsgálati 
szempont alapján elemzem: 1.) a család nagysága 2.) a túlvilág felé fordulást, a városban 
működő egyházi intézményekkel folytatott kapcsolatrendszert, illetve szociális gondosko-
dást illusztrálva a szombathelyi polgárok kegyes hagyományai.557 Míg az első elemzési 
szempont csak megelőlegezhet egy későbbi, a 17/18. század fordulójától már anyakönyvek 
alapján is elvégezhető demográfiai vizsgálatot, a másik, a város társadalmát leíró fejeze-
tekhez szervesen kötődő egység külön tárgyalását a tartalom koncentrálása indokolta. 

A 19–20. századi végrendelet elemzésekkel szemben, anyakönyvek hiányában, saj-
nos nem mondható meg, hogy a fennmaradt végrendeletek milyen %-os arányban repre-
zentálják az egykori lakosságot. Joggal felmerül a kérdés: vajon sok, vagy kevés a helyi 
társadalom bármiféle vizsgálatához a fenti végrendelet-szám? Sok, ha Sopron vármegye 
egyik legjelentősebb oppidumára, Csepregre gondolunk, aminek a tárgyidőszakból csak 
pár végakarat ismert,558 miképpen a Bakony és a Kisalföld találkozásánál fekvő végvár-vá-
ros, Pápa, 17. századi nemesi, polgári lakosság is csak szórványosan előkerült végakarat-
okban „jelenik meg”.559 Az előzőekhez hasonlóan az egykori mezővárosi levéltár pusztu-
lása miatt e forrástípus az egykorú Keszthelyen is hiányzik.560 Ez a negatív kép erősödik 
fel, ha a hódoltsági katolikus centrumra, Kecskemétre tekintünk (17 db 1655–1685 kö-
zötti), míg Gyöngyös (református, katolikus testamentumokkal) a Szombathelyhez roko-
nítható ritka ellenpélda lehet.561 Ugyanakkor szerényebb mennyiségnek tűnik, ha a győri 
székeskáptalan földesurasága alatt álló, erődváros funkciót (is) betöltő Győr a hazai mező-
városok között egyedülállóan gazdag, 1000-es nagyságrendű 17. századi végrendeleti so-
rozatára gondolunk, melyből 1685-ig immáron 321 db jelent meg.562 A fenti forrásadottsá-
gok között mindenképpen jelentősnek kell tartani a 17. századi szombathelyi végrendeletek 
sorozatát, melynek időbeli és nemek szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. 
 

                                                
 554 Pl. ilyenek Beretvás Mihály (1616), Kenézi Szabó György (1627), Kenézi Szabó Györgyné (1631), 

Gombkötő Mártonné (1641), Csörge István (1663) végrendeletei. 
 555 Pl. asszonyok a tanúnévsorban: Beretvás Mihály (1616), Kis Gáspár felesége (1652), Sinko avagy Ta-

kács György (1657), Csörge István (1663),  
 556 Ugyanakkor a polgári vagyonszerkezet városi szintű elemzése e forrásbázisnál többet kíván. Ehhez szük-

ség van a jegyzőkönyvezett vagyonosztályok, a nagyon kevés vagyonjegyzék, adósságok végrehajtása 
során keletkezett végrehajtások, illetve a megisztrátus előtt felvallott ingatlan adásvételek egyes polgá-
rokra (polgárcsaládokra) vonatkozó összegyűjtésére.  

 557 Korábban egy 71 db-os, a vasvári káptalan végrendeleti iratsorozatára is kiterjesztett adatgyűjtés alapján 
az 1606–1665 közötti végrendelkezők vidéki kapcsolatait elemeztem. A hiteleshelyen található nagy-
számú nemesi végrendelet miatt itt csupán egy iratsorozat tárgyidőszakra vonatkozó teljességét néztem, 
ami a mezővárosi polgárság végrendeleteinek legjelentősebb gyűjtőhelye. Dominkovits 2008/b. 

 558 Dominkovits 1996. 
 559 Hermann 1998., Dominkovits 2004/c., Dominkovits 2006/c. 
 560 Végh 2007. passim. 
 561 Kecskemétre: Iványosi Szabó 2002. 17-33., Gyöngyösre: Németh 1991. 
 562 Horváth J. 1995–1997. 
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IDŐSZAK 
FÉRFI VÉGREN-

DELKEZŐ 
NŐI VÉGRENDELKEZŐ 

HÁZASPÁR KÖZÖS 
VÉGRENDELETE 

1616–1625 1 - - 
1626–1635 3 3 1 
1636–1645 9 8 1 
1646–1655 23 20 - 
1656–1665 35 37 - 
1666–1675 23 14 - 
1676–1685 14 10 - 
Év nélkül 2 2 - 
Összesen 110 94 2 

26. sz. táblázat 
A végrendeletek időrendi és nemek szerinti megoszlása 1616–1685.  

A 206 db végrendelet nemek szerinti megoszlása kiegyenlített; 53 %-a férfi, 45 %-a 
női testálótól származik. Szemben az elterjedt egykorú Sopron városi gyakorlattal, itt a há-
zaspárok közös végakarata (donatio mortis reciproca) nagyon csekély számú, a testálók 2 %-a 
élt ezzel a gyakorlattal.563 A későbbi társadalom-, jog- és mikrotörténeti elemzések szem-
pontjából érdemes hangsúlyozni, hogy több férj-feleség végrendeletpár maradt fenn (pl. 
Kenézy Szabó György és özvegye, Dorottya; Csizmazia György és felesége Jary Katus; 
Nagy avagy Vendégfogadó Márton és felesége, Rozina), miképpen oly eset is előfordul, 
ahol egy háztartásfő mindkét feleségének végakarata ismert (Hollósy István első felesége, 
Horváth Margit, majd második házastársa, Balás Borbála testamentuma is fennmaradt). 
Hasonlóképpen az öröklési jog speciális, mikrovizsgálatára érdemesek azon személyek, 
akiktől döntően ugyanazon jelzet alatt két végakarat maradt fenn (Szentmiklósi Csizmazia 
György: 1644, 1649; Bödör Mihály: 1644, 1656; Nagy Anna: 1652, 1664; Sinkó István: 
1665, 1679.). 

A források időbeli megoszlása is fölöttébb aránytalan; a fennmaradtak csupán 12,6 %-a 
keletkezett 1646 előtt. Ez az arány nem csak az írásbeli végrendelkezés helyi társadalom-
ban történt jelentős mérvű elterjedésével magyarázható, hanem betudható Hazatius Márton 
jegyző tudatosságának is, aki a jogbiztosítást szem előtt tartva a városi polgárok végren-
deleteiből a város számára másolati sorozatot készített. Gyakorlatát hivatali utódai is kö-
vették. Így a szombathelyi polgárok esetében – szemben Győrrel, ahol nem ok nélkül a föl-
desúr, a győri székeskáptalan intézménye vált dominánssá – nem a hiteleshely (a vasvári 
társaskáptalan), hanem a mezőváros archívuma a meghatározó forrásőrző intézmény.  

3.10.1. Családok és rokonok 

A végrendeletek nem tartoznak a történeti demográfia elfogadott forrásai közé, és ez már a 
forrás keletkezéséből is következik. Miképpen a testamentumok nem a teljes életutat te-
kintik át, a testálónak a javak örökítése a fő célja, és nem az, hogy családjáról átfogó képet 
adjon. A sok végrendeletekkel szemben felhozható kifogásból csak párat jeleznék; ritka az 
a testamentum, amely a jelentős gyermekhalandóságra utalva elhunyt gyermeket említ. Pá-
pai Szabó István özvegye, Giczi Anna (1659) egyik elhalt fiáról, míg Kovács Orsik (1678), 
leányáról emlékezett így meg. Az örökítésre koncentráló pragmatizmus kitűnően jelenik 
meg Hetésy András végakaratában (1660): javait felesége és két leánya között osztotta meg, 
nem említette 3., apácának állt leányát, miképpen korán elhunyt kisfiát sem. Ugyancsak 

                                                
 563 A latin terminus Sopronban használt megnevezés. A házaspárok végrendelete a hiteleshelyi források 

átnézésével is 1 db-al nő, ez Gorup János és Heés Anna 1659. évi közös végakarata: VaML VKHLt fv 
jkv 1659. no. 23. 
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bizonytalan a végakarat keletkezésétől a testáló haláláig eltelt idő, amely akár hosszabb pe-
riódus is lehetett, és amely alatt a család összetétele is megváltozhatott. A legkonkrétabban 
Forián Imre tollba mondott sorai érzékeltetik ezt a dilemmát (1658): „…ha gyermeke lezen 
s megh marad…”, úgy arról is gondoskodni kíván. Általában igaz: a legrészletesebbek a 
legbonyolultabb családi kapcsolatokkal rendelkezők végakaratai, míg mások a túlélő fő-
örökösön kívül jó, ha summatívan említenek mást (gyerekek, atyafiak).564 Már ebből is ki-
tűnik, e forrás nem helyettesítheti az anyakönyvek, esetleg részletes adóívek, vagy speciá-
lis urbáriumok adatsorait, sőt Szombathely esetében még a végrendeletek reprezentativi-
tása is vitatható. Ugyanakkor a középkori Sopron, Pozsony, Eperjes késő középkori társa-
dalomkutatásának eddigi eredményei arra utalnak, az értékelhető anyakönyvi adatsorok 
hiányában e forrástípus adta korlátozott lehetőségekre is figyelmet kell fordítani.565  

Házastársak, gyerekek: A párválasztás szempontjairól sajnos nem ismert, miképpen 
az egyik házasfél származási helyének megnevezése is csupán ritka szórvány adat, mikép-
pen a Forró utcai Rampfel János (1661) Ferenc fiáról megjegyezte: Vépről hozott feleséget. 
Iparűzők esetében gyakori, hogy a férj, vagy feleség második házassága során is ugyanabból 
a foglalkozáskörből választ, pl. Forián Erzsébet (1652), illetve Cseke Mihályné (1688) 
mindkét férje kovács volt, de ugyanez előfordulhat a gyerekek esetében is. Pl. a karicsai 
Kecskés Tamás kovács (1665) Erzsébet leánya is kovács felesége lett. 

A házastársak kisebbik fele már özvegyként testált, túlnyomó többségük (135 fő: 
66%) végakaratát első, második, avagy harmadik házasságában mondta tollba. Nagyon 
szerény részarányt (3 fő) képviselt az egyedülálló fiatalok végrendelkezése. Az önálló kis-
családdal nem rendelkezők közül speciális az őfelsége hadába induló Hollósy András (1633) 
végakarata. A végrendeletek szövegelemzéséből karakteresen bontakozik ki az egyszeri, és a 
gazdaság egybentartására, felhalmozásra, illetve a kiskorú gyermekek felnevelésére törekvő 
többszöri házasodás, melynek arányait szövegelemzés révén az alábbi táblázat érzékelteti: 
 

Kategória Férfi % Nő % 
Egyszer házasodott 39 54,2 26 41,9 
Kétszer házasodott 32 44,4 35 56,4 
Háromszor házasodott 1 1,4 1 1,6 
Összesen 72 100,0 62 100,0 

27. sz. táblázat 
A házasságok száma a végrendeletek alapján, 1616–1685. 

Sajnos a házasságkötési életkorokról, az újraházasodás időpontjairól forrásaink sem-
miféle adatot nem adnak. Sőt, a sorok írójában némi bizonytalanság van abban is, hogy vajon 
minden férfi és nő „csak” kétszer házasodott, vagy közöttük vannak, akikre inkább a „lega-
lább kétszer házasodott” meghatározás a megfelelőbb? Cseppet sem kizárható, hisz az első 
házasságból származó, felnőtt, kiházasított gyermek nem mindig került a későbbi testáláskor 
megemlítésre. A fenti, tendenciát jelző adatok alapján a férfi végrendelkezők nagyobb része 
egyszer nősült, kisebbik része legalább kétszer, míg a nők férjhezmenetelénél fordított arány 
jelenik meg. A torzítások ellenére is alacsony a háromszori házasság, míg a végrendelkezők 
összességének 50 %-át a legalább két házasságban élő férfiak és nők alkották.  
 

                                                
 564 Horváth J. 1995. 439. 
 565 A módszertanra és az adott városokra: Szende 2004/a. 92-106., Szende 2004/b. vö.: Tózsa-Rigó 2005. 
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GYERMEKEK SZÁMA A 
CSALÁDBAN 

FIÚ LÁNY ISMERETLEN 
NEMŰ 

ÖSSZESEN 

1 22 23 2 47 
2 38 28 4 70 
3 23 24 7 54 
4 13 7 - 20 
5 5 5 - 10 
6 4 2 - 6 

28. sz. táblázat 
A túlélő gyermekek száma Szombathelyen, 1616–1685.566 

 A végrendeletben említett, túlélő gyermekek számszerűsíthető adatai az 1-2 gyer-
mekkel rendelkező családok többségére utalnak (47, illetve 35 család), a 3-4 gyermekes 
családok csekélyebb számban jelentek meg (18, illetve 5). A két csoport közötti lehetséges 
arányeltolódás jelzi a 17, csupán általánosságban „gyermekim”-et említő testáló, miképpen 
e bizonytalanságot erősítik fel a végrendeletekben nem említett, döntően kiskorúan elhalt 
gyermekek. Mindezen bizonytalanságok ellenére úgy tűnik, a 4-nél nagyobb túlélő gyer-
mekszámmal rendelkező családok száma elenyésző volt, és a családnagyság nem függött 
közvetlenül a vagyontól. (Így a kiskaricsai ¼ házas Kecskés Tamásnak 5 gyermeke, míg a 
városi elithez tartozó Heés Jánosnak 3.) A 3-4 gyermekes családok jelentős része esetében 
e gyermekszám a kétszer házasság révén állt elő. A testálók többször próbáltak gondos-
kodni az árván maradó gyermekeikről; míg Péter deák özvegye, Dorica (1665) húgát ne-
vezte meg gyámnak, Toth Annok (1686), aki nem férjére, hanem sógora feleségének 
gyámságára bízta gyermekeit.567  
 Szülők és unokák: A végrendeletek nagyon csekély száma (3 %-a) tartalmaznak 
konkrét információt (ruhadarab testálása, lakhatás megengedése) a végrendelkezéskor még 
élő előző generációra, a szülőkre (döntően az asszonyokra). Hasonlóképpen kevés (és ál-
talános) a következő generációra kitekintő végakarat. Pl. Beretvás Mihályné, Erzsébet 
(1632) gyerekei mellett szinte csak megemlíti unokáit, míg a városi elithez tartozó Kupricz 
István (1657) unokái (Jari Imre és Jankó) megnevezésével az öröklés több generációs 
rendjét írta elő. Mindez a férj-feleség családon belül megnőtt szerepét jelzi, ami olykor a 
közös vagyonszerzéssel elismerő szavakban jelenik meg, miképpen ezt a kereskedő 
Umbszonszt Mihály (1662) hangsúlyozta.568  
 

SZÜLŐK 
EMLÍTÉSE 

SZÜLŐK 
EMLÍTÉSE 

UNOKÁK 
EMLÍTÉSE 

UNOKÁK 
EMLÍTÉSE 

UNOKÁK 
EMLÍTÉSE 

TESTÁLÓK 
SZÁMA 

Apa Anya Fiú Leány Ismeretlen nemű  
1 5 4 2 6 14 

29. sz. táblázat 
A szülők és az unokák említése a végrendeletekben, 1616–1685. 

Rokonok: Mindössze 31 végrendelkező, a testálók 15 %-a említi meg az oldalági 
rokonokat (testvérek, sógorok, sógornők stb.), akik két tendencia mentén még így is jóval 
gyakrabban kerülnek említésre, mint a szülők. A végrendelkezők egy része vagy korábbi 
megegyezésre hivatkozva, vagy házastárssal való közszerzeményt hangsúlyozva kizárta a 
rokonokat javai örökléséből. Így tett a vezető városi elithez tartozó Kupricz István (1657), 
aki bevallása szerint korábban minden atyafit készpénzben kifizetett, avagy a kisnemesi 

                                                
 566 Az elemzés mintája: Szende 2004/a. 102. 
 567 VaML SzVLt Test. fasc. A. no. 20. 
 568 A szabad királyi városokban a késő középkortól tapasztalható jelenségre: Szende 2004/a. 100. 
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rokonsággal rendelkező Adorján Ilona (1663), ő is az atyafiakkal a testálás előtt megegye-
zett. Farkas Márton özvegye (1657) az osztályos atyafiak hiányát rögzítette, a Kiskaricsá-
ban lakó Német Tamásné (1666) pedig határozottan kijelentette: az osztályos atyafiaknak 
semmi közük sincs testálásra kerülő javaihoz. A kisebb ruhák, csekély készpénz kiadása 
mellett személyük többnyire az egyetlen természetes főörökös esetleges halála bekövet-
keztével értékelődött fel, ahogy ezt Skerlecz Gombkötő Márton (1648) végakarata mutatja. 
Az öröklési szokások és nem az együttélés következménye volt a rokonok szerepének na-
gyobb mérvű szabályozása, amivel perek elkerülésével akaratuk biztosítását kívánták el-
érni, hisz a mezővárosi javakért (vagy azok becsáráért) az olyan távol élő rokonok is je-
lentkeztek, mint tették ezt 1628-ban a Balogh család örökségéért a Pozsonyban és az alsó-
ausztriai Gumpoldskirchenben élők, vagy 1669-ben, Czapó István Forró utcai háza kap-
csán a Sárvárott, Győrben lakó örökösök.569 A Szombathely közeli települések sorából ki-
tűnik a vasvári káptalan jobbágyfaluja, Kenéz, melyből elszármazottak intenzív kapcsola-
tot tartottak a helyben maradottakkal.570 
 Szolgálók: Miképpen arra az 1643. évi tizedjegyzék is utal, a városban jelentős 
számú zsellér státusú személy élt, akik közül többen a vagyonosabb polgárok háztartásában, 
gazdaságában dolgozhattak. A végrendeletek közül mindössze 5 testáló emlékezett meg 6 
szolgálóról, és 2 testáló 2 szolgálóleányról (összesen 3,4 %). Az utóbbiak között egyedi 
lehetett Szalay Csizmazia Jánosné esete (1664), akinek háztartásában Orsik húga szolgált. 
Nékik elmaradt díjukat, illetve kisebb ruházati tárgyakat hagytak. A szolgálók mellett a 
házak zsúfoltságát jelezve olykor fel-felbukkannak „albérlők” is; így Csaszti avagy Szabo 
Jakab (1655) a kiskamarájában lakó, 11 ft-tal adós Varga Pálról emlékezett meg. 

3.10.2. A kegyesség és a szociális gondoskodás megnyilvánulásai  

A kortársak által is tours-i Szent Márton szülőhazájaként számontartott püspöki mezővá-
rosban a 17. század elején két középkori eredetű szentegyház működött; a Némethy Ger-
gely hajdúkapitány hadjárata után (1605) a helyi lakosság áldozatkészségéből megújult, a 
szomszédos püspöki településnek is nevet adó Szent Márton plébánia templom571 – amely-
ben a plébánosi szolgálatot gyakran a 4-5 fős vasvári társaskáptalan egy tagja látta el (pl. 
1606–1612:, a kisnemesi családból származó Bácsmegyey Mihály; 1612–1613: Pápay Já-
nos; 1614–1616: Nyilasi Péter; 1619–1628: a városért, a papnevelésért sokat tevő Sobry 
Márton)572 – , és a városi lakosság körében kevésbé frekventált ún. várbeli Boldogasszony 
templom. A 17. század 30-as éveiben a győri püspökök két, a konfesszionalizáció évszáza-
dában a hitterjesztésben nagy szerepet játszó szerzetesrend megtelepítésével megújították a 
város egyházi intézményeit. Sennyey püspök 1630-ban a mariánus ferences rendet telepí-
tette vissza 16. század derekán elhagyott kolostorába, majd szentelte fel (1634) templo-
mát.573 A jezsuiták szombathelyi betelepítését is latolgató Draskovich püspök 1638 Húsvét 
ünnepén a katolikus missziós tevékenységben ugyancsak élenjáró domonkos szerzeteseket 
a város polgáraival konfliktusba kerülve, a Szent Márton templom átadásával és a vagyo-
nától megfosztott plébánia Boldogasszony templomba helyezésével telepítette le.574 Így a 
középkori rendtartomány összeomlását követően a Magyar Királyságban Szombathelyen 

                                                
 569 VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 20r., uo. Prot. 1668/1672. 89. 
 570 A beazonosítható rokonok az alábbi településeken laktak: Vas vármegyében: Kenézen 2, Mihályházán 1, 

Rádon 1, Sárvárott 1, Szentmártonban 1, Vépen 1. A Zala vármegyei Mindszenten, miképpen a veszp-
rémi Pápán 1-1 fő, hasonlóképpen Győrben és Pozsonyban is 1-1 fő, Horvátországban is 1 fő. 

 571 A templom 17. századi építéstörténetéről: Zsámbéky 2001. 
 572 Horváth 1993. 358-359., az egyes személyek életútjára: Bedy 1939., Pfeiffer 1998. A vasvári kanonokok 

archontológiája: Géfin 1929. 319-322. 
 573 Horváth 1993. 364-370., Takács 1997., 
 574 Zsámbéky 1998. 8-12., Wysokinski 2001. 58-66.vö.: Tóth 2007/a. 192., 314., Tóth 2007/b. 101. 



 – 109 – 

alapítottak először domonkos rendházat, amelynek jelentőségét érzékelteti, hogy Róma az 
egyetlen török kori magyarországi domonkos missziós helyként ismert el.575 
 Míg a 17. század első harmadából származó csekély számú végrendeletben a tes-
táló, ha lelki üdvére gondolt, úgy kegyes hagyományként a mezővárosban a plébánia 
templomra legált, a század második felében immáron 3 egyházi intézmény feladatává vált 
a város és a térség lakóinak lelki gondozása, szükség esetén karitatív feladatok ellátása. A 
végrendelkező városi polgárok differenciáltan fordultak az egyes egyházi intézmények 
felé. Számszerűen a végrendelkezők szerény többsége (53 fő) a ferences, valamennyivel 
kevesebb (49 fő) pedig a domonkos rendház számára hagyományozott; és jóval csekélyebb 
számban (28 fő) testáltak a Boldogasszony templom számára. Önmagukban e számadatok 
annyiban félrevezetők, hogy a polgárok jelentős része ugyanazon értékben, vagy csekély 
eltéréssel mindhárom egyházra testált (26 fő), nagyon jelentős a mindkét szerzetesrend 
(szürke barátok, azaz ferencesek, fehér barátok, azaz domonkosok) számára egyszerre tes-
tálók száma is, míg viszonylag csekély az egyedi preferencia aránya. Ugyanakkor az már 
most is jelezhető, hogy az 1-5 ft készpénz, mise, szent olaj-, avagy művészettörténeti ana-
lízisekre is érdemes oltáralapítványok, gyolcs nagyobb hányadát a városi polgárok a feren-
cesekre hagyták. (A városi elit oly’ jelentősebb vagyonnal bíró tagja, mint Hetésy András 
200 ft-os nagyságrendben hozott létre alapítványt a ferences templom részére, amit a város 
kezelt, kamatait pedig a rend használhatta fel.) A város egyházi intézményei között, a vég-
rendeletek kegyes hagyományai alapján, a vagyonát, presztízsét vesztett új plébánia jóval 
csekélyebb súllyal jelent meg, mint a két szerzetesrendi kolostor és templom. Valójában a 
plébánia templomot érinti, de az egyházról és híveiről történő kegyúri gondoskodás lecsa-
pódásának is értelmezhető az a mezővárosi polgári hagyományozás, amely során Szappan-
főző avagy Hertl Péter (1648) a magyarkeresztesi aktívumát a város számára akkor, ha az 
új temetőt kívánna létesíteni. A kegyes hagyományok között a vasvári káptalant csupán 
egy említéssel találjuk; ez is érzékelteti, hogy a város lakossága az intézmény funkcióját az 
írásbeliség, jogbiztosítás terén értékelte, az ott tevékenykedő jól képzett, művelt, világi pa-
pok sorát – akik közül később több a győri, vagy a szomszédos veszprémi egyházmegye 
elitjébe emelkedett – többnyire plébánosként tisztelte (pl. 1642–1643: Folnay Ferenc ka-
nonok, 1644–1646: Philippasich Péter kapornaki apát; 1648–1657: Fenessy Mihály éneklő, 
majd olvasókanonok; 1670–1673: Tormássy Péter olvasókanonok; 1674–1675: Lóránth 
Pál dékán kanonok).576 
 A végrendeletben rögzített temetkezési helyek a fenti súlypontokat méginkább 
kiemelik. Míg a városvezető elit tagjainak a többsége (1655: Babos András deák, 1656: 
Bödör Mihály; 1660: Nagy György, majd özvegye, Forián Borbála) inkább a ferences 
templomba kívánt temetkezni,577 a Szent Márton templom inkább a városban – illetve a tá-
gabb térségben – lakó vármegyei nemesség temetkezési helye lett (pl. felsőkáldy Káldy Fe-
renc alispán, dunántúli vicegenerális, Györffy Gáspár vármegyei perceptor), de ritkábban 
városi családok tagjai is e végső nyughelyet rögzítették (1666: Adorján Ilona), miképpen 
egyes polgárcsaládok a tradíció erejénél fogva folyamatosan ide temetkeztek (pl. Kenézi 
Szabo).578 A Szent Márton templom vagyonát és városban és térségben betöltött „presztí-
zsét” hosszú távon jelentősen növelte gr. Erdődy György felesége, özvegye, gr. Batthyány 
Erzsébet mecenatúrája, aki 1668–1672 között jelentős pénzösszeg biztosításával, a Bat-
thyány családnak dolgozó Carlo della Torre építész tervei alapján a mai háromhajós for-

                                                
 575 Tóth 2007/b. 99., 313-314., 324. 
 576 Horváth 1993. 359-360., Bedy 1939., Pfeiffer 1998. A módszertanra és győri analógiára: Horváth J. 

1994., Horváth J. 2000. 
 577 A ferences templom városi társadalomban betöltött szerepére: Takács 1997. 
 578 A Szent Márton templom sírköveiről (Enyedy, Hedly): Zsámbéky 1990., támogatóinak adattára: 

Zsámbéky 2001. 
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mában átépíttette a templomot, 1673. évi végakaratában temetkezési helyét itt jelölte ki, az 
1000 ft-os misealapítvány mellé még több tételben 7000 ft-ot hagyott az atyáknak és a 
templomnak, illetve soproni háza eladása esetén további 4000 ft-ot a kolostor építésére 
helyezett kilátásba.579 Bár majd’ egy generációval később (1697–1698 során) Batthyány 
(II.) Ádám és Nádasdy Tamás is felfigyelt a ferences rendházra és templomra, az épületet 
kvalitásos festményekkel ellátó mecenaturájuk nem állítható az előzővel párhuzamba.580 A 
két szerzetesrendi templomhoz képest várbeli Boldogasszony templom presztízse jóval 
szerényebb volt (1645: Szűcs Mihályné).581 
 A 17. században nőtt az igény a középkori eredetű laikus vallási társulatok iránt; a 
század első fele (1616–1652) az egyházmegyében is az alapítások dinamikus fejlődését 
jelentette (Győr, Sopron).582. Bár a rózsafüzér tisztelet elterjesztését szokás a szombathelyi 
rendház alapításban meghatározó Sigismundo Ferrari nevéhez, az 1636-os alapításhoz 
fűzni, az eddigi ismeretek szerint Szombathelyen viszonylag későn jöttek létre a kongregá-
ciók; a Rózsafüzér Társulatról működéséről az első biztos adatok 1715-ből ismertek.583 A 
kongregáció korábbi működésének lehetőségét veti fel Körmendi Benedek özvegye (1675) 
és Szily Pálné (1683) végrendelete, akik a Szent Márton templomhoz kötve külön 
legatumokat hangsúlyoztak az ottani „Rosarium”-ra. A városban ekkor már működhetett 
laikus társulat, hisz Umbszonszt Mihály (1662) végakaratában egy pontosan meg nem ne-
vezett – valószínű mindenki által jól ismert és akkor egyetlen – kongregációra hagyott 2 ft-
ot. Kozma János kovács felesége, Ányos Zsuzsanna majd’ negyed századdal később, 1689-
ben keletkezett végakaratában pedig egy eddig ismeretlen, ugyancsak a domonkosok Szent 
Márton templomához kötött Boldogasszony Kongregációt említ, amire 5 ft-ot hagyott.584 
  A közép- és kora újkori önálló gazdálkodási egységként kezelt ispotályok elsősor-
ban a szegénygondozás, és nem az egészségügyi ellátás városi intézményei közé tartoz-
tak.585 A ferences rend 1360 körül rendháza közelében, a későbbi Gyöngyös utcában alapí-
tott ispotálya586 lehetett a jogelőde a rend 16. századi távozását követően a városi kezelésbe 
került Szent András ispotálynak – amelyhez a 16. század végén malombirtok is tartozott –, 
amelynek működése az 1620-as évek elejéig ismert.587 A városi jegyzőkönyvekben 1640-
től, a végrendeletekben 1645-től tűnnek fel csekély számban a szegények, koldusok szá-
mára rendelt kegyes hagyományok (1-25 ft-os pénzösszegek, 1 vég kendula), melyeket a 
fenti célból a város kezelésére bíztak (1645–1685 között 9 eset; 4,4 %). Az 1670-es évek 
elején új ispotály létrehozását tervezhette a város; Barbély István 1672. évi végakaratában 
e célra ajánlotta fel a Királyszéken fekvő szőlőjét.588 Egy évvel később, 1673-ban, a 
domonkos rend kiemelkedő mecénása, a Szombathelynek is kölcsönző gr. Batthyány Er-
zsébet, a városnál letett 2000 ft-jából a domonkos prior gondnoksága alatt a mezővárosi is-
potályt fundált. Bár a város a koldusok eltartására szánt kamatokat rendszeresen fizette, de 
a törzstőkét csak 1732-ben tette le. Valószínű, hogy a grófnő testálása – az 1667-ben Szom-

                                                
 579 Zsámbéky 1999. 239-253., a testamentum egy másolati példánya: SL SVMLt A. Jur. Tom. 1. fasc. 46. 

no. 2097. 
 580 Buzási 207. 115-121. 
 581 A szombathelyi polgárok csak szórványosan, mindig a helyiek mellett testáltak városukon kívüli 

települések szentegyházaira. Egyértelműen a szülőföldhöz fűződő kötelék jelenik meg 1 kenézi (Vas 
vm.), 1 erdélyi Monostor templomával kapcsolatos testálásban. Ezeken kívül még egy-egy fő a szentkúti 
templomra, illetve a németújvári ferencesek egyházára testált. 

 582 Tüskés – Knapp 2001. 283-284. 
 583 Szalay 1939. 101-102. 
 584 VaML SzVLt Test. fasc. A. no. 38. 
 585 Kubinyi 1999., Majorossy – Szende 2007. 
 586 Bencze 1964. 535., Horváth 1993. 391., Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 1999. 177-178. 
 587 Bencze 1964. 536. (Sajnos adatai megbízhatatlanok.) Horváth 1993. 391., Kiss – Tóth – Zágorhidi 

Czigány 1999. 178. 
 588 VaML SzVLt Test. fasc. B. no. 96. 



 – 111 – 

bathelynek kölcsönzött pénzösszeg szerepe – is hatást gyakorolhatott arra, hogy a város 
1673-tól nagyobb szabású ispotály és kórház építésébe kezdett,589 ami a régi ispotály meg-
újítását jelentette. A földszintes, kétszobás épület egy 1688. évi adat alapján a ferences ko-
lostorral szemben, a Gyöngyös kapun kívül helyezkedett el.590 Az időszak végén gazdag pol-
gári magánalapításra került sor; 1682-ben, a helyi polgári elitcsaládból származó Hazatius 
Ferenc – Hazatius János jegyző, bíró fivére – ház és ingatlanvásárlással, 10-15 elaggott vá-
rosi polgár számára teljes ellátással, további 8-10 szegénynek lakhatással megalapította a 
Szent Erzsébet ispotályt.591 Úgy tűnik, a hosszabb várakozás, az 1670-es évek szándékait kö-
vetően az 1680-as években a szegénygondozás a korábbinál jóval jelentősebb teret kapott 
mind a várospolitikában, mind a polgárság életfelfogásában. A helyi polgárcsaládból szár-
mazó, bécsi Pazmaneumban tanult, Zsirán, majd Sopronkövesden plébánosi szolgálatot ellá-
tott Birhám János végrendeletében kiemelkedően magas összeget, 1000 ft-ot hagyott a városi 
ispotályra, amit 1689-től más testálók is magasabb összeggel (25 ft) támogattak.592  

3.11. Szombathely mezőváros gazdálkodása, a bírói számadások egyes tanulságai 

Míg a városi autonómia jogi alapját, kereteit a (földesúri, uralkodói) privilegiumok terem-
tették meg, az autonómia érvényesülésének, a település és a polgárok közössége virágzásá-
nak, fejlődésének meghatározó feltételét a város pénzügyi egyensúlyra, feleslegek képzé-
sére, felhalmozási alapok megteremtésére törekvő gazdálkodása jelentette.593 A fennmaradt 
városi számadások summatív összegeinek meghatározó tendenciáját – a hadellátásra, túl-
élésre koncentráló háborús, vagy nagyobb közösségi célokat szolgálva beruházásokat 
igénylő, deficitet hozó esztendők mellett – a városi költségvetési egyensúly megőrzése és 
emellett kisebb maradványok képzését jellemezte. Ebből az alapállásból kiindulva szeret-
ném némileg részletesebben bemutatni a város gazdálkodásának legfőbb jellemzőit. 

Szombathelyen a város éves gazdasági tevékenységéről, bevétel-kiadási mérlegéről, 
részletes, tételes kötelezettséggel domináns gyakorlatként a tárgyév bírájának kellett be-
számolnia, számadásait a jegyző készítette, de ismert a bíró kézírásával készült elszámolás 
is (pl. Barbély Istváné 1621-ből).594 Bár a bírói beszámolás időpontját statutumokkal folya-
matosan próbálta a közgyűlés a hivatali év leteltének a közelében tartani – pl. 1628. már-
cius 3-án mondták ki, hogy a számadásokat minden felelős személy felkészültével a követ-
kező 3. hétfőn kellett azt megkezdeni595 –, de annak a megtétele és elfogadása (miképpen 
az Nyilas János, domonkosfalvai Nagy György esetében is történt), olykor a restanciák át-
meneti görgetésével hosszabb időre is elhúzódhatott, ami pl. Csákány Péter 1658–1659–
1660 évi hivatalviseléséről készült végelszámolást is jellemezte.596 A bírói hivatalviselés és 
az elszámolás elfogadásának időpontja a kifogásolt bírói számadások esetében jelentősen 
kitolódhatott (pl. Hetésy András 1628/1629-es vitatott számadása 1634 elején zárult le). 
Jelentősebb pénzösszeg esetén a közköltségekkel elszámolni nem tudó bíró, vagy özvegye 
vagyonából a restanciát, vagy hiányt a városvezetés a végrehajtás útján is behajtotta. E 
gyakorlatot többször is érvényesítették. A kisebb tartozás miatt 1664. májusában humánu-
sabban vitték végbe Szily Gergely özvegyével, Gerie Annával hároméves bírói hivatalt vi-
selt férje 110 ft-tos hiánya miatt, melyből az asszony csak 75 ft 50 d-t tudott visszafi-

                                                
 589 Horváth 1993. 392. 
 590 VaML SzVLt Prot. 1686/1689. 371. 
 591 Horváth 1993. 382-393., Zsámbéky 1999. 248-249. SzEL SzPLt Vegyes iratok. sz. n. 
 592 Horváth 1993. 333-334. 
 593 Egy, jogilag, funkcionálisan több várostípus (birodalmi város, tartományi város, svájci kanton központ) 

forrásadottságait, gazdálkodását bemutató kötet: Maschke – Sydow 1973.  
 594 Ld. erről: Dominkovits 2006/b. 
 595 VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 20v.,  
 596 VaML SzVLt Prot. 1653/1654. 137., 225. (Nyilas, Nagy), Prot. 1658/1660. 114. (Csákány),  
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zetni.597 1675 szeptemberében keményebben léptek fel Bozzay Mátyás özvegyével, 
Kőrősy Katával férje kétéves bírói számadáshiánya miatt. A volt bíró egykor 694 ft 95 ½ 
d-ral maradt adósa városának, amiből életében csak 300 ft-ot fizetett meg és özvegye is 
csupán a hiány egy töredékét, 132 ft-ot tudott megadni. A város a közel 263 ft-os tartozást 
a Bozzay javakból végrehajtás útján szerezte meg.598  

Míg a korábbi bírói számadásokról, azokkal szemben felmerült diffikultásokról 
csak a városi jegyzőkönyv rövid bejegyzéseiből nyerhetők töredékes információk, az 
1621/1622. évből immáron fennmaradtak Barbély Péter bíró számadásai. A speciális a há-
borús „esztendő” (Bethlen Gábor 1619 őszén kezdődött, Dunántúlt is érintő hadjáratának 
az időszaka) várost és a térséget érintő hadieseményeket is rögzítő, narratív bírói elszámo-
lása sajnos csak a kiadási oldalt tartalmazza; ez az 572 ft 42 d-os költség közel duplája a 
17. század első számadásaiban megszokottnak.599 Hasonlóképpen narratív Hetésy András 
1628/1629. évről készített számadása is, aki az elhúzódó vizsgálat lezárás előtt, 1633. évi 
megállapítása szerint ekkor fölöttébb jelentős hiánnyal, 130 ft 27 d-ral nem tudott elszá-
molni.600 Esete önálló feldolgozást is megérdemel. Szerencsére Szele István 1626/1627. bí-
rói számadása már kiadás-bevételi oldalt mutat; maga a forrástípus pedig a megelőző, töre-
dékes példányokat követően,601 az 1640-es évek végéttől egyre nagyobb számban került 
feltárásra. A szombathelyi számadások a korai hazai mezővárosi számadások közé tartoznak; 
a jelentős forráspusztulást érzékelteti, hogy a más nagyságrendű és gazdasági környezetben 
fekvő mezővárosok közül is Nagykőrösön 1626-tól, Miskolcon 1678-tól maradtak fenn a 
városgazdálkodás alapvető forrásai.602 A füzet formájú forrástípust 1626/1627-től a kiadási-
bevételi oldalak tudatos elkülönítése jellemzi, ugyanakkor a rovatszerkezetek nem alakultak 
ki. Míg a 17. század derekától egyre jobban törekedtek e jegyzők a bevétel-típusok egy „cso-
portba” történő számbavételére, a kiadásokat végig annales-szerűen, kronologikus rendben 
jegyezték, az 1660-as évekre egyre rövidebb, háttérinformációkat adó kommentárokkal.603 A 
vegyes városi iratanyagból feltárt és teljes 1626/0627–1685/1686 közötti városi számadás-
könyvek bevétel-kiadási adatsorainak főszámait az alábbi táblázat foglalja össze.  
 

                                                
 597 VaML SzVLt Prot 1664/1668. 8.  
 598 VaML SzVLt Prot. 1672/1678. fol. 167r-v. 
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 600 VaML SzVLt V. 102. c. fasc. O. no. 2., uo. Prot. 1631/1636. 210., Feiszt 1986. 127-128. 
 601 Ilyen pl. az 1643/1644. évből fennmaradt: VaML SzVLt A. Misc. fasc. I. 
 602 Nagykőrös: Buza 1984. 4.; Miskolc: Bán 1997., Bán 1998. 405-440. Az ekkor zálogbirtokosai mellett is 

az Alsó-ausztriai Kamara fennhatósága alá tartozó Kőszeg oppidum esetében jóval differenciáltabb a 
számadási dokuemntumok sora, a városi kancellária működése már ekkor a szabad királyi városokéval 
rokon. 

 603 A térség hivatali írásbeliségének szintjeit és eltéréseit jelzi, hogy Sopron sz. kir. város esetében már az 
1528. évi városi kamarási számadáskönyv mind bevételi, mind kiadási oldala rovatszerkezetű: SL SVLt 
KAR 1. k., 1528. 1-91. 
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ÉV BEVÉTEL KIADÁS AKTÍVUM PASSZÍVUM 
1626/1627  293 ft  11 d  262 ft  43 d  30 ft  68 d - 
1647/1648  292 ft  20 d  1327 ft  2 d -  1034 ft  82 d 
1651/1652  306 ft  9 d  301 ft  45 d  4 ft  64 d - 
1657/1658  640 ft  54 d  391 ft  50 ½ d  249 ft  3 ½ d - 
1659/1660  565 ft  85 d  343 ft  61 d  222 ft  24 d - 
1661/1662  602 ft  38 d  426 ft  15 d  176 ft  23 d - 
1662/1663  1328 ft  87 d  406 ft  59 d  922 ft  27 d - 
1663/1664  381 ft  63 d  229 ft  46 d  152 ft  17 d - 
1664/1665  315 ft  6 d  625 ft  99 d -  310 ft  93 d 
1665/1666  1856 ft  46 ½ d  1789 ft  55 ½ d  66 ft  91 d - 
1666/1667  305 ft  3 d  268 ft  41 d  36 ft  62 d - 
1667/1668  1286 ft  53 ½ d  1269 ft  53 d  17 ft  ½ d - 
1677/1678  1123 ft  12 d  432 ft  59 d  690 ft  53 d - 
1678/1679  285 ft  55 d  464 ft  82 d -  179 ft  27 d 
1679/1680  1137 ft  92 d  899 ft  19 d  238 ft  73 d - 
1685/1686  372 ft  57 d  870 ft  25 d -  497 ft  30 d 

30. sz. táblázat 
Szombathely mezőváros bevételi-kiadási végösszegei a bírói számadások alapján, 1626–1686.604  

A bevétel-szerkezet módosulásainak, a kiadások legfőbb tendenciáinak jelzése előtt 
a négy deficites esztendő kapcsán hangsúlyozni kell, hogy a deficitet minden esztendőben 
más okozta. 1647/1648 során a város nem csak megnövekedett „lobbytevékenységre” for-
dított jelentős költségeket (ajándékok Draskovich János nádornak, Pálffy Pál kamarael-
nöknek, a személynöknek, illetve ismeretlen célú kifizetések Nádasdy Ferenc vezető fami-
liárisai, Tolnay János ügyvéd, Vitnyédy János sárvári provizor számára), de ebben az év-
ben felmérték a szőlőhegyet, és önmagában nagy tételt jelentett Meszlényi Benedek vasi 
alispán házának megvásárlása. Az 1664/1665. háborús esztendőben a hadmozdulatokkal 
kapcsolatos kiadások (katonaság, „trén” ellátása és mozgásának segítése, postaszolgálat 
működtetése, főnemesek, tisztek szállás- és ellátási költségei) jelentettek plusz terheket. Az 
1678/1679-es békeévet érdemes részletesebben is megfigyelni. A legnagyobb egyösszegű 
kifizetést Batthyány Erzsébet 1667-ben lefizetett, 2000 ft-os kölcsönének 120 ft-os, a do-
monkos rend számára fizetendő évi kamata jelentette (ami a bevételek 42 %-a, a kiadások 
26 %-a, a teljes passívum 2/3-a volt). Ehhez, és a korábbi számadások kifizetéseihez képest 
ez évben a város nagyon sok infrastrukturális beruházást hajtott végre. Megkezdődött a 
téglaszín építése, hasonlóképpen sok, kisösszegű kifizetést igényelt a városi kalló és az is-
kola javítása, a várostoronyhoz deszka beszerzése. A Lindamery Lénárdtól új városház 
céljára korábban megvásárolt ½ házra Pinkafőről, majd kedvezőbb áron Csatáry Mihálytól 
10-10.000 db zsindely vett (18 ft 50 d). Bár békeévben járunk, a városvédelem is jelentős 
pénzösszegeket emésztett fel. Több kapuhoz sorompók készültek, és ez évben a városi fal 
(„kerités”) építésére a bíró 10 személytől 101 öl követ vett 75 ft 90 d-ért (a bevételek 26,6 
%, a kiadások 16 %-a). A városvédelmi költségeket a nyersanyag, a mesterek kifizetésén 
kívül más személyi kiadások is növelték: „…bizonyos igetőkre nézve kiket ki boczatot 
volna a török…” külön kapuőröket kellett felfogadni (6 ft). Természetes, a kiadások sok 
apró tétele között találkozhatunk az itt tartózkodó földesúr, a városba érkezett főrendek (pl. 
Batthyány Kristóf), országos hivatalviselők (pl. Orbán Pál ítélőmester) számára küldött 
ajándékokkal, miképpen a hadellátás segítésének terheivel is (pl. Csáktornyára muníciót 
szállítók ellátása) is. A városvezetés és a polgárság igényeinek jeleként abban az évben, a 
várostoronyban, a folyamatosan rendbentartott órához két óralapot festettek (10 ft) és egy 

                                                
 604 A táblázat forrásai: VaML SzVLt A. Misc. fasc. I., O. az adott évek alatt. 
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órásmester a szerkezetet meg is tisztíttatta (3 ft). Ezek a speciális szakmunkák a főneme-
sek, megyei nemesség vendéglátásánál jelentősebb egyösszegű költséget tettek ki. Végül, 
az 1685/1686. évben, immáron a visszafoglaló háborúk miatt, ugyancsak a haditerhek mi-
att billent el a város költségvetése.  

Három, nem háborús esztendőt kiválasztva a bevételek szerkezetét a következő fő 
csoportokba lehet összevonni.605 

 
A BEVÉTEL JOGCÍME A BEVÉTEL ÖSSZEGE (FT/D) %-OS ARÁNYA 

Maradványpénzek  27 ft  40 d 9,4 
Boltbérek  29 ft 9,9 
Bor- és kocsmajövedekem  74 ft  08 d 25,3 
Adók (fertálypénz, zsellérpénz)  55 ft  88 d 19,0 
Egyéb  106 ft  75 d 36,4 
Összesen  293 ft  11d 100,00 

31. sz. táblázat 
Szombathely város bevételeinek szerkezete a bírói számadás alapján, 1626/1627. 

Az 1626/1627. év városi számadása kevéssé strukturálható, a legnagyobb arányú 
„egyéb” kategóriában sok a pontosan nem beazonosítható, csupán névhez kötött pénzát-
adás (itt lehetnek a különböző típusú bírságok is). A későbbi forrásokkal szemben specia-
litás; itt tárgyévi bevételként tüntetik fel az előző adóévről származó maradványpénzeket. 
Bár ilyen pénzösszegek nagyon gyakran keletkezhetek, ilyen tétel a későbbi számadások-
ból nem szerepel. Míg a boltoktól fizetett bérek az egész időszakban stabil és fontos ösz-
szetevőjét jelentik a városi költségvetésnek, a bor akolásából, kocsmáltatásból származó 
jövedelem már nem minden későbbi városi számadásban jelenik meg. Ugyanakkor ennek 
jelentőségét – a későbbi földesúrral fennállt konfliktusok tétjét – a 25 %-os bevételi arány 
önmagában jelzi. Hasonlóképpen jelentős a város adóbevétele is. Ugyanakkor feltűnő, 
hogy az évi census befizetésére kivetett, kifizetett összegek sem a bevételi, sem a kiadási 
oldalon sem most, sem a későbbiekben nem jelennek meg. Negyed századdal később a vá-
ros bevételeinek szerkezete a bírói számadások alapján a következő tendenciákat jelzi: 

 
A BEVÉTEL JOGCÍME BEVÉTEL ÖSSZEGE (FT/D) %-OS ARÁNYA 

Boltok utáni bér (12 bolt)  54 ft 17,6 
Mészárszékek utáni bér  40 ft  – d 13,1 
Gyertya árenda  30 ft 9,8 
Só árenda  46 ft 15,0 
Városi kalló bérbeadása  22 ft  34 d 7,3 
Városháza bérlete  21 ft 6,8 
4 hónapi kocsmabérlet  4 ft 1,3 
Bírságpénzek  32 ft  25 d 10,5 
Városi széna eladása  2 ft  56 d 0,8 
Város számára rendelt kegyes 
hagyományok 

 25 ft 8,1 

Egyéb  29 ft  75 d 9,7 
Összesen  306 ft  03 d 100,00 

32. sz. táblázat 
Szombathely város bevételeinek szerkezete a bírói számadás alapján, 1651/1652. 

                                                
 605 A források kiválasztásában egyaránt szerepet játszott az időbeli arányosság, és a fennmaradt forrás fizi-

kai állapota (töredékes, avagy egész), az összesítés lehetősége. 
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 A bevételek szerkezete sokkal differenciáltabb lett, a bérletek száma, jelentősége 
megnőtt. Valójában a számadásban feltüntetett összbevétel 71 %-át tették ki a boltok, mé-
szárszékek, vagy oly működő üzem, mint a csapóknak bérletbe adott, Gyöngyösön álló 
kalló, továbbá az évi licitre kerülő só- és gyertyaárenda utáni díjak. A kocsmabérlet tiszta 
haszna hihetetlen. Ugyanakkor a város tulajdonában álló, mezőgazdasági művelésre, hasz-
nosításra alkalmas területek csekélységét a szénaeladásból származó, 1 %-ot el nem érő jö-
vedelem hűen mutatja. (A város más esztendőkben a város polgárai számára döntően bérbe 
adta szántóit, rétjeit, amit már a következő mintaév is mutat.) A később növekvő fontos-
ságú bírságpénzek már ekkor forrásunk szerint a bevételek 1/10-ét tették ki. A város és 
polgársága viszonyát érzékelteti a város számára tett végrendeleti hagyományok aránya. 
Bár e kérdésre még visszatérek, hangsúlyozni azért is érdemes, mert a szombathelyi pol-
gárság fennmaradt végrendeletei nem tartalmaznak a földesúr számára szimbolikus, vagy 
reális testálást. (Csupán Graffendorfer Mészáros János 1684. évi végakaratában testált 11 
ft-ot Széchényi György kalocsai érseknek.)606 Ugyanakkor ahogy későbbi konkrét esetek, 
és a Széchényi György püspökkel szembeni konfliktusok is ezt kiemelik, a város communi-
tasként a caducitas jogával élt, örökös nélküli elhalálozás révén birtokait gyarapítva külte-
rületi ingatlanokat szerzett.  
 Az 1678/1679. évi számadás hasonló szerkezete mögött már az előzőhöz képest el-
térő tendenciák húzódnak meg. 
 

Bevétel jogcíme Bevétel összege %-os aránya 
Boltok bérbeadásából (15 bolt)  34 ft 11,9 
Mészárszékektől  35 ft 12,3 
Városi rétek bérbeadása után  15 ft 5,3 
Városi kalló után  21 ft  80 d 7,6 
Só- és gyertyaárenda  46 ft 16,1 
A régi városháza bérbeadása  13 ft  50 d 4,7 
Városra testált javak 
(legatumok) 

 15 ft 5,3 

Bírságpénzek  
a.) város által tárgyalt perek után 

 46 ft  65 d 16,3 

Bírságpénzek  
b.) városi hajdúk bírságai 

 58 ft  60 d 20,5 

Összesen  285 ft  55 d 100,00 

33. sz. táblázat 
Szombathely város bevételeinek szerkezete a bírói számadás alapján, 1678/1679. 

Feltűnő, hogy nem csak az iparűzésekkel, az egyedárusításokkal kapcsolatos bevé-
telek aránya, hanem – növekvő boltszám ellenére is – a konkrét összegek nominális értéke 
is csökkent. Érdemes egy-egy területet külön is megvizsgálni.  

Az 1659/1660. évi számadás szerint a város magánszemélynek 30 ft-ért készített 
boltot, míg ha maga készítette, 7 ft-ért működését megválthatta, majd az időszak 
nagyrészében évi 4 ft-ot fizetett utána (amit a számadáskönyvek következetesen bolt bér-
letnek hívnak). Míg 1621 májusában a bolttal rendelkező városi kereskedők a forgalom és 
az árukészlet csökkenésére hivatkozva a várostól a 4-4 ft-os évi bér csökkentését kérték, 
amit az átmenetileg 2-2 ft-ra mérsékelt,607 az 1647/1648-as számadástól a 17. század kö-
zépső harmadában folyamatosan ez az összeg 4, egyes esetekben (pl. Hetésy András „tö-

                                                
 606 Ez a győri polgárság döntően helyben resideáló földesurának, a győri székeskáptalannak rendszeresen 

testáló gyakorlatával teljesen ellentétes. Horváth J. .1987. 
 607 VaML SzVLt Prot. 1620/1623. [45.] 
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rökárus boltja”) 5 ft-ban stabilizálódott. Az 1677/1678. adóévben a korábbinál nagyobb 
számú bolt – minden bizonnyal a forgalom visszaesése miatt – csupán 1 ft 50 d - 3 ft kö-
zötti összeget fizetett a városnak. Az 1650-es, 1660-as években az augusztus/szeptember 
fordulóján licitre bocsátott gyertya és a só egyedárusságát – olykor kedvezményeket is ki-
harcolva – gyakran a városvezető elit egyik tagja szerezte meg (pl. 1656-ban Hetésy Pál, 
1668-ban Nagy István).608 A spóradikus adatok a bérleti díj folyamatos csökkenésére utal-
nak, amit a kiválasztott esztendők 65 %-os bevételcsökkenésként mutatnak. A városra tes-
tált javak csökkenése mellett a városi földek utáni jövedelem nominálisan nőtt. A város 
szántókban, rétekben, erdőkben megtestesülő ingatlanbirtokáról az 1660/1661-ben felvett 
ún. törvénykönyv adja a legrészletesebb állóképet. A városházhoz 7 tagban 14 hold szántó-
föld tartozott, ami kiegészült 55 hold zálogolt, 7 hold adósság miatt lefoglalt földdel (ösz-
szesen 76 hold). A városi malom és a kalló mellett 3 rétet, 1 káposztáskertet, továbbá egy 
270 ft-ért vásárolt erdőbirtokot, illetve két másik, végrendelkezők által a városnak testált 
erdő-részbirtokot bírt. A város nem jelzet nagyságú szőlőbirtokait vincellérekkel művel-
tette meg, akiket az 1669/1670. évi terményszámadás szerint (akkor) a város malmának jö-
vedelméből származó, a városháza pincéjében tárolt gabonából fizettek.609 A korábban re-
gisztrálthoz képest jelentősen megnőtt a bírságpénzek aránya. E bevételi forrás itt már 
megkülönböztetésre került; 44 %-a a magisztrátus előtt lefolytatott perekből, 56 %-a rend-
védelemből fakadó bírságolásokból származott; ez a térség egykorú viszonyait leképezve a 
közbiztonság általános fellazulását jelenthette.610 

 A fenti száraz adatok más aspektusból erősítenek meg egy korábban felvetett ten-
denciát: a 17. század utolsó harmadában a városi társadalomban egy elszegényedési folya-
mat figyelhető meg. Ahogy az egykorú alapítások jelzik, ez nem általános. A háttérben 
meghúzódó rövid távú gazdasági folyamatok, miképpen a helyi társadalom reakcióinak ár-
nyalt bemutatása is még további kutatásokat igényel, de más nézőpontból a szegényügy 
problémakörének előtérbe kerülése, megoldásai is ennek realitását támasztják alá. 

Az 1626/1627–1685/1686 közötti számadások bevételi-kiadási végösszegeire pil-
lantva az egyes évek főösszegei között nagyon jelentős különbségek észlelhetők. 8 esz-
tendő 290-390, 3 esztendő 560-650, újabb 3 év 1100-1900 ft közötti kiadás-bevételeket re-
gisztrált. Az akár 3-6 szoros, (avagy azt kicsit meghaladó) változások adatszerűen nem 
egyedi jelenségek, hasonló tendenciák figyelhetők meg több alsó-ausztriai kisváros egykori 
„budget”-iben (Krems, Eggenburg)611 Magyarázatként abszolút nem felel meg egyfajta 
általános, az időtényező előrehaladásával automatikusan bevétel és költségnövelést felté-
telező hipotézis, függetlenül attól, miként a fentiekben láttuk, hogy a legstabilabbnak tűnő 
bevételi tételek is a kereslet, forgalom függvényében változhattak. Azt is mondhatnánk, 
hogy ezekbe a számadásokba az előzőeknél részletesebben, több, sőt az összes kiadás-be-
vételi tételt feltüntették, így ezek között kell keresni azt a számadást, amely mindenre ki-
terjedően regisztrálja a város éves összjövedelmét és leghívebben mutatja be annak szerke-
zetét. Ez már részigazságot is tartalmaz, de ahogy az 1666/1667. év bevételeinek előzőek-
hez hasonló rövid áttekintése jelzi, másról, speciális városi adókivetésekről van szó.  
 

                                                
 608 VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 76. , Prot 1668/1672. 9. 
 609 VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 14. No. 351. Egy datálatlan, 17. század végi jegyzék szerint a város saját jo-

gán 32 hold szántót bírt. Uo. A. Misc. fasc. A. no. 18. 
 610 A térségben a közbiztonság nagymérvű megrendülésére: GyPL Capsa Q. fasc. 1. No. 1-10. 
 611 Sok más pédával: Pühringer 2002., Pühringer 2005. 
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BEVÉTEL ÖSSZEGE BEVÉTEL JOGCÍME BEVÉTEL ARÁNYA (%) 
Boltok bérbeadásából (15 bolt, 
ebből 2 puszta) 

 52 ft 4,1 % 

Borkimérésből  179 ft 13,9 % 
Városi kalló után  12 ft 0,9 % 
A városi malom után  10 ft 0,8 % 
Testálások (legatumok)  5 ft 0,4 % 
Maradvány pénzek és egyéb be-
fizetések 

 374 ft  51 d 29,1 % 

Különadó  654 ft  4 d 50,8 % 
Teljes összeg  1286 ft  55 d 612 100,0 % 

34. sz. táblázat 
Szombathely bevételeinek szerkezete, a bírói számadás alapján, 1667/1668. 

 Míg az 1678/1679. évi számadással szemben itt a kocsmáltatás és malomjövedelem 
feltüntetésre került, azt a számadó bíró is rögzítette, hogy hivatali ideje alatt a városháza, 
város tulajdonában álló és bérletbe adott fürdőház613 tárgyévi bérleti díjai még nem folytak 
be, miképpen a városi kalló utáni is csak részösszeg befizetésére került sor. Bár a város 
szénája is elkelt, de az ebből befolyó pénzt rögtön reprezentatív, kapcsolatépítő városi költ-
ségek vitték el (meg nem nevezett főrangok [?] tartózkodására), az éves gyertya- és 
sóárendáról pedig az egész számadásban nincs említés, bár az cseppet sem lehetetlen, hogy 
ez a bérlő(k) neve alatti befizetéssel a bevételek közel 1/3-át adó „maradvány pénzek és 
egyéb befizetések” tömegébe került. Ez utóbbi fölöttébb jelentős tétel – mely más eszten-
dőkben az összbevétel nagyságának felelt meg – alá tartoztak a különböző városi küldöt-
tek, deputátusok útjuk végeztével megtett elszámolásait követő pénzvisszafizetések. E 
helyzet önmagában feltételezi egy meglévő, speciális célokra mobilizálható városi pénz-
alap létét, amellyel elszámolás kötelezettség terhe és kontrollja alatt a bíró és a belső ta-
nács, illetve a bíró és az általa összehívott esküdtek rendelkeztek, illetve az a földesúrral 
szembeni újabb perekkel terhelt időszakban közgyűlési határozatok gyors végrehajtását 
szolgálta. Miután sok tétel befizetése után csak a befizető neve van feltüntetve nem kizárt, 
hogy az egymást jól ismerő kisközösségben ekkor a fentin kívül más bérleti összegek (pl. a 
városi földek utáni díjak kifizetése) is így kerültek ekkor elszámolásra. A tárgyévi bevétel 
felét a fertályonként kivetett, csekély restanciával befizetett 1 ft 50 d-os különadó tette ki, 
amely a város és földesura közötti konfliktusok finanszírozásához kellett.  

Miként e számadás is jelzi: a fennmaradt források között valójában nem található 
egy olyan ideális év, amely az összes városi bevételt maradéktalanul feltüntetné. Ugyanak-
kor a városi számadások bevétel és itt kevésbé hangsúlyozott kiadási oldalainak további 
elemzései – sőt közzéadásai – pl. a városi kapcsolattartás és diplomácia hálózatának 
mikrovizsgálatokra alkalmas kronológiai és személyes adatolása mellett, miképpen azt az 
1678/1679-és számadás is jelezte, az egykorú városépítésnek is fontos forrásai. E doku-
mentumok a városi középületek, infrastruktúra fejlesztéséhez, az egyes építkezések végre-
hajtásának munkaszervezetéhez és díjazásához, valamint anyagbeszerzési köréhez más-
honnan meg nem szerezhető információkat adnak. Csupán illusztratív példák lehetnek az 
alábbiak: a városlakók számára fontos volt az „idő” fogalma, jelzi, hogy a városi torony-
órát 1628-ban rohonci órásmester javította meg. A középületekre, az infrastruktúra kar-
bantartására és pótlására folyamatosan áldozott a város. 1647-ben a városházán 3 kályhát 
                                                
 612 A pontos összeg 1286 ft 55 ½ d, de a tört összegű dénárokkal nem számoltam. 
 613 A korabeli mezőváros egészségügyi infrastruktúrájának általánosan elterjedt intézménye, a fürdő (l. er-

ről: Grass 2007.) a 17. századi Szombathelyen egyes időszakokban magánkézben, másokban bérletbe ki-
adva a város kezelésében volt. Így 1614–1622, és 1653–1668 között a város a fürdőstől visszavásárolta, 
bérletként működtette. Horváth 1993. 389. 
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építettek be, új üvegablakokkal látták el és kisebb tatarozási munkákat hajtottak végre. 1651-
ben a városháza bútorzatához új asztalt, székeket, csináltattak, a városi kallót javították, 
ahhoz új zúgó készült. 1657-ben az új Karicsába vezető gyaloghidat készítettek, 1662-ben a 
Perint fölötti gyaloghidat újították meg. 1659-ben nem csak a városi üzem, a kalló esedékes 
javítására került sor, de a communitas pajtát építtetett. 1661-ben az akkor városi tulajdonba 
került fürdőház megújítására, a városház zsindelyezésére került sor. 1677–1678–1679 során 
a város tudatos, szisztematikus várospolitikával, több évre átnyúlóan – más városi építkezé-
sek (pl. 1678: városi téglaszín) – mellett a régi felújításával, 1679. évi eladásával két lépés-
ben új városházát vásárolt (Lindaméry Lénárt házát), illetve a három esztendő során jelentős 
pénzösszeget áldozott a város – oszmán veszély miatti, törekvését tekintve az alsó-ausztriai 
kisvárosokhoz hasonlítható614 – körülkerítésére. 1677/1678-ban 179 öl követ vett 113 ft 84 
d-ért, 1678/1679-ben 101 ölet 75 ft 90 d-ért, 1679/1680-ban 90 ölet 120 ft-ért. E kőanyagot 
nem Cákról, vagy a térség más kőbányáiból szállították, hanem helyi és perinti lakosok a 
római kori Savaria colonia gazdag kőépítészeti anyagát termelték ki, így a római kori 
kőanyag jelentős része került másodlagos felhasználásra.615  

Miként arra alsó- és felső ausztriai kisvárosok legújabb gazdaságtörténeti kutatása 
rámutatott, a városi háztartás, a városgazdálkodás érdemi gazdasági elemzése a vizsgált 
időszaknál hosszabb történeti periódust igényel,616 ami Szombathely esetében csak a 
rákövetkező század irányába készíthető el.617 Ugyanakkor az eddig feltárt 17. századi bírói 
számadások nyomán a kisváros Szombathely költségvetésének nagyságrendjét érdemes 
lenne összevetni a térség más városaival. Sajnálatos, de a térség mezővárosai közül nagyon 
kevés egykorú számadása maradt fenn; talán az egyik legteljesebb a teljesen más gazdál-
kodási szerkezetű, szőlőmonokultúrára épült Ruszt oppidumé (1681-től sz. királyi város), 
amely városgazdálkodás szempontjából feldolgozásra nem került.618 Hasonlóképpen 
sajnálatos, hogy a kiváló forrásadottságú Kőszeg számadáskönyvei nem kerültek feldolgo-
zásra, a városi költségvetés nagyságrendi arányai a szabad királyi várossá válás költségei 
kapcsán kerültek a kutatás fókuszába: az 1648/1649. évben 3883 rft volt a város bevétele, 
3585 rft pedig a kiadása.619 A térség legnagyobb városának, a 8 jobbágyközséggel rendel-
kező, így a vármegye nagybirtokosai sorába tartozó Sopron szabad királyi városnak egy-
korú, Kőszeghez hasonlóan csupán a rft-os főösszegekre redukált, a püspöki mezőváros 
tárgyalt éveihez közel álló bevétel-kiadási adatsoraira egy teljességgel más léptéket tük-
röznek; csupán a nagyságrendek érzékeltetésére álljanak itt az adatok:620 
 

                                                
 614 Gutkas 1983. 86. 
 615 A jelenségre a házépítésnél már felhívta a figyelmet: Szilágyi 1988.,illetve a másodlagos felhasználást a 

késő középkorban, 16. század során hangsúlyozta: Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 1998. 
 616 Andrea Pühringer 16. század derekától a 18. század végéig több esettanulmányban, illetve összefoglaló 

munkában dolgozta a jóval kedvezőbb forrásadottságokal rendelkező alsó- és felső-ausztriai kisvárosok 
városgazdaságát, gazdag szakirodalmi háttérre támaszkodva, komplex megközelítéssel elemezte az egyes 
városok „budget”-jének alakulását. Pühringer 2002. 

 617 Eddigi fontos eredményekre: Feiszt 1986. 
 618 StA Rust, Stadtkammeramts, Raittungen/Rechnungen 1600- 
 619 Bariska 2000. 101. A két pénzérték, a Kőszegen és Sopronban használt rajnai forint (rft) és a Szombathe-

lyen használt magyar forint közötti átváltásra: 1 rft = 0,90 mft 
 620 A 16–18. századi soproni számadások önálló elemzését Markalf Katalin végezte el.  
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Év Bevétel Kiadás Aktívum Passzívum 
1628 20.165 rft 18.983 rft 1182 rft - 
1653 13.821 rft 12.123 rft 1698 rft - 
1670 15.536 rft 11.715 rft 3820 rft - 

35. sz. táblázat 
Sopron város számadásai, 1628, 1653, 1670.621 

 
* * * 

 
A bírói számadások elemzése rámutatott arra, bár e forrástípus adja a legdifferenciál-

tabb képet a város költségvetéséről, annak összetevőiről és alakulásáról, valójában ez a do-
kumentum sem tartalmazza az oppidum összes éves jövedelmét. Hasonlóképpen sajnálatos, 
hogy a tárgyidőszakból nem ismert akár egy esztendő adatait hozó, a teljes bevétel-kiadást 
feltüntető, a szabad királyi városok kamarási számadásához hasonló városi számadás. Ez a 
vitathatatlan forrásdeficit okozza, hogy a forgalmi adatokon kívül, a bevételi adatokra is 
koncentrálva, két speciális városi számadás sorozat is részletesebb vizsgálatra kerüljön. Két, 
a város által használt regálé kontrolljával és kezelésével megbízott, számadásra kötelezett 
tisztviselői kör, a borkimérések, kocsmáltatások felügyeletére megválasztott bor-, vagy ako-
lómesterek, illetve a városi malom működésének, bevételeinek ellenőrzését végző malom-
gazdák számadásairól van szó, melyek minden töredékességük ellenére a communitas bor- és 
gabonaforgalmába, az ezzel kapcsolatos készpénzjövedelmekbe nyújtanak bepillantást. 

3.11.1. Külön kezelt városi jövedelmek: kocsmáltatás és akolás 

Bár a 18. század végén Vályi András egyetemi tanár település-soros országleírásában 
„egésségesek”-ként minősítette a szombathelyi borokat,622 ez a megfogalmazás inkább te-
kinthető a „középszerű” eufemisztikus körülírásának, semmint valódi elismerésnek. Szom-
bathely még regionálisan sem tartozott kora számontartott bortermő területei közé, mégis a 
város és polgárság gazdasági életében nagyon jelentős szerepet játszottak a saját szőlő-
hegyhez fűződő jogszokások és az ezzel nem mindig összhangban álló gyakorlat. A saját 
szőlőhegy súlyát már az 1407. évi városprivilegium is jelzi; a communitas Héderváry János 
győri püspök elé járuló elitjének sorában ott volt Pythier Péter hegymester is – miképpen 
az 1526 januári megerősítés alkalmából Galambos Simon hegymester is.623 A szőlőheggyel 
összefüggő bormérés, kocsmáltatás – bizton állítható – a legtöbb konfliktust eredményezte 
a 17. századi város életében. A korábbi eseti alkalmakat követően, Draskovich (II.) György 
püspökségétől, ez szinte folyamatosan neuralgikus pontját jelentette a város és földesura 
kapcsolatának. De a város saját bevételeinek megtartására – olykor a győri püspökkel 
együtt – gyakran tiltotta a szőkeföldi birtokosok (Chemetey, Káldy családok), a városban 
lakó megyei nemesek borkimérését, és ugyancsak tilalmazta a szombathelyiek szomszédos 
településekre, elsősorban perinti kocsmákra járását.624  

Az 1407. évi privilegium – valószínű korábbi konfliktusok hatására – mind a föl-
desúrnak, mind a város polgárainak egész évben szabad bormérést engedett.625 A püspöki 

                                                
 621 A sóügyeken kívüli végösszegeket tartalmazó táblázat forrásai: SL SVLt KAR 60. köt. (Erhard Artner 

Camer Raittung de Anno 1628.), 78. köt. (Zacharias Treußl kamarási számadása, 1653.), 95. köt. (Johann 
Andre Preining számadása, 1670.) 320. 

 622 Vályi 1799. 435. 
 623 Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 1998. 155. , Tóth – Zágorhidi Czigány 1994. 106. 
 624 Mindezen konfliktusokról: Dominkovits 2004/a., a századot átívelő statutumokra: Kolosvári – Óvári 

1904. 
 625 Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 1998. 155. 
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uradalom tiszttartói a város e kedvező helyzetét csupán a földesúri borok kimérésére kije-
lölt, háromhavi időszakkal, Gregorianczi Pál püspök visszaváltását követően, folyamatosan 
próbálták korlátozni. (Ezt a gyakran június 1-től szeptember 1-jéig terjedő negyed évet a 
város a földesúrtól többnyire bérelte, miképpen 3 bormestert választva, a város hiteles, 
megpecsételt mértékét használó kocsmárost felfogadva 1628-ban is ezt tette.)626 A városi 
jogok jelentős csorbulása 1636-ban következett be: a szántóként, erdőként élt puszta szőlő-
hegyre hivatkozva Draskovich püspök a szőlőheggyel nem rendelkező jobbágytelepülé-
sekhez hasonlóan 3 hónapra csökkentette a városi kocsmáltatást. A sikeres várospolitika 
eredményeként az 1647 : CXIII. tc. által elrendelt felülvizsgálat során 8 havi földesúri, 4 
havi városi kocsmáltatás rögzült.627 

A sikeres városi fellépés mögött nem csak a kapcsolatépítés és hálózat jó működte-
tése, egyfajta kapcsolati tőke húzódott meg, hanem a földesúri érvrendszer gazdaságépítés-
sel történő megcáfolása is. A 17. század első harmadából az 1608, 1609-től folyamatosan 
fennmaradt, vezetett hegykönyvekbe következetesen puszta szőlőhegyekről szóltak a be-
jegyzések, a hegymester előtti törvénynapokon (pl. Gyertyaszentelő Boldogasszony [febr. 
2.] napján ) szántók, erdők tilalma, adásvétele, vagy osztálya és örökítése történt meg. Még 
az 1633. évi urbárium is pusztaként szól a város promontoriumáról.628 A Draskovich püs-
pökkel szembeni konfliktus során – pont a földesúri érv, a reálisan egzisztáló promontori-
um hiányának megszüntetésére – 1643. szeptember 7-én a magisztrátus határozatott hozott 
a szőlőhegy újratelepítésére.629 A szőlőhegy megújításának egyik lépéseként az 1644. szep-
tember 21-i generális gyűlés megalkotta a Szent Mihálytól Karácsonyig terjedő kocsmálta-
tást rögzítő – valójában január végéig tartó –, a szőlőhegy gazdálkodását szabályozó 8 pon-
tos artikulust. A telepítési munkák folytatását, a szőlőhegyépítés stabilizálását szolgálták az 
1646. március 20-i generális gyűlésben tett kiegészítések.630 A város szőlőhegyén, a város 
szőlein, az 1658. évben már 24,5 akó bor termett, amit Farkas Miklós kocsmáros 58 ft 80 
d-ért árulta ki (2 ft 54 d/akó).631 Az 1650-es évektől a város és földesúr konfliktus-
sorozatában a nem helyi termésű borok kimérése jelentett újabb ütközőpontot. Bár a város 
a helyben termett borok kimérését a szabad kocsmáltatás idején mindenkinek megengedve 
hivatalból tiltotta a borbehozatalt,632 azt megakadályozni azért sem volt egyszerű, mert a 
szombathelyi szőlőhegy kiépítésével párhuzamosan a városvezető elit több tagja jó termő-
területeken (elsősorban Magyar- és Németkeresztesen) szőlőbirtokokat szerzett. Így a Jari 
Miklós felesége, az egykori városbíró leánya, Kupricz Kata elleni perből kitűnik, ő már 
1658 végét megelőzően a közeli keresztesi hegyben szőlőhegyi épületekkel, pincével ellá-
tott szőlőbirtokot bírt.633 

Mi is volt a tétje a város és földesura között oly gyakran, több területen előtörő 
konfliktusnak? Önmagában már az 1628. évi háromhavi földesúri kocsmabérlet 141 ft 5 d-
os tiszta jövedelme is érzékelteti: a borkimérés a városi jövedelemszerzés fölöttébb nem 
elhanyagolható szegmense, így a tét sem csekély. Minthogy az 1633. április 12-i számadás 
csupán a 3 havi kocsmáltatás utáni 324 ft 86 d-os bevételt jelezte, ebből a fogyasztás, be-
vétel növekedésére kétes lenne bármiféle következtetést levonni, ugyanis az elszámoló 
bormesterek a dokumentumon nem tüntették fel, hogy ez vajon a tiszta haszon, avagy eb-
ből még le kell vonni a földesúrnak járó bérleti díjat? De a püspök számára is bort mérő, a 

                                                
 626 VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 59r. 
 627 A konfliktusokat a reformkorig áttekinti: Tilcsik 2004. 71-73. 
 628 Horváth 1993. 244-254., VaML SzVLt Prom. Prot. 1609/1634. 
 629 VaML SzVLt Prot. 1640/1644. 323., Horváth 1993. 247. 
 630 A forrásokat az 1788. évi hiteles másolatból ismerjük: VaML SzVLt Prom. ir., Szombathely helység régi 

artikulusai 1644., 1646.  
 631 VaML SzVLt Prot. 1658/1660. 212. 
 632 VaML SzVLt Prot 1651/1653. 115. 
 633 VaML SzVLt Prot. 1658/1660. 93. 
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tárgyidőszakban a város kocsmájára felfogadott Bődör Mihály kocsmáros 1646. évi, a bíró 
házában, a jegyző és több belső tanácsos jelenlétében végbevitt számadásából (1647. jú-
nius 18.) az tűnik ki, hogy ez az üzletág végig jelentős jövedelmet termelt. Ekkor többszöri 
ellenőrzést követően 1112 ft 72 d-os bevételt és 781 ft 94 d-os kiadást állapítottak meg, 
330 ft 78 d-os haszonnal. A tárgyidőszak utolsó, 1649. december 7-i számadásban 204 ft 
95 d-os nyereséget regisztráltak.634 Ezen adatok szerint minimumként 140-330 ft közötti 
éves tiszta haszonnal – a földesúri kocsma bérlete esetén ennél jóval nagyobb bevételi ösz-
szeggel – lehetett forgalom függvényében számítani. Ezek az összegek már önmagukban is 
elérhették az adott időszak bírói számadásaiban rögzített bevételeket. 

A fenti summatív összegzéseket követően az 1610–1649 közötti időszakban kelet-
kezett, különböző típusú, eltérő adatfelvételű és részletességű, egészben, illetve csupán tö-
redékesen fennmaradt bormesteri számadásokból érdemes egy, a meglévőnél differenciál-
tabb képet kialakítani a város borforgalmáról, az abból befolyó jövedelmekről. 

Ambrus deák kézírásával 1610–1613 közötti időszakból olyan akolási jegyzékek 
maradtak fenn, amelyek az egyes szombathelyi polgárok borkimérései után, az azt ellen-
őrző bor- vagy akolómesterek által hitelesített italmennyiség után került kivetésre, és így 
jelentett városi bevételt. A Hetésy Pál bíróságában, 1610. december 16.–1611. május 20. 
között vezetett akolási jegyzék 92 ft 60 d-os tiszta bevételt jelzett, míg 1613. október köze-
pétől 1614 január derekáig tartó, négy hónapos akolási jegyzék az előzőhöz hasonlóan 90 
ft 55 d-ra tette a hasznot. Ekkor a bormesterek 8-10 főtől (jelentős részben asszonyoktól, 
Monárné, Postáné, Láncz Katus) a kimérésre kerülő bor után akónként 10 d-t szedtek.635  

Honnan származott a bor, ha a városnak valójában nem szőlőművelésre hasznosí-
tották a szőlőhegyét? Bár az egyes polgárok külső birtokait sem lehet figyelmen kívül 
hagyni, ez mégiscsak elenyésző lehetett a meghatározó tendenciához, amit a Bethlen Gá-
bor hadjárata miatt háborús esztendőként számon tartott 1621-ben, az átvonuló katonaság 
ellátása miatti nehézségek okán a város vezetői írásban is rögzítettek. Ugyanis Szombat-
helyen az időszakban kimért borok nagy részét valahol vásárolták, azokat oda beszállítva 
haszonnal kimérték („…mindenkor onned feoliűl hortak penzeken bort auagj a’ hol 
ochoban uehetek, mert iol tudgia kegtek hogy a Zombathelnek szeleo hegye ninchen, ha-
nem ha ualahonned penzűnkeon hozhattunk bort…”).636 Ahogy a számadások sugallják; az 
1620-as évekre a városi kocsma forgalma jóval jelentősebbé vált, mint a magánszemélyek 
kimérései, miképpen az alábbi táblázat mutatja. 

 

ÉV 
VÁSÁROLT BOR 

MENNYISÉGE 
(AKÓ) 

VÁSÁRLÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

(FT/D) 

ELADÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

(FT/D) 

HASZON 
(FT/D) 

1623 238,75  2193 ft  54 d  2429 ft  35 d  235 ft  81 d 
1624 703,72  2221 ft  2 d  2602 ft  55 d  381 ft  53 d 

36. sz. táblázat 
A szombathelyi kocsma forgalma 1623–1624. 

 A két egymást követő esztendő borforgalmi adatai nehezen megmagyarázható, közel 
háromszoros különbséget mutatnak. Amennyiben a számadás reális adatokat tüntethet fel, 
úgy a szerény ráfordítással (1,2 %) jelentős haszonnövekedést (62 %) mutató évet csak egy – 
a városi kocsmáltatásban bevett – gyakorlattal lehet indokolni: a megvásárolt italok között a 

                                                
 634 A summatív eredmények, miképpen a többi számadás lelőhelye is: VaML SzVLt A. Misc. fasc. A. 1610; 

1613., Tapolczay Pál bíróságában; 1627; 1628., 1630; 1631; 1632; 1644; 1645; 1646. január 22-tól Ka-
rácsonyig; 1649. október 1-től 

 635 A szombathelyi polgárok borkiméréseire, az ottani konfliktusokra: Dominkovits 2004/a. 49-56. 
 636 SL SVLt, Lad. XXIV. et Y. fasc. 12. no. 539. 
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feltüntetettnél jóval több volt az olcsó must, amit a város kocsmáin bor árában, vagy azt 
megközelítően mérhettek ki. (A legkisebb nyereség az óboron, míg a legnagyobb a muston 
volt.) E források lehetőséget adnak a beszerzési helyek vizsgálatára is. 1623-ben a Kőszeg-
hegyalja és a kőszegi uradalom falvai (Bozsok, Kőszeg, Dozmat, Gencs, Ludad, Perenye), 
1624-ben az előző települések mellett (Bozsok, Doroszló) a Vas vármegyei Rohonc és Be-
led, a Zala vármegyei Lenti, és a jó boráról ismert Lendva került a felvásárlási helyek közé. 
Az utóbbi évben jelentős mennyiségű püspöki tizedbort is kimértek (67,5 akót). A bormes-
terek a kiadási költségek sorába nem csak a konkrét bor megvásárlását számították bele, ha-
nem modern kifejezéssel élve a járulékos költségeket is; a hegymesternek járó díjat (Kősze-
gen, Bozsokon, Szerdahelyen, Rohoncon), a „leueteő bor”-ként, természetben fogyasztott és 
átszámolt rakodási költségeket, az ugyancsak eképpen megadott áldomást, illetve olykor a 
vámokat. A kiadások állandó tételét jelentette a csaposnak megfizetett összeg. 

Míg az 1623., 1624. évi számadások készpénzfizetéses borvásárlást mutatnak, az 1628. 
évről ismert, hogy Légrádon nem készpénzért, hanem búzáért vették a bort. A számadások 
szerint is a bort mindig kóstolás után vásárolták meg, a szállításhoz szekereseket a közvetlen 
és tágabb térség falvaiból fogadták fel; 1627-ben szentpéterfaiakat, 1632-ben söpteieket. 

A 17. század első harmadának elszámolásait követően különösen izgalmasak az 
1640-es évek számadásai. Az 1644-ben 2 egyházi (közöttük Folnay Ferenc prépost), és 20-
22 városi polgár (soraikban a városi elit oly tagjai mint Hetésy András), városban lakó, pol-
gári elibe is integrálódott nemes (Gorup János) pincéjében a kimérésre kerülő bort és a 
mustot vették számba. 280 akó óbor, és 886,5 akó must megmérésére került sor, akónként 8 
d-ért, ami 1166,5 akó esetében 93 ft 20 d-os akolópénz bevételt jelenthette. Nem valószínű, 
hogy ez a jelentős mennyiség a pár évvel korábban reorganizált szombathelyi szőlőhegyen 
termett volna, cseppet sem kizárható, hogy a helyi termés mellett a birtokosok az ismét 
működő szőlőhegy jogi védelme alatt a külbirtokaikon termett bort és mustot is itt adták el. 

A polgárok 1640-es évek derekára, a szőlőhegy újraépítését követően megújult 
borkimérései mellett 1645. évből csupán egyhavi (október végétől december elejéig, a no-
vember hó) városi kocsmáltatása ismert; a forgalmat az alábbi táblázat összegzi. 
 
MEGVÁSÁROLT 

ÓBOR (AKÓ) 
MEGVÁSÁROLT 

MUST (AKÓ) 
MEGVÁSÁROLT 

ÚJBOR (AKÓ) 
VÁSÁRLÁSRA 
FORDÍTOTT 

ÖSSZEG (FT/D) 

KIMÉRÉSRE 
FORDÍTOTT 

ÖSSZEG (FT/D) 

HASZON (FT/D) 

79,75 32 97,25 489 ft 73 d 606 ft 42 d 116 ft 69 d 

37. sz. táblázat 
A szombathelyi kocsma borforgalma, 1645. 

 A számadások alapján a kimérések ütemezése is követhető. A csapot a város óborá-
val nyitották (15,75 akó), majd a Kőszegen, Kőszeg-hegyalján (pl. Velem) vásárolt óborral, 
ugyanonnan kikerülő friss musttal (Bozsok) és az újborral (Szerdahely, Velem, illetve a 
távolabbi Rohonc) folytatták. A négyből ennek az egy hónapi bevételnek a nagysága, amely 
ekkor biztosan kiegészült a magánszemélyek 90-100 ft közötti négyhavi akolási díjával, 
cseppet sem hagy kétséget afelől, hogy a városi polgárok érdekein kívül miért is volt oly fon-
tos a communitas-nak, oly sok konfliktust megérő a minél hosszabb ideig tartó csaphasználat, 
és ezzel párhuzamosan a cégérrel jelzett városi borkimérések minél teljesebb kontrollálása.  

3.11.2. Külön kezelt jövedelmek: a városi malom 

A malomtulajdonlás joga eredetileg regálé volt, amelyet az uralkodó birtokadománnyal 
együtt adott. Így Szombathelyen a győri püspök, Szőkeföld praedium nemesi birtokosai és 
egyházi intézmények (plébánia, ferences kolostor) voltak malmok, amelyeket a 17. század 
során zálogbirtokosok révén több, a szűkebb térségben (Sáska, széplaki Bottka) a városban 
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élő, oda költözött (Gorup, Gérczey, Lindamery) nemes család kezére került.637 1654-ben 
Sáska (avagy Szűcs) Györgynétől 450-ért zálogolva szerezte meg a város a ferences ko-
lostorral szemben, a Gyöngyösön lévő 3 kerekű malom felét, majd az elővételi jog bizto-
sítását követően 1657-ben a másik felét is. A Skublics Mihály uradalmi provisor előtt vég-
bement adásvétel során a város évi 40 köböl gabona (fele búza, fele rozs) census-kénti 
megfizetésére kötelezte magát, ami fejében a malmot bírhatta. Az így megszerzett városi 
malom fölé Cser György személyében számadásra kötelezett gondviselő került, akit még 
ugyanabban az évben Csákány Péter váltott.638  

Már a bírói számadások esetében jelzésre került, a forrástípus a mezőváros teljes 
költségvetését, összbevételét nem tartalmazza, azokban csak fölöttébb ritkán, csekély ösz-
szeggel jelennek meg a malomszámadások. A tételes elszámolásra kötelezett, belső tanács 
tagjai közül kikerülő malomgazdák (malom inspektorok) sorából az első ismert szám-
adások három-három esztendőt öleltek fel. Míg az 1657–1660. közötti, három esztendőről 
készült számadás 326 ft 54 d-os bevétellel, 88 ft 80 d-os költséggel 237 ft 74 d-os tiszta 
nyereséget regisztrált, az 1660–1662 közötti évekről készült újabb három éves elszámolás 
366 ft 20 d-os jövedelemről tudósított.639 (Ez átlagosan évi 100 ft-ot meghaladó tiszta 
nyereséget jelentett.) Az 1671-től 1711-ig szinte folyamatosan fennmaradt malomszám-
adások immáron tételesen tájékoztatnak az őrlési díj címén természetben beszedett gaboná-
ról és az abból történő értékesítés során befolyt pénzösszegről. A malomgazdáknak az áp-
rilistól-áprilisig tartó hivatali, gazdasági évről hivataluk letelte után, de még egy éven be-
lül, a bíró, a belső-, a külső tanács és a város képviselete előtt kellett számadást tenniük. A 
végleges malomszámadásokat a jegyző készítette el. 

 
ÉV ŐRLÉSI DÍJ 

TERMÉNYBEN 
ŐRLÉSI DÍJ 

TERMÉNYBEN 
ŐRLÉSI DÍJ 

TERMÉNYBEN 
KÉSZPÉNZ-

BEVÉTEL 
ELADÁSBÓL 

 Búza (köböl) Rozs (köböl) Kétszeres640 (köböl) ft / d 
1671/1672 56,75 145 - - 
1672/1673 51,5 153 -  151 ft  40 d 
1673/1674 62 156 -  138 ft  70 d 
1674/1675 - - - - 
1675/1676 81 114 -  183 ft  08 d 
1676/1677 109 78 - - 
1677/1678 91,8 131 -  199 ft 
1678/1679 64 75   123 ft  50 d 
1679/1680 - - - - 
1680/1681 - - -  312 ft641 
1684/1685 130 - 92 - 
1685/1686 77 - 92  496 ft 

38. sz. táblázat 
A városi malom működése utáni gabonabevételek és eladásból származó készpénzjövedelmek, 

1671–1685. 642 

                                                
 637 Eckhart 1946. 220., Horváth 1993. 172-188. 
 638 VaML SzVLt Prot 1651/1654. 300., uo. 1654/1658. 368., 371., uo. 1668/1672. 143., Horváth 1993. 175. 
 639 VaML SzVLt Prot. 1658/1661. 165., uo. 1661/1664. 188., Horváth 1993. 176. 
 640 Helyi elnevezéssel: abajnac. 
 641 Bizonytalan adat, a tárgyévből csak a bíró tanúságtétele (nyugta) ismert. Horváth 1993. 176. 
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Az 1677/1678., 1685/1686. évekből a tiszta haszon nagysága is ismert; ez az első 
esetben 163 ft 40 d, míg a másodikban 426 ft 75 d volt. Ez utóbbi esztendőben a malomjö-
vedelemből Pinkafőről két malomkövet (32 ft) hoztak, a járulékos költségeken kívül (pl. 
szállítás), a városfal további építésére fordítottak pénzt.  

Az 1680-as évek megnövekedett bevétele mögött a gabonaárak folyamatos növeke-
dése is megfigyelhető. Míg 1673-ban 1 köböl búza 80 d-ért, 1675, 1677 során 1 ft-ért, 
1685-ben pedig 2 ft 40 d-ért került eladásra (ekkor a kétszerest 2 ft-ért adták). De a gabo-
naár növekedése mellett – minden bizonnyal a hadellátás miatt is – városi malom térségi 
szerepe is megnövekedett. Míg a korábbi esztendőkben az őrlési díjként beszedett gabonát 
döntően a helyi lakosság körében értékesítették, ritkán jelent meg egy-két más településről 
származó vásárló (1673/1674: 1 fő Németújvárról; 1675/1676: 1-1 fő Szentmártonból, 
Kisunyomról; 1677/1678: 1-1 fő Perenyéről, Pinkafőről), az 1685/1686. évi elszámolás 
teljességgel más tendenciákat mutat. Az őrlési díjként befolyó gabona közel 1/3-át csak 
helységnévvel jelzett papái, kemenesmihályfai, sárvári, veszprémi, [somló?]vásárhelyi, to-
vábbá rábamellékiként jelzett lakosoknak adták el. Ez a tendencia jellemezte a visszafog-
laló háborúk jegyében eltelő 1680-as évtized második felét is. 

3.11.3. A város mint hitelező és alapítványkezelő 

Míg a városi magisztrátus magánfelek adóssági követeléseiben betöltött hiteleshelyi 
funkciója (tiltások, ellentmondások tételének a helye), közvetítő és végrehajtó szerepe már 
egyes elemeiben ismert – melyeket itt példázhat a kőszegi Nagy György és Marton István 
1628. évi esete, akik 255 ft-os kintlévőségüket magisztrátus előtt tett tiltások, majd a városi 
hatóság által végbevitt végrehajtás, házfoglalás révén tudták érvényesíteni643 – nem fordult 
figyelem a város mint communitas polgárai számára hitelt nyújtó tevékenységére. Cseppet 
sem Szombathelyre vonatkozó jelenség ez; a városi pénztár banki funkciók ellátásával a 
helyi társadalmat segítő, gazdaságot élénkítő hitelezői szerepe kevés figyelmet kapott a 17. 
századi hazai városkutatásban,644 ami a mezővárosi szinten hatványozottabban igaz. 

Ha a szombathelyi polgárok több mint 200 db, a vizsgált időszakba eső végrende-
letére tekintünk, azoknak csupán tört része (9 db, 4 %) utasította az örököseit a várossal 
szemben fennálló tartozása kiegyenlítésére. Miképpen a nagyságrendek, úgy a passzívum 
keletkezésének oka szempontjából is több ok merülhetett fel. Cser Zsuzsanna (1643) csu-
pán 6 ft boltbér kifizetését testálta örököseire. A visszafizetetlen városi hiteleket számon-
tartó legtöbb testamentum 1662–1665 között keletkezett. A háborús esztendőkkel, a va-
gyonbiztonság hiányával (1663, 1664) történő gyors magyarázattól az is int, hogy már a hi-
telfelvételek időpontja sem ismert. Többnyire iparűzők voltak, így pl. Mészáros Jakab 
(1662) 25 ft-tal, Horvát Szabo Mihály (1663) 50 ft-tal, Horvát János kovács (1664) 8 %-ra 
felvett 100 ft-tal, Cserián Varga Mátyás özvegye ura után konkréten meg nem nevezett 
pénzösszeggel („az minemeő pénzel”) maradt a város adósa. Az 1670/1680-as évek for-
dulóján ezek az adósságok szórványosabbá váltak; míg Vida Szabo Lőrinc (1678) 25 ft-tal, 
Zábráki György (1680) 100 ft-tal tartozott a városnak.645 Míg az utóbbi két esetben bizony-
talan a városi hitelfelvétel forrása, ez az 1660-as évek nagyszámú adóssága hátterében be-

                                                                                                                                              
 642 A táblázat forrásai: VaML SzVLt Malomszámadások 1672/1673., 1673/1674., 1675/1676., 1677/1678., 

1678/1679., 1685/1686. évi számadások, Horváth 1993. 176. (1685/1686-ban 22 köböl árpát is őrlési díj 
címén beszedtek.) 

 643 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 67r. Több más esetre: Dominkovits 2003/b. 320-326., a hiteleshelyi 
funkcióra: Dominkovits 2002/a. 

 644 A jelenségre: Thomes 2000. 78., 90. Az összefoglaló munkákban a városi hitelek többnyire a kereskede-
lemmel összekapcsolva kerülnek bemutatásra: Gerteis 1986. 157-162. Leginkább feldolgozottak a 18. 
századi szabad királyi városok, pl.: Kállay 1972. 

 645 Ld. végrendeletek jegyzéke a Függelékben. 
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azonosítható. Szombathely város magisztrátusa az 1640/1650-es évek fordulóján kezdhette 
meg azt a gyakorlatát, hogy a tisztújításokat követően, Ascensionis Christi ünnepéhez köt-
ve, de gyakorlatilag május 2-31. között, évente 1000 ft-ot a törvény által megszabott 6 %-os 
kamatnál magasabb, évi 8 %-os kamatra a város polgárai számára biztosított. Az 1650-es 
évektől az esetek többségében a hitelfelvevők neve is ismert; így 1653-ban 24 fő, 20-50 ft-
os tételekben vett fel a várostól hitelt, ami tendencia-szerűen az évtizedet is jellemezte. 
Városi társadalmon belüli csekélyebb mérvű vagyoni polarizációt is jelezhet, hogy 1660–
1666 között növekvő számban, de a korábbinál sokkal differenciáltabb összeghatárokkal 
vettek fel hiteleket; általában 27-28 fő 12 ft 50 d-os összegtől 100 ft-ig terjedő tételeket 
kölcsönzött a várostól. 1668-ban már e gyakorlatnak már nem található nyoma.646 A gya-
korlat megszűnésének pontos okai jelenleg ismeretlenek. Minthogy a személyi szintű 
vizsgálatok azt a tendenciát is jelezték, hogy egyes hitelfelvevők újabb évi kölcsönükkel 
csupán korábbi adósságaikat fizették vissza,647 nem kizárható, hogy az 1660-as években 
egyre nehezebben folyó visszafizetések is közrejátszottak a gyakorlat megszűnésében. 
Ugyanakkor egyértelműen tőke és készpénzhiányra, avagy valamilyen befektetés miatt a 
meglévő növelésének az igényére mutat a rövid lejáratú, 8 %-os kamatra történő pénzfel-
vétel. Ez nem a legmagasabb városi hitelkamat volt; 1659-ben Agh Ferenc 100 ft-ot 10 %-
os kamatra vett fel, amit még 1663-ban is fiztett.648 Miképpen azt Agh esete is jelzi, a 
végrendeletekben említett, illetve az évi 1000 ft-ból részesültek számánál nagyobb lehetett 
a várostól hitelt igénylő és kapó szombathelyi polgárok száma. Miként Agh esete, avagy az 
1000 ft-os évi kihelyezések 50-100 ft-os összegeit igénylő személyek jelzik, a fenti na-
gyobb összegeket a városi hivatali, vagyoni elit köréből vették igénybe, míg a kisebb 10-20 
ft-os tételeket a szerényebb vagyonú iparűző polgárság. Minden bizonnyal életkora, vagy 
egészségi állapota miatti kétséges hitelképesség tette azt szükségessé, hogy 1664-ben Szi-
geti Nagy Balázs a szabó céh ajánlásával kért és kapott kamatra egy fölöttébb szerény ösz-
szeget, 15 magyar forintot, amit kamatokkal a következő évben már örökösei fizettek visz-
sza (16 ft). A több részletben igényelt, vissza nem fizetett tartozást Barbély Panna 1676-os 
nyugtája mutatja, amely középnagyságú, 47 ft-os összegződött adósságról szólt.649 

A város nem csak a maga vagyonából, rátestált javakból gyűjtött pénzösszegeket 
helyezhette ki, de olykor a testálók szegényeknek szóló adományait, miképpen kamatrá-
fordítások kötelezettségével az oltáralapítványok törzstőkéjének a kezelését is a (pl. 
1660:Hetésy András esetében) a magisztrátusra bízták. Speciális lehetett azon eset, amikor 
Gereczenyi Péter deáknak a távoli erdélyi Monostor templomára hagyott (1660) fölöttébb 
magas összegről, 100 aranyról, a város nem a testáló örökhagyása tiszteletben tartásával 
gondoskodott, hanem azt 1661-ben magánszemélynek kamatra kihelyezte.650  

A város polgárai irányába hitelt nyújtott, de földesura, Széchényi György követelé-
seivel szemben hitelfelvételre is szorult. 1667-ben a bíró, a belső és a külső tanács 6 %-os 
évi kamatra 2000 ft-ot vettek fel gr. Batthyány Erzsébettől. (Fedezetét a város Gyöngyö-
sön, a ferencesek zárdájához közel lévő háromkerekű malma és a hozzá tartozó közföldek 
jelentették.)651 Szombathely a 125 ft-os évi kamatot mindig gondosan fizetve a grófnő 
1673. évi végakaratával szemben a törzstőkét még közel két generáció idejéig használta.652 

                                                
 646 Az adatok: VaML SzVLt Prot. 1651/1653–1668/1672. évi köteteiből származnak. 
 647 VaML SzVLt Prot. 1658/1660. 6., 106., Prot. 1661/1664. 2., 30., 187., Prot. 1664/1668. 4., 77., 172. 
 648 VaML SzVLt Prot. 1661/1664. 118. 
 649 VaML SzVLt Okl. ir. fasc.. 10. no. 268. Magánszemélytől, Tormássy Péter vasvári kanonoktól házörök-

ség rész kifizetésére felvett 20 tallérra: uo. 1680. márc. 19. 
 650 VaML SzVLt Prot. 1661/1664. 4. , Dominkovits 2008. 286-287. 
 651 VaML SzVLt Okl. ir. fasc.. 7. no. 234., uo. F. 16. no. 511. 
 652 Vö.: felszólítás a törzstőke visszafizetésére: VaML SzVLt Okl. ir. fasc. 7. no. 240. 
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A város pénzügyi helyzetét tekintve elgondolkodtató, hogy az 1671 szeptemberében 120 
ft-ot kölcsönzött a vármegyének.653 

Az egyén, vagy családtagjai lelki üdvét szolgáló oltáralapítványok mellett a kisebb 
koldusoknak tett hagyományok, illetve Hazatius Ferenc 1682. évi szegényházalapítását 
követően a vagyonos mezővárosi polgárság társadalmi gondoskodásának térnyerését érzé-
keltetve, 1688-ban Szombathely tehetősebb családjai közé tartozó familiából származó 
Birhán István németkövesdi (Sopron vm.) plébános végrendeletében 4500 ft-os alapítványt 
létesített négy szombathelyi születésű fiú taníttatásának költségeire, továbbá 1000 ft-ot a 
városi ispotályra; mindezek kezelésével szülővárosát bízva meg.654 A 16. század végi, 17. 
század első harmadában keletkezett (1631: Lackner) soproni evangélikus polgárság isko-
láztatási célból létrejött alapításait követően, a térség mezővárosai között páratlan tudatos-
ságú lépést jelentett ez. 

                                                
 653 VaML SzVLt Prot. 1671. szept. 30. 227. 
 654 Birhán végrendelkezésének rögzítése: VaML SzVLt Birhán alap iratai, 1. d. no. 1. 
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4. ÖSSZEGZÉS:  
SZOMBATHELY INTEGRÁLÓDÁSA A TÉRSÉG VÁROS-

HÁLÓZATÁBA. (EREDMÉNYEK – A TOVÁBBI KUTATÁS 
LEHETSÉGES ÚTJAI) 

Az oszmán hódítás hatására a 16. század során a Magyar Királyság városállománya na-
gyon jelentős veszteségeket szenvedett el. A késő középkori városhálózat a városi funkciók 
bővülését is eredményező katonai-gazdasági-társadalmi változások hatására (pl. garnizon-, 
és erődváros, végvár-városok megjelenése) átalakult, a városhierarchia átrendeződött. A 
városhálózat átalakulása szorosan egybefonódott egy, a korszakban karakteresen megfi-
gyelhető városfejlődési jelenséggel, a mezővárosi feladatkörök bővülésével, a differenciált 
funkciókat ellátó mezővárosok szerepének a felértékelődésével. A megnövekedett oktatási-
kulturális, gazdasági, kereskedelmi, igazgatási feladatokat – illetve mindezek kombinációit – 
ellátó, térségükkel interaktív kapcsolatban álló többnyire a középkor végétől fejlettebb 
oppidumok politikai és hadi események függvényében hosszabb-rövidebb időszakra (pl. a 
térségben Csepreg esete), vagy egy hosszútávú folyamat részeként, azt átstruktúrálva integ-
rálódhattak a térség városhálózatába.655 

A gazdasági-, társadalmi folyamatok összetett rendszerében a győri püspök privilegi-
zált mezővárosa, Szombathely az utóbbi utat járta be; a már késő középkorban fejlett mező-
város centrális funkcióinak folyamatos bővítésével hosszútávon integrálódott a térség város-
hálózatába. A település fejlődésének jogi kereteit nagyon jelentős közigazgatási, gazdasági és 
bíráskodási autonómiát adó privilegiumával még 1407-ben Héderváry János püspök alapozta 
meg, melyhez a város a 16. század elejére az öt országos vásár tartásával gazdasági kiváltságo-
kat szerzett. A mezőváros összetettebb funkciórendszere révén fejlettségében már ekkor a me-
gyeszékhely Vasvár előtt állt.656 A földesura halált is hozó mohácsi csatát követően, a két legi-
tim király polgárháborújának időszakában, az I. Ferdinánd érdekszférájába tartozó Szombat-
hely privilegiumai megerősítésével, lakosai számára új vámprivilegium megszerzéséve (1534) 
pozíciót megerősítette, miközben erődített helyként a közvetlen környék és a tágabb térség osz-
mánok elől menekülő (1532), vagy polgárháború hadieseményeitől rettegő lakosságának is vé-
delmet nyújtott. A Habsburghű új magyar arisztokrácia tagjainak (Bakith, Révay család) zálo-
golt mezővárost, várat és uradalmat 1554-ben váltotta vissza Gregorianczi Pál győri püspök.  

Az elkövetkező közel fél évszázad adatai, ha nem is töretlen társadalomfejlődéssel (l. 
az regisztrált lakosság csökkenésével összefüggésben az 1570-es évek urbáriumait), de egy 
Bécs-Graz-Varasd irányú közvetítőkereskedelmet, Stájerországgal aktív határmenti for-
galmat lebonyolító, sőt, a hódoltsági kereskedelmi kapcsolatok révén a három részre szakadt 
ország gazdasági egységének fenntartásában is részt vevő, differenciált kézműiparú kisvárost 
vetítenek fel, amelynek mindezzel párhuzamosan centrális funkciói is tovább gyarapodtak.  

A tradicionális püspöki uradalmi központi feladatkör – mely azzal összefüggésben 
a hadellátásban, püspöki birtokokon folyó gazdálkodásban jelentős nyugati egyházi tizedek 
bérleteinek begyűjtő helyével is kiegészült – a vasvári társaskáptalan oszmán veszély mi-
atti átköltözésével (1578:XX. tc.) a város magánjogi és hivatali írásbeliség regionális cent-
ruma lett. Minden bizonnyal ez is segítette, hogy a 16. század végére Vas vármegye szék-
helye Szombathelyben rögzült; így a város lakossága a menekült horvát-szlavóniai, zala-
somogyi lakosok – közöttük jelentős arányú nemes – mellett a vármegyei elit beköltözésé-
vel is színesedett. A vár, a püspöki rezidencia mellett a város egyházmegyében betöltött 
súlyát a tridenti határozatokat kihirdető 1579-es zsinat is érzékelteti.  

                                                
 655 A mezővárosok megnövekedett jelentőségére: Szakály 1995. 16-22., Bácskai 2002. 63-74. 
 656 Kiss – Tóth – Zágorhidi Czigány 1998. 153-158., 162-164., Kubinyi 2004. 
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Úgy tűnik, a katolikus egyházi hierarchia egyik meghatározó pozíciójában álló, gyak-
ran magas államkormányzati hivatalokat is párhuzamosan ellátó (pl. udvari kancellárok) 
földesuraival, a győri püspökökkel, a város a 17. század első harmadának végéig kiegyensú-
lyozott, jó kapcsolatban állt. Az egyházfők a kisebb konfliktusok ellenére is támogatták a 
szombathelyiek törekvéseit; segítettek privilegiumaik megújításaiban, illetve a város számára 
pusztulást, romlást hozó – a régi levéltár és a városi privilegiumok elvesztésével járó – 1605-
ös esztendőt követően (Némethy Gergely hajdúkapitány dunántúli hadjárata) Náprághy De-
meter püspök segítsége révén újították meg kiváltságaikat. A földesúr és város eme viszonya 
1635/1636-tól, Draskovich (II.) György püspökségével változott meg, aki a katolikus meg-
újulás szolgálatában a püspöki jövedelemnövelést minden más elv fölé emelve, alávetett job-
bágyokként kívánt a privilegizált mezőváros lakosaival bánni. Bár Széchényi György földes-
urasága idején a korábbihoz képest csekélyebb vehemenciával, de eltérő intenzitással az 
egész időszakot jellemezték a város és földesura közötti konfliktusok, amelyek során a város 
lakossága jelentős kapcsolati tőkét szerezve és megmozgatva (vármegyei elit és e körből 
származó ügyvédek, városi törekvések pártolására megnyert más arisztokraták, pl. Nádasdy 
Ferenc), hihetetlen öntudattal, kompromisszumokat elérve szállt szembe földesurával. Ahogy 
a fenti sorok is jelzik, Draskovich és Széchényi városához fűződő, ellentétektől sem mentes 
(értékeket teremtő, alávetettséget követelő) viszonyát egy adott várostörténetnél tágabb látó-
szögben kellene vizsgálni; kiterjeszteni a földesurak általános birtok- és gazdaságpolitikájára, 
illetve gondolva arra, hogy a 17. század derekától – német földön elsősorban a westfaliai béke 
utáni időszaktól – általánosan jellemző a fejedelmi abszolutizmus és a városok küzdelme.657 

A várost az 1407-es privilegiumok kereteitől meghatározva, jelentős autonómiával, 
polgári és fenyítő bíráskodási jogosultságokkal felruházott önkormányzat vezette, amelynek 
meghatározó egyéni és gremiális szervei: a bíró, az öt segítő 12 fős belső tanács, a 4-8 szak-
igazgatási tisztre választott tisztviselő, valamint a kontroll és legitimációs szereppel bíró, a 
város jogügyleteiben részt vevő, a belső tanács utánpótlását adó, az utcaképviseleti rend-
szerből kinőtt, 24 fős (gyakran 17-21 fős) külső tanács. A várost differenciált szerkezetű, 
írástípusokra osztható hivatali írásbeliség jellemezte, amelyet a jegyző látott el. A térség más 
mezővárosaihoz képest jóval nagyobb számú statutumalkotás jellemzi Szombathelyt, ami a 
gazdálkodás (pl. ára-bérek limitációja) más mezővárosoknál intenzívebb szabályozására 
utal.658 Ugyanakkor a rendszabásokat megalkotó közgyűlések a minél szélesebb helyi legiti-
máció szükségességét, a helyi polgárság kontrolláló, véleményformáló igényének meglétét 
jelzik. A 16–17. századi bírák közül csupán két család tudta több generáción keresztül átörö-
kíteni e hivatal viselését (Szele, Hetésy), és a bírák inkább 2-3 éves rotációban váltották egy-
mást, semmint annál hosszabb, 4-6 éves – évente megújított – hivatali szakokban. Ugyanakkor 
a belső tanács a kisvárosi elit zártságát biztosította, amelybe a bejutás többnyire a külső ta-
nácsosságon keresztül vezetett. Ez a városvezető elit az időszak nagyrészében sikerrel ügyelt 
a városi autonómia reális alapjának, a város költségvetési egyensúlyának a megtartására. 

Az alapvetően agrár kisváros – a földtulajdon birtoklása a városi társadalom minden 
csoportja számára fontos – 17. század eleji (1619/1620) lakosságának legfőbb vagyoni cso-
portját a ½ telek után adózók alkották (42 %), míg a másik legnagyobb csoportot a ¼ tel-
kesek jelentették (34,4 %). A 16. század derekától megfigyelhető vagyoni differenciálódás 
nagyobb mérvűvé vált, de az adókategóriában megfogható pauperizáció ekkor nagyon cse-
kély volt, és a „vagyoni középrétegnek” tekinthető ½ telkesek fölötti tagolt differenciálódás 
figyelhető meg; a legnagyobb adózott házvagyont a 12/4 jelentette. Azaz: a kisvárosi társa-
dalom vagyoni differenciálódása kevés marginális helyzetűt, ugyanakkor jelentős közepesen 
tehetőset jelez. Alapvetően ez a tendencia jellemző a század közepén is (1648), amikor a 

                                                
 657 Press 1988., Heuvel 1991., Roth 2003. 
 658 Kolosvári – Óvári 1904. 118-287. 
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végrendeletekben újra hangsúlyosabban előkerül a szegényekről való gondoskodás is, amely 
a 17. századi kisváros életében az 1660–1680-as években jelenik meg karakteresebben.  

Bár a városlakók 20-25 %-a nemesi jogállású személy volt (uradalmi tisztviselők, 
beköltözött vármegyei nemesek, vármegyei tisztségviselők, döntően megnemesedett mező-
városi polgárok), a mezővárost mégsem szabad nemesi oppidumnak nevezni. A városban 
lakó kiváltságolt státusú nemesség nem alkotott egységes társadalmat. Míg elitcsoportjait a 
vármegyei vezető hivatalviselők (pl. Káldy Ambrus, Szántóházy Ferenc), fontosabb pozí-
ciókat betöltő főúri familiárisok (pl. Festetics Pál), avagy uradalmi tisztviselők (Skublics 
Mihály) alkották, a mindkét körben otthon lévők ellenére is (Gorup János, Mogyorósi) leg-
nagyobb tömeget a megnemesedett polgárok, avagy a polgárok közé teljességgel integráló-
dott nemesek (pl. az iparűző Ányos család) alkották, ők a jogi kiváltságok választóvonala 
mellett alapvetően mezővárosi polgárokként élték életüket.  

A 16. századi alapokon a 17. század első felét intenzív céh-alakulás jellemezte 
(1604–1642 között 8 céh), a bár fölöttébb bizonytalan nominális vizsgálat 1636–1656 kö-
zött 24 foglalkozás 81-91 iparűző családfőt jelez, akik elsősorban a ruházati iparokban és a 
fémfeldolgozás, fémipar terén tevékenykedtek. Ez utóbbi azért is figyelemre méltó, mert a 
kovácsok végrendeletei Keszthely, Kiskomárom végházainak utánpótlásáról tesznek bi-
zonyságot; így Szombathely lakossága nem csak a haditerhek megfizetése, végvárak ellátá-
sa kapcsán vette ki részét a korszak egyik meghatározó feladatából, de mesterei minden-
napi tevékenységükkel is segítették azt. A szombathelyi kereskedők, kézművesek végren-
deleteikben felemlített pénzügyeik révén Alsólendva-Keszthely-Zalaegerszeg-Rohonc-Kő-
szeg-Csepreg (mező)városokkal – Kőszeg 1648-tól szabad királyi város – behatárolva in-
tenzív kapcsolatban álltak Vas vármegye 58, Zala vármegye 12, Sopron vármegye 7 tele-
pülésével, ami egyértelműen a város polgárainak aktív térségi szerepét mutatja, miképpen 
a város megnövekedett gazdasági szerepére utal az, hogy ugyanezen települések iparűzői 
és lakói gyakran megfordultak a szombathelyi piacokon.  

A centrális funkciók fenti gyarapodásával párhuzamosan a város is jelentős térségi 
gazdasági szerepet játszott, mind adózóerőben, mind az iparűzők számában, a céhek dif-
ferenciáltságában Kőszeg után Vas vármegye második legjelentősebb települése volt, 
újabb igazgatási, jogszolgáltatási funkciói mind a város térségi súlyát, mind kapcsolatrend-
szerét meghatározó tendenciákat tovább erősítették. Míg a 17. századi város lakosságának 
mindennapjairól, anyagi kultúrájáról, öröklési szokásairól a további mikrokutatások révén 
nyerhetünk a jelenleginél több ismeretet,659 a város kulturális képéhez a elsősorban a helyi 
egyház tanulmányozásán keresztül juthatunk, a vármegyén és a térségen belüli település-
hierarchiában elfoglalt helyét további településkutatások segítenének jobban behatárolni, 
amelyek során tán legfontosabb lenne a kitűnő forrásadottságú, de már más léptékű Kőszeg 
térségi szerepének, kapcsolatrendszereinek feltárása. 
                                                
 659 Bár a korabeli mezővárosi végrendeletek nem a könyvkultúra kutatásának meghatározó forrásai (l. Hor-

váth J. 1993.), az eddigi forráskutatás nagyon szerény mértékű könyvhagyatékot jelez Szombathely vi-
lági lakosságánál. Pl. 1640 novemberében Festetich Pál deáknál 3 könyvet inventáltak, Kupricz István 
bíró Kata nevű leánya az 1658. évi vagyonosztáskor egy 3 ft-ra becsült Bibliát kapott. ( Iványi 1983. 
223. (nr. 363.) VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 138-144.) Ugyanakkor a vasvári káptalan tagjai között 
több jelentősebb könyvhagyatékkal rendelkező, hosszabb ideig Szombathelyen szolgálatot ellátó pap ta-
lálható. (Themel István, Nyilas Péter). A korabeli kultúra rétegeire: R. Várkonyi 1992. 
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FÜGGELÉK 

I. 

Szombathely privilegizált mezőváros  

tisztviselői archontológiája, 1600–1700 

A szabad királyi városok 16–17. századi elitkutatásainaik, a városi elitcsoportokból első-
sorban a városvezető elit vizsgálatának az eredményei joggal hívják fel a figyelmet a jobb 
forrásadottságú mezővárosok hasonló, de a források fennmaradása miatt érdemben a 17. 
századtól reális elemzésére. E vizsgálatok, elemzések alapját a minél szélesebb körre kiter-
jedő városvezetői/tisztségviselői archontológia adhatja.660  

A győri püspök privilegizált mezővárosa, a kitűnő forrásadottságokkal rendelkező 
Szombathely archontológiai kutatásai már több mint egy évszázados szakmai eredmények-
re tekintenek vissza. Az első városmonográfia, Schönvisner István pesti egyetemi tanár 
Szily János szombathelyi megyéspüspök megbízásából elkészített, primer forrásokon ala-
puló munkája még nem foglalkozott a mezővárosi önkormányzattal, a várost működtető 
személyek körének feltárásával.661 Az egy évszázad múlva Kunc Adolf és Kárpáti Ke-
lemen premontrei szerzetesek Szombathely Város Törvényhatósági Bizottsága felkérésére 
megírt – Schönvisner eredményeire építő, azt újabb forrásfeltárással kiegészítő – városmo-
nográfiája a korszak történeténél csak spóradikus információkkal szolgál a városvezető elit-
ről, de a második kötet adattári részében már nagyon jól használható 17. századi bírói ar-
chontológiát közöl.662 A két világháború között megújult Szombathelykutatás során Abai 
Imre a 17. századi kollektív és egyéni városi hivatalok működését, jogkörét vizsgálta a városi 
statutumok alapján,663 és ebben az időszakban gyökereznek Horvát Tibor Antal premontrei 
szerzetes, történész-tanár komplex várostörténeti adatgyűjtései is. 1993-ban a várostörténet 
eme meghatározó kézirat- és adatgyűjteménye döntően megjelent, így ekkor az eddig 
legteljesebb 16–17. századi bírói és jegyzői archontológia is napvilágot látott.664 Ugyanakkor 
Horváth Tibor Antalnak kéziratban fennmaradt egy ennél teljesebb hivatalviselői körre törté-
nő gyűjtése is, amelyben a Szerző a nominális adatgyűjtését a belső tanács tagjaira is kiter-
jesztette, a tisztújításkor választott többi hivatalviselőt pedig számszerűen összesítette.665 Az 
elmúlt évtized újabb forrásfeltárásai révén, legfőképpen Benczik Gyula szombathelyi levél-
táros és e sorok szerzőjének forráskutatásai, értelmezései során, a folyamatosan fennmaradt 
mezővárosi jegyzőkönyvek előtti periiódusból, az 1600–1605 közötti évekből, a bírói, jegy-
zői archontológiáról is minden eddiginél pontosabb ismeretekkel rendelkezünk.666  

Az alábbi archontólógia Szombathely város levéltára tanácsülési jegyzőkönyveinek 
teljeskörű feldolgozásán alapul, a városi tisztújítások név és hivatal-anyagának eddigi legtel-
jesebb rekonstrukciója, amelyet a szabad királyi városok egykorú archontológiai alapelvei 
nyomán éves szerkesztésben helyeztem el.667 A forrásfeltárás során még a mezőváros más 
iratsorozatait is felhasználtam, az adatgyűjtésbe korlátozottan a vasvári káptalan hiteleshelyi 
levéltárát is bevontam. A jegyzék a bírák, jegyzők, (a választási sorrend alapján közölt) belső 
                                                
 660 A témakörre nemzetközi kitekintéssel, összefoglalóan: H. Németh 2004., H. Németh 2006. 7-35. 
 661 Vö.: Schoenvisner 1791. 277-333. 
 662 Kunc-Kárpáti 1880–1894. 85-86., 317-318. (A korszakra vonatkozó bírói archontológia lelőhelye.) 
 663 Abai 1940., Abai 1942. 
 664 Horváth 1993. 226-232., 234-235. 
 665 VaML XIV. 46. Horváth Tibor Antal irathagyatéka, „Hivatalviselők” c. kézirat. 
 666 Benczik–Dominkovits 2002., Dominkovits 2008/a. A borbírák avagy akolómesterek 1606–1619. közötti 

archontológiáját közli: Dominkovits 2004/a. 57.  
 667 H. Németh 2004., H. Németh 2006. 
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és külső tanács tagjai mellett tartalmazza a különböző választott tisztségviselőket. A forrás-
ban szereplő eredeti névalakokat ( )-ben megadtam. Az adatok lelőhelyét – mind a tisztújítá-
sok, mind egyes hivatalviselők tisztújítások időpontjától eltérő első előfordulása esetében – 
külön is megadtam. A kurzivált adatok bizonytalanságot jeleznek; többnyire a tárgyidőszak-
ból nem maradtak fenn a külső tanács összetételéről szóló források, a nevek feltüntetése csak 
a magukat esküdteknek valló emberek utáni „következtetés”. Már itt is jeleznem kell, hogy 
rendszeresen az április 24/25. – május 8. közötti városi restauráción kívül került sor a borbí-
rák/akolómesterek megválasztására, az ő hivatalviselésüket így a többiek után tüntettem fel. 
A nevek egységesítése, illetve a különböző foglalokzás és tulajdonnevekkel illetett ugyan-
azon személyek „összekapcsolása” még a későbbi mutatókészítés feledata lesz.  

1600/1601 

Bíró: Verőcsey (Wereochey) Mihály668 
Jegyző: […] 

1601/1602 

Bíró: Verőcsey (Wereőchey) Mihály 
Jegyző: […] 

1602/1603 

Bíró: Verőcsey (Wereőchey) Mihály 
Jegyző: […] 

1603/1604. 

Bíró: Hetésy Pál 
Jegyző: [Zanaty János?] 

 
Belső tanács: idősebb Barbély Péter, Bandi Ferenc, Szele (Zele) Mihály, Verőcsei (We-

rewchey) Mihály deák, Forián (Foryan) Imre, Podary István, Pál deák, Csiszár (Chißar) Ta-
más, Kálmáncsehi (Kalmachey) Szabo Pál, Hercheg Domokos, Szabo Péter, István deák.669 

1604/1605.  

Bíró: Verőcsey (Verewchey) Mihály670 
Jegyző: Zanaty János 

 
Belső tanács[?], esküdtek: Szele (Zele) Mihály, Hetésy (Hetessi) Pál, Forian (Forayan) Imre, 

Barbély Péter, Szigeti (Zigeti) Péter vagy Szigeti Szabó Péter,671 Podári (Podary) István, Ta-
polczay (Tapolchay) Pál, Pozsgay (Posgay) Simon,672 Barbély Imre, Herczegh Domokos673 

                                                
 668 Az 1600/1601–1602/1603. évek bírói archontológiájára: VaML SzVLt, A. Misc.., „Az kya restantiaual 

marattanak hatra arrul valo memoriale”, passim, Dominkovits 2008. 459. 
 669 A szabó céh artikulusainak intitulatiojában vannak név szerint felsorolva, VaML XII. 1. f.) VKHLt, Litt. 

instr., fasc. 77. n. 55., Szombathely, 1604. január 28., vö.: Dominkovits 2008. 459. 
 670 Benczik-Dominkovits 2002. Nr. 5. (1605. jún. 1.), uo. Nr. 11. (1604. jún. 15.), Nr. 13. (1604. jún. 30.) 

1605- április 17-én Verőcsey (Werochey) Mihály szombathelyi bíró és a tizenkét esküdt: SzPL, VKMLt, 
Minutae connotationes variae, sz. n. 1607- január 6-án Verőcsei Mihály árvái ismerek, gyámjuk: 
Babolcsai Benedek felesége, Ilona. Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 57.  
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1605. április 26., tiszújítás 

Bíró: Szele (Zele) Mihály 
Jegyző: Zanati (Zanatj) János 

 
Belső tanács, azaz tizenkét főesküdt: (a bíró választotta:) Hetésy (hetesi) Pál, Verőcsey 

(werewchey) Mihály, Tapolczay (Tapolchai) Pál deák, Podari (Podarj) István. (az egész 
város választotta:) Forian (Foryan) Imre, Herczegh Domokos, Csiszár (Chizar) Tamás, 
Podari Pál. (a nyolc esküdt választotta:) Pozsgay (Posgay) Simon, Szabó (Zabo) Péter, 
Barbély (Barbeli) Péter, Zsebe (Sebe) Jakab.674  

A tizenkét főesküdt után újabb tizenkét esküdtet választottak [!]: Kecskés (Kechkes) 
István, Szabó (Zabo) György, Vaszari Szabó (Vazari Zabo) Pál, Árki Mihály, Birham 
Mihály, id. Podári István, Emmer István deák, Szalai (Zalai) Vince, Soos György, Agh 
István, Cigány (Chigan) Tamás, Kis (Kys) András. 

 
Főhadnagy: Podari Pál,675 vicehadnagy: Katona (Kathona) János.  
Vásárbírák: Szíjártó (Ziarto) Máté, Nagy Szabó (Nagi Zabo) János 
Hegymester: Kis (Kys) András 
Mezőőrök: Birhan Gergely, Vas Gergely, Mogor Mihály, Kálmán János 
Város szolgája azaz kisbíró: Szakács (Zakach) Imre  

1606. sine dato, tisztújítás676 

Bíró: Csiszár Tamás 
Jegyző: […] 

Belső tanács: (a bíró választotta:) Szele Mihály, Forian Imre, Hetésy Pál, Barbély Péter. (a 
község választotta:) Pozsgay Simon, Kecskés István, Sebe Jakab, Tapolczay Pál deák, 
Herczegh Domokos. (az esküdtek választották:) Árki Mihály, Németh Mihály, Nyírő 
Gáspár deák, Kalmár György. 

 
Főhegymester: Szabó Benedek 
Vásárbírák: Szabó Máté, Csiszár György 
Város hadnagyai: Német András, Szabó Balázs677 
Város szolgája: Szakács Imre 
Bormesterek: Németh Mihály, Gáspár deák, Kis András, Szele Mihály, Hetési Pál deák, 

Sebe Jakab.678 

                                                                                                                                              
 671 Az utóbbi névvariánsra: Benczik – Dominkovits 2002. Nr. 14. (1604. júl. 3.) 
 672 Benczik – Dominkovits 2002. Nr. 13. (1604. jún. 30.) 
 673 Neveikre: Benczik – Dominkovits 2002. Nr. 16. (1604. júl. 19.) 
 674 Benczik – Dominkovits 2002. Nr. 87. 
 675 Az 1605. április 26-i tisztújítás előtt Kálmáncsehi Szabó (Kalmanchey Zabo) Pált a tizenkét esküdt 

közülo főhadnagynak választották, dobot, zászlót, botot adtak neki, házát az adó és szolgáltatások alól 
felmentették. Ő szabad akarata szerint tizedeseket választhatott maga mellé! Benczik–Dominkovits 2002. 
Nr. 86. 

 676 Bizonytalan datálású adatsorok! 
 677 Nem főhadnagy és vicéje, hanem város hadnagyaiként említi: Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 11. 

(1606. jún. 2.) Itt is a hadnagyok választották ki a tizedeseket, ezt Kacor Varga János nem akarta vállalni, 
miként a helyette kijelölt Tót János is megtagadta. Korábban Agh István azzal mentette ki magát, hogy 
ezt megelőzően esküdt volt. Szabó Balázs hadnagy által Föl utcai tizedesként kijelölt Prucz Gergely fel-
adatait nem teljesítette. Ld.: Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 12. 

 678 Bencziok – Dominkovits 1993. Nr. 2. 
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1606. június 10. 

Bíró Duimovics (Dojmovics/Doymouith) Tamás679 
Jegyző: Ambrus deák [?]680 

 
Belső tanács: Szele (Zele) Mihály, Hetésy (Hethesy) Pál, Herczegh Domokos, Forián Imre, 

Tapolczay Pál deák, Pozsgay (Posgay) Simon, Barbély Péter, Kecskés István, Sebe 
Jakab, Kis András, Szalai Vince, Kenézi Szabó György.681 

 
Városi hadnagyai: Szabó Balázs,682 Németh András683 

1607. március 22./március 30. 

Bíró: Barbély Péter 
Jegyző […] 

 
Esküdtek: Kelemen, másként Kenézi Szabó György, Gáspár deák, Kalmár György.684 Az 

egyik Hegymester: Szabó Benedek.685 

1607. április 28., tisztújítás686 

Bíró: Hetésy Pál (újonnan válaszva!)687 
Jegyző: Tapolczay Pál688 

 
Belső tanács: (bíró választotta:) Szele Mihály, Csiszár Tamás, Tapolcai Pál deák, oladi Fábián Imre. 

(az egész község választotta:) Sebe Jakab, Árki Mihály, Kám utcai István deák, Szabó György. 
(A nem teljes megjelenés miatt a 8 esküdt nem tudott újabb négyet választani, így közönségesen 
választották:) Padari István Ember/Emmer István deák, Barbély Ferenc, Barbély Péter. 

 
Város hadnagyok: Csizmazia Gergely, Föl utcai Pál kovács 
Vásárbírák: Csiszár György, Barbély Gergely 
Főhegymester: Gergely kovács689 
Alhegymesterek: Balog János, Lazy Péter 
Mezőőrök: Vági Mihály, Szakács János 
Céhmesterek: Szent Márton templomhoz Árki Mihály, Varga András; A várbeli Boldog-

asszony templomhoz: Zanko Balázs, Csörge Mihály. 
Bormester: Kám utcai Balázs deák  

                                                
 679 Duimovics 1606/1607. évi bíróságára: Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 71. (1607. jan. 29.) 
 680 Vö.: Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 178. (1608. márc. 5.) 
 681 Benczik–Dominkovits 1993. Nr. 25. (1606. jún. 10.) Ugyanezzel a tisztviselői sorrenddel szombathelyi 

kiadmány: SzPL, VKMLt, Minutae et connotationes variae, sz. n. (1606. november 7.) 
 682 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 42. (1606. nov. 17.) 
 683 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 69. (1607. jan. 25.) 
 684 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 77. 
 685 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 82. 
 686 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 93. 
 687 1608. február 19., március 5. időpontokban ismertek Duimovics Tamás bíróságt megnevező bejegyzések. 

Ld.: Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 169., 178. Ugyanakkor február 29-én Hetésy Pál bíró perel. Uo. 
Nr. 174., március 14-én is őt nevezik bírónak. Uo. Nr. 181. 

 688 Tapolczayt a város és a káptalan jegyzőjeként említi: Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 109. (1607. jún. 29.)  
 689 Egy 1608. március 2-i eskütétel szerint ekkor a főhegymester Gergely kovács volt, vicéi: Takács Jakab, 

Balogh Péter. VaML SzVLt Prom Prot 1609/1634. 152. 
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1608. április 28., tisztújítás690 

Bíró: Duimovics Tamás691 
Jegyző: Ambrus deák692 

 
Esküdtek: Hetésy Pál, Barbély Péter, Kecskés István, Szalai (Zalay) Vince, Balogh Imre 

deák,693 Forián Imre, Szele Jakab, Balogh Gergely,694 Vaszari Szabó Pál, Kenézi Szabó 
György, Árki Mihály, Varga András.695 [A tárgyévből ismertek Csizmazia Gergely, Ka-
ricsai Szabó Benedek, Jankó Balázs, Barbély István esküdtként történő megnevezései,696 
miképpen István deák és Ambrus deák697 megnevezése is! Miképpen Márton deákot is 
tisztességbeli személyként említették.698]Az év során még Csiszár Tamás, Csiszár Jakab, 
Birhon Mihály,699 [Ebner?]700 István deák,701 Szabó Péter,702 Szabó János703 tisztesség-
beli személyek kerültek említésre. 1609 elején Egerszegi Mihály deákkal,704 Szabó Ba-
lázzsal, Tamás kováccsal, Sipos Jánossal, Tóth Jánossal,705 pákai Szabó Jánossal, 
Szőllősi Pállal706 egészül ki e sor. Egy 1609. március 10-i bejegyzés szerint Szabó Be-
nedek, vasaljai Szabó János és Kis Szabó János is az esküt tett személyek közé tartoz-
tak,707 miképpen Balogh Gergely, Kis Miklós,708 Fel utcai Mihály deák709 is. 

 
Város hadnagy: 1608. nov. 10-től: Németh András710 
Hegymester: Kis Miklós711 
Borcsaplárok nov. 10-től: Márton deák, Pál deák, Ebner István deák, Kenézi Szabó 

György.712 
Bormesterek (akik a csaplároknak is gondjukat viselik) egy hónapra: (1608. nov. 16-tól:) 

Pál deák, Mészáros Miklós713 
Bormesterek egy hónapra, dec. 29-től: Kenézi Szabó György, Kám utcai István deák714 

                                                
 690 A tisztújítás nem maradt fönn. Ld.: Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 197-198. (1608. ápr. 12., ápr. 28.) 

A restaurációnak április 28. előtt kellett bekövetkeznie. Az új tisztikar első adatolása: uo. Nr. 198. 
 691 Helyettesíti: Forián Imre (1608. máj. 5.) Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 199. 
 692 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 245. (1608. szept. 10.) valószínűsíthetően Tapolczay csak alkalmilag 

látott el jegyzői tisztséget! 
 693 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 199. 
 694 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 200. (1608. máj. 5.) 
 695 A kiegészítés: Benczik–Dominkovits 1993. Nr. 204-205. (1608. máj. 7.) 
 696 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 213. (1608. máj. 11.) 
 697 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 221. (1608. jún. 1.) 
 698 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 243. (1608. júl. 12.) 
 699 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 244. (1608. szept. 9.) 
 700 Ebnernek is nevezett István deákra: Benczik–Dominkovits 1993. Nr. 248. (1608. nov. eleje) 
 701 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 245. (1608. szept. 10.) 
 702 Karicsai Szabó Péter ld.: Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 310. (1609. febr. 28.) 
 703 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 246. (1608. szept. 15.) 
 704 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 297. (1609. jan. 26.) 
 705 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 314. (1609. márc. 6.)  
 706 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 318. (1609. márc. 9.) 
 707 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 321. (1609. márc. 10.) 
 708 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 334. (1609. márc. 23.) 
 709 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 344. (1609. ápr. 20.) 
 710 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 250. 
 711 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 345. (1609. ápr. 21.) 
 712 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 251. 
 713 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 254. 
 714 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 270. (1608. dec. 29.) 
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1609. április 28. tisztújítás715 

Bíró: Vaszari (Waszari) Pál716 
Jegyző: Ambrus deák717 

 
Belső tanács: (a bíró választotta esküdtek:) Hetési Pál, Forián Imre, Barbély Péter, Szele 

Jakab. (a város választotta esküdtek:) Szabó Péter, Árki Mihály, Kenézi Szabó György, 
István deák. (az esküdtek választották:) Szele Mihály, Pál deák, Csiszár Tamás, Barbély 
Ferenc. (a 12 esküdt választotta:) Beretvás Mihály, Vince uram, Herczegh Domokos, 
Csizmadia Gergely. 

 
Város hadnagya: Barith Simon, Barbély István 
Vásárbírák: Szíjártó János, Varga Márton 
Mezőpásztorok: Sütő János, Nagy Ferenc, Birhon Gergely 
Hegymesterek: főhegymester: Kis Miklós, hegymesterek: János deák, Elles Gergely, Lázi 

Péter 
Számvevők (1609. május 6-tól): Kenézi György, Forián Imre, Csiszár Tamás, Barbély 

Péter, István deák, Ebner Márton [!] deák718 
Bormester (aug. 23-tól): Mazzagh Péter, Agh István, akoló: Barbély Péter719 
 
Külső tanács [?]: Cigány Tamás, Csiszár János, Körmendi Mihály deák, esküt tett személyek,720 

Szabó Gáspár tanácsos,721 János deák, Balogh Gergely,722 István deák, Birhon Mihály, 
Csiszár György,723 Szele Mihály,724 Gergely kovács, Tóth (Thot) István esküt tett személyek725 

1610. május 1. tisztújítás726 

Bíró: Hetésy Pál727 
Jegyző: Ambrus deák728 

Belső tanács: (a bíró választotta esküdtek:) Vaszari (Vaszary) Szabó Pál, Szele (Zele) 
Mihály, Forián (Foryan) Imre, Pál deák. (a város választotta:) Szabó (Zabo) Péter, 
Barbély (Barbell) Jakab), Zsebe (Zebe) Jakab, István deák. (az esküdtek választották:) 
Árki (Arky) Mihály, Csiszár (Chyszar) Tamás, Kenézi Szabó György, Barbély (Barbell) 
Ferenc. – (a 12 esküdt által megválasztott esküdtek:) Herczegh Domokos, Beretvás 
(Berettuas) Mihály, Szalay (Zalay) Vince, Csizmazia (Chizmazia) Gergely. 

 
Hadnagyok: Barbély (Barbell) ? […], Baritth Simon 
Vásárbírák: Barbély Gergely, Varga Márton  

                                                
 715 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 357. 
 716 Dominkovits 1994. Nr. 501. (1610. márc. 23.)  
 717 Uo. Nr. 362. 
 718 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 365. Speciális alkalmi revízió! 
 719 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 423. 
 720 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 368. (1609. máj. 8.) 
 721 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 382. (1609. jún. 1.) 
 722 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 384. (1609. jún. 2.) 
 723 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 404. (1609. jún. 28.) 
 724 Benczik – Dominkovits 1993. Nr. 429. (1609. szept. 9.) 
 725 Dominkovits 1994. Nr. 503. (1610. márc. 27.) 
 726 Dominkovits 1994. Nr. 511. 
 727 Személye később kerül csak megnevezésre: Dominkovits 1994. Nr. 588. (1611. márc. 18.), l. Uo. 595. 

(1611. ápr. 16.) 
 728 Dominkovits 1994. Nr. 554. (1610. szept. 27.) 
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Céhmesterek (későbbi egyházfiak): Szent Márton templomhoz: Árki Mihály, Varga And-
rás; a várbeli Boldogasszony templomhoz: Jankó Balázs, Kochor/Koczor Tamás 

Főhegymester: János deák 
Mezőőrök: Nagy Ferenc, Bene Ferenc 
Város szolgája: Hegy Márton 
Bormesterek (okt. 15-től): Forián (Foryan) Imre, Árki Mihály729  
 
Külső tanács tagjai [?]: Németh András, Mihály deák, Csiszár (Chyszar) György, Németh 

(Nemet) Mihály, Csörge (Cheorge) István esküt tett személyek730 

1611. május 3., tisztújítás731 

Bíró: Hetésy (Haettesey) Pál 
Jegyző [Ambrus deák] 

 
Belső tanács: (a bíró választotta esküdtek:) Kenézi [Szabó] György, Vaszari (Waszary) [Sza-

bó] Pál, Zsebe (Zebe) Jakab, Forián (Foryan) Imre. (a község választotta esküdtek:) Árki 
(Arky) Mihály, Barbély (Barbell) Ferenc, Barbély (Barbell) István, Sütő (Swteo) János. (az 
esküdtek választották:) Szele (Zele) Mihály, Pál deák, István deák, Herczegh Domokos 

 
Hadnagyok: Csiszár (Chizar) János, Németh (Nemetth) András 
Vásárbírák: Barbély (Barbell) Gergely, Varga (Warga) Márton 
Főhegymester: János deák 
Hegymesterek: Timár (Thimar) Bertalan, Elles Gergely, Takács (Thakacz) Jakab 
Céhmesterek: Szent Márton templomhoz Árki Mihály, Varga András; várbeli Boldog-

asszony templomhoz: Jankó Balázs, Tóth (Thot) István 
Mezőőrök: Nagy Ferenc, Sütő János 
Bormesterek (1611. nov. 28-tól egy hónapra:) az esküdtek közül Kenézi Szabó György, 

István deák, a község részéről: Barbély Péter732 (1611. december 30-tól egy hónapra:) 
Forián Imre, Jancsok (Janczok) János733 

 
Külső tanács [?]: Vasaljai Szabó János, Beretvás (Beretuas) Mihály,734 Jancsok (Janczok) 

János735 

                                                
 729 Dominkovits 1994. Nr. 561. 
 730 Dominkovits 1994. Nr. 598. (1611. ápr. 21.) 
 731 Dominkovits 1994. Nr. 600. 
 732 Dominkovits 1994. Nr. 620. (1611. nov. 28.) 
 733 Dominkovits 1994. Nr. 632. 
 734 Dominkovits 1994. Nr. 609. (1611. jún. 26.) 
 735 Dominkovits 1994. Nr. 615. (1611. aug. 6.) 
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1612. április 29., tisztújítás736 

Bíró: Kenézi Szabó György737 
Jegyző: [Ambrus deák] 

 
Belső tanács: (a bíró választotta esküdtek:) Hetésy Pál, Zsebe (Zebe) Jakab, István deák, 

Forián (Foryan) Imre. (A község választotta esküdtek:) Barbély (Barbel) Péter, Barbély 
(Barbel) Ferenc, Barbély (Barbel) István, Szabó (Zabo) János.738 (Az esküdtek 
választották:) Szele (Zele) Mihály, Árki (Arky) Mihály, Herczegh (Hercegh) Domokos, 
Pál deák. – azon kívül négyet, így Beretvás (Beretuas) Vincét. 

 
Hadnagyok: Csiszár (Chyzar) Jakab, Pál kovács 
Vásárbírák: Csiszár (Chizar) György, Varga Márton 
Hegymester: Kis (Kys) Miklós739 
Mezőpásztorok: Pintér (Pynter) Máté, Szülő (?) János, Sinkoveit (?) Nagy Benedek 
 
Külső tanács [?]: Csizmazia Gergely, Nagy György, Káldos (Kados) István hites szemé-

lyek,740 Kecskés (Keczkes) István deák,741 Tapolczay Pál deák(?),742 Kisunyomi 
Márton(?),743 Szabó Lukács, Szabó Gáspár,744 Gál János, Birhon János, Kis Gergely, 
Márton deák, Mihály deák, Gergely kovács745  

1613. április 28., tisztújítás746 

Bíró: Tapolczay Pál 
Jegyző: [Ambrus deák] 

 
Belső tanács: (a bíró választotta:) Hetésy (Haettesy) [Pál], Kenézi Szabó (Zabo) György, 

Forián Imre, István deák. (A község választotta:) Barbély (Barbel) Péter, Nárai Jakab, 
Barbély István, Jancsok (Janchok) [Szabó] János. (az esküdtek választották:) […]747  

 
Hadnagyok: Csiszár (Chizar) János, Csatári (Chatary) Pál 
Főhegymester: Kis (Kys) Miklós 
Hegymesterek: Kis Balázs, Timár (Thimar) Bertalan, avagy Kis gechi??, Szakács (Zakach) 

János 
Vásárbírák: Szalai (Zalay) Vince [őt a mészárosok ellenőrzésére a vásárbírákhoz választották] 
Mezőpásztorok: Tóth Benedek, […] Mihály, Posta Ferenc, Halász János, Csempesz 

(Chempesz) János 
Város szolgája: Szakács Imre748 

                                                
 736 Dominkovits 1994. Nr. 644. 
 737 A tisztújításkor a bírót nem nevezték meg. A névre: Dominkovits 1994. Nr. 697. (1612. dec. 6.) 

Helyettesíti: Szele (Zele) Jakab, 1613. jan. 24. (Dominkovits 1994. Nr. 709.), Forián Imre 1613. márc. 
25-én (Dominkovits 1994. Nr. 730.), 

 738 Jancsok Szabó János?, aki tisztességbeli személy volt Ld.: Dominkovits 1994. Nr. 728. (1613. márc. 18.) 
 739 Dominkovits 1994. Nr. 705. (1613. jan. 19.) 
 740 Dominkovits 1994. Nr. 655. (1612. máj. 24.) 
 741 Dominkovits 1994. Nr. 695. (1612. nov. 13.) 
 742 Dominkovits 1994. Nr. 704. (1612. s.d.) 
 743 Dominkovits 1994. Nr. 709. (1613. jan. 24.) 
 744 Dominkovits 1994. Nr. 716. (1613. febr. 20.) 
 745 Dominkovits 1994. Nr. 728. (1613. márc. 18.) 
 746 Dominkovits 1994. Nr. 735. 
 747 Nincs megnevezve! 
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Bormesterek: (1614. febr. 14-től:) Jancsok (Janchok) János, Sellyei (Sellej) János deák749 
Akolómesterek: (szept. 30-tól:) Barbély (Barbell) Péter, Hajdú Péter750  
 
Esküdtek [külső tanács?]: Barbély (Barbell) Ferenc,751 Kisunyomi Márton deák,752 Káldos 

(Kados) György, Szabó Miklós, Herczegh Domokos, Szele (Zele) Mihály tisztességbeli 
személyek,753 Szőlősi Szabó Pál, Bakos János,754 Gergely kovács, Birhon Mihály, János 
deák, Tóth (Thot) István, Sipos János, Dozmati István, Jankó Balázs, Nagy György, 
Tamás kovács, Balogh Gergely, Varga András, Beretvás (Beretuas) Mihály, Csiszár 
(Chiszar) János,755 Kecskés István, Csatári (Chatarj) Pál756 

1614. április 27., tisztújítás757 

Bíró: Tapolczay Pál deák758 
Jegyző: [Ambrus deák] 

 
Belső tanács: (a bíró esküdteknek választotta:) Hetésy (Haetthesy) Pál, Szele (Zele) 

Mihály, Kenézi Szabó (Zabo) György, Forián (forjan) Imre,. (A város által választott 
esküdtek:) Nárai (Naray) Jakab, Barbély (Barbel) István, Jancsok (Janczok) János, 
Barbély (Barbell) Péter. (Az esküdtek maguk közé választották:) István deák, Barbély 
(Barbel) Ferenc, Herczegh (Hercheg) Domokos, Árki Mihály. 

 
Hadnagyok: Szabö (Zabo) Lukács, Csizmazia (Chizmazia) Gergely 
Hegymester: Gergely kovács759 
Vásárbírák: Barbély (Barbel) Gergely, Balázs kovács 
Mezőőrök: Prucz Gergely, Posta Ferenc, Szakács (Zakac) Péter, Nagy Benedek 
Város szolgája: Kajdi (Kaydj) Simon 
A két céhmestert tisztükben meghagyták.  

1615. április 29. tisztújítás760 

Bíró: Náray Jakab761  
Jegyző: [Ambrus deák] 

 
Belső tanács: (a bíró esküdteknek választotta:) Szele (Zele) Mihály, Hetésy Pál, [Tapolczay Pál, 

vagy Szőlősi Szabó?] Pál deák, István deák. (a község esküdteknek választotta:) Forián (fo-

                                                                                                                                              
 748 

Ő Tímár Bertalan sógora 
 749 Dominkovits 1994. Nr. 835. 
 750 Dominkovits 1994. Nr. 792. 
 751 Dominkovits 1994. Nr. 738. (1613. ápr. 29.), Nr. 774. (aug. 15.), Nr. 797. (1613. okt. 24.) 
 752 Dominkovits 1994. Nr. 748. (1613. máj. 13.) 
 753 Dominkovits 1994. Nr. 770. (1613. júl. 24.) 
 754 Dominkovits 1994. Nr. 771. (1613. aug. 11.) 
 755 Dominkovits 1994. Nr. 807. (1613. nov. 19.) 
 756 Dominkovits 1994. Nr. 863. (1614. márc. 17.) 
 757 Dominkovits 1994. Nr. 909. 
 758 Dominkovits 1994. Nr. 936-937. (1614. jún. 20.) 
 759 Dominkovits 1994. Nr. 915. (1614. ápr. 27.) 
 760 Dominkovits 1997. Nr. 1002. 
 761 A tisztújításkor a bírót nem nevezték meg, neve először: Dominkovits 1997. Nr. 1006. (1615. máj. 13.) 
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rian) Imre, Barbély (Barbel) Péter, Barbély István, Jancsok (Janczok) [Szabo] János. Szalay 
(Zalay) Vince, Csatári (Chatarj) Pál, Szabo (Zabo) Lukács, Szabo András,762 Varga András 

 
Hadnagyok: Bakos János, Szabo (Zabo) György763 
Vásárbírák: Balázs kovács, Szabo Miklós 
Hegymester: Kis Miklós 
Céhmesterek: a várbeli Boldogasszony templomhoz Toth (Tot) István, Dozmati (Dozmatj) 

Márton. A Szent Márton templomhoz: az előzők hivatalukban megmaradtak? 
Mezőpásztorok: Sütő (Suteo) János, Nagy Benedek, Szakács (Zakacz) Tamás Gergely 

fia,764 
 
Külső tanács: Szőlősi Szabo Pál, (?)765 Soós Benedek, Nagy (Nagj) János, Birhon Mihály, 

Varga Ferenc, [?]766 Kisunyomi (kis vnjamj) Márton deák [?],767 Beretvás (Beteuas) 
Mihály esküdt, Pap Márton deák, Kis János, Szabo Bálint,768 Kenézi Szabo György 
esküdt, Pákai Szabo János [?],769 Andrási Márton, Hajdu Péter, Káldos István, Bakos 
János, Gergely kovács tisztességbeli személyek [!],770 Szentmártoni Takács Gergely 
[?],771 Karicsai Szabo (Kariczaj Zabo) Pál, Márton kovács, Csütörtök (Cheoteortok) 
János és ifj. Csiszár (Chiszar) György [?],772 Kis Szabo János, Szíjártó Péter a 
tisztességbeli személyek között.773 

1616. április 28., tisztújítás774 

Bíró: Hrasztoviczay (Hraztouiczaj) avagy Barbély Péter egregius775 
Jegyző: Ambrus deák776 

 
Belső tanács: (a bíró választotta esküdtek:) Náray (Naraj) Jakab, Szele (Zele) Mihály, Ke-

nézy Szabó György, Forián Imre. (a község választotta esküdtek:) [Kecskés] István de-
ák,777 Baricz Simon, Sütő (Suteo) János, Barbély (Barbel) István. (az esküdtek választot-
ták:) Pál deák, Árki (Arkj) Mihály, Barbély Ferenc, Szalay (Zalay) Vince, illetve [!] Her-
czegh Domokos, Szabo Lukács, Szabo András, Csatári (Chatarj) Pál, Varga András. 

                                                
 762 Minden bizonnyal: Dinkovics (Dinkouycz) Szabo András: Dominkovits 1997. Nr. 1074. (1615. nov. 6.) 
 763 

Ő Szabó avagy Vidoványi György (?), avagy Csesko Szabo György vö.: Dominkovits 1997. Nr. 1009. 
(1615. máj. 17.), uo. Nr. 1030-1031., 1033. (1615. jún. 21.) Mindkettejük előtt az esküdtek között 
felvallások születtek! 

 764 Ismert, hogy a tisztújítást követően Császti (Chaßti) Márton valamilyen városőrző funkcióban volt! 
Dominkovits 1997. Nr. 1041.  

 765 Városi esküdtként: Dominkovits 1997. Nr. 1004. (1615. máj. 2.) 
 766 Dominkovits 1997. Nr. 1009. (1615. máj. 7.) 
 767 Dominkovits 1997. Nr. 1023. (1615. jún. 1.) 
 768 Dominkovits 1997. Nr. 1031. (1615. jún. 21.) 
 769 Dominkovits 1997. Nr. 1044. (1615. júl. 22.) Beretvást és Kenézi Szabót határozottan esküdtnek mondja: 

Dominkovits 1997. Nr. 1069. (1615. okt. 9.) 
 770 Dominkovits 1997. Nr. 1047. (1615. aug. 16.) 
 771 Dominkovits 1997. Nr. 1095. (1615. jan. 7.) 
 772 Dominkovits 1997. Nr. 1119. (1616. jan. 30.) 
 773 Dominkovits 1997. Nr. 1143. (1616. ápr. 7.) A felvalláskor jelenlévők jegyzéke nem biztos, hogy 

esküdteket takar. Ld.: Szanyi Péter esete! Uo. Nr. 1143-1144. (1616. ápr. 7.) 
 774 Dominkovits 1997. Nr. 1164. 
 775 A bíró neve a tisztújításkor nem derül ki, ld.: Dominkovits 1997. Nr. 1255-1256. (1616. dec. 10.) A 

kettős névhasználat másik részéra (Barbély) ld.: uo. Nr. 1299. (1617. márc. 3.) A bírót Forián Imre 
képviselte 1616. dec. 6-án: Dominkovits 1997. Nr. 1245. 

 776 Dominkovits 1997. Nr. 1340. (1617. ápr. 28.) 
 777 A vezetéknévre: Dominkovits 1997. Nr. 1248. (1616. dec. 8.) 
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Hadnagyok: Pákai (Pakaj) János, Csizmazia (Chizmazia) Gergely 
Vásárbírák: Nagy György, Zábrági [Zábrági Szabó!] János 
Főhegymester: Kis Miklós 
[Hegymesterek:] Cigány (Chigan) Márton, Sis Benedek778 
Mezőőrök: Kálmán (?) János, Posta Ferenc, Ricsics (Ryczicz) Mátyás 
Városi szolga: Csörge (Cheorge) István  
 
Külső tanács: Ág István, Barbély Gergely, Nagy (Nagj) György, Szakács (Zakacz) Imre, 

György (Goeorgj) Máté, Timár Bertalan, Andrási Gáspár, Tóth Miklós, Takács Jakab, 
Kalmár Benedek, Karicsai Szabo (Kariczaj Zabo) György779  

1617. május 1., tisztújítás780 

Bíró: Náray Jakab (?) 
Jegyző: [Ambrus deák] 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Szele Mihály, Hetésy (Hetesy) Pál, Pál deák, 

Barbély Péter. (a község választotta esküdtek:) Kenézi Szabo György, Sütő (Suteo) 
János, Barbély István, Forián Imre. (az esküdtek által soraikba választottak:) István 
deák, Árki Mihály, Baricz Simon, Barbély Ferenc. (a tizenkét esküdt még Herczegh 
Domokost és Csatári (Chatari) Pált választotta. 

 
Hadnagyok: Szabo (Zabo) Miklós, Német Gergely 
Hegymester: János deák 
Vice hegymesterek: Takács (Takacz) Jakab, Pap Márton, Kutosi István, Kis Gergely 
Vásárbírák: Barbély Gergely, Balázs kovács 
Mezőőrök: Csütörtök (Cheoteorteok) János, Csász (Chaß) Márton, Prucz Gergely 
Város szolgája: Berta András 
 
Bormesterek (egy hónapra, 1617. máj. 10.:) Barbély István, Baricz Simon, Kis Miklós781 
 
Külső tanács: Szabó Bálint tisztességbeli személy782 

1618. április 28., tisztújítás783 

Bíró: Hetésy (Haetthesy) Pál784 
Jegyző: Ambrus deák785 

 
Belső tanács (a bíró választotta esküdtek:) Forian Imre, Kenézy Szabo (Zabo) György, 

Nárai Jakab, Árki Mihály (a város választotta esküdtek:) Barbély (Barbel) Péter, 
Barbély (Barbel) István, Baricz Simon, Jancsok (Janchok) János. (az esküdtek által 

                                                
 778 Dominkovits 1997. Nr. 1242. (1616. nov. 19.) 
 779 

Ők a községet képviselték: Dominkovits 1997. Nr. 1174. (1616. máj. 13.) 
 780 Dominkovits 1997. Nr. 1341. 
 781 Dominkovits 1997. Nr. 1344. 
 782 Dominkovits 1997. Nr. 1345. (1617. máj. 18.) 
 783 VaML SzhVLt, Prot 1618. 1. pag. 
 784 Említése: VaML SzhVLt, Prot. 1619. jan. 10., a bíró és a belső tanács által kiadott eredeti városi oklevél: 

VaML SzVLt V. 109. fasc. 16. no. 501. 
 785 A jegyzőt egyértelműen azonosítani lehet a bíró és a belső tanács által kiadott eredeti városi oklevél: 

VaML SzVLt V. 109. fasc. 16. no. 501. (1618. nov. 16.) 
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választott esküdtek:) Csatári Szabo (Chatari Zabo) Pál, Barbély (Barbel) Ferenc, János 
deák,786 Herczegh Domokos.  

 
Hadnagy: Szanyi (Zany) Péter, Kis (Kys) Miklós 
Hegymester: Gergely kovács 
Vásárbírák: Balázs kovács, Barbély (Barbel) Gergely 
Város szolgája: Csütörtök (Cheoteorteok) János 
Céhmesterek: Szent Márton templomhoz Nagy György, Varga András, a Boldogasszony 

templomhoz Mazagh Péter, Toth (Tot) István. 
Mezőpásztorok: Prucz Gergely, Sipos János veje Mihály, Sűtő (Sűteo) János, [Varga 

Mátyás mostohafia] Herman Ferenc,  
  
Külső tanács: Birhon Szabo János, Birhon Mihály,787 Csizmazia István.788 

1619. április 28., tisztújítás789 

Bíró: [?] 
Jegyző: [Ambrus deák] 

 
Belső tanács (a bíró választotta esküdtek:) Hetésy (Haetesy) Pál, Náray Jakab, Kenézy 

Szabo György, Arki Mihály. (A község választotta esküdtek:) Barbély (Barbel) István, 
Hercheg Domokos, Jancsok (Janczok) János, Baricz Simon. (Az esküdtek választották:) 
Barbély (Barbel) Ferenc, Csatári (Cahatari) Pál, Sellej János deák, Varga András.790 

 
Hadnagy (dux): Szanyi (Zany) Péter, Csizmazia (Chizmazia) György 
Hegymester: Tamás kovács 
Mezőpásztorok: Kaldos Balázs, Gergely kovács veje, Gergely Prucz Gergely, Kajdi 

Simon. 
Vásárbírák: Varga Márton, Nagy György 
Város szolgája: Csütörtök (Cheoteorteok) János.  
Bormesterek (1619. aug. 25-től:) Balogh Imre, Lakatjárto Máté,791 (1619. okt. 6.:) Barbély 

(Barbel) István, Baricz Simon,792 (1620. jan. 23.:) János deák793 
 
Külső tanács: Nagy Balázs (?),794 Erhart György (?),795 Balogh Gergely(?),796 Nagyunyo-

mi Szabo Pál (?),797 Csapo (Chapo) Mihály (?)798 

                                                
 786 Valószínűsíthetően Sellei János deák. Vö. uo. Prot. 1619. jan. 8. 
 787 VaML SzhVLt, Prot. 1618. máj. 24. 3.. 
 788 Uo. Prot 1618. aug. 5.,  
 789 VaML SzhVLt, Prot. 1618/1620. 69. 
 790 Kihúzva Nagj János neve. 
 791 A városi közgyűlésben választották, nem tudni, mennyi időre (egy-kettő-három hónapra?) VaML 

SzhVLt, Prot. 1618/1620. fol. 70-r. 
 792 VaML SzVLt, Prot 1619/1620. fol. 70-v. 
 793 VaML SzVLt, Prot. 1618/1620. fol. 71-v. 
 794 „Tisztességbeli” személyként vall, 1619. ápr. 28. VaML SzhVLt, Prot 1618/1620., fol. 69r-v, 
 795 „Tisztességbeli” személyként vall, 1619. máj. 22. VaML SzhVLt, Prot. 1618/1620. fol. 69-v.  
 796 „Tisztességbeli” személyként vall, 1619. júl. 25. VaML SzhVLt, Prot. 1618/1620. fol. 70-r. 
 797 „Tisztességbeli” személyként vall fel, 1620. febr. 17., VaML SzhVLt, Prot. 1618/1620. fol. 71-v. 
 798 „Tisztességbeli” emberként vall fel, 1620. épr. 22. VaML SzhVLt, Prot. 1618/1620. fol. 72-r. 
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1620. május 1., tisztújítás799 

Bíró: Barbély István (judex Stephanus Tonsor) 800 
Jegyző: [Ambrus deák ?] 

 
Belső tanács: (bíró által választott esküdtek:) Barbély (Barbell) Péter, Kenézy [Szabo 

György] Náray Jakab, Arki Mihály. (a város választotta esküdtek:) Barbély (Barbel) Ist-
ván, Baricz Simon, Jancsok (Janczok) János, Herczegh Domokos. (az esküdtek választot-
ták:) Barbély (Barbel) Ferenc, János deák, Csatári (Chatari) Pál, Szele (Zele) István.801 

 
Hadnagyok: Csizmazia (Chizmazia) György, Soos György 
Hegymester: Kis (kys) Gergely 
Céhmesterek: a várba, a Boldogasszony-templomhoz: Berki András, Nagy (Nagj) Mihály; 

a Szent Márton templomhoz: tisztükben hagyták őket 
Vásárbírák: Barbély Gergely, Varga Márton, 
Mezőpásztorok: Kajdi István, Balogh Gergelynél lakó Ferenc, Szakács (Zakacz) Péter, 

Andrási Gergely 
Erdőőrzők: Csörge (Cheorge) István, Csaszti (Chasti) Márton 
Város szolgája: Csütörtök (Cheoteorteok) János 
Bormesterek augusztus 30-tól Szabo (Zabo) András, Philep András802 
 
Külső tanács: Újlaky (Wylakj) avagy Nyeregjártó Bálint,803 Csapo (Chapo) György,804 

Marton kovács,805 Káldos Gergely,806 György Máté807 

1621. május 1., tisztújítás808 

Bíró: Barbély István 
Jegyző: [Ambrus deák?] 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Kenézy Szabo (Zabo) György, Nárai Jakab, 

Jancsok (Janczok) János, Arki Mihály. (a város által választott esküdtek:) Baricz Simon, 
Csatári (Chatari) Pál, János deák, Barbély (Barbel) Ferenc. (az esküdtek választották:) 
Szele (Zele) István, Hetésy (Haetthesy) András, Szabo (Zabo) András. 

 
Hadnagy: Balázs kovács, Csizmazia (Chizmazia) István 
Hegymester: Kis (Kys) Gergely 
Vásárbírák: helyén hagyták őket. 
Mezőpásztorok: Birhon Gergely, Puskarit Máté, Sütő (Suteo) János, Prucz Gergely  
Céhmesterek: Nagyj György, Takács (Takacz) Mihály 
Város szolgája: helyén hagyták. 

                                                
 799 VaML SzVLt, Prot 1620/1623. fol. 1-r-v. 
 800 VaML SzVLt, Prot., 1620. szept. 14.-i bejegyzést követően, 1620/1623. fol. 5-v. 
 801 1620. december 22-én az esküdt személyek között említik Acsádi Szabo (Aczadi Zabo) Andrást, VaML 

SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 6-v. 
 802 VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol 1-v. 
 803 „Tisztességbeli” személyként: 1620. ápr. 27., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 2-r. 
 804 „Tisztességbeli” személyként: 1620. máj. 8., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 3-r. 
 805 „Tisztességbeli” személyként, 1620. jún. 13., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 3-v. 
 806 „Tisztességbeli” személyként, 1620. okt. 20., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 6-r. 
 807 „Tisztességbeli” személyként, 1620. okt. 22., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623., fol. 6-r. 
 808 VaML SzVLt, Prot. 1620/1623., fol. 22-r. 
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Külső tanács: Varasdi Szabo (Zabo) Lukács (?),809 Muraközi Szabo (Murakeozy Zabo) 

Mihály (?),810 Toth János, Varga Márton,811 Végh Mihály812 

1622. május 1., tisztújítás813 

Bíró: Barbély István (?) 
Jegyző: [Ambrus deák ?]  

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Kenézy Szabo (Zabo) György, Jancsok 

(Janczok) János, Baricz Simon. (a város által választott esküdtek:) Csatári (Cahari) Pál, 
[…] deák814 Barbély (Barbel) Ferenc, Szabo (Zabo) András. (az esküdtek által 
választottak:) Hetésy Andás, Kis (Kys) Miklós, Philep András, Szabo (Zabo) Lukács. 

 
Hadnagyok: Csizmazia István, Csizmazia Mátyás 
Főhegymesterek: Gergely kovács 
A céhmestereket helyben hagyták de, Nagy (Nagj) György mellé Varga Jánost 

választották, a várbeli szentegyházhoz Vagj Mihály mellé kám utcai Csiszár (Chiszar) 
Jakab  

Vásárbírák: Barbély (Barbel) Markó, Zabragi János 
Mezőpásztorok: Birhon Gergely, Puskarit Máté, Sütő (Suteo) János, Takács (Takacz) 

Mihály 
Erdőőrzők: Kovács (Kouacz) Tamás, Szakács (Zakacz) János 
Város szolgája: Gergely kovács veje, Gergely 
 
Bormesterek, 1622. júl. 2.: Szabo (Zabo) János, Szele (Zele) István815 
 
Külső tanács: Csempes avagy Doroszlo (Chempes alr Doroßlo) János (?),816 Új (Vy) 

Gergely (?)817 

                                                
 809 „Tisztességbeli” személyként, 1622. jan. 13., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 24-v. 
 810 „Tisztességbeli” személyként, 1622. febr. 2., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 26-r., esküdtek között, 

1622. márc. 20.: uo. fol. 27-r. 
 811 Mindkettőjüket az esküdtek (esküt tett személyek) között említik: 1622. márc. 20., VaML SzVLt, Prot. 

27-r. 
 812 „Tisztességbeli” személyként említva, 1622. ápr. 18., VaML SzVLt. Prot. 1620/1623. fol. 27-r. 
 813 VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 29-v. 
 814 János deákot?? 
 815 VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 30-r. 
 816 „Tisztességbeli” személyként, 1622. máj. 3., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 29-v. 
 817 „Tisztességbeli” személyként, 1623. febr. 26., VaML SzVLt, Prot. 1620/1623. fol. 31-v. 
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1623. április 30., tisztújítás818 

Bíró: Jancsok (Janchok) Szabo János819 
Jegyző: Balogh Imre820 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Barbély István, Kenézy Szabo (Zabo) 

György, Náray Jakab, Baricz Simon. (a város által választott esküdtek:) Hetésy András, 
Pál deák, János deák,821 Fülöp (Fyleop) András, Kis (Kys) Miklós, Szabo (Zabo) 
Lukács, Szabo (Zabo) András, Barbély Péter, Szele (Zsele) István, Poka Bálint 

 
Hadnagyok: Csizmazia Mátyás, Tott János 
Főhegymester: Tamás kovács 
Mezőpásztorok: Sipos (Sypos) Márton, Kajdy (Kaydy) (?) István, Szakács (Zakacz) Péter, 

Birhan (Byrhan) Gergely 
Vásárbírák: Zábrági Szabo (Zabkary Zabo) János, Forgónál lakó Szabo (Zabo) István 
Céhmesterek: Szappanfőző (Zappanfeozeo) Mihály, Vagy Mihály, Nagy György, Varga 

János 
Erdőispán: Csörge (Cheorge) István 
Város szolgája: Sütő (Swtheo) János  
Bormesterek: június 1-től, 30 hónapra) Pál deák, Szabo (Zabo) András822 
 
Külső tanács: Körmendi Szabo (Keormendy Zabo) Gergely (?),823 Kanizsay Szabo 

(Kanysay Zabo) György (?),824 Jary Miklós, Vadasz avagy Szalay (Zalay) György (?)825 

1624. május 1., tisztújítás826 

Bíró: 1624. ápr. 24-től Tapolczay Pál827 
Jegyző: Balogh Imre828 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Kenézy Szabo (Keneßy ßabo) György, 

Barbély (Barbel) István, Szabo (Zsabo) János, Barbély (Balber) Péter, Náray Jakab. (a 
község által választott esküdtek:) Hetésy András, János deák, Szele (Zele) István, Kys 
Miklós, Szabo (Zabo) András, Szabo (Zabo) Lukács, Fülöp (Fyleop) András. 

 
Hadnagyok: Csizmazia (Chyßmaßya) Gergelyt (?),829 Totth János 
Főhegymester: Kis (Kys) Gergely 

                                                
 818 VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 1-r. 
 819 VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 9-r. (1623. nov. 17.) A bíró és a magisztrátus által kiadott eredeti 

városi oklevél: VaML SzVLt, V. 109. fasc. 16. no. 493. (1623. nov. 5.) 
 820 Balogh Imre kézírása már 1623. január 18-i bejegyzéssel megtalálható a jegyzőkönyvekben: VaML 

SzVLt Prot 1620/1623. fol. 31v. 
 821 Selley János deák! 1623. nov. 17. VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 9-r. 
 822 VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 7-v. 
 823 „Tisztességbeli” személyként, VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 7-r. 
 824 „Tisztességbeli” személyként, 1623. okt. 24., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 9-r. 
 825 „Tisztességbeli” személyként, 1623. dec. 4., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 9-v. 
 826 VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 33-r. 
 827 VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 34-r. A bíró helyettese: Barbély (Barbel) Péter 1624. máj. 8. (VaML 

SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 35-r.),  
 828 1624. máj. 28-án tűnik fel a neve: VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 35-r. 
 829 Csizmazia Mátyás és Csizmazia Gergely neve áthúzásra került, de az utóbbira (?) vonatkozóan a 

jegyzőkönyvbe írták: „vgyan hellen hattak”.  
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Vásárbírák: Zabraky, Szabo (Zsabo) István 
Céhmesterek: Nagy György, Vagy Mihály, Szakács (Zsakach) János, Szappanfőző 

(Zsappany feozeo) Mihály  
Mezőpásztorok: Nyirő (Nyreo) Marton, Szakács (Zsakach) Péter, Gergely kovácsné veje 

Gergely, a Nyirő Mártonnál lakó Miklós  
Város szolgája: Sütő (ßwtheo) János 
Bormesterek (1624. jún. 9-től, egy hónapra:) Zábraky Szabo (Zsabo) János, Hollosy 

András, Kuczar Szabo (Zsabo) Balázs 
 
Külső tanács: Pápay Szabo (Zsabo) István (?),830 

1625. április 27., tisztújítás831 

Bíró: Barbély (Tonsor) István832 
Jegyző: Balogh Imre833 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Náray Jakab, Kenézy Szabo (Zsabo) 

György, Barbély Péter, Jancsok Szabo (Janchok Zsabo) János. (a város által választott 
esküdtek:) Hetésy András, Fülöp (Fyleöp) András, Szabo (Zsabo) András, János 
deák.834 (az esküdtek által maguk közé választottak:) Kis (Kys) Miklós, Szele (Zele) 
István, Szabo (Zsabo) Lukács, Csizmazia (Chißmazya) György, Zabraky Szabo (Zsabo) 
János. 

 
Hadnagyok: György kovács, Csizmazia (Chyßmazya) István 
Főhegymester: Gergely kovács 
Vásárbírák: Szabo (Zsabo) István, Fördös (Feordeoß) János 
Céhmesterek: Szakács (Zakacz) János, Pap Márton, Szappanfőző (Zsappanfeózeó) Mihály, 

Vagy Mihály. 
Mezőpásztorok: Nyirő (Nyreó) Márton, Agh István házánál lakó Dyenesy János, Pakay 

Bálint, Kis (Kys) Mihály 
 
Külső tanács: Németh Gergely (?),835 Máté György (?),836 Hollosy András (?),837 

Csizmazia avagy Kardos Mátyás (?)838 

                                                
 830 „Tisztességbeli” személyként, 1624. júl. 15., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 38-v. 
 831 jegyzőkönyve: VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 70. r. 
 832 Az új bíró (judex) megnevezése: 1625. ápr. 24., előtte tiltások folytak! Magyar néven: 1625. jún. 7. 

VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. 82-r. Még 1626. április végén is ő volt a bíró, az előnevére adatot hoz: A 
tiltások utáni napon, 1626. ápr. 26-án, VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 107-r. 

 833 VaML SzVLt Prot. 1623/1627. fol. 12v., (1625. júl. 1.) 
 834 Valószínű, Selley János deák. Vö.: VaML SzVLt, Prot 1623/1626. fol. 76-v. 
 835 „Tisztességbeli” személyként, 1625. jan. 4., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 76-v. 
 836 „Tisztességbeli” polgárként, 1626. márc. 13., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 77-v. 
 837 „Tisztességbeli” személyként, 1626. márc. 16., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 78-r. 
 838 „Tisztességbeli” személyként, 1626. márc. 16., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 78-v. 
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1626. május 1. tisztújítás839 

Bíró: Szele (Zele) István840 
Jegyző: Balogh Imre841 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Barbély (Barbelj) István, Hetésy András, 

Kenézy Szabo (Keneßy ßabo) György, Jancsok Szabo (Janchok ßabo) János. (a község 
választotta:) Poka Bálint, Fülöp (Fyleöp) András, Barbély (Barbelj) Péter(?), Gyöngyös 
utcai Szabo András, Selley János deák, Gyöngyös utcai Szabo Lukács, Csizmazia 
(Chysmazya) György, Zabraky Szabo (ßabo) János. 

 
Hadnagyok: Egri István, Körmendi Szabo (keörmendy ßabo) Gergely 
Vásárbírák: Eöttvös (Eöttueös) Ferenc, Szabo Mihály – aki a néhai piaci Szabo Andrásné ura 
Hegymesterek: György kovács, aki maga mellé szabadon választhat. 
Mezőpásztorok:Tott Dora Gergely fia, Német Imre- mindketten karicsaikak, Miklós a Föl 

utcában, Kaydi István ismét karicsai 
 
Külső tanács: Szabo (Zsabo) Márton,842 Kenézi Szabo István,843 Kadas Gergey,844 Klast-
romnál lakó Varga János,845 Katona Szabo Balázs846 

1627. május 1. tisztújítás847 

Bíró:Hetésy András848 
Jegyző: Balogh Imre849 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Kenézy Szabo György, Kálmáncsehy 

Barbély István, Janczok Szabo (Zabo) János, Szele (Zele) István, Barbély (Barbelj) 
Péter. (az egész város és a község által választott esküdtek:) Szabo (Zsabo) András, 
Szabo (Zabo) Lukács, Fülöp (Fyleoph) András, Zabrakj Zabo János, Selley János deák, 
Poka Bálint, CsPoika Bálint, Csizmazia (Chjsmazja) György, Mihály (Myßall [!]) deák, 
Csesko Szabo (Chesko Zabo) György. 

 
Hadnagyok: Csiszár (Chißar) Jakab, Szűcs (Zswcz) János 
Főhegymester: Gergely kovács 
Hegymesterek: Kis Szabo (Kys Zabo) János, Bodo Gáspár, Kalmár Benedek, Barbély 

Mihók. 
Vásárbírák: Forgónál lakó Szabo István, Lőrinc kovács. 
Város szolgája: Szekeres (ßekereß) János 
Céhmesterek: Szakács (Zsakach) János, Szappanfőző (Zapanfeózeó) Mihály, Pap Márton 
Akolómesterek:850 Zabraki Zabo János, Csizmazia Mátyás 
                                                
 839 VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 11-r. 
 840 Pontos dátum nélkül 1626. évi bíró, korábbi bejegyzés, mint a tisztújítás: VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. 

fol. 111-r. 
 841 VaML SzVLt Prot. 1623/1627. fol. 116v. (1626. szept. 7.), uo. Prot. 1651/1653. 147. 
 842 „Tisztességbeli” személy, 1626. szept. 7., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626., fol. 117-r. 
 843 „Tisztességbeli” személy, 1626. dec. 14., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 117-v. 
 844 „Tisztességbeli” személy, 1627. márc. 1., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 119-r. 
 845 „Tisztességbeli” személy, 1627. márc. 9., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 119-v. 
 846 „Tisztességbeli” személy, 1627. ápr. 4., VaML SzVLt, Prot. 1623/1626. fol. 120-r.. 
 847 VaML SzVLt, Prot. 1627/1631. fol. 14r-v. 
 848 Lm.: VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 30-r. (1627. jún. 17.) 
 849 Az íráskép alapján egyértelmű. Ill. VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 56r. 
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1628. május 1. tisztújítás.851 

Bíró: Hetésy András852 
Jegyző: Balogh Imre853 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Kenézy (Keneszy) Szabo György, Barbély 

István, Jancsok Szabo János, Szabo András, Poka Bálint. (a község által választott 
esküdtek:) Szele (Zele) István, Fülöp (Fyleop) András, Mihály deák, János deák. (a 
tanács tagjai által választott esküdtek:) Szabo (Zabo) Lukács, Zábrági Szabo János, 
Csizmazia (Chysmaßya) György, Vidoványi (Vydouany) Szabo György. 

Hadnagyok: Csizmazia (Chysmazya) Mátyás, Szűcs (Zucz) János 
Hegymester: Kis (Kys) Gergely 
Vice hegymesterek: Hencz Szabo Balázs, Berki András, Sipos (Sypos) Márton. 
Vásárbíró: Lőrinc kovács, Horvát Szabo (Horuatth Zabo) Mihály 
Céhmesterek (egyházfiak): Szakács (Zakacz) János, Szappanfőző (Zappanfeozeo) Mihály, 

Pap Márton, Vagy Mihály 
Szántásispán: Cigány (Chygan) Márton, Eöry Miklós 
Mezőpásztorok: Nyirő (Nyreó) Márton, Ag [?] Miklós, Sütő (Shetheó) János, Kaydi 

István. 
Erdőispán: Csörge (Cheorge) István 
 
Külső tanács:  
Kámon utca: Hollosy András, Tamás kovács, Kanisai (Kanysay) György, Berky András; 

Föl utca: Pál kovács, Máté György, György kovács; Gyöngyös utca: Csiszár (Chjßar) 
Jakab, Kenézi Szabo István, Varga János, Gyos/Dyos [?] György; Forró utca: Szalay 
(Zalay) István deák, Kis (Kys) Gergely, Pápay Szabo István; Karicsa: Gergely kovács 
Kucsár (Kuchar) Balázs, Szakács János, Cigány (Chygan) Márton, Totth János. 

 
Bormesterek választása:854 Acsádi Szabo András, Syos György, Páőpay Szabo István. 

1629. április 29. tisztújítás855 

Bíró: Kálmáncsehy Barbély István856 
Jegyző: Balogh Imre857 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Jancsok János, Hetésy András, Szele (Zele) 

István, Fülöp (Phyleop) András. (a község által választott esküdtek:) Szabo (Zabo) 
András, János deák, Mihály deák, Szabo (Zabo) Lukács. (a tanácsbeli urak által 
választott esküdtek:) Poka Bálint, Zábráky János, Csizmazia (Chyßmazya) György, 
Szabo (Zabo) György. 

Hadnagyok: Hencz Szabo Balázs, János kovács 
Hegymesterek: Tamás kovács 
Vásárbírák: Szíjártó (Syarto) János, Szabo (Zabo) István 

                                                                                                                                              
 850 A választásukra október 1-jén került sor. VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 18v. 
 851 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 57v-58r. 
 852 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 61r. (1629. ápr. 9.) 
 853 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 56r., fol. 61r. 
 854 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 59r., (1628. május 17.) 
 855 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 93r. 
 856 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 100v. (1629. október 16.) 
 857 VaML Szombathelyi Domonkos-rendház iratai, 1. d., no. 62., (1629. ápr. 19.) 
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Egyházfiak: a korábbiakat tisztükben megerősítették.  
Mezőpásztorok: Kaydy István, Sütő (Sutheo) János, Szikra (Sykra) Miklós, Barát (Baratth) 

Mihály. 

1630. április 28. tisztújítás.858 

Bíró: Nyilas Barbély István859 
Jegyző: Balogh Imre 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Poka Bálint, Janchok János, 

Szele István. (A köszég által választott esküdtek:) Csizmazia (Chjzmazja) György, 
Fülöp (Fyleop) András, Pál kovács, Máté György. (A tanács urak által választott 
esküdtek:) János deák, Szabo (Zabo) András, Mihály deák, Zabraki Szabo János. 

Hadnagyok: Hencz Szabo Balázs, János kovács 
Hegymesterek: Főhegymester: Szappanfőző (Zappanfeozeó) Mihály 
Vásárbírák: Lőrinc (Leöryncz) kovács, Szíjártó (Syartho) János 
Céhmesterek: Cigány (Chygan) Márton, Pap Márton, Vagy Mihály, Takács (Takach) 

György.860 
Mezőpásztorok: Nyírő (Nyreo) Márton, Csiszár (Chjßar) Péter, Lőrincné veje, a Gergely, 

Szakács (Zakacz) Gergely. 
Város szolgája: Szikra (Sykra) Miklós. 
Akolómesterek (őket április 28-án választották): Csizmazia györgy, Balogh Imre.861 

 1631. április 26., tisztújítás.862 

Bíró: Jancsok Szabó János (+1631. nov.) 
Bíró: 1631 novembertől: Acsádi Szabo András 

Jegyző: Balogh Imre863 
 István deák 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nyilas (Nylas) István,864 János deák, Szabo 

(Zabo) András, Csizmazia (Chißmazia) György. (A község által választott esküdtek:) 
Mihály deák, Fülöp (Fyloep) András, Máthé György, Pál kovács, Zabraki Szabo (Zabo) 
János, Cseszko Szabo (Chesko Zabo) György, Sycz György, Gyöngyös utcai Szabo 
(Zabo) Lukács 

Hadnagyok: György kovács, Szabo (Zabo) Mihály 
 
Hegymesterek: Szappanfőző (Zappanfeozeó) Mihály,865 Kalmár Benedek, Szappanfőző 

(Zapanfeozeó) Pál 
Vásárbírák: Lőrinc kovács, Tury Szabo (Zabo) Márton 
Céhmesterek: Pap Márton, Vagy Mihály, Takács György, Cigány (Chigan) Márton 

                                                
 858 VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 148-v. – 149-r. 
 859 VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 147-r.  
 860 A tisztújítási jegyzőkönyv nem részletezi, hogy melyik templomhoz kiket választottak („Cheh 

mestereknek valaztotta eő kegjelmek az egy hazhoz”.) VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 148-v. 
 861 VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 149-r. 
 862 VaML SzVLt, Prot. 1631/1636. fol. 2-r. 
 863 VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 3-r. (1631. jún. 1.) 
 864 Teljes neve: Kálmáncsehi Nyilas István (?) VaML SzVLt, Prot. 1631/1636. fol. 6-r. 
 865 

Őt Sey Mihálynak is nevezték. Vö.: VaML SzVLt, Prom. Prot. 1609/1634. 75. (1632. febr. 5.) 
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Mezőpásztorok: Dozmati János, Szakács (Zakacs) Péter, Szalay (Zalay) Péter, Salk Márton 
Város szolgája: a korábbi Miklós, itt Kádas Péter866 
 
Külső tanács: Pál kovács,867 Horvát Szabo István868 

1632. április 25. tisztújítás869 

Bíró: [Csizmazia György] 
Jegyző: Balogh Imre,870  

Nagyváthy (Nagywatthy) Ferenc (1632. május 22-től már az ő kézírásával készültek a 
jegyzőkönyvek, május 30-án a város deákjának nevezte magát) 871 

 
Belső tanács:872 
Főhegymester: Andrássy Gergely 

1632. június 17., június 20.873 

Bíró: Csizmazia György 
Jegyző: Nagyváthy Ferenc874 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Barbély István, Szabo András, Fylep 

András, Zabragy Szabo János. (A község által választott esküdtek:) Pál kovács, Mátthé 
György, Mihály deák, Szabo Lukács. (a tanács által választott esküdtek:) Tamás kovács, 
Cseszko (Czesko) Szabo György, Veleoczey István, Farkas Gergely. 

 
Hadnagyok: Katona Balázs, Csizmazia István 
Vásárbírák: Szeőcz György, Lőrinc kovács 
Egyházfiak: Koczor Márton, Vágy Mihály, Thakacz György 
Város szolgája: Szikra (Sykra) Miklós 

                                                
 866 A város szolgájára: VaML SzVLt, V. 102. c. Fasc. A. Borszámadások:1631. 
 867 „Tisztességbeli” személyként, 1631. máj. 20., VaML SzVLt, Prot. 1631/1636. fol. 3-r 
 868 „Tisztességbeli” személyként, 1631. jún. 1., VaML SzVLt, Prot. 1631/1636. fol. 5-r. 
 869 VaML SzVLt Prot 1631/1636. fol. 51r-v. Sajnos nem ismert, hogy a tisztújítást mi szakíthatta félbe; nem 

kizárt, hogy a jegyző, Balogh Imre lett rosszul. A jegyzőkönyvben a bevezető formula után utólagos 
bemásolás céljából kimeredt egy oldal, míg a következő oldalra döntően csak töredékes feljegyzéseket írt 
Balogh. (uo. Prot. 1631/1636. fol. 51r-v.) Ezt követően kézírása eltűnik a jegyzőkönyv lapjairól, már 
április 26-i datálással [!] feltűnik Nagyvátay Ferenc kézirása, aki május 22-én a város deákjaként nevezte 
magát. (Prot. 1631/1636. fol. 52-r., 53-v.) 

 870 VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 49r, 50r. 
 871 VaML SzVLt Prot 1631/1636. fol. 52r. 
 872 A tisztújítás oldalai – minden bizonnyal későbbi bemásolás elmulasztása okán – üresek maradtak. VaML 

SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 51r-v. 
 873 Június 17-én „az tiztuiseleő uraimeknak meg rendelesere” bíróválasztás, majd 20-án tisztújítás történt. 

Valószínű Balogh Imre jegyző halála – és a hiteles feljegyzések hiánya – miatt ismételték meg a 
restaurációt. VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 60r. 

 874 Nagyváty/Nagyváthy Ferenc kézírásával 1631. április 26-tól folyamatosan találkozhatunk a 
jegyzőkönyveben, május 22-én a város deákjának nevezte magát. VaML SzVLt, Prot. 1631/1636. fol. 
52-r., 53-v.,  
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1633. április 28. tisztújítás875 

Bíró:  
Jegyző: Nagyváthy Ferenc 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Csizmazia György, Acsády Szabo András, 

Máté (Matthae) György, Posgay Mihály deák. (A város által választott esküdtek:) 
Fhilep András, Zabragy Szabo János, Pál kovács, Hetessy András. (A tanács által 
választott esküdtek:) Weleőczey István, Gyöngyös utcai Szabo Lukács, Csesko 
(Czesko) Szabo György, Farkas Gergely. 

 
Hadnagyok: tisztükben megerősítésre kerültek. 
Főhegymestedr: Szappanfőző (Szapa[n] Feőzeő) Mihály 
Vásárbírák: Nyerő (Nereő) István, Gombkötő György,  
Céhmesterek: Takács György helyett Szakács Jánost választották, a többit megerősítették. 
Mezőpásztorok: Seőtteő János Kis Mihály, Dozmati János, Szakács Gergely 
Városi szolga: Simon Miklós 
Akoló mesterek: György kovács, Szalay Ferenc deák. 

1634. május 3. tisztújítás.876 

Bíró: Nyilas (Nylas) István877 
Jegyző: Nagyváty Ferenc 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hetéssy András, Csizmadia György, 

Phileph András, Acsády Szabo András. (a város által választott tanácsok:) Máté 
(Matthae) György, Mihály deák, Csesko (Czesko) Szabo György, Zabragy Szabo János. 
(a tanácsbeliek által választott esküdtek:) Szabo Lukács Welőczey István, Farkas 
Gergely, György kovács. 

 
Hadnagyok: Hencz Szabo Balázs, Kathona Balázs 
Főhegymester: Kenézy Mihály 
Fy hegymesterek: Kalmár Benedek, barbély avagy Mikeffaluay Mihály, Szappanfőző Pál, 

Szekeres Gergely. 
Vásárbírák: Nyerő (Nerő) István, Gombkötő (Gombketteő) György 
Egyházfiak: Vaghy Mihály, Czigány Márton, Pap Márton, Thakacz György 
Város szolgája: Kis Mihály 
Mezőpásztorok: Simon Miklós, Paragy Gergely, Németth István, Szakács Gergely. 
Akolóesterek:878 Máté (Matthae) György, Kenézy István, Szappanfőző István 
Erdőispán: Eördeg [?] István 

                                                
 875 VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 82r-v. 
 876 VaML SzVLt Prot. 1631/1636., fol. 151r-v. 
 877 VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 149r. 
 878 

Őket 1634. május 23-án választották, az erdőispánnal együtt. VaML SzVLt Prot. 1636/1641. fol. 152r. 
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1635. április 29. tisztújítás879 

Bíró: [Körmendi György] 
Jegyző: Nagyváthy Ferenc 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nyilas Barbély István, Hetésy András, 

Csizmazia györgy, György kovács. (a város által választott esküdtek:) Philep András, Szabo 
András, Posgay Mihály deák, Wereőczey István. (a tanács által választott esküdtek:) 
Zábrágy Szabo János, Csesko (Czesko) Szabo György, Nagy György, Szabo Lukács. 

 
Hadnagyok: Németh Gergely, Katona Balázs 
Főhegymester: piaci Szabó Mihály 
Fi hegymesterek: Barbély Mihály, Kalmár Benedek, Körmendy Szabo Mátyás, Csatári 

(Czathari) János. 
Vásárbírák: Nyerő (Nereő) János, Szabo István 
Város szolgája: Simon Miklós 
Egyházfiak: Czigány Márton, Takacz György, Vagj Mihály, Kis János 
Mezőpásztorok: a Császti (Czasty) Jakabnál lakó [N.] zsellér, Szappanfőző Tamás, Kis 

Mihály, Lengyel Gergely, Sütő (Seőteő) János. 
Bormesterek:880 György kovács, Nagy György, Miklós deák. 

1636. évi tisztújítás881 

Bíró: Nyilas (Nyllas) István 
Jegyző: Nagyváthy Ferenc882 
Jegyző: Pallenyi Kosa István  

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Körmendy György, Csizmazia György, 

Nagy György, Hetéssy András. (a város által választott esküdtek:) Posgay Mihály deák, 
Philep András, Acsádi (Aczady) Szabo András, Kulcsár (Kulczar) Balázs. (a tanács 
tagjai választották:) Zabragy Szabo János, Vidovani György,883 Werőcsey (Weleőczey) 
István, György kovács, Szabo Lukács. 

 
Hadnagyok: Bakos György, Csizmazia (Czimazia) István 
Főhegymester: Kados Ferenc 
Vásárbírák: Lőrinc kovács, Beődőr Mihály 
Céhmesterek (egyházfiak): Takács (Takacz) Orbán, Czigan Márton, Wagy Mihály, Takács 

(Takacz) György 
Mezőpásztorok: Sánta Péter, Simon Miklós, Kis (Kys) Mihály, Német Sebestyén (?) 

(Sebesten Nemet) 
Városi szolga: Sütő (Seőtheő) János 
 
Külső tanács (1636. okt. 19.:)884 Kám (Gam) utca: Bakos Imre, Szőcz János, Csákány 

(Czakanj) István, Karloczi Gergely. – Fel utca: Nemet Gergely, Miklós deák, Bodo 

                                                
 879 VaML SzVLt Prot 1631/1636. fol. 172r-v.  
 880 A háromhavi bormesterek választása 1635. május 23-án történt meg. VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 

173v. 
 881 VaML SzVLt Prot. 1636/1641. fol. 
 882 VaML SzVLt Prot. Fol. 190r-v., 191v., 192r. (1636. febr. 28., ápr. 17.) 
 883 Vidovani Szabó György! 
 884 Az utcák képviselőit is kiválasztották: VaML SzVLt, Prot. 1636/1641. fol. 5-v. 
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Gáspár, Nyeregjártó Bálint. – Gyöngyös utca: Szappanfőző István, Körmendi 
(Kőrmőndi) Mátyás, Farkas Gergely, Nagy János. – Forró utca: Ferenc deák, Hollósi 
(Holosi) István, Csatári (Czatari) Márton, Csatári (Czatari) János. – Piac (Piarcz): Szabo 
Mihály, Barbély Mihály. – Karicsa (Karicza): Kovács (Kouacz) János, Csemper 
(Czemper) Ferenc, Katona Balázs, Csaszti (Csazti) Jakab. 

1637. április 27., tisztújítás.885 

Bíró: Csizmazia György 
Jegyző: Palleny Kosa István (juratus notarius oppidi Sabarien[sis].) 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nyilas (Nylas) István, Körmendy György, 

Hetésy (Hethesy) András, Nagy György. (a város által választott esküdtek:) Posghay 
Mihály deák, Acsádi (Achady) Szabo András, Szappanfőző (Szappan főző) István, 
Szalay Ferenc deák. (a tanács által választott esküdtek:) Widouany Szabo György, 
Fülöp (Phwlóp) András, Zabragy Szabo János, Nagy Balázs. 

 
Hadnagyok: Katona Szabo Balázs, Körmendi Szabo Mátyás 
Vásárbírák: Nyírő István, Szabo Gergely 
Főhegymester: Kenézi (Keniezy) Szabo Mihály 
Fihegymesterek: Kalmár Benedek, Barbély Mihály, Varga (Warga) Márton, Karicsai 

(Kariczay) Nagy György. 
Céhmesterek (egyházfiak): Wághy Mihály, Czigány (Cziganj) Márton, Roka Péter, 

Szappanfőző (Szappan főző) Pál 
Mezőpásztorok: Kis Imréné veje a Benedek, Karicsai (Karichaj) Kis Mihály, Gaal Ferenc, 

Cse (Chee) Gergely 
Erdőispán: Szabo Ádám 
Város szolgája: Sütő (Swthő) János 
 
Külső tanács (24 esküdt):886 Kám utcai Szűcs (Szűcz) János, Kenézy Szabo Mihály, 

Csákány (Chakani) Péter deák, Agh Ferenc, Hees (Heß) János, Bodo Gáspár, Szily 
Márton, György kovács, Tratniak Miklós deák, Csizmazia (Czizmazia) István, Lőrinc 
kovács, Jáki (giaki) Barbély István, Bakos György, Szabo Mátyás, Csatáry Márton, 
János kovács, Szűcs György, Pápai Szabo István, Csaszty Jakab, Csempesz Ferenc, 
Rába János, Czigány Márton, Nagy János. 

1638. április 28., tisztújítás887 

Bíró: Hetésy András 
Jegyző: Jáki (Giaky) Barbély István 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Nyilas (Nylas) István, Csizmazia 

(Czizmazia) György, Nagy György, Máté György. (a város által választott esküdtek:) 
Posgay Mihály deák, Acsádi Szabo András, Szappanfőző (Szappan főző) István, 
Lendvay István. (az eddigi tanács által választott esküdtek:) Fülöp (Phwlóp) András, 
Kulcsár (Kulczar) Balázs, Zabragi Szabo János, Widouanj Szabo György. 

                                                
 885 VaML SzVLt, Prot. 1636/1641. fol. 29.-r-v. 
 886 Ugyanezen a napon (1637. ápr. 27.) történt meg, utcánkénti képviselettel kerültek megválasztásra, de a 

forrás a megválasztottakat már nem adja meg ilyen bontásban. VaML SzVLt, Prot. 1636/1641. fol. 30-r. 
 887 VaML SzVLt, Prot. 1616/1641. fol. 68.-r-v. 
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Hadnagyok: Farkas Gergely, Csempesz Ferenc 
Főhegymester: Körmendi Szabo Mátyás 
Fihegymesterek: Barbély Mihók, Csatári (Chatari) János 
Egyházfiak: Vagy Mihály, Czigány Márton. 
Város szolgája: Pakay Bálint 
 
Külső tanács (24 esküdt): Kám utcai Szűcz János, Kenézy Szabo Mihály, Tamás kovács, 

Kanizsai (Kanisay) Szabo György, Szappanfőző (Szappan főző) Mihály, Szily Márton, 
Bodo Gáspár, Bakos Mihály, Csizmazia (Czizmazia) István, Varga János, Lőrinc 
Kovács, Farkas Gergely, Szarka István, Bakos György, Csatári (Chatary) Márton, Kis 
(Kyss) Gergely, Pápai Szabo István, Szabo Ferenc, Csaszti (Chasty) Jakab, Csempesz 
(Chempes) Ferenc, Cigány (Chigan) Márton, Szűcs György, Gombkötő György.888 

1639. április 29., tisztújítás889 

Bíró (főbíró!): Hetésy András 
Jegyző: Jáki (Gyaky) Barbély István  

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Nyilas (Nilas) Barbély István, Csizmazia 

György, Nagy György, Máthé György. (a város által választott esküdtek:) Posgay 
Mihály deák, Acsádi (Aczady) Szabo András, Szappanfőző (Szapan főző) István, 
Lendvay István. (a tanács által választott esküdtek:) Fülőp (Phűlőp) András, Kulcsár 
(Kulczar) Balázs, Zabragi Szabo János, Vidouany Szabo György. 

 
Hadnagyok: Csizmazia István, Bakos Imre 
Főhegymester: Szappanfőző Mihály 
Vásárbírák: Nyírő (Nierő) István, Szűcs (Szűcz) György 
Céhmesterek (egyházfiak): Vár előtt való Szabo István, Vagy Mihály 
Mezőpásztorok: Sütő János, Dozmaty János, Simon Miklós, Nyulas (Niulas) Gergely 

házánál lakó István. 

1640. április 29., tisztújítás890 

Bíró: Nagy György 
Jegyző: Jáki (Gyaky) Barbély István 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Csizmazia György, 

Körmendi György, Lindvai/Lendvay István. (a város által választott esküdtek:) Szabo 
(Zabo) István, Zabragi Szabo János, Kulcsár (Kulczar) Balázs, Szappanfőző 
(Zappanfozeo) István. (a tanács által választott esküdtek:) Gorup János, Fülöp (Philop) 
András, Cseszko Szabo (Czezko Zabo) György, Posgai Mihály deák. 

 
Hadnagyok: Körmendy Mátyás, Horvát Barbély István 
Főhegymester: Szabo Mihály piarczi 
Fihegymesterek: Barbély Mihály, Balás Benedek, Varga (Warga) Márton, Czigánj Márton. 
                                                
 888 Elhalálozás miatt az alábbi neveket húzták ki: Körmendy Szabo Mátyás, Kenézy Szabo István, Nagy 

Szabo János. 
 889 VaML SzVLt, Prot. 1636/1641., fol. 123.-r-v. 
 890 VaML SzVLt, Prot. 1640/1645., fol. 8.-r-v. 
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Vásárbírák: Szabo István, Szabo Mihály 
Céhmesterek (egyházfiak): Bakos Imre, Vágy Mihály 
Mezőpásztorok: Sütő János, Kis Imréné veje Benedek, Simon Miklós, Bognár István 
Erdőispán (erdőőrzők): Sipos Márton, Szabó Ádám 
Város szolgája: Gall Ferenc 

1641. április 26., tisztújítás891 

Bíró: Nagy György 
Jegyző: Jáki (Giaki) Barbély István 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Gorup János, Csizmazia 

György, Lendvai (Lindway) István. (a város által választott esküdtek:) Posgay Mihály 
deák, Máthé György, Fülöp (Fhűlőp) András, Vidouany Szabo György. (a tanács által 
választott esküdtek:) Szappanfőző (Szappan Főző) István, Kenézy István, Kulcsár 
(Kulczar) Balázs, Zabragy Szabo János. 

 
Hadnagyok: Csizmazia István, Hollósy István 
Főhegymester: Piarczy Szabo Mihály 
Céhmesterek (várbeli Boldogasszony-templomhoz): Vágy Mihály, Kovács (Kouacz) János 
Mezőpásztorok: Sütő János, Boghnár István, Hegedüs Benedek, Gall György 
Erdőőrzők: Sipos Márton, Horvat János 
Városi szolga: Csatari (Czatary) János 
 
Külső tanács:892 Kám utcai Szűcs (Szucz) János, Tamás kovács avagy Anyos (Anois), 

Kanizsai Szabo György, Szappanfőző Mihály, Török (Thoreok) Márton, Bodo Gáspár, 
Német Gergely, Bakos Mihály, Csizmazia István, Varga János, Farkas Gergely, Szűcs 
György, Bakos Imre, Lőrinc kovács, Szarka István, Bakos György, Csatáry (Czatary) 
Márton, Kis Gergely, Pápai Szabo (Zabo) István, Piarczi Szabo Mihály, Szabo Ferenc, 
Császti (Czazti) Jakab, Csempesz (Chempes) Ferenc, Forgói Szabo István. 

1642. május 1., tisztújítás893 

Bíró: Fülöp (Philep) András, 1643. febr. 22.-ig894  
Bíró: Hetésy András 1643. márc. 9-től895 

Jegyző: Nyúl avagy Pogácsasütő (Njul aliter Pogacza Sőtő) Márton 
 

Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Nagy György, Gorup János, 
Csizmazia Mihály. (a község által választott esküdtek:) Lindvay István, Kenézi Szabo 
István, Szappanfőző István, Kulcsár (Kuczar) Balázs. (a tanács által választott 
esküdtek:) Posgay Mihály deák, Körmendi György, Zabragi János, Cseszko (Chezko) 
Szabo György. 

 
Hadnagyok: Csizmazia István, Szabo Ferenc 

                                                
 891 VaML SzVLt, Prot. 1640/1645., fol. 55.-r-v. 
 892 VaML SzVLt, Prot 1640/1645. fol. 56-r. 
 893 VaML SzVLt, Prot 1640/1645. fol. 101-r-v. 
 894 1643. február 22-én Fülöp (Phűlőp) András bíró elhunyt: VaML SzVLt, Prot 1640/1645. fol. 117-r. 
 895 A város az elhunyt Fülöp András helyett Hetésy Pált választotta meg bírónak: VaML SzVLt, Prot 

1640/1645. fol. 117-r. 
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Főhegymester: Nyilas (Nilas) János 
Vásárbírák: Lőrinc kovács, Barbély (Borbelj) János 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomba): Csizmazia Mátyás, Tisler János 
Mezőpásztorok: Kenézi Mihálynál lakó Nagy János, Szántó (ßanto) Jánosnál lakó Kasza 

(Kaza) János, Hegedüs Benedek, Kis Imréné Mihály nevű veje 
Erdőőrzők (erdőispánok): Horváth János, Sipos Márton 
Városi szolga: Csatári (Czatari) János 

1643. április 27., tisztújítás896 

Bíró: Hetésy András 
Jegyző: Pogácsasütő Márton 

 
Belső tanács ( a bíró által választott esküdtek:) Nagy György, Gorup János, Csizmazia 

György, Kenézy (Kinizy) István. (a község által választott esküdtek:) Máté György, 
Kulcsár (Kulczar) Balázs, Zabragi János, Vidovany Szabo (Zabo) György. (a tanács 
által választott esküdtek:) Lendvay István, Szappanfőző István, Piaci (Pyarczi) Szabo 
Mihály, Német Gergely. 

 
Hadnagyok: Jáki (Gyaky) Barbély István, Tratniat Miklós deák 
Főhegymester: Nyilas János 
Vásárbírák: Lőrinc kovács, Barbély János 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony-templomhoz): Tisler János, Lakatjárto János 
Mezőpásztorok: Sütő János, Kis Imréné Benedek nevű veje, Csörgéné Jakab nevű veje 
Erdőinspektorok: Sipos Márton, Horváth János 
Városi szolga: Treskay Szabo János 

1644. április 26., tisztújítás897 

Bíró (főbíró): Nagy György 
Jegyző: Pogácsasütő (Pogacha Swtó) avagy Nyúl Márton 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Gorup János, Hetésy András, Csizmazia 

György, Kenézy (Kinizy) Szabo István. (a község által választott esküdtek:) 
Szappanfőző István, Lendvay István, Körmendi Mátté György, Kulcsár (Kulchar) avagy 
Nagy Balázs. (a tanács által választott esküdtek:) Piaci (Piarczy) Szabo Mihály, Német 
Gergely, Farkas Gergely, Kanizsai György 

Hadnagyok: Jáki (Gyaky) Barbély István, Tratniat Miklós deák 
Főhegymester: György kovács, avagy Ányos 
Fihegymesterek: Mikefalvay Mihály, Soós András, Horvát István, Gombkötő Márton, 

Szappanfőző György 
Vásárbírák: Lőrinc kovács, Barbély János 
Egyházfiak: […]898 
Mezőpásztorok: Sebestyén, Kis Imréné Benedek nevű veje, Szekeres (Zekeres) Mihály 
Erdőispánok: Hárvát János, Tapaszto (Tapazto) István 
Városi szolga: Hegedüs (Hegedeős) Benedek 

                                                
 896 VaML SzVLt Prot 1640/1645. fol. 132-r-v. 
 897 VaML SzVLt Prot. 1644/1648. fol. 1-r-v. 
 898 A választottak neve nem került beírásra! 
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1645. április 30., tisztújítás899 

Bíró: Szappanfőző [avagy Kupricz] István900 
Jegyző: Pogácsasütő (Pogacha Swto) avagy Nyúl Márton901 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nagy György, Hetésy András, Gorup János, 

Csizmazia György. (A község által választott esküdtek:) Kulcsár (Kulchar) Balázs, 
Vidovány Szabo (Vidouany Zabo) György, Német Gergely, Kanizsay Szabo (Kanisay 
Zabo) György. (a tanávcs által választott esküdtek:) Farkas Gergely, Zabragy Szabo 
János, Piarczy Szabo Mihály, Lendvay Szabó János (?) 

 
Hadnagyok: Hollósy István, Paksy (Paxy) Bálint 
Főhegymester: Nyilas János 
Vicehegymester:902 Kenézy Szabo Mihály 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony-templomhoz): Vagy Mihály, Szabo István 
Mezőpásztorok: Szakács (Zakacz) Péter, Német András, Lakatjártó (Lakat Jarto) György, 

Bognár István 
Erdőispánok: Horvát János, Piztramb Mihály 
Városi szolga: Hegedeős Benedek 
 
Külső tanács: Kám utcai Szűcs (Kam Vczaj Szwcz) János, Csákány (Czakanj) Péter deák, 

Agh Ferenc, Kenézy Mihály, Hees János, Szily Márton, Bodo Gáspár, György kovács, 
Tratinak Miklós, Csizmazia István, Lőrinc kovács, Jáki (Gyaky) Barbély István, Szabo 
avagy Nagy Mátyás, Pápay Szabo István, János kovács, Csatári avagy Kalmár Márton, 
Szűcs (Szwcz) György, Bakos avagy Cser (Cher) György, Bakos Mihály, Császti 
(Chazty) avagy Szabo Jakab, Csempesz (Chempes) Ferenc, Karicsai Nagy János, Rába 
János, Cigány (Czigan) avagy Koczor Márton. 

1646. április 29., tisztújítás903 

Bíró: Szappanfőző István904 
Jegyző: Pogácsasütő (Pogacha Swto) Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nagy György, Hetésy András, Gorup János, 

Csizmazia György. (a község által választott esküdtek:) Kulcsár (Kulchar) Balázs, Kanizsay 
György, Német Gergely, Piarczi Szabo Mihály. (a tanács által választott esküdtek:) 
Vidovany Szabo György, Zábrágy (Szabragi) Szabo János, Farkas Gergely, Nyilas János 

 
Hadnagyok: Pápai Bálint, Hollósi István 
Főhegymester: Ányos György kovács 
                                                
 899 VaML SzVLt, Prot. 1644/1648. fol. 56-r-v. 
 900 A Szappanfőző avagy Kupricz név azonosítására ld. Szombathely oklevelét, ahol Kupricz főbírónak 

nevezi magát: VaML SzVLt V. 102. c. 11. d., f. N. No. 367. (1645. július 2. [in festo Visitationis Beatae 
Mariae Virginis]) 

 901 Pogácsasütő avagy Nyúl Márton már ekkor használta a Hazatius nevet! Ld. város eredetiben fennmaradt 
oklevele: VaML SzVLt V. 102. c. 11. d., f. N. no. 367. (1645. Júl. 2. [in festo Visitationis Beatae Mariae 
Virginis]) 

 902 A korábban fihegymesternek nevezett tiszt e terminusának első megjelenése! 
 903 VaML SzVLt, Prot. 1644/1648. fol. 100-r-v. 
 904 1646-ban a jegyzőkönyv kezdetén Kuprich-nak írták!! Ez arra utal, hogy mind Kuprich, mind 

Szappanfőző neveken kell vele a forrásokban személyével találkoznunk, azaz: Kuprich avagy 
Szappanfőző István! Vö.: VaML SzVLt Prot 1644/1648. fol. 99-r.  
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Vice hegymesterek / fihegymesterek: Mikefalvai Mihály, Barbély istók, Szappanfőző 
György, Pap István 

Vásárbírák: Nyíró István, Barbély Benedek 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz): Szabo Istvn, Vagy Mihály 
Mezőpásztorok: Bognár István, Szakács (Szakacz) István, Sütő (Swto) János, Toth Gergely 
Erdőispánok: […]905 
Városi szolga: Hegedüs (Hegedeos) Benedek 

1647. április 28., tisztújítás906 

Bíró: Kuprich István 
Jegyző: Pogácsasütő (Pogacha Swto) Márton  

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Gorup János, Csizmazia 

György, Horvát Szabo Mihály. (a község által választott esküdtek:) Kulcsár (Kulchar) 
Balázs, Zábrági (Szabragy) Szabo János, Vidováni Szabo (Vidouanj Zabo) György, 
Német Gergely. (a tanács és a bíró által választott esküdtek:) Nyilas János, Farkas 
Gergely, Hees János, Hohori (?) Szabo (Zabo) Mátyás. 

 
Hadnagyok: Hollosi István, Somogyi (Somogj) Szabo István 
Főhegymesterek [!]: Német Gergely, Csatári (Czatari) avagy Kalmár Márton 
Vásárbírák: Nyiro István, Barbély (Barbell) Benedek 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz): Tisler János, Gombkötő Márton907 
Mezőpásztorok: Bognár István, Német Sebestyén, Kis Lakatjártó György, Gergely deák 
Erdőispánok: Horvát János, Biczis Márton 
Városi szolga: Bako Pál 

1650. április 27., tisztújítás908 

Bíró: Nagy György 
Jegyző: Pogácsasütő (Pogacza Swto) avagy Nyúl Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Gorup János, Hetésy András, Kupricz 

István, Kulcsár (Kulczar) Balázs. (a község által választott esküdtek:) Csizmazia 
György, Heés János, Cser (Cher) György, Német Gergely. (a tanács és a bíró által 
választott esküdtek:) Hori Szabo Mátyás, Horvát Szabo Mihály, Nyilas János, Csákány 
(Czakany) Péter deák. 

 
Hadnagyok: Hollosy István, Kecskés Tamás 
Főhegymester: Somogyi Szabo István 
Vásárbírák: Farkas Gergely, Vidovany Gombkötő Márton 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Csorba (Chorba) György, Szabo 

István 
Mezőpásztorok: Birham Ferenc, Csörge (Czőrge) Márton, Vagy avagy Szűcs (Szwc) 

Mihály, Cserpes (Czerpes) István 
Városi szolga: Kocsis (Koczis) János 
                                                
 905 A tisztújítási jegyzőkönyvbe nem írták be a neveket. 
 906 VaML SzVLt Prot 1644/1648. fol. 153-r-v. 
 907 Eredetileg Czigan vezetéknév állt a jegyzőkönyvben! 
 908 VaML SzVLt Prot 1648/1651. fol. 72-r-v. 
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1648-1650 közötti (?), datálatlan tisztújítás töredéke909 

Külső tanács: Agh Ferenc, Tőmőrdy Márton, Kenézy Szabo Mihály, Bodo Gáspár, Szily 
Gergely, Laczo Gergely, György kovács, Föl utcai Varga Mátyás, Szabo Gergely, 
Tratinak Miklós, Jary Miklós, Magyar Gáspár, Sos András, Nyiro István, Szűcs (Szwcz) 
György, Sebe Szűcs (Szwcz) János, Posgai György deák, Csaszti (Chaztj) Jakab, 
Karicsai Varga Mátyás, Csempesz (Chempes) Ferenc, Babos András deák, Karicsai 
Kovács János, Forró utcai János kovács, Zábrági (Szabragi) Szabo János. 

1651. május 1., tisztújítás910 

Bíró: Kupricz István 
Jegyző: Nyúl Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Gorup János, Hetésy András, Damokosffal-

uay Nagy György, Kulcsár (Kulczar) Balázs. (A község által választott esküdtek:) Heés 
(Hes) János, Horvát Szabo Mihály, Német Gergely, Csákányi (Czakanyi) Péter deák. (a 
tanács által választott esküdtek:) Cser (Cher) György, Nyilas János, Somogyi Szabo 
István, Szűcs (Szwcz) György 

 
Hadnagyok: Hollosy István, Kecskés (Keczkes) Tamás kovács 
Főhegymester: Horvát Szabo Mihály 
Vásárbírák: Lőrinc (Lorencz) kovács, Nyiro István 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Csorba (Czorba) György, Szabo István 
Mezőpásztorok: Nagy avagy Szűcs (Szwcz) Mihály, Szakács (Zakacz) Péter, Kajdi 

(Kaydi) Mihály,  
Városi szolga: Kocsis (Koczis) János 
Akolómesterek: (1651. szept. 24-én megválasztva:) Kulcsár (Kulczar) Balázs, Heés (Hes) János911 
 
Külső tanács: Agh Ferenc, Kenézi Szabo (Kinizi) Mihály, Hollosi István, Bodo Gáspár, 

Laczo Gergely, Czerian Varga Mátyás, György kovács, Tratniak Miklós, Pakay Bálint, 
Jari Miklós, Magyar Gáspár, Lőrinc kovács, Csaszti (Czaztj) Jakab, Babos András deák, 
Szűcs (Szwcz) György, János kovács, Jáki (Gyaky) Barbély István, Posgai György 
deák, Kurbar avagy Varga Mátyás, Kecskés (Keczkes) Tamás, Eőtves Mihály, Karicsai 
Nagy János, Kovács (Kouacz) János 

1652. április 28., tisztújítás912 

Bíró: Kupricz István 
Jegyző: Hazatius Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Gorup János, Damukos-

ffaluay Nagy György, Kulcsár (Kulczar) Balázs. (a község által választott esküdtek:) 
Német Gergely, Heés (Hes) János, Cser (Czer) György, Csákány (Czakany) Péter deák. 
(a tanács által választott esküdtek:) Horvát Szabo Mihály, Somogyi Szabo István, Sebe 
Szőcs János, Loncsics (Lonczicz) Mihály 

                                                
 909 A töredékes tisztújításból csak a külső tanács ismert. VaML SzVLt Prot 1648/1651. fol. 131-r. 
 910 VaML SzVLt Prot. 1651/1654. 1-2.  
 911 VaML SzVLt Prot. 1651/1653. 15. (1651. szept. 24.) 
 912 VaML SzVLt Prot. 1651/1654. 98-99.  
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Hadnagyok: Hollosy István, Horvát Szűcs (Szwcz) György 
Főhegymester: Császti (Czazty) Jakab 
Vásárbírák: Nyirő István, Barbély Péter 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony-templomhoz:) Csorba (czorba) György, Szabo István 
Mezőpásztorok: Szűcs (Szwcz) Mihály, Német Tamás, Kajdi (Kaydy) Mihály, Német Mátyás, 
Városi szolga: Kocsis (Koczis) János 

1653. április 27., tisztújítás913 

Bíró: Heés (Hes) János 
Jegyző: Nyúl Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Domokosfalvai 

(Damukosffaluay) Nagy György, Gorup János, Kupricz István. (a község által választott 
esküdtek:) Kulcsár Balázs, Német Gergely, Cser (Czer) György, Loncsics (Lonczicz) 
Mihály. (a tanács által választott esküdtek:) Somogyi István, Horvát Szabo Mihály, 
Szily Szabo Gergely, Csákány (Czakany) Péter deák. 

 
Hadnagyok: Tratniak Miklós deák, Pápay Bálint 
(Fő)Hegymester: Csaszti (Czastj) Jakab 
Vásárbírák: Lőrinc kovács, Nyirő István 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Csorba György, Szabo István 
Mezőpásztorok: Parragh Gergely, Farkas András, Csapo (Czapo) avagy Beledi György, 

Szűcs (Szwcz) Mihály. 
Városi szolga: Kocsis (Koczis) János 

1654. április 25., tisztújítás914 

Bíró: Kupricz István 
Jegyző: Nyúl Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Gorup János, Heés (Hes) János, Hetésy 

András, Damokosffaluay Nagy György. (a község által választott esküdtek:) Kulcsár 
(Kuchar) Balázs, Német Gergely, Horvát Szabo Mihály, Cser (Czer) György. (A 8 
tanácstag és a bíró által választott esküdtek:) Csákány (Czakany) Péter deák, Loncsics 
(Lonczicz) Mihály, Szily Szabo Gergely, Somogy Szabo István. 

 
Városi hadnagyok: Hollosy István, Pakay Benedek 
Hegymester: Szily Szabo Gergely 
Vásárbírák: Nyiro István, Barbély Benedek 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Nyeregjártó (Nyirregh Jarto) Márton, 

Csarta (Czarta) Gergely 
Mezőpásztorok: Szűr (Szwr) Mihály, Bognár György, Basso István, Gall György 
Perceptor: Heés (Hes) János 
Városi szolga: Kocsis (Koczis) János 

                                                
 913 VaML SzVLt Prot. 1651/1654. 178-179.  
 914 VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 1-2.  
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1655. április 25., tisztújítás915 

Bíró: Kupricz István 
Jegyző: Nyúl Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Gorup János, Hetésy András, 

Damukosffaluay Nagy György, Heés (Hes) János. (a község által választott esküdtek:) 
Kulcsár (Kulczar) Balázs, Német Gergely, Horvát Szabo Mihály, Cser (Czer) György. 
(a bíró és a nyolc tanácstag által választott esküdtek:) Csákány (Czakany) Péter deák, 
Loncsics (Lonczicz) Mihály, Szily Szabo Gergely, Somogyi Szabo István. 

 
Városi hadnagy: Hollosi István, Pákay Bálint 
Hegymester: Szily Szabo Gergely 
Vásárbírák: Nyiro István, Barbély (Barbell) Benedek 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony-templomhoz:) Nyeregjártó (Nyieregh Jarto) Márton, 

[?]916  
Mezőpásztorok: Bognár György, Gall György, Farkas András, Lakatjártó György 
Városi szolga: Kocsis (Koczis) János 

1656. április 27., tisztújítás917 

Bíró: Kupricz István  
Jegyző: Nyúl Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Gorup János, Hetésy András, Damukos-

faluay Nagy György, Heés (Hes) János. (A község által választott esküdtek:) Kulcsár 
(Kulczar) Balázs, Német Gergely, Cser (Czer) György, Horvát Szabo Mihály. (a 8 
tanácsos és a bíró által választott esküdtek:) Csákány (Czakanj) Péter deák, Szily Szabo 
Gergely, Nyilas János, Babos András deák. 

 
Hadnagyok: Hollosi István, Eötues János 
Hegymester: Loncsics (Lonczicz) Mihály 
Vásárbírák: Vidouarj (!) Gombkötő Márton, Nyeregjártó (Nyieregh Jarto) Márton 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony-templomhoz:) Kalmár Szabo Gergely, Budicz 

Márton 
Mezőpásztorok: Farkas András, Gall György, Német Szabo György, [N] István918 
 
Külső tanács: Agh Ferenc vajda, Hollosy István, Laczo Gergely, Czerian Varga Mátyás, 

Pákay Bálint vajda, Kenézy Szabo (Kinizi) Pál, Jari Miklós, Farkas Miklós, Nyeregjártó 
(Nyiereg Jarto) Márton, Sáska Balázs deák, Markovics (Markouicz) Szabo Gergely, 
Letenyei (Letennej) Miklós, Gombköttő Mátyás, Somogy István vajda, Hori Szabo 
Mátyás, Szűcs (Szwcz) György vajda, Posgai György deák, Kurbar Varga Mátyás, 
Kecskés (Keczkes) Tamás kovács, Sebe Szűcs (Szwcz) János, Karicsai Nagy János, 
Kovács János vajda, Cser (Czer) András, Kiskaricsai Kovács János. 

                                                
 915 VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 48.  
 916 A tisztújítási jegyzőkönyvben rajta kívül másik személy nincs feljegyezve. 
 917 VaML SzVLt Prot. 1654/1658. 65-66. 
 918 A negyedik mezőpásztor (vagy mezőőr) vezetéknevét a jegyző nem írta be a tisztújítási jegyzőkönyvbe. 
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1657. április 29., tisztújítás919 

Bíró: Heés (Hes) János 
Jegyző: Nyúl Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Gorup János, Hetésy András, Domukos-

ffaluay Nagy György, Kulcsár (Kulczar) Bálint. (a község által választott esküdtek:) 
Hollosi István, Német Gergely, Csákány (Czakany) Péter deák, Cser (Czer) György. (a 
nyolc tanácsos és a bíró által választott esküdtek:) Szily Szabo Gergely, Babos András 
deák, Horvát Szabo Mihály, Nagykaricsai Nagy János. 

 
Hadnagyok: Pákai Bálint, Agh Ferenc 
Hegymester: Loncsics (Lonczicz) Mihály 
Vásárbírák: Gombkötő Márton, Nyeregjártó (Nyiereg Jarto) Márton 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony-templomhoz:) Kálmán Szabo Gergely, Szűcs 

(Szwcz) Lőrinc 
Mezőpásztorok: Parragh Gergely, Bognár György, Gall György, Sebestyén (Sebestien) 

Jankó 
Városszolga: Budicz Márton. 

1658. április 25., tisztújítás920 

Bíró: Heés (Hes) János 
Jegyző: Nyúl Márton 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Gorup János, Hetésy András, Domokos-

falvai (Damukosffalvaj) Nagy György. (a község által választott esküdtek:) Csákány 
(Czakanj) Péter deák, Cser (Czer) György, Német Gergely, Loncsics (Lonczicz) 
Mihály. (a nyolc tanácstag és a bíró áltral választott esküdtek:) Szily Szabo Gergely, 
Babos András deák, Horvát Szabo Mihály, Falusi Márton. 

 
Hadnagyok: Gombköttő Mátyás, Eötves János 
Hegymester: Farkas Miklós 
Vásárbírák: Gombköttő Márton, Nyeregjárt (Nyiereg Jarto) Márton 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Kálmán Szabo Gergely, Szőcz Lőrinc 
Mezőpásztorok: Gall György, Nagy István, Farkas András, Lakatjártó (Lakat Jarto) 

György 
Városi szolga: Badicz Márton 

1659. április 27., tisztújítás921 

Bíró: Szliy Gergely 
Jegyző: Hazatius (Haßatius) Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Domokosfalvai 

(Damukosffalvai) Nagy György, Heés (Hes) János, Csákány (Czakanj) Péter deák. (a 
község által választott esküdtek:) Kulcsár (Kulczar) Balázs, Horvát Szabo Mihály, Német 

                                                
 919 VaML SzVLt Prot 1654/1658. 204-205. 
 920 VaML SzVLt Prot 1658/1661. 2-3.  
 921 VaML SzVLt Prot 1658/1661. 208-209. 
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Gergely, Nagykaricsai (Nagy Kariczaj) Nagy János. (a tanács és a bíró által választott 
esküdtek:) Loncsics (Lonczicz) Mihály, Hollosi István, Babos András deák, Nagy István. 

 
Hadnagyok: Nyeregjártó (Nyiereg Jarto) Gergely, Letenyei (Letennej) Miklós 
Hegymester: Szappanfőző György 
Vásárbírák: Sebe Szúcs (Szwcz) János, Csiszár (Cisßar) András 
Egyházfiak: Nagy Tamás, Gombkötő Gergely922 
Mezőpásztorok: Zitro (?) Mihály, Gall György, Lakatjártó György, Kisházi (kis hazi) 

János 
Városi szolga: Budicz Márton 

166. május 2., tisztújítás923 

Bíró: Szily Gergely 
Jegyző: Hazatius (Haßatius) Márton 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Hetésy András, Heés (Hes) János, Kulcsár 

(Kulczar) Balázs, Csákány (Czakany) Péter deák. (a község által választott esküdtek:) 
Horvát Szabo Mihály, Német Gergely, Babos András, Hollósy István. (a nyolc 
tanácstag és a bíró által választott esküdtek:) Loncsics (Lonczicz) Mihály, Nagy István, 
Gombkötő Mátyás, Jary Miklós. 

 
Hadnagyok: Nyeregjártó (Nyieregh Jarto) Gergely, Sáska Balázs 
Hegymester: Jary Miklós 
Vásárbírák: Sebe Szűcs (Szwcz) János, Nyeregjártó (Nyieregh Jarto) Márton 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Nagy Tamás, Gombköttő Gergely 
Mezőpásztorok: Gall György, Berki Mátyás, Szabo István, Magyar Jakab 
Városi szolga: Szűcs (Szwcz) Tamás 

1661. április 28., tisztújítás924 

Bíró: Szily Gergely 
Jegyző: Hazatius (Haßatius) Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Heés (Hes) János, Csákány (Czakany) Péter 

deák, Loncsics (Lonczicz) Mihály, Kulcsár (Kulczar) avagy Nagy Balázs. (a község 
által választott esküdtek:) Horvát Szabo Mihály, Német Gergely, babos András deák, 
Nagy István. (a nyolc tanácsos és a bíró által választott esküdtek:) Gombköttő Mátyás, 
Jari Miklós, Hollósy István, Cser (Czer) András. 

 
Városi fiscus [!]: Bornemissza Gergely925  
Hadnagyok: Agh Ferenc, Séi Szabo (Sey Zabo) Tamás 

                                                
 922 Ekkor e tisztre választás konfliktusokkal járhatott, hisz a jegyző először csak annyit írt a jegyzőkönyvbe, 

hogy a megelőző két személyt helybenhagyták, azaz tisztükben megerősítették. Majd a két név 
jegyzőkönyvezésre került, de később áthúzták: Kálmán Szabo Gergely, Szűcs (Szwcz) Lőrinc. 

 923 VaML SzVLt Prot 1658/1661. 104-105. 
 924 VaML SzVLt Prot 1661/1664. 1-2. 
 925 E néven először megjelenő hivatal, működése pontosan nem ismert, későbbi esztendőkben 

meghosszabbításra nem került. Bornemissza személyének súlyát jelzi; őt először a tanács utolsó négy 
tagjába választották. 



 – 163 – 

Hegymester: Jary Miklós 
Vásárbírák: Csiszár András, Kenézi (Kinizi) Pál 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony-templomhoz:) Bodo János, Umbszosznt 

(Vmbszonzt) Mihály 
Mezőpásztorok: Magyar Jakab, Soldos (Sodos) Bálint, Nagy Szabo István, Lakatjártó 

(Lakat Jarto) György 
Erdőispán: Kis György 
Városi szolga: Szűcs (Szwcz) Tamás 
 
Külső tanács: Kenézi (Kinizi) Szabo Pál, Nyeregjártó (Nyieregh Jarto) Márton, Czeria 

Vargha Mátyás, Agh Ferenc, Horvát Barbély (Barbell) István, Markovicz Szabo 
Gergely, Karicsai Nagy János, Sáska Balázs deák, Letenyei (Letennej) Szabo Miklós, 
Szy Szabo Tamás, Csiszár (Czissar) András, Hermann János deák, Kurbar Vargha 
Mátyás, Bornemissza Gergely. 

1662. május 1., tisztújítás926 

Bíró: Loncsics (Lonczicz) Mihály 
Jegyző: Hazatius (Haßatius) Márton 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Heés (Hes) János, Német Gergely, Szily 

Gergely, Kulcsár (Kulczar) Balázs. (a község által választott esküdtek:) Horvát Szabo 
Mihály, Gombkötő Mátyás, Nagy István, Jary Miklós. (a 8 tanácsos és a bíró által 
választott esküdtek:) Hollosy István, Cser (Czer) András deák, Csákány (Czakanj) Péter 
deák, Bozai Mátyás, Babos András deák, Bornemissza Gergely. 

 
Hadnagyok: Agh Ferenc, Gansicz György 
Hegymester: Hollosi István 
Vásárbírák: Kenézi (Kinizi) Pál, Vodovari Gombkötő Márton 
Egyházfiak: (a várbeli Boldogasszony-templomhoz:) Boda János, Szecsődi Szabo (Zecződj 

Zabo) János 
Mezőpásztorok: Lakatjártó (Lakat Jarto) György, Német Tamás, Szabo György, […]927  
Erdőispán: […]928 
Városi szolga: Cser (Czer) Dávid 

1663. május 1., tisztújítás929 

Bíró: Loncsics (Lonczicz) Mihály 
Jegyző: Hazatius (Haßatius) János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Heés (Hes) János, Szily Gergely, Kulcsár 

(Kulczar) Balázs, Horvát Szabo Mihály. (A község által választitt esküdtek:) Gombkötő 
(Gombkötteő) avagy Marizicz Mátyás, Nagy István, Cser (Czer) András, Bozay 
Mátyás. (a 8 tanácsos és a bíró által választott esküdtek:) Jary Miklós, Bozay Mátyás, 
Babos András deák, Hazatius Márton. 

 
                                                
 926 VaML SzVLt Prot 1661/1664. 87. 
 927 Az utolsó személynek a nevet kihagyták, de beírásra nem került. 
 928 A tárgyévben erdőispáni hivatalra választottak személyt, de a neve nem került jegyzőkönyvezésre. 
 929 VaML SzVLt Prot 1661/1664. 185-186. 
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Hadnagyok: Gamsich György, Nyeregjártó (Nyieregh Jarto) Gergely 
Hegymester: Horvát Szabo Mihály 
Vásárbírák: Nyeregjártó (Nyieregh Jarto) Márton, Zabragy György 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Kálmán Szabo Gergely, Varjú (Variu) 

Mihály 
Mezőpásztorok: Lakatjártó (Lakat Jarto) György, Magyar (Magiar) Jakab, Bstle (?) István, 

Szabo Mihály 
Erdőispán: Kis György 
Városi szolga: Horvát Szűcs (Szwcz) György 
 
Külső tanács: Zabrágy (Zabraki) György, Szabo Gáspár, Horvát János kovács, Pakay 

Bálint, Pospanni (?) István, Gamsicz György, Szappanfőző György, Hermann János, 
Kiss Gáspár, Kozma János kovács, Nagy Tamás, Nyeregjártó Gergely, Agh Ferenc, 
Czerian Varga Mátyás, Horvát Barbély (Barbell) István, Kenézi Pál, Sebe Szűcs (Sűcz) 
János, Letenyei Miklós, Kurbar Varga Mátyás, Nagy János, Kecskés (Keczkes) Tamás 
kovács, Szy Szabo Tamás, Árvay Mihály deák, Nyeregjártó Márton. 

1664. április 27., tisztújítás930 

Bíró: Loncsics (Lonczicz) Mihály 
Jegyző: Hazatius (Haßatius) János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nagy István, Heés (Hes) János, Hazatius 

(Haßatius) Márton, Horvát Szabo Mihály, Bozzay Mátyás. (A község által választott 
esküdtek:) Jari Miklós, Babos András deák, Marosicz [Gombkötő] Mátyás, Sáska 
Balázs deák. (a tanács által választott esküdtek:) Kenézi Pál, Bornemissza Gergely, Agh 
Ferenc, Cser András. 

 
Hadnagyok: Szabo Gáspár Pogranny István 
Hegymester: Pakay Bálint 
Vásárbírák: Nyeregjártó (Nyieregh Jarto) Márton, Barbély (Barbell) Márton 
Egyházfiak: (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Kalmár Szabo Gergely, Csizmazia 

Lőrinc 
Mezőpásztorok: Both Tamás, Kis Hanzli, Némett Ádám, Szűcs (Szűcz) Tamás 
Erdőispán: Kis György 
Városi szolga: […]931 

1665. április 25., tisztújítás932 

Bíró: Babos András deák 
Jegyző: Hazatius (Haszatius) János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nagy István, Loncsics (Lonczicz) Mihály, 

Heés János, Bozzay Mátyás. (a község által választott esküdtek:) Marosicz [Gombkötő] 
Mátyás, Jari Miklós, Agh Ferenc. (a tanács által választott esküdtek:) Kenézi Pál, 
Bornemissza Gergely, Sebe Szűcs János, Letenyei Miklós. 

                                                
 930 VaML SzVLt Prot 1664/1668. 2-3. 
 931 Nevét a jegyzőkönyvbe nem tüntették fel. Valószínűsíthetően Horvát Szűcs Gergelyt hivatalában 

megerősítették. 
 932 VaML SzVLt Prot 1664/1668. 74-76. 



 – 165 – 

 
Hadnagyok: Szabo Gáspár, Barbély (barbell) Márton 
Hegymester: Bozzay Mátyás 
Vásárbírák: Nyeregjártó (Nyeregh Jarto) Gergely, Vagiu (?) Mihály 
Egyházfiak: (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Vargha András, Czergeli Ferenc 
Mezőpásztorok: Lakatgyártó (Lakat Jarto) György, Tot (Thot) György, Korpás Mihály, 

Kocsis (Koczis) Mihály 
Erdőispán: Szitár Mihály 
 
Külső tanács: Nagy Mihály, Szabo Gáspár, Varga avagy Kuchar Mátyás, Varjú (Vargiu) 

Mihály, Barbély (Barbell) István, Pograny István, Szy [Szabo] Tamás, Kis Gáspár, 
Nyilas (Nylas) János, Csapó (Czapo) Benedek, Körmendi Benedek, Barbély (barbell) 
Márton, Szabo Jakab, Nyeregjártó (Nyeregh Jarto) Gergely, Barbély (Barbell) Márton, 
Kozma János kovács, Szappanfőző György, Barbély (barbell) Istók, Hermann János, 
Pakay Bálint, Csatári (Czatari) Ferenc, Szecsődi (Szecződi) Szabo János, Gamsicz 
György, Szíjártó (Szy Jarto) György, Vaszari (Vaßari) János. 

1666. április 25., tisztújítás933 

Bíró: Babos András deák 
Jegyző: Hazatius (Haszatius) János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nagy István, Heés János, Loncsics 

(Lonczicz) Mihály, Bozzay Mátyás. (A község által választott esküdtek:) Jari Miklós, 
Sáska Balázs, Agh Ferenc, Bornemissza Gergely. (a tanács által választott esküdtek:) 
Kenézi Pál, Sebe Szűcs János, Letenyei Miklós, Magyarosi (Magiarosi) Ádám. 

 
Hadnagyok: Szabo Gáspár, Barbell […], Szűcs (Szűcz) Pál, Rába János 
Hegymester: Bozzay Mátyás 
Vásárbírák: Barbély (Barbell) János, Szűcs (Szűcz) András, 
Egyházfiak: (a várbeli Boldogasszony templomhoz:) Varga András, Czergali Ferenc 
Mezőpásztorok: […]934  
Erdőispán: Prucz Miklós935 

1667. április 28., tisztújítás936 

Bíró: Nagy István 
Jegyző: Hazatius János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Heés János, Loncsics (Lonczicz) Mihály, 

Bozzay Mátyás, Bábos András. (a község által választott esküdtek:) Jari Miklós, Kenézi 
Pál, Magyarosi (Magiarosi) Ádám, Sebe Szűcs (Szűcz) János. (a tanács által választott 
esküdtek:) Nyilas János, Sáska Balázs, Letenyei Miklós, Agh Ferenc. 

 

                                                
 933 VaML SzVLt Prot 1664/1668. 170-171. 
 934 A megválasztott mezőpásztorok nevei nincsenek beírva. Valószínű, az 1665. évben választott 

személyeket hivatalukban hagyták. 
 935 Ebből a jegyzőkönyvi bejegyzésből ismert „helybenhagyták”, hogy 1665-ben is ő töltötte be ezt a 

hivatalt! 
 936 VaML SzVLt Prot 1664/1668. 249-250. 
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Hadnagyok: Szűcs (Szűcz) Pál, György kovács, Rába János 
Hegymester: Nyilas (Nylas) János 
Vásárbírák: Barbély (Barbell) János, Csiszár (Cziszar) András 
Egyházfiak (a várbeli Boldogasszony templomba:) Vargha András, Czergali Ferenc 
Mezőpásztorok: Lakatjártó György, Kony György, Sebestyén deák 
Erdőispán: Prucz Mihály 

1668. április 28., tisztújítás937 

Bíró: Nagy István 
Jegyző: Hazatius János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Heés (Hes) János, Lincsics (Lonczicz) Mi-

hály, Babos András, Kenézy Pál. (a község által választott esküdtek:) Jari Miklós, Ma-
gyarosi (Magiarosi) Ádám, Sebe Szűcs (Szűcz) Ádám, Bozzay Mátyás. (a tanács általo 
választott esküdtek:) Nyilas (Nylas) János, Sáska Balázs, Letenyey Miklós, Agh Ferenc. 

 
Hadnagyok: György kovács, Szita György 
Hegymester: Szabo Gáspár 
Vásárbírák: Mindszenti Szabo Jakab, Horvát Barbély (Horuat Barbell) István 
Egyházfiak: Csiszár (Cziszar) György, Szűcs (Szűcz) György 
Mezőpásztor: Sebestyén Jankó 
Erdőispán: Prucz Mihály 
Malomgazdák (1668. július 1-jétől!):938 1.) a „fehérbarátok” malmánál Csatári (Czatari) 

Márton; 2.) városi malomnál Kenézy Pál 

1669. április 29., tisztújítás939 

Bíró: Heés János 
Jegyző: Hazatius (Haszatius) János 

 
Belső tanács (a bíró által választott esküdtek:) Loncsics (Lonczicz) Mihály, Nagy István, 

Bozzay Mátyás, Szombathelyi Mihály deák, Babos András. (a község által választott 
esküdtek:) Jari Miklós, Sáska Balázs, Sebe Szűcs (Szűcz) János, Kenézy Pál. (a tanács 
által választott esküdtek:) Szűcs (Szűcz) Pál, Nyilas (Nylas) János, Magyarosi 
(Magiarosi) Ádám, Letenyei Miklós, Agh Ferenc. 

 
Hadnagyok: Szűcs (Szűcz) Pál, Csiszár Pál 
Hegymester: Jari Miklós 
Egyházfiaik: Csiszár (Cziszar) György, Umbszont György 
Mezőpásztor […]940  
Erdőispán: Csordás (Czordas) Mihály 
Városi földek gondviselői: (1669. május 5-én választva:) Bozzay Mátyás, segíti: Herman 

János941 
Malomgazda (1669. május 5-én választva:) Sáska Balázs deák942 

                                                
 937 VaML SzVLt Prot 1668/1672. 2-3. 
 938 VaML SzVLt Prot. 1668/1672. 6. 
 939 VaML SzVLt Prot. 1668/1672. 84-85. 
 940 A nevet nem jegyzőkönyvezték! 
 941 VaML SzVLt Prot. 1668/1672. 87. 
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1670. április 27., tisztújítás943 

Bíró: Heés János 
Jegyző: Hazatius (Haszatius) János 

 
Belső tanács: (a bíró által kienevezett esküdtek:) Loncsics (Lonczicz) Mihály, Nagy István, 

Babos András deák, Jari Miklós. (a község által választott esküdtek:) Kenézi Pál, Sáska 
Balázs, Agh Ferenc, Sebe Szűcs (Szűcz) János. (a tanács és a bíró által választott 
esküdtek:) Magyarosi (Magiarosi) Ádám, Bozzay Mátyás, Letenyey Miklós, Szombat-
helyi Mihály deák. 

 
Hadnagyok: Pakai Bálint, Kozma János kovács 
Hegymester: Sáska Balázs 
Vásárbírák: Zábráki György, Barbély (Barbell) Istók 
Egyházfiak: Umbszont György, Csiszár (Cziszar) György 
Mezőpásztorok: Valázs Vrgh (?) Pál veje Szabo Mihály, Csordás (Czordas) Gyurkó, 

Szappanfőző János, Farkas Andrásné veje944 
Erdőispán: Csordás (Czordas) Mihály 

1671. április 27., tisztújítás945 

Bíró: Heés János 
Jegyző: Hazatius (Haszatius) János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Loncsics Mihály, Nagy István, Babos 

András deák, Bozzay Mátyás. (a község által választott esküdtek:) Kenézy Pál, 
Magyarosi (Magiarosi) Ádám, Sáska Balázs, Sebe Szűcs (Szűcz) János. (a tanács és a 
bíró által választott esküdtek:) Agh Ferenc, Jari Miklós, Szombathelyi Mihály deák, 
Letenyei Miklós. 

 
Hadnagyok: Kozma János kovács, Kovacsics (Kouaczicz) Pál deák 
Hegymester: Sáska Balázs 
Vásárbírák: Zábráki György, Barbély (Barbell) Istók 
Egyházfiak: Umbszonszt György, Csiszár György 
Mezőpásztorok: Német Balázs, Sebestyén (Sebestien) Jankó, Ramfall veje János, Csordás 

Mihály veje György 
Erdőispán: Csordás (Czordas) Mihály 
A fogyasztási adók beszedői (1671. október 25-től:) 1.: hús accisa beszedése: Csatári 

(Czatari) Márton, Jari Miklós; 2.) bor accisa beszedését a bormesterek végezték: (1671. 
október 25-től két hónapra bormesterek:) Agh Ferenc, Virágos Ferenc; (1671. december 
16-tól két hónapra bormesterek: Barbély (Barbell) János, Csizmazia Gergely.946  

                                                                                                                                              
 942 Úgy tűnik, ő csak a városi malom gazdálkodására ügyelt fel. VaML SzVLt Prot. 1668/1672. 87. 
 943 VaML SzVLt Prot 1668/1672. 158-159. 
 944 A személy megkülönböztető megnevezésén kívül a megválasztott konkrét nevét nem jegyzőkönyvezték! 
 945 VaML SzVLt Prot 1668/1672. 220-221. 
 946 VaML SzVLt Prot 1668/1672. 230. 
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1673. április 28., tisztújítás947 

Bíró: Bozzay Mátyás 
Jegyző: Hazatius János948 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Heés (Hes) János, Loncsics (Lonczicz) 

Mihály, Nagy István, Babos András. (a község által választott esküdtek:) Kenézy Pál, 
Magyarosi (Magiarosi) Ádám, Sáska Balázs, Agh Ferenc. (a 8 tanácsbeli és a bíró által 
választott esküdtek:) Sebe Szűcs (Szűcz) János, Jari Miklós, Szombathelyi Mihály deák, 
Letenyei Miklós. 

 
Hadnagyok: Szalai Barbély (Barbell) János, Szakáll Szabo István 
Hegymester: Nagy Benedek 
Egyházfiak: Gombkötő avagy Kovács István, Nyeregjrártó (Nyereghjarto) György 
Mezőpásztorok: Keve János, Sebestyén (Sebestien) Jankó, Német Balázs, […]949 

1674. április 28., tisztújítás950 

Bíró: Magyarosi (Magiarossy) / Mogyorossy Ádám951 
Jegyző: Hazatius (Haszatius) János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Loncsics (Lonczicz) Mihály, Bozzay 

Mátyás, Nagy István, Babos András. (a község által választott esküdtek:) Kenézy Pál, 
Jari Miklós, Sáska Balázs, Sebe Szűcs (Szűcz) János. (a tanácsosok és a bíró által 
választott esküdtek:) Agh Ferenc, Szombathelyi Mihály, Duenyey (?) Miklós, Nagy 
Benedek. 

 
Hadnagyok: Nyeregjártó Gergely, Csizmazia Gergely, Szakáll Szabo István  
Hegymester: Nagy Benedek 
Vásárbírák: Sziver (Szuer) Csiszár András 
Egyházfiak: Szűcs (Szűcz) Márton, Csiszár György 
Mezőpásztorok: […]952 
Erdőispán: Keve János 
 
Külső tanács: Szabo Tamás, Barbély Márton, Barbély Mihály, Herman János, Csatári 

(Czatari) Márton, Szecsődi (Szeczodi) János, Barbély (Barbell) János, Pakai Bálint, 
Szűcs (Szűcz) Pál, Vargha Balázs, Varga avagy Dulpona István, Kozma János kovács, 
Vaszari János, Mindszenti Szabo Jakab, Szabo avagy Kun Gáspár, Vargha avagy 
Kurbar Mátyás, Nyereghjártó Gergely, Agh Csapo Benedek, Zabraki György, Csiszár 
avagy Sziver András, Kis avagy Csapó (Czapo) Gáspár, Miskei Vargha András 

                                                
 947 VaML SzVLt Prot 1672/1678. (erősen töredékes protokollum!) 
 948 A tisztújítási jegyzőkönyv megfelelő helyére csak a tisztség van beírva, de név nincs; az íráskép alapján 

egyértelmű Hazatius személye. 
 949 Minden bizonnyal ekkor is választottak egy negyedik személyt, nevének a helyet kihagyták, de nem írták 

be a jegyzőkönyvbe. 
 950 VaML SzVLt Prot 1672/1678. fol. 90-r-v. 
 951 A név egyaránt előfordul Magyarosi/Magarossy és Mogyorosi/Mogyorossy név különféle írásmódjaiban. 

Valójában egy személyt rejt! 
 952 A tisztújításkor megválasztott mezőpásztorok nevét nem jegyzőkönyvezték. 
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1675. április 28., tisztújítás953 

Bíró: Magyarosi (Mogiorosy) Ádám 
Jegyző: Hazatius János 

 
Belső tanács: (a bíró által megválasztott esküdtek:) Loncsics (Lonczicz) Mihály, Nagy 

István, babosi András, Kenézy Pál. (a község által megválasztott esküdtek:) Jari Miklós, 
Sáska Balázs, Sebe Szűcs János, Agh Ferenc. (a tanács és a bíró által megválasztott 
esküdtek:) Szombathelyi Mihály, Letenyei Miklós, Nagy Benedek, Zabraki György. 

 
Hadnagyok: Csizmazia Gergely, Szőllősy Szabo Gergely,  
Hegymester: Nagy Benedek 
Vásárbírák: Sziver Csiszár András, Szita György 
Egyházfiak: Miskei Vargha András, Csiszár György 
Mezőpásztorok: Horvát Pál, Horvát Márton, Német Mátyás, Plarai János 
Erdőispán: Mikefalvai Barbély (Barbell) Mihály 
 
Külső tanács: Szy Tamás, Barbély Márton, Barbély Mihály, Herman János, Csatári 

Márton, Szecsődi János, Barbély (Barbell) János, Szűcs (Szűcz) Pál, Vargha Balázs, 
Subovicz János, Pakai Bálint, Vatgha avagy Dulztona (?) István, Kozma János kovács, 
Vaszari János, Mindszenti Szabo Jakab, Szabo avagy Kun Gáspár, Vargha avagy 
Kurbár Mátyás, Nyeregjártó Gergely, Agh Csapó (Czapo) Benedek, Sziver Csiszár 
András, Kis avagy Csapó Gáspár, Virágos Ferenc, Jari Ferenc, Miskei Vargha András. 

1676. május 1., tisztújítás954 

Bíró: Magyarosi (Mogiorosy) Ádám 
Jegyző: Hazatisu János 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Loncsics (Lonczicz) Mihály, Nagy István, 

Babos András, Kenézy Pál. (a község által választott esküdtek:) Jari Miklós, Sáska 
Balázs, Sebe Szűcs (Szűcz) János, Agh Ferenc. (a tanács és a bíró által választott 
esküdtek:) Szombathelyi Mihály, Letenyei Miklós, Nagy Benedek, Zábráki György. 

 
Hadnagyok: Farkas Szűcs (Szűcz) Pál, Szőlősy Szabo Gergely 
Hegymester: Vaszari János955 

1677. április 25., tisztújítás956 

Bíró: Hazatius János 
Jegyző: [Csákány Mihály] 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Magyarosi (Mogyorossy) Ádám, Loncsics 

(Lonczicz) Mihály, Nagy István Babos András. (a község által választott esküdtek:) Ke-
nézy Pál, Szombathelyi Mihály, Sáska Balázs, Letenyei Miklós. (a tanács és a bíró által 
választott esküdtek:) Sebe Szűcs János, Zabraki György, Nagy Benedek, Agh Ferenc. 

                                                
 953 VaML SzVLt Prot 1672/1678. fol. 163-r-v. 
 954 VaML SzVLt prot. 1672/1678. fol. 216-r-v. 
 955 A többi tisztviselő, a vásárbírák, egyházfiak, mezőpásztorok, erdőispán megválasztását nem rögzíti a 

jegyzőkönyv! 
 956 VaML SzVLt Prot. 1672/1678. fol. 267-r-v. 
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Hadnagyok: Szabo Gergely, Szalai Csizmazia János 
Hegymester: Szabo Gergely 
Vásárbírák: Jari Ferenc, Szűcs András 
Egyházfiak: Szabo Falusi Mihály, Vargha András957 

1678. április 27., tisztújítás958 

Bíró: Hazatius János 
Jegyző: [Csákány Mihály] 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Magyarosi/Mogyorossy Ádám, Loncsics 

(Lonczicz) Mihály, Nagy István, Kenézy Pál. (a község által választott esküdtek:) Jari 
Miklós, Sáska Balázs, Sebe Szűcs (Szűcz) János, Agh (Ag) Ferenc. (a tanács és a bíró 
által választott esküdtek:) Szombathelyi Mihály deák, Letenyei Miklós, Nagy Benedek, 
Zabragy György. 

 
Hadnagyok: György kovács, Szalai Csizmazia János 
Hegymester: Farkas Márton 
Vásárbírák: Jari Ferenc, Piarczi Szűcs András 
Egyházfiak: Vargha András, Nagy Szűcs Pál  
Erdőispán: Mikefalvai Ferenc 
Hidasok azaz mezőpásztorok:959 Német Pál, Kocsis János, Kazo veje,960 Szabo János 

1679. április 28., tisztújítás961 

Bíró: Hazatius János 
Jegyző: Csákány Mihály 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Magyarosi/Mogyorossy Ádám, Loncsics 

(Lonczicz) Mihály, Nagy István, Szombathelyi Mihály deák. (a község által választott 
esküdtek:) Jari Miklós, Sáska Balázs deák, Sebe Szűcs János, Agh (Ag) Ferenc. (a 
tanács és a bíró által választott esküdtek:) Letenyei Miklós, Nagy Benedek, Zabragi 
(Zabraky) György, [?]962 

 
Hadnagyok: Virágos Ferenc, Szalai Csizmazia János 
Hegymester: Sáska Balázs deák 
Vásárbírák: Jari Ferenc, Piarczi Szűcs András 
Egyházfiak: Vargha Andrá, Nyeregjártó György 
Erdőispán: Mikefalvai Nyeregjártó Ferenc 
Hidaszok (hidazok) azaz: mezőpásztorok: Náray János, Bak (vagy Bako?) György, 
Nehézlábú Mátyás, Német Balázs 

                                                
 957 A mezőőrök, erdőispán választását nem tartalmazza a jegyzőkönyv! 
 958 VaML SzVLt Prot 1678/1686. 1-2. 
 959 A volt mezőőri tisztség helyett először választottak (jegyzőkönyveztek) hasonló feladatkörű, eltérő 

elnevezésű városi hivatalviselőket. 
 960 A konkrét személynév nem került jegyzőkönyvezésre. 
 961 VaML SzVLt Prot 1678/1686. 33-34. 
 962 A tárgyév jegyzőkönyve itt egy fővel kevesebbet ad meg! 
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1680. május 3., tisztújítás963 

Bíró: Magyarosi Ádám 
Jegyző: Csákány Mihály 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hazatius János, Loncsics (Lonczicz) 

Mihály, Nagy István, Zábráky György, majd halálát követően Csorgali Ferenc [!]. (a 
község által választott esküdtek:) Jari Miklós, Agh Ferenc, Sáska Balázs, Letenyei 
Miklós. (a tanács által választott esküdtek:) Nagy Benedek, Sebe Szűcs János, 
Szombathelyi Mihály deák, János kovács. 

 
Hadnagyok: Szalai Csizmazia János, Virágos Ferenc 
Hegymester: Nagy Benedek 
Egyházfiak: Nyeregjártó györgy, Csiszár György964 

1681. április 27., tisztújítás965 

Bíró: Magyarosi Ádám 
Jegyző: Csákány Mihály 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hazatius János, Loncsics (Lonczicz) 

Mihály, Nagy István, Jari Miklós. (a község által választott esküdtek:) Szombathelyi 
Mihály, Agh Ferenc, Letenyei Miklós, Nagy Benedek. (a tanács által választott 
esküdtek:) Sebe Szűcs János, Sáska Balázs, Kozma János kovács, Csorgali Ferenc. 

 
Hadnagyok: Vaszari János, Szőllőssy Szabo Gergely, Jari Ferenc 
Hegymester: Nagy Benedek 
Vásárbírák: Barbély Márton, Csizmazia Markó 
Egyházfiak: Nyeregjártó György, Csiszár György 
Mezőpásztorok: Rosa Ádám, Német Balázs, [?] János, Német Pál, Szigeti Gyurkó966  

1682. április 24., tisztújítás967 

Bíró: Nagy István 
Jegyző: Csákány Mihály 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Magyarosi (Mogyorossy) Ádám, Hazatius 

János, Loncsics (Lanczicz) Mihály, Jari Miklós. (a község által választott esküdtek:) Sáska 
Balázs, Sebe Szűcs János, Letenyei Miklós, Nagy Benedek. (a tanács által választott 
esküdtek:) Agh Ferenc, Szombathelyi Mihály, Csorgali Ferenc, Kozma János kovács. 

 
Hadnagyok: Jari Ferenc, Szita György 
Hegymester: Nagy Benedek 
Mezőpásztorok: Baso György, Szabo János968 

                                                
 963 VaML SzVLt Prot. 1678/1686. 35. 
 964 A vásárbírák, hidászok, erdőispáni hivatalokra választottakat nem jegyzőkönyvezték! 
 965 VaML SzVLt Prot 1678/1686. 133.  
 966 Az egyik mezőpásztort nem teljes néven írták be a jegyzőkönyvbe, illetve az erdőispán megválasztásáról 

nem ad információt a protokollum. 
 967 VaML SzVLt Prot 1678/1686. 233. 
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1683. május 2., tisztújítás969 

Bíró: Nagy István 
Jegyző: Csákány Mihály 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hazatius János, Lancsics Mihály, Jari 

Miklós, Sáska Balázs. (a község által választott esküdtek:) Szombathelyi Mihály, Agh 
Ferenc, Kozma János, Sebe Szűcs János. (a tanács által választott esküdtek:) Nagy 
Benedek, Csorgali Ferenc, Virágos Ferenc, Jari Ferenc. 

 
Hadnagyok: […] 
Hegymester: Nagy Benedek 
Vásárbírák: […] 
Egyházfiak: […] 

1684. május 4., tisztújítás 

Bíró: Hazatius János 
Jegyző: Csákány Mihály 

 
Belső tanács: (a bíró által megválasztott esküdtek:) Nagy István, Lancsics Mihály, 

Szombathelyi Mihály, Sáska Balázs. (a község által megválasztott esküdtek:) Nagy 
Benedek, Agh Ferenc, Virágos Ferenc, Kozma János kovács. (a tanács által 
megválasztott esküdtek:) Jari Ferenc, Szubarics János, Morgali Ferenc, Szabo Gergely. 

 
Hadnagy: […] 
Hegymester: Nagy Benedek 
Vásárbíró: […] 
Egyházfi […] 
Erdőispán:[…] 

1685. április 30., tisztújítás 

Bíró: Hazatius János 
Jegyző: Csákány Mihály 

 
Belső tanács: (a bíró által megválasztott esküdtek:) Nagy István, Szombathelyi Mihály, 

Nagy Benedek, Jari Ferenc. (A község által megválasztott esküdtek:) Kozma János 
kovács, Virágos Ferenc, Agh Ferenc, Csorgaly Ferenc. (a tanács által megválasztott 
esküdtek:) Kerkápoly Ferenc, Szűcs András. Keresztúri István, Lugár Péter. 

 
Hadnagy: […] 
Hegymester: Virágos Ferenc 
Vásárbíró: […] 
Egyházfi: […] 
Erdőispán […] 
Hidaszok […]  

                                                                                                                                              
 968 A korábbiakkkal szemben a jegyzőkönyv csak két mezőpásztor megválasztásáról szól. A vásárbírák, 

egyházfiak, erdőispán megválasztásáról nem szolgál adattal. 
 969 Az 1683–1685 közötti adatsorok még kiegészítő források alapján további kontrollt, finomítást kívánnak. 
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1686. április 28., tisztújítás970 

Bíró: Hazatius János  
Substitutus bíró: Csákány Mihály971 

Jegyző: Csákány Mihály 
Jegyző: Cser György972 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Nagy István, Szombathelyi Mihály, 

Csákány Mihály, jari Ferenc. (a község által választott esküdtek:) Keresztúri István, 
Kozma János kovács, Virágos Ferenc, Lugár Péter. (a tanácsosok által választott 
esküdtek:) Nagy Benedek, Kerkapoly Ferenc, Szűcs András, Csorgali Ferenc 

 
Hadnagyok: Babos András, Szabo Fülöp 
Hegymester: Virágos Ferenc 
Vásárbírák: Csizmazia Markó, Szalai János 
Egyházfiak: Nyereghjártó György, Hidvégi Szabo András 
Mezőpásztor: Szappanfőző András fia973 

1687. április 27., tisztújítás974 

Bíró: Csákány Mihály 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hazatius János, Szombathelyi Mihály, 

Keresztúri István, Lugár Péter. (a község által választott esküdtek:) Jari Ferenc, Virágos 
Ferenc, Nagy Benedek, Kozma János. (a nyolc tanácsos által választott esküdtek:) 
Kerkápoly Ferenc, Kerkápoly István, Csorgali Ferenc, Szűcs (szűch) András 

 
Hadnagyok: Devit Dániel, Berderics Szabo Mihály 
Hegymester: Lugár Péter 
Vásárbírák: György kovács, Vörös Csizmazia Mihály 
Egyházfiak: Nyeregjártó György, Hidvégi Szabo Mihály 
Erdőispán: Német Csordás Péter975 

1688. május 2., tisztújítás976 

Bíró: Csákány Mihály 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hazatius János, Szombathelyi Mihály, 

Keresztúri István, Lugár Péter. (a község által választott esküdtek:) Jari Ferenc, Virágos 

                                                
 970 VaML SzVLt Prot 1686/1689. 2. 
 971 1686. május 25-én Csákány Mihály substitutus bíróként járt el, a felvallást a későbbi jegyző, Cser 

György írta: VaML SzVLt Prot 1686/1689. 3., 1687. március 23-án Csákány Mihály substitutus bíróként 
járt el: VaML SzVLt Prot 1686/1689. 42-43. 

 972 Korábban, 1686. május 25-én is látott el jegyzői feladatokat, de 1687. február 8-án egyértelműen városi 
jegyzőnek nevezték: VaML SzVLt Prot. 1686/1689. 39. 

 973 A jegyzőkönyv nem közli a fiú nevét. 
 974 VaML SzVLt Prot 1686/1689. 94. 
 975 Mezőőr(ök) megválasztásáról nem tesz említést a jegyzőkönyv. 
 976 VaML SzVLt Prot 1686/1689. 187. 
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Ferenc, Nagy (Nagi) Benedek, Kozma János. (a nyolc tanácsos által választott esküdtek:) 
Kerkápoly Ferenc, Kerkápoly István, Csorgali Ferenc, Szűcs (Szűch) András- 

 
Hadnagyok: Devit Dániel, Berderics Szabo Mihály 
Hegymester: Lugár Péter 
Vásárbírák: Bentetics György kovács, Vörös Csizmazia Mihály 
Egyházfiak: Nyeregjártó György, Hidvégi Szabo Mihály977  

1689. május 1., tisztújítás978 

Bíró: Csákány Mihály 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hazatius János, Szombathelyi Mihály, 

Keresztúri István, Lugár Péter. (a község által választott esküdtek:) Jari Ferenc, Virágos 
Ferenc, Nagy Benedek, Kozma János kovács. (a nyolc tanácsos és a bíró által választott 
esküdtek:) Kerkápolyi (Kerkapoli) Ferenc, Kerkápolyi (Kerkapoli) István, Csorgali 
Ferenc, Szűcs (Szűch) András. 

 
Hadnagyok: Babos András, Gotthard Szabo Mihály 
Hegymester: Lugár Péter 
Vásárbírák: Bentetics György kovács, Vörös Csizmazia Mihály 
Egyházfiak: Újlaki Nyeregjártó (Uylaki Nyereghiarto) György, Hidvégi Szabo Mihály979 

1690. április 26., tisztújítás980 

Bíró: Szombathelyi Mihály 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) hazatius János, Csákány Mihály, Keresztúri 

István, Lugár Péter. (a község által választott esküdtek:) Virágos Ferenc, Jari Ferenc, 
Nagy Bendek, Kozma János kovács. (a tanácstagok és a bíró által választott esküdtek:) 
Kerkápoly Ferenc, Kerkápoly István, Szűcs (Szűts) András, Mogyorosy Pál.981  

 
Hadnagyok: Babos András, Gotthard Szabo Mihály 
Hegymester: Kerkápoly Ferenc 
Vásárbírák: Devit Dániel, Nyilas (Nylas) János 
Egyházfiak: Újlaki Nyeregjártó (Uylaki Nyereghiarto) György, Hidvégi Szabo Mihály 
Erdőispán: Csordás Mihály fia 
 
Külső tanács: Dolpona Varga István, Vercsics Szabo János, Aszl Szabo Fülöp, Krassovecz 

Csizmazia Markó, Szalai (?) Barbély János, Szalai Csizmazia János, László János, 
Harácsi Varga Mihály, Sulyok Szabo Jakab, Sellyei Péter, Nagy Szűcs Pál, Berderics 
Szabo Mihály, Illés Szabo Mihály, Bősze István kovács, Újlaki Nyeregjártó (Uylaki 
Nyereghjarto) György, Kun Szabo Gáspár – akinek helyét, halálát követően, Kovacsics 

                                                
 977 A jegyzőkönyv a mezőőr(ök), erdőispáni hivatal megújításáról nem szól. 
 978 VaML SzVLt Prot 1689/1693. 1-2. 
 979 A mezőőrök, erdőispán megválasztásáról nem tudósít a jegyzőkönyv! 
 980 VaML SzVLt Prot 1689/1693. 84-86. 
 981 Az 1689-ben elhunyt Magyorosi (Mogyorossy) Ádám fia! 
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Gombkötő István vette át – Bentetics György kovács, Szy Szabo Tamás, Sarjuga 
Barbély (Barbel) Márton, Devit Dániel – akinek a helyét, halálát követően, Horvát 
Csizmazia Simon vette át -, Kukits Szijártó Ferenc, Babos András, Gotthárd Szabó 
Mihály, Nyilas (Nylas) János. 

1691. április 29., tisztújítás982 

Bíró: Szombathelyi Mihály983 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Hazatius János, Csákány Mihály, 

Keresztúri István, Lugár Péter. (a község által választott esküdtek:) Virágos Ferenc, Jari 
Ferenc, Nagy Benedek, Kozma János kovács. (a bíró és a nyolc tanácstag által 
választott esküdtek:) Kerkápoly Ferenc, Kerkápoly István, Mogyorossy/Magyarossy 
Pál, Jakulics Szűcs (Szűch) András. 

 
Hadnagyok: Csizmazia István, Bősze (Beősze) István kovács 
Hegymester: Oszl Szabo Fülöp 
Vásárbírák: Nyilas (Nylas) János, Vörös Csizmazia Mihály 
Egyházfiak: Újlaki Nyeregjártó (Uylaki Nyereghiarto) György, Hidvégi Szabo Mihály 
Erdőispán: Kun Csurdás Mihály984 

1692. április 27., tisztújítás985 

Bíró: Szombathelyi Mihály 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által megválasztott esküdtek:) hazatius János, Csákány Mihály, 

Keresztúri János, Lugár Péter. (a község által megválasztott esküdtek:) Virágos Ferenc, 
Jari Ferenc, Nagy Benedek, Kerkapoly István. (a nyolc tanácstag és a bíró által 
megválasztott esküdtek:) Kerkápoly Ferenc, Magyarossy Pál, Kozma János, Szűcs 
(Szűch) András. 

 
Hadnagyok: Babos András, Kutasi Csizmazia János 
Hegymester: Oszl Szabo Fülöp 
Vásárbírák: Nyilas (Nylas) János, Gombkötő István 
Egyházfiak: Újlaki Nyeregjártó (Uylaki Nyereghiarto) György, Hidvégi Szabo Mihály986  

                                                
 982 VaML SzVLt Prot 1689/1693. 116.  
 983 Csákány Mihály 1691. július 25., 27. során substitutus bíróként járt el: VaML SzVLt Prot. 1689/1693. 

132-136. 
 984 Mezőőrök megválasztása nem került jegyzőkönyvbe. 
 985 VaML SzVLt Prot 1689/1693. 155-156. p. 
 986 A mezőőrök, erdőispán megválasztásáról nem szól a jegyzőkönyv. 
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1693. április 24., tisztújítás987 

Bíró: Hazatius János (+1693. dec.)988 
Bíró: 1694. január 4-től Csákány Mihály 

Jegyző: Cser György 
 

Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Csákány Mihály, Szombathelyi Mihály, 
Virágos Ferenc, Lugár Péter. (a község által választott esküdtek:) Nagy Benedek, 
Kozma János, Kerkápoly István, Jari Ferenc. (a nyolc tanácsos és a bíró által választott 
esküdtek:) Keresztúri István, Mogyorossy Pál, Ferben Fördős Kristóf, Újlaki 
Nyeregjártó György 

 
Hadnagyok: Tasler Mészáros György, Letenyei György 
Hegymester: Illés Szabo Mihály 
Vásárbírák: Berderics Szabo Mihály, Horvát Szabo Miklós 
Egyházfiak: Hidvégi Szabo Mihály, Nyilas János989 
 
Külső tanács: Heés Imre, Keserű (Kősserű) Szabo György, Szőllősy Szabo Pál, Szarka 

Csizmazia Miklós, Gyöngyös utcai Horvát Szabo Miklós990 

1694. április 30., tisztújítás991 

Bíró: Csákány Mihály 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Szombathelyi Mihály, Virágos Ferenc, 

Lugár Péter, Kerkápoly István. (a község által választott esküdtek:) Nagy Benedek, 
Kozma János kovács, Jari Ferenc, Mogyorossy Pál. (a nyolc tanácsos és a bíró által 
választott esküdtek:) Újlaki Nyeregjártó (Uylaky Nyereghiarto) György, Ferber Fördős 
Kristóf, Babos András, Nagy Szűcs Pál 

 
Hadnagyok: Tasler Mészáros György, Letenyei Miklós 
Hegymester: Újlaki Nyregjártó György 
Vásárbírók: Horvát Szabo Miklós, Horvát Gombkötő Mihály 
Egyházfiak: Hidvégi Szabo Mihály, Szőllősy Szabo Pál992 

                                                
 987 VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 1-r-v.  
 988 Meghalt 1693. decemberében! 
 989 A jegyzőkönyv mezőőr(ök), erdőispán választásáról nem szól. 
 990 A jegyzőkönyv csak a frissen, az elhaltak helyére megválasztott külső tanácsosok nevét adja meg. Sajnos 

az elhunyt személyekről, vagy a hivatalukban maradtakról nem informál. 
 991 VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 18-r-v. 
 992 A jegyzőkönyv a mezőőr(ök), erdőispán megválasztásáról nem tudósít. 
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1695. május 1., tisztújítás993 

Bíró: Csákány Mihály 
Jegyző: Cser György994 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Szombathelyi Mihály, Virágos Ferenc, 

Kerkápoly István, Nagy Benedek. (a község által választott esküdtek:) Mogyorossy Pál, 
Jari Ferenc, Kozma János kovács, Újlaki Nyeregjártó György. (a nyolc tanácsos és a 
bíró által választott esküdtek:) Fördős Kristóf, Babos András, Nagy Szűcs (Szűch) Pál, 
Horvát György 

 
Hadnagyok: Kösséry Szabo György, Dobrai Szűcs (Szűch) Jakab 
Hegymester: Űjlaki György 
Vásárbírák: Horvát Szabo Miklós, Csémi Lakatgyártó György 
Egyházfiak: Szőllősy Szabo Pál, Hidvégi Szabo Mihály995 

1696. április 29., tisztújítás996 

Bíró: Nagy Benedek (+1696. július 24.) 
Bíró: 1696. július 29.: Kerkápoly István997 

Jegyző: Cser György 
 

Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Csákány Mihály, Szombathelyi Mihály, 
Kerkápoly István, Virágos Ferenc. (a község által megválasztott esküdtek:) Jari Ferenc, 
Mogyorossy (Mogiorossy) Pál, Heés János, Nyeregjártó (Niereghiarto) György. (a 
nyolc tanácsos és a bíró által megválasztott esküdtek:) Kozma János kovács, Fördős 
Kristóf, Babos András, Nagy Szűcs (Nagi Szűch) Pál 

 
Kamarás [!]: Kerkápoly István 1697. július 29-ig,998 1697. július 29-től: Heés Imre999 
Hadnagyok: Bedekovich Takács János, Horvát Gombkötő Mihály 
Hegymester: Letenyei György 
Vásárbírák: Mihali Csizmazia Mátyás, Ács Varga János 
Egyházfiak: Hidvégi Szabo Mihály, Kerkápoly Mihály 

1697. április 28., tisztújítás1000 

Bíró: Kerkápoly István 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választot esküdtek:) Csákány Mihály, Szombathelyi Mihály, 

Virágos Ferenc, Jari Ferenc. (a község által választott esküdtek:) Mogyorossy 

                                                
 993 VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 30-r-v. 
 994 1696. március 28-án Szombathelyi Mihály substitutus notariusként jegyezte be Cser György 

házvásárlását! VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 40-r. 
 995 Mezőőr(ök), erdőispán megválasztásáról nem szól a jegyzőkönyv. 
 996 VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 59-r-v. 
 997 VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 67-v. 
 998 A város történetébven sokadszor mondták ki: egy kamarást és egy perceptort választani kell. Az első 

hivatalra a belső tanács legbizalmasabb körébe tartozó Kerkápoly Istvánt választották. 
 999 VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 67-v. 
 1000 VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 89-r-v. 
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(Mogiorossy) Pál, Nyeregjártó György, Fördős Kristóf, Heés Imre. (a nyolc tanácsos és 
a bíró által választott esküdtek:) Babos András, Cser György, aki egyben jegyző is [!], 
Bentetics György kovács, Nagy Szűcs Pál 

 
Kamarás: Hees Imre 
Hadnagyok: Dobrai Szűcs Jakab, Gyöngyös utcai Horvát Szabo Miklós 
Főhegymester: Gotthárdi Szabo Mihály 
Vásárbírák: Mihali Csizmazia Mátyás, Ács Varga János 
Egyházfiak: Kerkápoly Mihály, Zabraki János 
Malomgazda Tasler Mészáros György1001  
 
Külső tanács: Vercsich Szabo János, Oszl Szabo Fülöp, Haravli Varga Mihály, Sulyok 

(Suliok) Szabo Jakab, Sellyei Péter, Berderics Szabo Mihály, Beythe István kovács, 
Kovacsics Gombkötő István, Horvát Csizmazia Simon, Gotthárd Szabo Mihály, Nyilas 
(Nylas) János, Keserű (KŐsserű) György, Szőllősy Szabo Pál, Szarka Csizmazia 
Miklós, Gyöngyös utcai Horvát Szabo Miklós, Letenyei György, Iffjú (Iffiu) György 
kovács, Kutassy Csizmazia János, Raykovics Kovács Márton, Dobrai Szűcs Jakab, 
Horvát Szűcs (Szűch) Ferenc, Tasler Mészáros György 

1698. április 27., tisztújítás1002 

Bíró: Kerkápoly István 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Csákány Mihály, Szombaathelyi Mihály, 

Jari Ferenc, Mogyorossy (Mogiorossy) Pál. (a község által választott esküdtek:) Heés 
Imre, Fördős Kristóf, Újlaki Nyeregjártó György, Cser György. (a nyolc tanácsos és a 
bíró által választott esküdtek:) Babos András, Bentetics György kovács, Gotthárd Szabo 
Mihály, Nagy Szűcs (Nagi Szuch) Pál 

 
Hadnagyok: Szőllősy Szabo Pál, Somogy Szabo Imre 
Hegymester: Bősze István 
Vásárbírák: Kutassy Csizmazia János, Hidassy Szabo György 
Malomgazda: Tasler Mészáros György 
Egyházfiak: Kerkápoly Mihály, Zabraki János1003 

1699. május 1., tisztújítás1004 

Bíró: Kerkápoly István 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Csákány Mihály, Szombathelyi Mihály, Jari 

Ferenc, Mogyorossy (Mogiorossy) Pál. (a község által választott esküdtek:) Heés Imre, 
Ujlaki György, Fördős Kristóf, Babos András. (a nyolc tanácsos és a bíró által választott 
esküdtek:) Bentetics György kovács, Cser György [!], Gotthárd Mihály, Nagy Szűcs Pál 

                                                
 1001 A jegyzőkönyvi hiányosságokra utal az ő megválasztása: 1696-ben is e hivatalt viselte, mert „helyben 

hagyatott” formulával erősítették meg hivatalában. 
 1002 VaML SzVLt Prot 1690/1700. fol. 118-r-v. 
 1003 Kamarás választásáról már nem szólt e jegyzőkönyv. 
 1004 VaML SzVLt Prot 1699/1700. fol. 146-r-v. 
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Hadnagyok: Szőllősy Szabo Pál, Somogy Szabo Imre 
Hegymester: Bősze István 
Vásárbírák: Kutassy Csizmazia János, Hidassy Szabo György 
Egyházfiak: Kerkápoly Mihály, Répás Gombkötő István 
Malomgazda: Tasler Mészáros György 

1700. május 1., tisztújítás1005 

Bíró: Mogyorossy (Mogiorossy) Pál 
Jegyző: Cser György 

 
Belső tanács: (a bíró által választott esküdtek:) Csákány Mihály, Kerkápoly István, 

Szombathelyi Mihály, Jari Ferenc. (a község által választott esküdtek:) Heés Imre, 
Ujlaki György, Fördős Kristóf, Cser György. (a nyolc tanácsos és a bíró által választott 
esküdtek:) Babos András, Bentetics György kovács, Gotthárd Szabo Mihály, Nagy 
Szűcs Pál 

 
Hadnagyok: Stanyek Csizmazia Jakab, Lakoczy Barbély (Barbel) István 
Hegymester: Vercsics Szabo János 
Vásárbírák: Prisznyák Varga Gergely, Botos Csizmazia Pál 
Egyházfiak: Répás Gombkötő István, Kis Csapó György 
Malomgazda: Keserű (Kösserű) Szabo György 

                                                
 1005 VaML SzVLt Prot 1700/1707. 2-3. p. 
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FÜGGELÉK II. 

Szombathelyi taxás nemesek névjegyzékei, 1601–1648
1006

 

1601 1604 1648 

Babolcsay Benedek (1 ft 50 d) Babolcsay Benedek (1 ft) Ányos György kovács (15 d) 
Balogh András ( 1 ft) Balázs deák (25 d) Ányos Pál (12 d) 
Balogh Gergely (1 ft 50 d) Balogh Gergely (50 d) Babos András deák (25 d) 
Ifj. Barbély Péter ( 1 ft 50 d) Ifj. Barbély Péter ( 1 ft) Bakos György (15 d) 
Bencze Sebestyénné (50 d) Csiszár Bálint (75 d) Barbély Benedek (10 d) 
Bere Jánosné (50 d) Csiszár Tamás (1 ft) Barbély Péter (10 d) 
Chemetey [?] (1 ft 50 d) Csizmazia Mihály (1 ft) Bodó Gáspár (10 d) 
Csiszár Bálint (1 ft) Harchy Pál (1 ft) Csákány Péter deák (35 d) 
Csiszár Tamás (1 ft 50 d) Kecskés István deák (1 ft) Csapo Péter (10 d) 
Eötvös György (1 ft 50 d) Kitonich János (1 ft) Csempesz Ferenc (10 d) 
Gáspár deák (1 ft) Körmendi Mihály (50 d) Csiszár Péterné (5 d) 
Harchy Pál (1 ft) Kulcsár Mihály (1 ft) Csizmazia Mihály (12 d) 
Heresenczy János (2 ft 50 d) Maios György (1 ft) Doiczicz Szabo István (8 d) 
Horvát György porkoláb (1 ft) Nagy Ferenc (25 d) Eötvös Mihály (12 d) 
Kecskés István deák (2 ft) Nemesszegy György (25 d) Farkas Gergely (8 d) 
Kitonich János (1 ft) Novák István (50 d) Farkas Miklós (10 d) 
Körmendi Mihály (1 ft) Stenczicz Balázs (1 ft) Gombkötő György (10 d) 
Kulcsár István (1 ft 50 d) Szele (Zele) Mihály (2 ft) Gyáki Barbély István (10 d) 
Kulcsár Mihály (1 ft 50 d) Tapolczay Pál deák (2 ft) Heés Erzsébet (15 d) 
Nagy Mihály (1 ft) Verőcsey Mihály (1 ft) Hetésy András vármegyei 

esküdt 
Némay Gáspár (1 ft)  Horvát Szabo Mihály (10 d) 
Szabo Balázs (1 ft 50 d)  Jari Miklós (15 d) 
Szabo Györgyné (50 d)  Keczkés Gergely (8 d) 
Szele (Zele) Mihály (4 ft 50 d)  Kenézi Istvánné (5 d) 
Szalajcsics (Zlaychych) Mátyás 
(2 ft) 

 Kotori Barbély István (12 d) 

Verőcsei Mihály (1 ft 50 d)  Kovács János (8 d) 
  Kulczár Balázs (10 d) 
  Kuppricz István bíró 
  Lendvai István (10 d) 
  Lonczicz Mihály (20 d) 
  Mészáros Jakab (20 d) 
  Mihály kovács (12 d) 
  Mikeffalvai Mihály (6 d)  
  Mikeffalvay Pál (6 d) 
  Nagy György (25 d) 
  Nagy Szabo Mátyás (15 d) 
  Nyilas János (15 d) 
  Puh Szijártó János (10 d) 

                                                
 1006 A nevek után ( )-ben a taxa-összeg került megadásra. A táblázat forrásai: MOL E 158 MKA CP Taxa 

Nobilium Comitatus Castriferrei Anno Domini 1601., uo. , Regestum taxi universae nobilium 
sessionator[um] Co[mi]t[a]tus Castriferrei Anni 1604. 590-591., VaML VVm Perceptoralia, Taxalia, 
Regestrum…1648.  
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  Salamon Jakab (5 d) 
  Szabo György (6 d) 
  Szarka István (10 d)  
  Szijártó Mihály (15 d) 
  Szűcz Jánosné (5 d) 
  Tapolczay Miklós (10 d) 
  Tapasztó István (6 d) 
  Tömördi Márton (10 d) 
  Trattnyak Miklós (15 d) 
  Varga István (6 d) 
  Vaszari Gergelyné (8 d) 
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FÜGGELÉK III. 

A bírák, belső és külső tanácsosok eskümintái 

A belső- és külső tanács tagjainak feladatait, illetve a bíró és a választott tisztségviselők 
hatáskörét és kötelezettségét Szombathely 1627-ben statutummal szabályozta. Az 1627. 
május 1-jén és 3-án a belső és külső tanács, valamint a község által közösen megalkotott 
rendszabályok a 20. század elején, a magyar jogtörténet máig alapvető forrásgyűjtésében 
kerültek közzéadásra.1007 Az alábbiakban a bíró és az esküdtek eskütételének – gyakran 
ismétlődő – formáit más városok (pl. Győr) hasonló dokumentumaival történő összevetés 
céljából gyűjtöttem össze. Átírása betűhíven, de nem paleográfiai hűséggel történt meg, a 
rövidítéseket [ ]-ben feloldottam.. 

1626 

Az hit tetelenek formaia 
Isten tegód ugi segellien tellies zent haromsag egi bizon Isten az te igaz: Hogi az mire 
tegód az varas valaztot: ugi mint az tanaczakra: hogi az varasnak mindenben igaz lez, Igaz 
torwent igaz execiciot tez: Es walami te elotted titokban wagion: torwenj tetelben 
tanaczban, annak ki mondoia nem lezez: Es walamit lacz uagi hallaz az varasban avagi 
mezón: az ki az varasnak karara, auagi olj wetók wolna, melj az varasnak gialazattiara 
wolna1008 es töruentelen ualon tettek1009 tartozol az bironak be mondani: Ebben penig 
atiafiwsagot bozzusagot iregisegót felelmet adomant: nem nez: tehetsegot:1010 Isten 
zere[n]t teged ugi segellion:  
 
VaML SzVLt Prot 1627/1631. fol. 17r. 

1627. május 3.1011 

 Az byro hytt le tetele. 
Isten teged ugy segelljen telleß ßent haromsagh egj bißon Isten az te igaz hyteod hogj 
mynden te eleotted peorleoknek igaz teouentt es igaz executiott teß tehettseged ßerintt, 
attiafiusagott adomantt felelmett hatra hagyuan, es valami tanaczban leßen vagy az 
varasnak keozeonseges jo uara uagj az tanachnak magaban ualo vegezese es az teoruenben 
vox mondas es az varasnak kárara valo […].1012 Annak ki mondojanak1013 leßeß [?] 
senkinek hane[m] meg tartoja es valamitt lat is auagi hallaß aßt be mondod az1014 biro 
vram[nak] es azokatt [az]aki az varasnak karara vagjon Isten teged vgj segelljen.  
 
VAML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 16. r.  
 

                                                
 1007 Kolosvári – Óvári 1904. 166-170. hasonló típusú, más nagyságrendű város esetében vö. Bónis 1974. 
 1008 A következő szövegrész sor fölé írt betoldás. 
 1009 A lejegyzést követő kiegészítés vége. 
 1010 Ugyanazon kéz sor fölé írt betoldása. 
 1011 Az esküforma a hivatali utasítások végén található!  
 1012 A szöveg kihúzása után az eredeti mondatot nem fejezte be a jegyző. 
 1013 A birtokrag sor fölé írt betoldás. 
 1014 A következő szövegrész lapszéli betoldás. 



 – 183 – 

Az thanacz hyteó le tetelere1015 
Isten teged ugy segelljen telleß ßentt Haromsagh egy bißon az te igaz hyteod hogy mynden 
eleötted peörleöknek igaz teoruentt, igaz executiott teß, es valami tanacban lezen uagi az 
varasnak keozeönseges jouara uagi az tanacznak magaban valo vegezis es az teorvenbe[n] 
uox mondas, annak ke mondoja ne[m] leßeß senkinek hane[m] megh tartaja leßeß 
tehetseged ßerintt. Isten teged vgj segelljen.  
 

Az keößegh hit tetele hytt letetele. 
Isten teged ugy segelljen telljes ßenttharomsagh egi bizoni Isten hogi az egez varosnak 
igaz leß mindenekben valami az közeonseges varasnak jovara es meg maradasara nez es 
ualamitt az biro es az thanach es az egeß varas az varasnak közeönseges jouara az varos 
uegez, a modo engedelmes leß, es ualamitt tartß auagi hallaß az varasnak karara, es 
veßedelmere az bironak be mondod. Isten teged vgi segellien. Es ha valaig[…] seller jeöne 
be Es ha idegen seller be jeöne az varasba az bironak here nekeöll be ne fogadhasanak 
senki.1016 Isten teged ugy segelljen. 
 
VaML SzVLt Prot. 1627/1631. fol. 16. v. 

1630. 

Isten reged ugy segelljen telljeß ßent Haromsagh egi bißon Isten az te igaz hwteod hogy 
myre teged az varaß valastott vgy mintt etc. hogy abban hyuen es igazan ell jarß igaz 
teoruent es executiott teß, tehetseged ßerintth kedueßest ajandekott felelmett attjafiusagott, 
boßusagott, hatra hagywan es valamit latcz uagy hallaß, az varaß karara biradnak es 
tanachodnak megh jelentedes az melj dolgotth tytoknak köll tartany azth ky nem mondgja. 
I[ste]n teged ugy segelljen.  

 
VaML SzVLt Prot. 1627/1631. 149-r. 

1631. április 26. 

Az hit le tetelnek formaia:1017 
Isten tegöd ugi segellien tellies Zent Haromsag egi bizoni Isten az te igaz: hogi az mjre 
tegöd az varas valaztot: ugi mjnt az tanaczakra: hogi az varasnak mjndenben igaz lez igaz 
torwent igaz execuciot tez es walami te elotted titokban wagion: torweny tetelben 
tanaczban, annak ki mondoia nem lezez: Es walamjt lacz uagi hallaz az varasban avagi 
mezön: az ki az varasnak karara, auagi olj wetók wolna melj az varasnak gialazattiara 
wólna1018 es töruen elen ualo uettek1019 tartozol az bironak be mondanj. Ebben penig 
atafiwsagot bozzusagot iregsegöt felelmet adomant: nem nez: Isten tehetseget:1020 zere[n]t 
tegod ugi segellion: 
 
VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 2r. 

                                                
 1015 A tartalmában a bírói esküformulával egyező esküforma áthuzásra került! 
 1016 Sor fölé írt, brtoldott szó. 
 1017 Az esküszöveg más, írásban kevésbé gyakorlott kéz lejegyzése. 
 1018 A következő szövegrész sor fölé írt betoldás. 
 1019 A betoldás vége. 
 1020 Sor fölé írt betoldás. 
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1634. 

Az hit letetelnek formaia. 
Isten teged ugy segillem telles Szent Haromsag egy bizoni Isten az te igaz: Hogy az mire 
teged az varos valastot ugy mint az thanaczon hogy az varosnak mindenben igaz les, igaz 
thöruent, igaz executiot tez: es ualami te eleőted titokba[n] vagion teőruentettelben, 
tanaczba[n], annak ky mondoia nem les, es ualamit lacz uagy hallas az varosbann, auagi 
mezeőn az ky az varosnak kara, auagy oly uettek volna, mel az varosnak galazattiara 
volna, es teöruen ellen valo uettek, tartozath [!] azt bironnak be mondani. Eben penig 
attiafisagot, boszusagott irigisegett, felelmett adomant nem nez tehedseged szerint. Isten 
teged vgisegillenn etc. 

 
VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 150r.1021 

1635 

A[nn]o 1635 
Az hitnek le tettele es formaia 

 
Isten reged ugy segellenn telles Szent Haromsagh egy bizoni Istenn az te iga: hogy az mire 
tegedett az varos valaztot ki ugy mint az thanaczra hogy az varosnak mindenbenn igaz les, 
igaz teüruent igaz exsecutiot tez: es valami te eleőted titokba[n] uagio[n] az 
teőruentetelbenn, tanaczbann, annak ky mondogia nem les es ualamit lacz, uagy hallas az 
varosban, uagy mezeőn az ky az varosnak kara, uagy oly uettek uolna, mel az varosnak 
galazatiara volna, es teőruen ellen ualo uettek, tartozoll az bironak be mondani. Eben penig 
attiafisagoth, bosßusagotth irigsegett, felelmett, adomant nem nez hanem tehetseged 
szerint. Isten teged ugi segellen etc.  

 
VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 173-r. 

1656. 

Az hwtnek formaia 
 

En : et N: Szombathely varos valaztatt boraia eskwzőm az eleő Istennek, Attia, Fiu, es 
Szent Lelekn[e]k tellies Szent Haromsaghnak, hogy mindenbelőttem ualo pőrlekedeőnek 
es partolonak [?] igaz tőruenyt, igaz executiot teßek, nem tekentuen szegint, sem 
gazdaghot, attiafiusaghot, keduezest, adomant, […] az mi dolgot hanem czak igazsaghot, 
es varoshozis mindenben1022 igaz lezek tehetsegem ßerint. I[ste]n teged vgy segillien es az 
te igaz kőreztien hwtet. 
 

Mas reuid formaia. 
 

En N. et N. azon hwtre kőtelezem magamot mindenben varos es hegysegh igazsaghara, az 
kire az előt kőteleztem uolt magamot tehetsegem ßerint I[ste]n teged ugy segillien es az te 
igaz kőreztien hwtőt. 
 

                                                
 1021 Teljességgel egyező szövegű 1635. évi átirata: VaML SzVLt Prot. 1631/1636. fol. 173r. 
 1022 Sor fölé írt, betoldott szó. 
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Az tanaczbeli emberekn[e]k hwtnek formaia. 
 

I[ste]n teged ugy segillien, tellies Szent Haromsagh, egy bizony I[ste]n es az te igaz 
kőreztien hwtőt, hogy az mire teged az varos valaztatt, ugy mint az Belseő auagy Kűlseő 
Tanaczosaghra, hogy az varosnak mindenben igaz lez, tehetseget ßerint. Igaz tőruenyt, igaz 
executiot tez, es valami is te elóted, titokban vagion, tőrueny tetelben, tanaczban annak ki 
mondoia nem lezez, es ualamit latzs uagy hallaz az varosban, hegyben, auagy mezeőn, az 
ki az varosnak karara, auagy oly vetek volna, mely az varosn[a]k gialazatiara uolna, es 
tőrueny ellen ualo uetek uolna,1023 tartozol azt bironak be mondani. Ebben penigh 
attiafiusaghot, bozusaghot, ireghseget, felelmet, adomant, nem nez, I[ste]n teged ugy 
segielien es az te igaz kőreztien hwtot. Etc.  

 
VaML SzVlt Prot. 1654/1658. 63. 
 

                                                
 1023 A „uolna” sor fölé írt, egykorú betoldás. 
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FÜGGELÉK  IV. 

Az elemzésben felhasznált szombathelyi végrendeletek jegyzéke  

(1616–1685, é. n.) 

(VaML SzVLt, Test. Fasc. A-C.) 
 

Sorszám Végrendelkező neve Dátum Jelzet 
1. Adorján Ilona, Sütő Benedek özvegye 1663.05.29. Fasc. A. no. 1. 
2. Zabraki György 1680.06.01. Fasc. A. no. 2. 
3. Szentmiklósi Csizmazia György 1649.05.23. Fasc. A. no. 3. 
4. Beretvás Mihályné, Erzsébet 1632.02.25. Fasc. A. no. 4. 
5. Sinko avagy Takács György 1657.04.17. Fasc. A. no. 17. 
6. Pap István felesége, Kata 1655.06.07. Fasc. A. no. 6. 
7. Horvát Szűcs György 1662.02.24. Fasc. A. no. 8. 
8. Hegedüs avagy Kis Benedek 1655.01.31. Fasc. A. no. 9. 
9. Toth Ilona 1665.03.10. Fasc. A. no. 10. 

10. Csörge István 1663.10.25. Fasc. A. no. 11. 
11. Hetésy András 1660.12.27. Fasc. A. no. 12. 
12. Pápai Szabo István özvegye, Giczi Anna 1659.05.27. Fasc. A. no. 13. 
13. Bödey Györgyné 1684.05.10. Fasc. A. no. 15. 
14. Pankasz Miklós 1682.06.05. Fasc. A. sz. n. 
15. Jerbicz Csizmazia Lőrinc 0000.00.00. Fasc. A. sz. n. 
16. Szappanfőző György 1666.03.01. Fasc. A. no. 18. 
17. Gerczenyi Gergely deák 1660.06.01. Fasc. A. no. 21. 
18. Varga Márton 1685.03.03. Fasc. A. no. 22. 
19. Csaszti avagy Szabo Jakab felesége, 

Pap Orsik 
1649.12.13. Fasc. A. no. 23. 

20. Molnár János özvegye, Berki Erzsébet 1669.06.14. Fasc. A. no. 24. 
21. Kis Gergely 1645. 04.00. Fasc. A. no. 26. 
22. Markovich Varga Márton 1670.01.09. Fasc. A. no. 27. 
23. Pankaß Balázs 1658.05.16. Fasc. A. no. 28. 
24. Pintér János 0000.00.00. Fasc- A. no. 29. 
25. Bognár avagy Szabo András 1669.09.27. Fasc. A. no. 30. 
26. Káldos Pálné, Domasich Kata 1678.09.23. Fasc. A. no. 31. 
27. Ákos György 1654.06.14. Fasc. A. no. 32. 
28. Lancz Palkó 1666.07.24. Fasc. A. no. 33. 
29. Németh Márton 1666.05.09. Fasc. A. no. 34. 
30. Ramfel János 1661.02.16. Fasc. A. no. 34. 
31. Kecskés Tamás  1665.06.14. Fasc. A. no. 39. 
32. Vidovari Szabo György 1648.03.26. Fasc. A. no. 41. 
33. Kenézy Szabo György 1627.03.22. Fasc. A. no. 42. 
34. Kazmir Gáspár 1652.02.22. Fasc. A. no. 43. 
35. Mészáros avagy Günther János 1660.09.29. Fasc. A. no. 44. 
36. Kovács Orsik 1678.08.24. Fasc. A. no. 45. 
37. Szecsődy Molnár Péter felesége, 

Takách Annok 
1649.00.00. Fasc. A. no. 46. 
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38. Farkas Szücs Pál 1676.08.25. Fasc. A. no. 47. 
39. Cserián Varga Mátyás özvegye, Koczor 

Kata 
1664.09.06. Fasc. A. no. 49. 

40. Szabo Péter özvegye, Annok 1664.06.06. Fasc. A. no. 50. 
41. Vendégfogadó Márton felesége, Rozina 1655.05.17. Fasc. A. no. 51. 
42. Hollósy István felesége, Horvát Margit 1650.04.12. Fasc. A. no. 52. 
43. Sinkó István 1665.01.12. Fasc. A. no. 53. 

44/a. Sinkó István 1679.08.29. Fasc. A. no. 54. 
45. Hollósy András 1633.11.24. Fasc. A. no. 54. 
46. Varga András özvegye, Pankasz Ilona 1670.03.22. Fasc. A. no. 55. 
47. Szabo József 1645.04.22. Fasc. A. no. 56. 
48. Baczkó Judit 1648.04.16. Fasc. A. no. 57. 
49. Chempes Ferenc 1649.12.02. Fasc. A. no. 58. 
50. Eötves Mihály özvegye, Monár Ilona 1660.04.10. Fasc. A. no. 59. 
51. Mészáros Jakab 1662.04.13. Fasc. A. no. 60. 
52. Czapo avagy Por János 1652.05.14. Fasc. A. no. 61. 
53. Cser György özvegye, Soos Erzsébet 1666.11.02. Fasc. A. no. 62. 
54. Bendicz Márton 1660.08.08. Fasc. A. no. 63. 
55. Szücs János 1648.03.22. Fasc. A. no. 64. 
56. Varga Bálint 1684.11.14. Fasc. A. no. 65. 
57. Marosicz Gombkötő Mátyás 1666.05.22. Fasc. A. no. 66. 
58. Nagy Varga János özvegye, Erzsébet 1644.01.05. Fasc. A. no. 67. 
59. Nagy avagy Vendégfogadó Márton 1654.03.26. Fasc. A. no. 68. 
60. Nyeregjártó Gergelyné 1664.00.00. Fasc. A. no. 69. 
61. Herman Anna 1666.04.28. Fasc. A. no. 71. 
62. Babos András deák felesége, Acsádi 

Zsuzsanna 
1655.07.01. Fasc. A. no. 72. 

63. Vidovany Gombkötő Márton 1664.03.14. Fasc. A. no. 73. 
64. Kenézy Mihály özvegye, Orsik 1661.02.05. Fasc. A. no. 74. 
65. Nyakas Gergely özvegye, Nagy Dorkó 1657.01.29. Fasc. A. no. 77. 
66. Horvát Orsik 1664.10.30 Fasc. A. no. 78. 
67. Chaßtin Zsófia 1642.11.25. Fasc. A. no. 79. 
68. Kenézy Szabo Györgyné 1631.03.16. Fasc. A. no. 80. 
69. Phűlőp avagy Szabo Miksa 1646.09.26. Fasc. B. no. 82. 
70. Agh András özvegye 1664.04.02. Fasc. B. no. 83. 
71. Varga András 1643.05.20. Fasc. B. no. 84. 
72. Forián Erzsébet 1652.04.16. Fasc. B. no. 85. 
73. Farkas avagy Szabo Miklós 1660.12.17. Fasc. B. no. 86. 
74. Horvát Istvánné, Kata 1647.10.10. Fasc. B. no. 87. 
75. Kenézi Szabo Pál 1673.00.00. Fasc. B. no. 89. 
76. Foki Dorottya 1673.07.28. Fasc. B. no. 89. 
77. Graffendorfer Mészáros János 1684.04.13. Fasc. B. no. 92. 
78. Nagy Tamás 1664.10.15. Fasc. B. no. 93. 
79. Német Tamásné 1666.03.17. Fasc. B. no. 94. 
80. Barbély István 1672.02.17. Fasc. B. no. 96. 
81. Kanivicz Szűcs Tamás 1665.04.02. Fasc. B. no. 97. 
82. Horvát András 1668.12.14. Fasc. B. no. 98. 
83. Maurovicz Varga Balázs 1669.04.04. Fasc. B. no. 99. 
84. Görbicz Anna 1664.01.02. Fasc. B. no. 100. 
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85. Sebessy Dorica 1669.07.31. Fasc. B. no. 107. 
86. Forián Imre 1658.09.01. Fasc. B. no. 108. 
87. Hollosi István 1662.10.11. Fasc. B. no. 109. 
88. Kun/Kőn Judit 1684.01.27. Fasc. B. no. 110. 
89. Csatári Ferenc felesége, Kemesmáli 

Dorka 
1654.04.03. Fasc. B. no. 112. 

90. Salamon Jakab özvegye, Pap Kata 1664.09.23. Fasc. B. no. 115. 
91. Gamsicz György 1670.07.09. Fasc. B. no. 116. 
92. Bodo János 1666.12.10. Fasc. B. no. 118. 
93. Nagy György és felesége, Forián 

Borbála végrendelete 
1633.10.10. Fasc. B. no. 120. 

94. Nagyunyomi Orsik 1664.12.05. Fasc. B. no. 121. 
95. Cser György özvegye, Soós Erzsébet 1666.11.09. Fasc. B. no. 122. 
96. Cser András özvegye, Babos Ilona 1668.10.19. Fasc. B. no. 123. 
97. Cser András 1665.04.14. Fasc. B. no. 124. 
98. Fejérvári Mészáros György 1682.09.04. Fasc. B. no. 125. 
99. Sos Andrásné 1653.00.00. Fasc. B. no. 126. 
100. Bozzay Mátyás 1661.11.24. Fasc. B. no. 127. 
101. Csaszti Panna 1673.10.08. Fasc. B. no. 128. 
102. Nagykaricsai Vági János 1666.04.17. Fasc. B. no. 129. 
103. Kovács Orsik 1664.11.10. Fasc. B. no. 130. 
104. Dávid Kata 1654.04.01. Fasc. B. no. 131. 
105. Nagykaricsai Kovács János 1659.12.22. Fasc. B. no. 132. 
106. Kovács György, ifj. 1664.06.02. Fasc. B. no. 133. 
107. Csizmadia Lőrinc 1654.01.24. Fasc. B. no. 134. 
108. Horvát András 1668.12.14. Fasc. B. no. 135. 
109. Barbély Benedekné 1661.02.24. Fasc. B. no. 136. 
110. Tapolczay Miklós 1655.09.04. Fasc. B. no. 137. 
111. [a végrendelet sérülése miatt ismeretlen 

nevű testáló] 
1645.03.27. Fasc. B. no. 138. 

112. Nagy Anna 1652.12.18. Fasc. B. no. 139. 
112/a. Nagy Anna 1664.12.30. Fasc. B. no. 139. 
113. Karicsai Varga János 1684.02.18. Fasc. B. no. 140. 
114. Csatári Márton 1685.04.14. Fasc. B. no. 141. 
115. Budicz Márton 1659.08.04. Fasc. B. no. 142. 
116. Csiszár János  1650.07.26. Fasc. B. no. 143. 
117. Szappanfőző avagy Hartl Péter 1648.12.15. Fasc. B. no. 144. 
118. Jancso Zsuzsanna 1677.10.11. Fasc. B. no. 145. 
119. Kecskés Annok 1665.03.25. Fasc. B. no. 146. 
120. Szabo Mihály özvegye, Kocsis Ilona 1659.01.17. Fasc. B. no. 147. 
121. Letenyei Miklós felesége, Tóth Ilona 1685.10.14. Fasc. B. no. 150. 
122. Forró utcai János kovács 1652.00.00. Fasc. B. no. 152. 
123. Gonbkötő Mártonné 1641.00.00. Fasc. B. no. 153. 
124. Csizmazia György 1644..00.00. Fasc. B. no. 154. 
125. Palkovics Szabo András 1644.02.17. Fasc. B. no. 155. 
126. Körmendi Nagy Benedek 1666.06.29. Fasc. B. no. 156. 
127. Herczegh Kata 1664.05.03. Fasc. B. no. 157. 
128. Kadas Gergely 1665.01.02. Fasc. B. no. 158. 
129. Hori Szabo Mátyás özvegye, Szandi Kata 1675.03.26. Fasc. B. no. 159. 



 – 189 – 

130. Csizmadia Lőrinc felesége, Jari Kata 1650.12.28. Fasc. B. no. 160. 
131. Varga István 1655.01.08. Fasc. B. no. 161. 
132. Salamon Jakab felesége, Pap Kata 1631.00.00. Fasc. B. sz. n. 
133. Kámár István 1656.06.24. Fasc. B. sz. n. 
134. Horvát Szabo Mihály 1663.11.17. Fasc. C. no. 162. 
135. Péter deák özvegye, Nagy Dorica 1665.01.06. Fasc. C. no. 163. 
136. Német Mihályné, Sebők Anna 1665.02.02. Fasc. C. no. 164. 
137. Horvát Margit 1664.08.16. Fasc. C. no. 166. 
138. Kados avagy Varga Kata 1660.06.29. Fasc. C. no. 167. 
139. Foki Dorica 1673.07.28. Fasc. C. no. 170. 
140. Tapasztó Pálné, Körmendi Anna 1649.09.08. Fasc. C. no. 174. 
141. Csaszti avagy Szabo Jakab 1655.01.06. Fasc. C. no. 174. 
142.  Skelczicz Gombkötő Márton 1648.09.11. Fasc. C. no. 178. 
143. Balás Borbála 1659.12.14. Fasc. C. no. 176. 
144. Csapo Istvánné 1658.11.22. Fasc. C. no. 177. 
145. Gimodi Kata 1665.07.20. Fasc. C. no. 178. 
146. Szarka István 1650.00.00. Fasc. C. no. 179. 
147. Vida Szabo Lőrinc 1678.03.05 Fasc. C. no. 180. 
148. Szalay Csizmadia János felesége, 

Kardis Zsuzska 
1664.10.03. Fasc. C. no. 181. 

149. Pakai Bálint 1677.01.29. Fasc. C. no. 182. 
150. Nagy György özvegye, Forian Borbála 1660.09.07. Fasc. C. no. 183. 
151. Bödör Mihály 1644.08.05. Fasc. C. no. 184. 
152. Horvát János 1666.03.19. Fasc. C. no. 185. 
153. Horvát János kovács 1664.08.27. Fasc. C. sz. n. 
154. Cser Zsuzsanna 1643.10.30. Fasc. C. no. 186. 
155. Hermann János felesége, Ilona 1655.12.03. Fasc. C. no. 187. 
156. Fördös Mátyás 1649.07.02. Fasc. C. no. 188. 
157. Agh János felesége, Sandy Erzsébet 1643.03.20. Fasc. C. no. 189. 
158. Horhi Szabo Mátyás 1662.11.15. Fasc. C. no. 190. 
159. Hes János 1673.11.21. Fasc. C. no. 191. 
160. Gamsicz Kata 1644.11.30. Fasc. C. no. 192. 
161. Kupricz István 1657.05.09. Fasc. C. no. 190. 
162. Raikovics Szabo András 1656.04.02. Fasc. C. no. 194. 
163. Varga Márton anyja, Kőműves Kata 1656.11.24. Fasc. C. no. 194. 
164. Fördősné, Kerekes Erzsébet 1643.06.22. Fasc. C. no. 195. 
165. Parragh Gergely 1661.01.14. Fasc. C. no. 196. 
166. Hees Erzsébet 1679.09.25. Fasc. C. no. 197. 
167. Farkas Márton özvegye, Eötvös Orsik 1657.04.12. Fasc. C. no. 198. 
168. Jámbor István felesége, Agh Kata 0000.00.00. Fasc. C. no. 199. 
169. Sipos Márton  1658.02.21. Fasc. C. no. 200. 
170. Umbszonszt Mihály 1662.01.14. Fasc. C. no. 201. 
171. Varga Péter felesége, Tóth Ilona 1648.09.13. Fasc. C. no. 202. 
172. Beretvás Mihály 1616.12.03. Fasc. C. no. 203. 
173. Kozos Ilona 1659.02.06. Fasc. C. no. 204. 
174. Muraközi Szíjjártó János felesége, Ilona 1648.02.01. Fasc. C. no. 205. 
175. Nyirő István felesége, Barbély Annok 1663.11.05. Fasc. C. no. 206. 
176. Csapó Márton felesége, [?] 1667.05.27. Fasc. C. no. 208. 
177. Rácz Pál felesége, Magyar Kata 1685.04.30. Fasc. C. no. 213. 
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178. Magl Anna 1679.09.03. Fasc. C. no. 215. 
179. Karicsai Varga Mátyás 1684.02.17. Fasc. C. no. 216. 
180. Koczor Anna 1665.02.17. Fasc. C. no. 217. 
181. Ányos György 1652.04.20. Fasc. C. no. 20. 
182. Balogh Anna 1660.03.22. Fasc. C. no. 219. 
183. Szily Pálné 1683.08.07. Fasc. C. no. 220. 
184. Szűcs Mihályné, Teres Dorka 1645.07.13. Fasc. C. no. 221. 
185. Jonas Säzler 1644.12.24. Fasc. C. no. 222. 
186. Varju Mihály 1666.03.13. Fasc. C. no. 223. 
187. Szücs Lőrinc felesége, Csörge Kata 1659.02.10. Fasc. C. no. 224. 
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