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1. A téma jelentősége 
 

Az oszmán hódítás hatására a 16. század során a Magyar Ki-
rályság városállománya nagyon jelentős veszteségeket szen-
vedett el. A késő középkori városhálózat a városi funkciók 
bővülését is eredményező katonai-gazdasági-társadalmi 
változások hatására átalakult – pl. garnizon-, és erődváros, 
illetve végvár-városok megjelenése –, a városhierarchia át-
rendeződött. A városhálózat átalakulása szorosan egybefo-
nódott egy, a korszakban karakteresen megfigyelhető város-
fejlődési jelenséggel. A differenciált funkciókat ellátó me-
zővárosok (oppidum) feladatköre megnövekedett, a telepü-
lések szerepe felértékelődött. A megnövekedett oktatási-
kulturális, gazdasági, kereskedelmi, igazgatási feladatokat 
ellátó, a térségükkel interaktív kapcsolatban álló fejlettebb 
mezővárosok, a politikai és hadi események függvényében 
átmenetileg, vagy egy hosszútávú folyamat részeként integ-
rálódtak egy-egy térség városhálózatába. Ezzel az integráci-
óval az adott térség településhierarchiáját is módosíthatták. 

Az 1990-es években a korábbi eredményekre szerve-
sen építve megújult a kora újkori  mezővárosok hazai törté-
neti kutatása. A fejlettség bemutatására szolgáló hagyomá-
nyos céhes, kézművesipari kutatások mellett egyre jelentő-
sebbé vált a kereskedelmi, kulturális, konfesszionális szem-
pontok, az ország védelmében betöltött szerepkörök vizs-
gálata. Az esettanulmányok révén a korábbi eredményeknél 
katakteresebben jelenik meg a fenti városfejlődési tenden-
cia, miszerint a megnövekedett funkciórendszerrel, centrális 
szerepkörrel rendelkező legfejlettebb mezővárosok egy cso-
portja térségi településhierarchiát is módosítva sikeresen 
integrálódott a városhálózatba. 
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Az alábbi disszertáció a 17. századi Szombathely 
gazdaságát és társadalmát, az egykori mezőváros működését 
szeretné bemutatni az 1605/1606–1685 közötti időszakban. 
Az alsó időhatárt Bocskai István hajdúkapitánya, Némethy 
Gergely dunántúli hadjárata (1605), illetve az ekkor elpusz-
tított város reorganizációjának kezdete (1606) jelenti. Ez 
egy kényszerű időhatár azért mert a város hadiesemények 
elől Németújvárra menekített levéltára ott tűzvészben el-
pusztult. Így a városi hivatali írásbeliség folyamatos irat-
anyaga csak a fenti időtől áll a kutatás rendelkezésére. A le-
záró év (1685) Széchényi György győri püspökség admi-
nisztrátora, kalocsai érsek földesuraságának a vége. Így a 
vizsgált időszak a visszafoglaló háborúk speciális idősza-
káig szinte az egész századot átíveli. 

 
2. A kutatás forrásai, a feldolgozás módszerei 

 
A forrásadottságok helyi és regionális vizsgálata alapján 
bizton állítható: a 17. századi Szombathely egyike volt a tér-
ség legfejlettebb, leginkább differenciált hivatali írásbeli-
séggel rendelkező mezővárosainak. Az 1604/1605-ös töre-
déket követően a tanácsülési és bíráskodási jegyzőkönyvek 
sora 1606-tól, a hegymesteri jegyzőkönyvek kötetei 1609-
től folyamatos sorozatokat alkotnak. A város működésének, 
gazdálodásának tanulmányozásához a városi könyvek mel-
lett a számadásra kötelezett tisztviselők különböző típusú el-
számolásai is fennmaradtak. (Pl. 1606–1618 között céh-
mesteri, 1610-tól bormesteri, 1621-től városbírói, 1671-től 
malogazdai számadások.) A térség mezővárosaihoz viszo-
nyítva itt páratlan gazdagságban maradtak fenn a kollektív 
és egyéni jogbiztosításra vonatkozó iratok (pl. végrendeletek 
gyűjteménye). A kutatás szerencséjére a város hivatalos 
működése során keletkezett iratokból kirajzolódó kép a vá-
rosban működő hiteleshely (locus credibilis), a szerzetesren-
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dek (ferences és domonkos rendházak), valamint a céhek 
(pl. gombkötő)  iratanyagaiból nyert információkkal is ki-
egészíthető. A forrásbázis bővítésében Vas vármegye ható-
sága, a Magyar Kamara, illetve a győri püspök sajnos csak 
töredékesen fenmaradt egykori archivuma játszott még 
meghatározó szerepet, de kontroll adatgyűjtések történtek 
főnemesi levéltárakban (Batthyány család), miképpen a tér-
ség más városainak levéltáraiban is (Sopron).  
 A folyamatos fejlődésű mezőváros esetében a helyi 
gazdaság- és társadalom vizsgálatát nem szabadott mecha-
nikusan a tizenötéves háború lezáródásával kezdeni. Szük-
ség volt a 16. századi visszatekintésre is.  Az elemzések so-
rán egyes vizsgálati szempontokból a minél komplexebb 
bemutatásra törekedtem, így a birtok- és politikatörténet, 
vagy a hagyományos kora újkori településkutatás megszo-
kott forrás- és eszközrendszere mellett a prozopográfiai 
módszer alkalmazását is igénybe véve próbáltam városve-
zető elitet bemutatni. Egyaránt fontos volt számomra a város 
mint communitas, és az abban élő, azt működtető ember.  
 

 
3. A dolgozat eredményei 

 
A gazdasági-, társadalmi folyamatok összetett rend-

szerében a győri püspök privilegizált mezővárosa, Szombat-
hely, a centrális funkciók folyamatos bővülésével, egy hosz-
szú távú fejlődési folyamat részeként integrálódott a térség 
városhálózatába. A település fejlődésének jogi kereteit a na-
gyon jelentős közigazgazási, gazdasági és bíráskodási auto-
nómiát adó privilegiumával még 1407-ben Héderváry János 
püspök alapozta meg. Ehhez a város a 16. század elejére öt 
országos vásár tartásával gazdasági kiváltságokat szerzett. 
Szombathely összetettebb funkciórendszere révén már a kö-
zépkor végén fejlettebb volt a megyeszékhely Vasvárnál. 
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Minthogy Paksi Balázs győri püspök mohácsi csatában 
(1526)  bandériuma nagy részével életét vesztette, az ezt kö-
vető évtizedekben, a két legitim király polgárháborújának 
időszakában, Szombathely I. Ferdinánd érdekszférájába 
tartozott.  Az uralkodó a város pozícióit nem csak megerő-
sítette a régi kiváltságok átírásával, de azokat új 
vámprivilegiummal (1534) bővítette. Az erődített helyként 
is funkcionáló, várral rendelkező város a közvetlen környék 
és a tágabb térség oszmánok elől menekülő (1532), vagy 
polgárháború hadieseményeitől rettegő lakosságának is vé-
delmet nyújtott. A Habsburghű új magyar arisztokrácia tag-
jainak (Bakith, Révay család) zálogolt mezővárost, várat és 
uradalmat 1554-ben váltotta vissza Gregorianczi Pál győri 
püspök.  

Az elkövetkező közel fél évszázad adatai – ha nem is 
töretlen társadalomfejlődéssel – egy olyan gazdasági-, tér-
ségi jelentőségében tovább növekedő, differenciált kézmű-
iparú kisvárost mutatnak be, amelynek mindezzel párhuza-
mosan centrális funkciói is tovább gyarapodtak. A 
tradícionális püspöki uradalomközponti feladatkör meghatá-
rozó módon kiegészült. A vasvári társaskáptalan oszmán ve-
szély miatti átköltözésével (1578:XX. tc.) Szombathely a 
magánjogi és hivatali írásbeliség regionális centruma lett. 
Minden bizonyal ez is segítette azt, hogy a 16. század vé-
gére Vas vármegye székhelye Szombathelyen rögzült. A vá-
ros lakossága ezt követően nem csak a horvát-szlavóniai, 
zala-somogyi menekültek számára jelentette új élet lehető-
ségét, de a beköltözés a vármegyei nemesség számára is 
vonzóbbá vált. A vár, a püspöki rezidencia mellett a város 
győri egyházmegyében betöltött fontos szerepét a tridenti 
határozatokat kihirdető 1579-es zsinat is érzékelteti.  

Úgy tűnik, a katolikus egyházi hierarchia egyik 
meghatározó pozíciójában álló, gyakran magas államkor-
mányzati hivatalokat is párhuzamosan ellátó (pl. udvari kan-
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cellárok) földesuraival, a győri püspökökkel, a város a 17. 
század első harmadának végéig kiegyensúlyozott, jó kap-
csolatban állt. Az egyházfők a kisebb konfliktusok ellenére 
is támogatták a szombathelyiek törekvéseit. (Pl. segítettek 
privilegiumaik megújításaiban.) A földesúr és város eme vi-
szonya Draskovich (II.) György püspökségével, 1635/1636-
tól radikálisan megváltozott. A püspök a katolikus megúju-
lás szolgálatában birtokai jövedelemnövelést minden más 
fölé helyezte. A privilegizált mezőváros lakosaival alávetett 
jobbágyokként bánt. Új korszak kezdődött a város és föl-
desura kapcsolatban; a konfliktusos viszony csekélyebb in-
tenzitással, de Széchényi György földesurasága idejét is 
jellemezte. E konfliktusok kezelése során földesurával 
szemben a város jelentős kapcsolati tőkét szerezett és moz-
gatott meg érdekei, privilegiumai védelmére. (Vármegyei 
elit, és e körből származó ügyvédek, városi törekvéseknek 
megnyert arisztokraták, pl. Nádasdy Ferenc.) E konfliktusok 
jellemezője: a polgárság hihetetlen öntudattal, kompromisz-
szumokat elérve szállt szembe földesurával.  

A várost jelentős autonómiával, polgári és fenyítő bí-
ráskodási jogosultságokkal felruházott önkormányzat ve-
zette, amelynek meghatározó egyéni és gremiális szervei az 
alábbiak voltak: a bíró, az öt segítő 12 fős belső tanács, a 4-
8 szakigazgatási tisztre megválasztott tisztviselő. A kontroll 
és legitimációs szereppel rendelkező, a belső tanács után-
pótlását adó 24 fős (gyakran 17-21 fős) külső tanács az ut-
caképviseleti rendszerből nőtt ki. A várost differenciált szer-
kezetű hivatali írásbeliség jellemezte, amely a döntően pol-
gári származású jegyzők tevékenységén alapult. A térség 
más mezővárosaihoz képest jóval nagyobb számú 
statutumalkotás jellemzi Szombathelyet. Ez a gazdálkodás 
(pl. ára-bérek limitációja) más mezővárosoknál intenzívebb 
szabályozására utal. Ugyanakkor a rendszabásokat megal-
kotó közgyűlések a minél szélesebb helyi legitimáció szük-
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ségességét, a helyi polgárság kontrolláló, véleményformáló 
igényének meglétét jelzik. A 16–17. századi bírák közül 
csupán két család tudta több generáción keresztül átörökí-
teni e hivatal viselését (Szele, Hetésy). A bírák inkább 2-3 
éves rotációban váltották egymást, semmint annál hosszabb, 
4-6 éves – évente megújított – hivatali szakokban. Ugyan-
akkor a belső tanács a kisvárosi elit zártságát biztosította, az 
ide történő bekerülés többnyire a külső tanácsosságon ke-
resztül vezetett. Ez a városvezető elit igyekezett a városi 
autonómia gyakorlati alapját, a költségvetési egyensúlyt és a 
felhakmozást megteremteni.  

A 17. századi Szombathely alapvetően agrár kisváros 
volt, a földtulajdon birtoklása a városi társadalom minden 
csoportja számára fontos szempontot jelentett.. A század 
eleji (1619/1620) lakosságának legfőbb vagyoni csoportját a 
½ telek után adózók alkották (42 %), míg a másik legna-
gyobb csoportot a ¼ telkesek jelentették (34,4 %). Már a 16. 
század derekától megfigyelhető a vagyoni differenciálódás 
nagyobb mérvűvé válása, de az adókategóriában megfog-
ható pauperizáció ekkor nagyon csekély volt. A vagyoni 
szempontból „középrétegnek” tekinthető ½ telkesek fölött 
differenciáltan tagolt kisvárosi vagyoni elit figyelhető meg; 
ekkor a legnagyobb adózott házvagyont a 12/4 jelentette. 
Azaz: a kisvárosi társadalom a vagyoni differenciálódása 
ellenére is kevés marginális helyzetű családot, számarányá-
ban is jelentős közepesen tehetős réteget jelez. Alapvetően 
ez a tendencia jellemező a század közepén is (1648). A szá-
zad közepétől a végrendeletekben is újra hangsúlyosabban 
előkerült a szegényekről történő gondoskodás, mely tenden-
cia az 1660–1680-as években jelenik meg karakteresebben.  

Bár a városlakók 20-25 %-a nemesi jogállású sze-
mély volt (uradalmi tisztviselők, beköltözött vármegyei ne-
mesek, vármegyei tisztségviselők, döntően megnemesedett 
mezővárosi polgárok), a mezővárost mégsem szabad nemesi 
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oppidumnak nevezni. A városban lakó kiváltságolt státusú 
nemesség nem alkotott egységes társadalmat. Elicsoportjait 
vármegyei vezető hivatelviselők (pl. Káldy Ambrus, 
Szántóházy Ferenc), fontosabb pozíciókat betöltő főúri fa-
miliárisok (pl. Festetics Pál), avagy uradalmi tisztviselők 
(Skublics Mihály) alkották. Legnagyobb tömeget a megne-
mesedett polgárok, avagy a polgárok soraiba integrálódott 
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 inten-
zív céh-alakulás jellemezte (1604–1642 között 8 céh), a bár 
fölöttébb bizonytalan nominális vizsgálat 1636–1656 között 
24 foglalkozás 81-91 iparűző családfőt jelez. Ők elsősorban 
a ruházati iparokban és a fémfeldolgozás, fémipar terén te-
vékenykedtek. Ez utóbbi azért is figyelemre méltó, mert a 
kovácsok végrendeletei Keszthely, Kiskomárom végházai-
nak utánpótlásáról tesznek bizonyságot. Így Szombathely 
nem csak communitas-ként vette ki részét a korszak egyik 
meghatározó feladatából, az ország védelmét biztosító vég-
várak ellátásából, de helyi mesterek mindennapi tevékeny-
ségükkel is segítették azt. A szombathelyi kereskedők, kéz-
művesek végrendeleteikben felemlített pénzügyeik révén 
Alsólendva-Keszthely-Zalaegerszeg-Rohonc-Kőszeg-
Csepreg (mező)városokkal – Kőszeg 1648-tól szabad királyi 
város – behatárolt körben, intenzív kapcsolatban álltak Vas 
vármegye 58, Zala vármegye 12, Sopron vármegye 7 tele-
pülésével. Ez egyértelműen a város polgárainak aktív térségi 
szerepét mutatja, miképpen a város megnövekedett gazda-
sági szerepére utal az is, hogy ugyanezen települések ipar-
űzői és lakói gyakran megfordultak a szombathelyi piaco-
kon.  

A centrális funkciók fenti gyarapodásával párhuza-
mosan a város is jelentős térségi gazdasági szerepet játszott. 
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Mind adózóerőben, mind az iparűzők számában, továbbá a 
céhek differenciáltságában Szombathely Kőszeg után Vas 
vármegye második legjelentősebb települése volt. Az újabb 
igazgatási, jogszolgáltatási funkciók mind a város térségi 
súlyát, mind kapcsolatrendszerét meghatározó tendenciákat 
tovább erősítették. A 17. századi város lakosságának min-
dennapjairól, anyagi kultúrájáról, öröklési szokásairól a to-
vábbi mikrokutatások révén nyerhetünk a jelenleginél több 
ismeretet. A város kulturális képéhez elsősorban a helyi 
egyház tanulmányozásán keresztül juthatunk. Szombathely 
vármegyén és a térségen belüli településhierarchiában el-
foglalt helyének további pontosítását újabb településkutatá-
sok segítenék, amelyek között legfontosabb a kitűnő forrás-
adottságú, de már más léptékű Kőszeg térségi szerepének, 
kapcsolatrendszereinek feltárása lenne. 
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