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A Vas Megyei Levéltár mind szerkesztésében, mind megjelenésében nagyon 
igényes könyvsorozata, az Archivum Comitatus Castriferrei „Kismonográfiák” 
alsorozatában 2007-ben jelentette meg az elsõ, az adott intézményhez kötõdõ 
disszertációt, Bariska István 15–16. századi nyugat-magyarországi koronazálog-
uradalmakról szóló munkáját. A vidéki tudományszervezés szempontjából is 
nagy fontosságú lépést 2009-ben újabb monografikus mû megjelentetése követte; 
Tilcsik György levéltár-igazgató 2002-ben, az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
summa cum laude minõsítéssel megvédett PhD disszertációjának könyvvé formált 
változata. A közel két évtizedes, primer forrásfeltáráson nyugvó alapkutatás oly’ 
eredményei összegzõdnek e kötetben, amelyek azokat a gazdasági, a 
kereskedelmi változásokat mutatják be, amelyeken alapulva, és amelyek révén a 
dualizmus-kori látványos városfejlõdés bekövetkezhetett, azaz Szombathely régió 
városszerkezetében és városhierarchiájában modern kori pozícióit elfoglalhatta. 

A Szerzõ a funkcionális várostörténet-írás alapmunkái, elsõsorban Bácskai Vera 
és Nagy Lajos 18–19. századra koncentráló, a tárgyidõszak vizsgálati szempontjait 
megújító (városszerkezet, városhierarchia, centrális hely-kutatások) 
eredményeinek exponálását követõen, a témakör rövid historiográfiáját, a kötet 
forrásbázisát mutatja be. A kutatás, a monográfia célkitûzését a következõkben 
összegzi: „…azon gazdasági és kereskedelmi tényezõk egy bizonyos csoportját 
kívánja feltárni és megragadni, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a 18. század 
utolsó harmadának kezdetén még jelentéktelen gazdasági központnak számító 
Szombathely a 19. század közepére már a térség egyik igen fontos kereskedelmi 
és gazdasági centrumává lett”.  

A várostörténet ívének, meghatározó tendenciáinak rövid áttekintését 
követõen Tilcsik György a hazai városfejlõdésben speciális típust jelentõ 
privilegizált püspöki mezõváros kiváltságait (a várost és polgárait megilletõ 
kollektív és egyéni jogokat), kötelezettségeket tekintette át (pl. gabonadézsma 
ügye). A gazdasági engedményekkel és terhekkel járó jogi keretek ismertetését 
követõen a 18. század utolsó harmadától a 19. század derekáig (1787–1850 között) 
a város népességének alakulását, felekezeti megoszlását, a népesség házankénti 
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megoszlását, valamint a városszerkezetet és városképet mutatja meg, a 
legkülönbözõbb források alapján (nép- és adóösszeírások, térképek és azok 
rekonstrukciói, emlékiratok, korabeli sajtótudósítások). Az eddigiekkel szerves 
összefüggésben e fejezeteket követi a hierarchizált, funkciórendszerében 
differenciált, folyamatos fejlõdése során szakszerû és bürokratizálódott városi hi-
vatalszervezet struktúrájának, illetve a legfontosabb hatásköröknek a bemutatása, 
külön koncentrálva mindazon funkciókra, amelyek a város kereskedelmi életével, 
a piac mûködtetésével álltak összefüggésben. Mindezt azért is érdemes 
hangsúlyozni, mert a központi törvények és rendeletek, illetve Vas vármegye e 
tárgykörökben keletkezett rendszabásainak betartatása mellett, a város 
kereskedelmi életét érintõ csaknem minden kérdésben (pl. kereskedési, 
boltnyitási jog megadása, avagy megtagadása, bérleti díjak, illetve a piac 
rendjének szabályozása, kereskedelmi tevékenységgel összefüggõ panaszok 
kivizsgálása és orvoslása stb.) a város közgyûlése és tanácsülése rendelkezett 
illetékességgel, amit a hivatalszervezeten keresztül gyakorolt.  

Bár a tárgyidõszakban a kereskedelmi jog a városi polgárság közösségét saját 
termékeiket tekintve egyetemlegesen megillette, ugyanakkor, ha más termékeit – 
akár sajátja mellett – kívánta árusítani, úgy arra kereskedési jogot kellett kérnie, 
amelynek megadása polgárjoghoz és biztosítékot jelentõ vagyoni kvalitáshoz volt 
kötve. A differenciált jogi szabályozás, az e téren hozott városi rendszabások 
részletes bemutatása mellett több, a városi háztartás és gazdaság szempontjából 
fontos terület mûködése került bemutatásra, így a városi erdõkben termett gubacs, 
valamint a só árusítása, lisztkereskedelem, piaci hússütés, illetve a várost illetõ 
kocsmáltatási jog érvényesítése, mindezeknek gazdasági jelentõsége került 
bemutatásra. Már a fenti sorok is jelzik, hogy az 1848 elõtti Szombathely városi 
bevételei között meghatározóak voltak a különbözõ bérletek. E szisztéma 
jelentõségét, kiterjedtségét, konkrét mûködését a Szerzõ más aspektusból, a 
piactérre koncentrálódó bérleti díjas városi boltok kiépülésében, rendszerérében is 
bemutatta, hangsúlyozva: az 1817. évi városi tûzvész a licitációkon értékesített 
városi boltok egzisztálása terén új fejezetet nyitott. A piaci jövedelmek nagyságát, 
kezelését, kezelõinek, a piacinspektoroknak 1799–1848 közötti archontológiáját is 
összeállította a Szerzõ, mely összetett hivatal-, társadalom- és gazdaságtörténeti 
mélyfúrásokra adott lehetõséget. A boltok, bérletek mellett a regionálisan is nagy 
jelentõségû piac mûködése részletes bemutatásra került. Érdemes hangsúlyozni: a 
tárgyidõszak árucseréjének legfontosabb és legáltalánosabb intézményei az 
országos és hetivásárok voltak, amelyek közül az elsõbõl Szombathelyen évi ötöt, a 
másodikból évente 104-et (kedd, pénteki napokon) tartottak. A piaci rend, így a 
városi bevételt képezõ helypénzszedés, elárusító helyek, zsúfoltság városi 
rendtartásokkal történõ szabályozása, a Piactér infrastrukturális kiépítése, 
bemutatása mellett a Szerzõ sajnálattal konstatálta az áruforgalom nagyságára 
vonatkozóan fennálló forráshiányt.  
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A kereskedõk száma, polgárjogszerzésének, összetételének, 
vagyonnagyságának alakulása, az e mögött meghúzódó társadalom- és 
gazdaságtörténeti szempontok elemzése egyértelmûen a város nyugat-dunántúli 
térségben betöltött gazdasági szerepének a rövid idõn belüli rohamos 
felértékelõdését mutatja. Alaptendencia: az 1720. évi országos adóösszeírásban 14 
fõ, az 1828. évi országos adóösszeírásban 28 fõ, két évtized múlva, 1847-ben 79 fõ 
azok száma, akik a bor-, gabona, gubacs- és gyapjúkereskedelemmel foglalkoztak 
(30,4%), illetve a liszt- és fûszerkereskedõk (20% és 15,2%) voltak. A tágabb 
térségben döntõen Sopron, Pozsony, Nagyszombat, Gyõr, Pápa, Veszprém, 
Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Csáktornya, Körmend, Rohonc városok 
kereskedõivel álltak kereskedelmi kapcsolatban, míg az országhatárokon átnyúló 
kapcsolatrendszerük a Habsburg Monarchia területén többek között Bécs, Prága, 
Graz, Ptuj/ Pettau, Trieszt városokhoz kötötte. E tendenciát két síkon, analitikus 
elemzéssel mutatja be két mikrotörténeti tanulmány; a szombathelyi boltosok és 
kereskedõk 1836. évi kereskedelmi társaság alapítási törekvése, illetve a Sopron 
vármegyei Muzsajon született Horváth József (a neves ügyvéd és igazságügyi 
miniszter, Horváth Boldizsár apja) esetével egy kereskedõcsalád 
felemelkedésének adat- és szempont-gazdag esettanulmánya. Az eddigi 
eredmények mellett Szombathely kereskedelmi jelentõségének vizsgálata újabb 
aspektussal bõvült, midõn a Szerzõ a zsidóság püspöki mezõvárosba történõ 
beköltözését, illetve a szomszédos szõkeföldi (hg. Batthyány család birtoka, ma a 
város része) megtelepedését vette társadalomtörténeti vizsgálat alá. Jól ismert, 
hogy a Batthyány család mezõvárosában, Rohoncon élõ zsidók már 1682-ben 
engedélyt kaptak szombathelyi kereskedésre, de városba költözésük elé a 
magisztrátus folyamatos akadályokat állított. A csekély számú engedéllyel 
beköltözött család száma az 1840:29. tc.-t követõen nõtt meg, a tárgyidõszakot 
tekintve különösen az 1846–1850 közötti években. A boltnyitások, pálinka- és 
italmérések mellett jelentõs részt vállaltak a rongy- és gubacskereskedésbõl. 1848-
ban Szombathelyen és Szõke-földén 66 zsidó kereskedõt, -segédet és -tanulót írtak 
össze, akik a bolti aprócikkek elárusításától a gyapjú-, textil-, bõráruk kereskedésén 
át a lókereskedelemig számos területen érdekeltek voltak. 

A kereskedõk vizsgálatát követõen két fejezet a város kereskedelmi 
pozícióinak megváltozását mutatja be. Az 1828. évi országos összeírás 
feldolgozása Szombathelyet és Kõszeget is erõs piackörzeti funkciókkal 
rendelkezõ települések sorában tartja számon, míg a vasi megyeszékhely 
regionális és azon túlnyúló, a vármegye egyetlen szabad királyi városa régión túli 
piackörzeti szerepkörrel rendelkezett. A forrás komparatív elemzése a határszéli 
piacstruktúra átalakulására is utal, amely révén Sopron jelentõsége Kõszeg 
rovására megnõtt, ugyanakkor Szombathely belsõ piackörzeti szerepének 
megerõsödésével a város jelentõsége fokozódott. A másik esettanulmány, a 
Sopron – Nagykanizsa közötti vasútvonal tervezéséhez elkészült adatgyûjtések és 
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felmérések (1847) már Kõszeggel szemben mind az iparûzõk számának és 
foglalkozás szerinti összetételének, mind a kereskedési ágak és az áruforgalom 
tekintetében egyértelmûen Szombathely jelentõségét emelték ki. Vas vármegye 
rendjei az utolsó rendi országgyûlésen egyértelmûen a Sopron – Kõszeg – 
Szombathely – Nagykanizsa útvonal megvalósítását kívánták támogatni (1848. 
február 14.), de gr. Széchenyi István az ország közlekedésszerkezeti átalakulását 
hozó „Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül” címû nyomtatásban is 
megjelent munkája a Kõszeget elkerülõ Sopron –Csepreg – Szombathely – 
Nagykanizsa irányt preferálta, miképpen két évtized múlva a vasi 
megyeszékhelyet bekapcsoló, de Kõszeget elkerülõ változat valósult meg (1865). 

Tilcsik György a térség korabeli városfejlõdése szempontjából is nagy 
fontossággal rendelkezõ monográfiája azt a gazdasági folyamatot mutatja be, 
amely révén a 19. század közepére Szombathely a Sopron és Nagykanizsa közötti 
térség egyik legjelentõsebb kereskedelmi központja lett. Ez a pozíció, piackörzeti 
szerepkör adott biztos alapot az 1860-as, 1870-es években megkezdõdött 
dinamikus gazdasági fejlõdésnek. A kötet mind módszertani szempontból, 
kérdésfeltevései és elemzési módszerei által, mind gazdag adatolásával Sopron 
város reformkori gazdasági fejlõdéséhez is kitûnõ analógiát nyújt.  
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Hegedûs Elemér: A császári és 

királyi 9. huszárezred 

Sopronban.  
Sárvár, 2010. 

 
A soproni helytörténetírás sokszínû palettáján eddig hiányzó szín feltûnésének 
fogható fel Hegedûs Elemér könyvének megjelenése. A széleskörû forráskutatás és 
a szakmai hozzáértés pilléreire támaszkodó munka négy évszázadon átívelõ 
bõséges képanyag segítségével is betekintést nyújt a magyar hadtörténelemnek a 
Nádasdy-huszárokkal összefüggõ fejezeteibe, és eddig ismeretlen részletekkel 
bõvíti a 19. század végi valamint a 20. század eleji Sopronról meglévõ 
ismereteinket. 

A Nádasdy nevet 1888 óta viselõ ezred 1688-as alapításától kezdve a 
Habsburg birodalom legtöbb hadjáratában részt vett, és a Szicíliától Schleswig-
Holsteinig terjedõ térség hadszíntereinek történéseiben jelentõs szerepet játszott, 
amit a közölt számos kitüntetési névsor is bizonyít. A könyv elsõ része a Czobor 
Ádám által 1688-ban alapított ezred történetét foglalja össze az alapítástól kezdve 
az ezred 1884-es Sopronba kerüléséig. Az ismertetésben kiemelt helyet foglal el az 
1757. június 18-án Kolínnál vívott ütközet említése, amelyhez a Monarchia 
legmagasabb katonai kitüntetésének, a Mária Terézia-rendnek a megalapítása 
fûzõdik. Ez a nap lett késõbb az évenként megünnepelt ezrednap.  


