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Bessenyei József

A MAgyAr Királyság KözpontJA – BudA –
és nAgyszoMBAt KApcsolAtrendszere 

A Mohács utáni évtizedeKBen

nAgyszoMBAt

A magyar kereskedővárosok hálózatának 16. századi átalakulása a főváros mellett a 
legnagyobb mértékben Nagyszombatot érintette. Az 1560-as évek végén, az 1570-es 
években (a város gazdasága robbanásszerű fejlődésnek indult, a város 1541 után az 
ország egyik jelentős gazdasági centrumává lépett elő,1 kereskedői 1542-ben 79 szállít-
mánnyal az országos rangsorban a negyedikek. A morva és a cseh városokkal folytatott 
kereskedelmet szinte monopolizálták, és élénk forgalmat bonyolítottak le Béccsel is. A 
nagyszombati kereskedők céhe már 1547-ben kiváltságokat szerzett magának, korábbi 
privilégiumaik írásba foglalásával.

A felfutásban nagy szerepet szerepet játszott a budai menekültek megjelenése, mely-
nek első hulláma 1541 után érte el Nagyszombatot. Az elsők között volt Bódog Józsa,2 
aki Pestről Várad érintésével került oda 1542-ben, és ugyanekkor, ugyanitt találkozunk 
először a pesti nagykereskedő, Szabó Tamás nevével. A pesti származású Szőcs Mihály 
Várad és Pozsony után választotta otthonául Nagyszombatot. Korábbi odatelepülésről 
is vannak adataink. Baráthy Fábián Magyarbródban tevékenykedett, és 1540 tavaszán 
indította el áttelepülését a morva városból a királyi Magyarországra. Később Szárazy 
Miklós Budáról költözött Nagyszombatba, azután Magyarbródba ment, 1560-ban már 
ott lakott. Ebben az időben jelent meg ott az egyik leggazdagabb budai kereskedő. Bor-
nemisza Tamás, és a neveket még sorolhatnánk.3

A további években elsősorban az Alföldről költözött Nagyszombatba számos módos 
kereskedőpolgár, akik számára már szűkké váltak a hódoltság adta lehetőségek, az ot-
tani életkörülmények elbizonytalanodtak. Ám elvándorlásuk után a hódoltsági kapcso-
latokat továbbra is fenntartották, ami nagy előnyt jelentett. Ilyenek voltak többek között 
Trombitás János, vagy Thököly Sebestyén.4

Az esztergomi kereskedők egy csoportja városuk török kézre kerülése után Komá-
rom mellett szintén Nagyszombatban kezdett új életet, és sajátos színt adott a városnak 
az esztergomi érsek (és a káptalan) idetelepülése. Az érseki méltóságot az a Várday 
Pál viselte, aki Mohács előtt több alkalommal is ellátta a kincstartói tisztet, mondhatni 
gazdasági szakembernek számított. 1542. december 30-tól 1549. október 12-én bekö-
vetkezett haláláig a magyar királyi helytartó tisztét is betöltötte, magas pozíciójában a 
menekült polgárok – és általában a magyar kereskedők – érdekében nem egyszer eljárt.5 

A nagyszombatiak intenzíven használták a városukon át Morva- majd Csehországba 
vezető, Pozsonyt elkerülő úgynevezett cseh utat, és a prágai kereskedelmet mondhatni 
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monopolizálták.6 A 16. század második felében Magyarországról főképp a nagyszom-
bati polgárok (Nagyszombati András, Sekar Bálint, Vörös Mihály és Lőrinc, Kálmán 
Benedek, Vörös János, Szilágyi Ferenc, Birsem András, Golthan Péter) kereskedtek 
Prágával. Igen élénk forgalmat bonyolítottak le Béccsel is, és ez igen kedvezően hatott 
jövedelmi viszonyaikra,7 és általuk a város is gazdagodott.

E példátlan felfutás, mint már említettem, nem előzmények nélküli, Nagyszombat 
fejlődésének kezdeteit jóval korábbra tehetjük. Már a 16. század 30-as évektől figyelmet 
érdemlő módon nőtt a lakosság lélekszáma, 1529 és a 16. század vége között az itteni 
adófizetők száma megduplázódott. A fennmaradt adójegyzékek alapján plasztikusan 
kirajzolódik, hogy a lakosságon belül a vagyonosabb réteg növekedése is számottevő, – 
1556-ban már 60%-kal többen adóztak, mint a század első felében. Jelentős építkezések 
is zajlottak itt, közülük legfontosabb a városfalak Pietro Ferrabosco általi megerősítése 
1553–1556 között, majd 1574-ben elkészült a ma is álló Várostorony, komoly, 4690 fo-
rintos költséggel.

Voltak azonban a látszólag spontán városi fejlődésnek belső mozgatórugói is, ezek 
pedig a városi tér tartalékaiban rejlettek. Nagyszombat fallal védett 62 hektáros területe 
hazai viszonyok mellett jelentősebbnek mondható, ami 58–64 fő közötti hektáronkénti 
népsűrűséget tett volna lehetővé. Ezt azonban messze nem érte el a város, amely a 
Mohácsot követő évtizedekben, némi túlzással, szinte üresnek volt mondható. Különö-
sen akkor szembetűnő ez, ha például a 68–77 fő/hektár közötti népsűrűségű Sopronnal 
vagy Pozsonnyal vetjük össze, ahol a házhelyek többsége foglalt volt. Nagyszombatnak 
elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy a rendelkezésre álló házhelyek mértékéig kitöltse a 
teret, növelje lakosságát.

Mindehhez járultak még a főváros, és az alföldi városok török kézre kerülése által 
indukált változások, amelyek Nagyszombat súlyát növelték. Az alföldi városok közül 
Szeged lett elsőként a töröké, azután pedig az Alföld két másik kereskedelmi centru-
ma – Debrecen és Gyula – pozíciója is megroggyant, Gyula 1566-ban a töröké lett, és 
úgy tűnik e nagyarányú változásoknak, átrendeződéseknek fő haszonélvezőjévé Nagy-
szombat lépett elő, amelynek polgárai, jól kihasználva a korábbi évtizedekben kiépített 
hódoltsági kapcsolatokat, egyre nagyobb szeletet hasítottak ki maguknak a nyugati ke-
reskedelemből. 

Kérdés persze, hogy hasonló lehetőségeiket miért nem voltak képesek ugyanígy ki-
használni a pozsonyi és a kassai kereskedők, hiszen ők is birtokában voltak mindannak 
– kedvező földrajzi fekvés, szabad királyi városi rang, – ami Nagyszombat kiugrásához 
hozzájárult. Úgy tűnik a magyarázatot a város „üres” volta mellett a városi társadalmak 
közti különbségekben találhatjuk meg. A nagyszombati társadalom sok tekintetben nyi-
tottabb, türelmesebb volt a pozsonyinál, elsősorban a magyar etnikum befogadásában.
(Nagyszombat nyitottságának csupán egy korlátjáról van tudomásom, mégpedig arról, 
hogy a zsidó kereskedőkkel ellenségesen bánt a város, védelmükben az uralkodónak 
kellett több alkalommal, így 1529-ben és 1539-ben is beavatkoznia.) A német fölényt 
féltékenyen őrző Pozsony pedig a Mohács utáni évtizedekben igen nehezen szánta rá 
magát a magyarok beengedésére. Továbbá a Nagyszombatban az egyre nagyobb súllyal 
jelenlevő magyarok – elsősorban az egykori budaiak – könnyebben szervezhették a 
hódoltsági kereskedelmi kapcsolatokat (például a Várad hanyatlása után annak helyébe 
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lépő Debrecennel), mint a bezárkózott pozsonyiak. Kassa Lengyelország felé irányuló 
kereskedelme ezekben az évtizedekben válságba került, ott Bécs felé fordulás figyelhe-
tő meg, a bécsi kapcsolatokat pedig Nagyszombatból sokkal könnyebb volt szervezni, 
mint a távoli Felső-Magyarországról. A kassaiak fő exportcikke, a bor, egyébként is 
nehezen bírta el a Bécsbe történő szállítást.

Nagyszombat élete nem volt feszültségektől mentes. Elsősorban a vallási élet, a hit-
újítás és a római egyház híveinek konfliktusai osztották meg a város polgárait, kereske-
dőit. Komoly tábora volt a reformációnak, s a római katolikus egyház – tisztában lévén 
a hely fontosságával –, nagy erőket mozgósított a város megtartására, ottani legtehetsé-
gesebb, legelszántabb híve Telegdy Miklós vezetésével. 

Telegdy 1535-ben született, Krakkóban majd Bécsben tanult. 1558-ban Oláh Miklós 
szentelte pappá, ezután pályája gyorsan ívelt fölfelé. Telegdy először a káptalani isko-
lából kinőtt nagyszombati papnevelő tanulmányi felügyelője, majd 1561. január 25-től 
esztergomi kanonok, és mint ilyen 16 évig nagyszombati plébános volt. 1562. február 
26-án a zólyomi főesperességet, 1570-ben a nagyprépostságot, 1579. február 6-án pe-
dig a pécsi püspökséget nyerte el. Verancsics Antal 1573-ban bekövetkezett halála után 
a megüresedett esztergomi egyházmegyét vezette érseki helytartóként. Legméltóbb 
ellenfelének a jeles reformátort, Bornemisza Pétert tarthatjuk. Telegdy nagy érdeme, 
hogy ő nyomtatta ki az első magyar nyelvű katolikus katekizmust. Telegdy megpróbál-
ta átvenni a városi iskola irányítását, és intézkedései során többször konfliktusba került 
a város polgáraival. Az ebben az ügyben hozott rendelkezéseit a nagyszombati polgárok 
nem fogadták el, sőt a helyzet annyira elmérgesedett, hogy perre került sor, amelynek 
során a városi polgárok sodomitasággal vádolták. Az egyre jobban elmérgesedő ügyet 
csak 1573. január 15-én tudta Verancsics elsimítani. Telegdy ekkor kibékült a reformá-
tus lelkipásztorral Huszár Gállal és annak fiával Huszár Dáviddal is. Ez a nagyszomba-
tiak nyomására született döntés a kereskedelem további fellendülését vonta maga után.8

A kettős királyválasztást követő években a polgárháború és a török hadjáratok 
egyik uralkodónak sem adtak módot kiérlelt, hosszú távra tekintő intézkedések meg-
hozatalára, hiszen egyikük uralma sem terjedt ki az egész országra. Mint tudjuk, csak 
Szapolyai János halála után került a magyar királyság feletti uralom egy kézbe, I. Ferdi-
nánd királyéba, legalábbis az a része, amelyet az oszmán hódítók nem csatoltak birodal-
mukhoz. Mivel a Habsburg-ház hatalma az osztrák és a cseh tartományokra is kiterjedt, 
a hatalmi viszonyok eme megállapodása az 1540-es évektől érzékelhetővé vált az egész 
régióban, és a magyar államigazgatást is döntően befolyásolta. 

A bizonytalan viszonyok korábban nem tették lehetővé az uralkodónak, hogy töb-
bek között a kereskedelem vonatkozásában tudatosan, előrelátó módon rendelkezzen, 
mégis I. Ferdinándnak azon rendelete, amely 1528-ban megújította a bécsi kereskedők 
régi kiváltságait, – közöttük a magyarországi kereskedelemre vonatkozókat is – a jövőt 
vetítette előre. Ám a Habsburg-uralom első nagyhatású intézkedései csak 1541 után 
születtek meg, amelyeket az 1542-es, az 1544-es és az 1545-os harmincadnaplók tar-
tották fenn.

E dokumentumok azt mutatják, hogy az osztrák fővárossal – s azon keresztül a 
délnémet területekkel – folytatott kereskedelem Buda veszte után tovább virágzott. A 
Pozsonyba, Váradra (később Kassára, Nagyszombatba) menekült fővárosi polgárok 
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emelkedtek az importcikkek, tehát a textiláruk, ruházati cikkek, fémáruk vámtételei is. 
A textiltermékek vámja az érték kb. 5%-át tette ki. Ez esetben nyilván arról van szó, 
hogy a korábbi vámemelést követően a vámot akkor is harmincadnak nevezték, amikor 
valójában már huszadot szedtek.

Mindezek a változások nagyon súlyosan érintették a magyar kereskedőket, hiszen 
ők mind exporttal, mind importtal foglalkoztak. A szigorítások alól természetesen igye-
keztek kibújni. Jelentősen megnőtt a felmentést törvényes úton kérvényezők száma, de 
voltak más utak is. A korszak nyilvánosságra jerült legnagyobb korrupciós ügyére az 
ún. Edlasperg-ügyre gondolok, amelynek feldolgozását Gecsényi Lajosnak köszönhet-
jük.10

A későbbiekben az 1548. évi augsburgi szerződésben Habsburg Mária kötelezte ma-
gát, hogy a kezében tartott pozsonyi harmincadot 1548. július 1-ig átadja Ferdinánd 
királynak. Miután ez megtörtént, az uralkodó 1549-ben, hasonlóan a magyaróvárihoz, 
ezt a harmincadcsoportot is az Alsó-ausztriai Kamara vezetésére bízta (a szlavóniai 
harmincadokat úgyszintén). A többi magyarországi harmincadhivatalt – így Nagy-
szombatot is – viszont fokozatosan a Magyar Kamara irányítása alá rendelte.

A KAMArA

I. Ferdinánd a bevételek növelésének érdekében már 1527-ben újjászervezte a központi 
hivatalok talán legfontosabbikát az Udvari Kamarát, majd ezt követően, 1528 elején 
Magyarországon is bevezette a korábban itt ismeretlen, de más tartományaiban már 
működő kamarai rendszert.11 A kamarák legfontosabb feladatai közé az adószedés és a 
harmincadszedés folyamatának megszervezése tartozott. A Magyar Kamara székhelye 
Buda lett, de az új hivatal már 1529-ben a közeledő török seregek elől menekülni kény-
szerült. Újjászervezésére 1531 júliusában került sor Pozsonyban.

A Magyar Kamara formailag független volt, nem tartozott az Udvari Kamara alá-
rendeltségébe, a gyakorlatban viszont ez a központi hivatal sokszor intézkedett – az 
uralkodó nevében – az elvileg a Magyar Kamara illetékessége alá tartozó ügyekben 
is. 1554-ben „A felső-magyarországi királyi jövedelmek igazgatósága” néven hivatalt 
szerveztek a feladatok ellátására. Ebből nőtt ki 1567-re egy új hatóság, az uralkodó által 
a Magyar Kamarának alárendelt Szepesi Kamara. Vámhelyei Késmárk, Lőcse, Lubló, 
Eperjes, Kassa, Bártfa, Sztropkó, Szikszó, Ungvár, Homonna, Kisvárda, Varannó és To-
kaj lettek. Vagyis a korábbi felső-magyarországi harmincadokat teljesen ide rendelték, 
sőt, az 1567-ben kelt utasítás értelmében az egész felső-magyarországi harmincadügyet 
is ez az intézmény irányította. A Szepesi Kamara feladata az uralkodó utasítása értel-
mében nemcsak a jövedelmek adminisztrációja, hanem az országrész hadi ügyeire is 
gondot kellett fordítania. Ennek egyik következményeképpen a felső-magyarországi 
főkapitány által vásárolt hadianyagok, szövetek stb. árát a Szepesi Kamaránál kellett 
kiegyenlíteni. 

A kamarai igazgatás talán legfontosabb részét a vámrendszer képezte, és az uralko-
dó nemcsak a harmincadszervezetet, hanem magát a vámeljárás menetét is újraszabá-
lyozta.12

fenntartották az élénk forgalmat, sőt talán bővítették is azt. Ezért elismeréssel kell 
adóznunk azoknak a kereskedőknek, akik e forgalmat a megnehezedett körülmények 
között újjászervezték, s sikerrel bonyolították le. 

A távolsági kereskedelem azonban nemcsak a hadihelyzet alakulásai, az egyes vá-
rosok török kézre kerülése által elindított változások hatására alakult át. A Habsburg-
adminisztráció is megpróbálta a kívánatos irányba befolyásolni a kereskedelmi folya-
matokat, növelni az abból származó bevételeket. 

A hArMincAdváM

A külkereskedelemből származó jövedelem a harmincadvámon keresztül realizálódott. 
(A név félrevezető, a vám az áru értékének nem harmincadát, hanem egy annál na-
gyobb részét, kb. huszadát tartalmazta.) Szabatos szakkifejezéssel élve, ez a harmincad 
nem érték- hanem mértékvám volt, s a piaci áraktól és a pénzértékviszonyoktól függet-
lenül évtizedekig állandónak bizonyult. A harmincadot a harmincadhelyeken szedték. 
Minderről az 1498. évi 34. tc. tájékoztat.9 

Amikor I. Ferdinánd birtokbavette új tartományát, késedelem nélkül hozzáfogott a 
vámügyek rendbetételéhez. Először is elkezdte az elzálogosított harmincadok vissza-
váltását. Azután a Mária özvegy királynénak átengedett pozsonyi fő- és az alája tartozó 
soproni, zurányi, nezsideri leányharmincadok feletti befolyás biztosítására 1531-ben el-
lenőrt nevezett ki, s ugyanebben az évben a Dunántúl legnagyobb harmincadhivatala, a 
Mária királyné kezén lévő magyaróvári mellé is ellenőrt küldött. Ott hamarosan királyi 
harmincadhivatalokat állított fel, azonban azokat nem az 1528-től bevezetett Magyar 
Kamara, hanem az Alsó-ausztriai Kamara igazgatása alá rendelte. 

Az Ausztria és Morvaország felé irányuló harmadik nagy egység, a Thurzó Elek-
nek elzálogosított nagyszombati harmincadcsoport viszonyainak rendezésére 1534-ben 
került sor. Ehhez a csoporthoz négy leányhivatal tartozott, Szakolca, Szempc, Szenice 
és Sassin. Az új szabályozás értelmében a főharmincadost ugyan továbbra is Thurzó 
nevezte ki, de fizetését és feladatainak egy részét már a kamara határozta meg, és ellen-
őrök kinevezésére is sor került itt. Szempc hamarosan, 1537-re önállósult a csoporton 
belül, és a továbbiakban már nem mint Nagyszombat filiáléja szerepelt. A trencséni 
harmincadcsoport is Thurzó birtokában volt, de 1549-ben már azt is a kincstár vette át. 
Újabb, gyökeres változást hozott a viszonyokban Buda, Székesfehérvár, majd Temesvár 
török kézre kerülése, amely természetszerűen az ottani harmincadok megszűntét vonta 
maga után.

A harmincadügy átfogó szabályozására 1545-ben került sor. Ekkorra készült el 
ugyanis az az új harmincadszabályzat, amelynek kidolgozását már 1541 után elrendel-
te az uralkodó, s amely 1546-ban lépett életbe. Az egyes áruk után fizetendő vámok 
jelentősen megemelkedtek. A szarvasmarha után például 1540 előtt 40 dénár vámot 
kellett fizetni, ez 1540-ben 1 forintra, most, 1546-ban pedig 2 forintra emelkedett. Ez a 
drasztikus emelés a rendek tiltakozását váltotta ki, s el is érték, hogy a vám 1 forint 50 
dénárra csökkenjen. – Más változások is életbe léptek. Száz darab ökörbőr után a ko-
rábbi 2 forint helyett 1546-tól 3 forintot kellett fizetni. Nagyjából ugyanilyen arányban 
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azonkívül azt is megkérdezték, magyar sáfárjuk van e? Bornemisza Gergely például, 
aki minderről beszámolt Nádasdy Tamásnak, ehhez azt a kommentárt fűzte, úgy látja, 
el akarják őket a városból távolítani, ő azonban ezt nem várja be s inkább önként távo-
zik.

Az intézkedéseket a magyarországi kereskedők annyira sérelmesnek találták, hogy 
1548. augusztus végén a váradi és debreceni kereskedők nevében Was Antal, Bakoczy 
Péter, Ember Tamás, Fejér Bálint tiltakoztak a szabályok fenntartása ellen. Bécs polgár-
mestere és tanácsa azonban a tilalmak további érvényesítését javasolta. A válaszlépés 
nem maradt el, a magyar kereskedők rövidesen, 1550-ben ellentámadásba mentek át. 
A pozsonyi, nagyszombati és a soproni polgárok azt kérték ugyanis az uralkodótól, 
hogy árumegállító jogukat érvényesíthessék, amivel a bécsi kereskedőket kívánták vá-
rosukba kényszeríteni. A bécsiek válasza erre az volt, hogy Buda árumegállító joga 
nem származtatható át más városokra. „Tudott dolog az, hogy a kereskedőáruk lerakata 
sehol más helyen nem volt, mint Budán és emberemlékezeten túl ezt tartották szokás-
ban. Jogos lenne a magyarázat, ha Buda sajnos nem esett volna az ellenség kezébe. 
Oda ugyanis nem egyedül Ausztriából, hanem minden más helyről és szegletből, így 
Nürnbergből, Sziléziából, Lengyelországból, Csehországból, Morvaországból és más-
honnan kereskedtek. Amiből kivehető, hogy a három szabad királyi városban sohasem 
volt lerakat.” írta véleményében a bécsi polgármester és a tanács.15 A magyar városok 
kérését a magyar királyi helytartó és tanácsa támogatta, azzal érvelve, hogy a pozso-
nyi, soproni és nagyszombati polgárok régi jogai nem sérthetik a bécsi kereskedőket, 
amint nem sérti a magyarországiakat sem az, hogy áruikat csak Bécsben adhatják el, és 
hogy boraikat Ausztrián át nem szállíthatják Csehországba. Azt kérte tehát a helytartó 
és tanácsa, hogy ne magyarázzák félre a kiváltságok megtartását. Az Alsó-ausztriai 
Kamara azonban a kérés elutasítását javasolta. A döntés ugyan nem ismeretes, de az 
árumegállító jog érvényesítéséről nincs információnk. Az uralkodó fenn akarta tarta-
ni székvárosa kereskedőinek vezető szerepét. Már idézett véleményükben a bécsiek 
egyébként a hozzájuk érkező személyek ellenőrzését javasolták.16 

A következő szigorítás 1556-ban lépett hatályba. Akkor ugyanis, bizonyára az ép-
pen folyó török hadjárat miatt a hatóságok kitiltották Ausztria területéről a „rác” és a 
„török” marhakereskedőket. Mindkét idézőjelbe tett szó némi magyarázatot kíván. A 
feszült helyzetben mindkét náció tagjai gyanúba keveredtek. Az általánosítás termé-
szetesen ebben az esetben is helytelen, még akkor is, ha tudjuk, hogy néhány esetben a 
gyanú nem volt alaptalan. A rácok között valóban voltak, akik kémtevékenységet foly-
tattak, (igaz, mindkét részre), azonban nemcsak ezért keveredtek gyanúba, hanem mert 
városaik, például a hódoltságban fekvő Ráckevi kereskedői közvetítők nélküli, közvet-
len kapcsolatot tartottak fenn bécsi kereskedőkkel. A ,,török” kifejezés pedig nyilván-
valóan a hódoltságban lakó, nem pedig a török nemzetiségű, vagy a hódoltságból jövő 
személyeket jelentette, hiszen az utóbbiak között lehettek a Magyar Királyságban lakók 
is. Így tehát a szigorítás után a kereskedelem lebonyolítása a Magyar Királyság kereske-
dőinek volt fenntartva. Természetesen azt nem lehetett ellenőrizni, hogy a kereskedő az 
Oszmán Birodalom alattvalója-e, vagy a Magyar Királyság egy olyan lakója, aki csu-
pán üzleti ügyeit intézve tartózkodik a török megszállás alatti területen. A hadiállapot 
körülményei között a kémektől rettegő bécsi hatóságok – a gyanakvás mindent elöntő, 

Az egyes áruk értékét szabályzatokban rögzítették, ez volt az ún. vámérték, ez után 
szabták ki a szintén rögzített vámot. A vámérték meghatározása volt a kereskedelem-
ből nyerhető jövedelmek szabályozásának leghatékonyabb módja. A vámérték ugyanis 
eltérhetett, s gyakran el is tért a piaci értéktől, ahogyan ezt a marhakereskedelemben is 
megfigyelhetjük. Például 1542-ben az ökör vámértéke 10 forint volt, piaci értéke pedig 
ennek fele, 5 forint.13

Az újjászervezett adminisztrációnak óriási problémát jelentett, hogy a kereskedelmi 
forgalom egy ellenséges hatalom területén haladt át, a kereskedők a Habsburgokkal ha-
diállapotban álló Oszmán Birodalom alattvalói voltak. Mivel az onnan származó élel-
miszerekre, továbbá a Német Birodalom déli része és Észak-Itália felé haladó közvetítő 
kereskedelem hasznára is igényt tartottak Bécsben, csupán a forgalom hátrányainak 
minimalizálására törekedtek, elsősorban arra, hogy fegyverek és más, annak használ-
ható eszközök ne kerüljenek ellenséges területre. I. Ferdinánd király 1544. szeptember 
28-án kibocsátott rendeletében leszögezte, hogy felségterületéről „bármilyen hadiszer-
szám, páncél, sisak, dárda, puska, kés, vasszerszám, továbbá bármifajta fém és élelmi-
szer meg bármilyen dolog, ami az ellenségnek hasznos és szükséges”14  kivitele a leg-
szigorúbb tiltás alá esik. Ez a rendelet oly tágan szabta meg a fegyverek és az ellenség 
számára hasznos áruk fogalmát, hogy annak következetes betartatása a kereskedelem 
megszűnését vonhatta volna maga után. Ám mivel az áruforgalom fenntartása nem-
csak Ausztria húsellátásának biztosítása, hanem az iparcikkek importja érdekében is 
szükségesnek mutatkozott, az intézkedés a következő évtizedekben nem ment át a gya-
korlatba. Egyedi engedélyeket – nem is keveset – továbbra is kiadtak, és az ügyes keres-
kedők, bejáratott korábbi kapcsolataik felhasználásával, rövid idő alatt megteremtették 
azokat a formákat, amelyek közt továbbra is megfelelő módon dolgozhattak. E formák 
közül a budai polgárjog elismertetése volt az egyik, amely megfelelt az új helyzetnek és 
lehetővé tette élőállat, bor és más mezőgazdasági cikkek ausztriai exportját, illetve biz-
tosította a Bécsből Magyarországra irányuló iparcikkek, például kések, szögek, sarlók 
importjának folyamatosságát.

A másik probléma, amelynek megoldására szintén sort kellett keríteni, a vásárok 
helyének kijelölése és a magyar kereskedők mozgásának szabályozása volt. Ennek előz-
ményei még a Mohács előtti időszakra nyúlnak vissza, ugyanis a bécsi kereskedők még 
a török hódítás előtt igyekeztek korlátozni a magyar (és más idegenek) jelenlétét váro-
sukban. 1515-ben császári rendelet írta elő, hogy az idegen kereskedők nem rendezhet-
nek be Bécsben önálló háztartást (khein aigen kuchen halten), csupán polgárházaknál 
és vendéglőkben tarthatnak szállást.

Az 1515. évi rendelkezés érvényben volt 1544-ben is, amikor az újraszabályozás 
napirendre került. A körülmények ekkorra alaposan megváltoztak, hiszen Buda török 
kézre kerülésével teljesen új helyzet állt elő, s az abból után bekövetkező változásokhoz 
a társadalom minden rétegének, így a kereskedőknek is alkalmazkodni kellett. El kel-
lett fogadni azt a tényt, hogy a korábbi magyar királyság területének egy jelentős része 
– amely a kereskedelem szempontjából továbbra is elsőrendű fontosságú volt – egy 
ellenséges hatalom, az Oszmán Birodalom részévé vált. Az onnan jövőket ellenségnek 
tekintették, mindenkiben török kémet szimatoltak. A Bécsben élő magyarok nem érez-
hették magukat biztonságban. 1547-ben a polgármester elé idézték és összeírták őket, 
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vörös posztó a (foglalkozására nézve posztókereskedő) bécsi polgármester szemében, 
hiszen Nagyszombat mindig a Habsburg-pártot követte. Vagy annyira előítéletes volt a 
bécsiek gondolkodása, hogy minden magyarban, még a nagyszombatiakban is a „bu-
daiakat” látták, vagyis azokat, akiket felelősnek tartottak a budai németek 1529. évi 
lemészárlásáért? A tragikus esemény emlékezete elevenen élhetett ebben a közegben, 
hiszen számos pesti német polgár rokona élt Bécsben, akik annak hírét fenntartották. 
De azt gondolom, a hirtelen indulatkitörésnek ez csak egyik oka. Furcsa lélektani hely-
zetnek vagyunk tanúi. A magyar élelmiszerek (s itt a lábon hajtott szarvasmarha mellett 
a borra, a mézre, a gabonára is kell gondolni, hiszen ezekből is tekintélyes mennyiségű 
exporttal számolhatunk) pótolhatatlanok, a Habsburg-birodalom városainak fogyasz-
tásában, hiszen nemcsak Bécs, de a délnémet városok, így Nürnberg, Augsburg, Ulm, 
továbbá Köln, Prága, ellátásához is nélkülözhetetlenek. Ám a forgalom növekedésére a 
hadiállapot körülményei között került sor, s ilyen körülmények között, a folyamatosan 
elszenvedni kényszerült török hadisikerek sokkoló hatása alatt érthető, ha egyre mé-
lyült a gyanakvás, a magyar kereskedők, a forgalom lebonyolítói irányában, akik egyre 
inkább a török megszállta területen voltak kénytelenek tevékenykedni. Nagy volt a féle-
lem attól, hogy az élelmiszer nem érkezik meg a fogyasztókhoz, de ugyanakkor erősen 
tartottak a forgalmat lebonyolító kereskedőktől is. A Bécsbe eljuttatott élelmiszereket a 
városfalak védelmében álló polgárházak asztalánál jóízűen elfogyasztották, de az árut 
a fogyasztókhoz eljuttató kereskedőknek csak falakon kívül jelöltek ki tartózkodási 
helyet. Az 1556. évi beutazási tilalmat egyébként 1561-ben meg is erősítették.

A helyzet ellentmondásosságát növelte, hogy a bécsi és a környékbeli mészárosok 
külön engedély alapján, legmesszebb Győrig, a hódoltság határáig mehettek az alföldi 
tőzsérek elé. A németek és más külföldi marhavásárlók viszont csak a bécsi, illetve ma-
gyarországi kereskedők közvetítésével köthettek üzletet a hódoltságiakkal. Ez a szabá-
lyozás számukra kétségkívül komoly hátrányt – áremelkedést – jelentett. Érthető tehát, 
hogy panaszaikkal újra és újra megkísérelték a tilalom feloldását elérni. Így 1569-ben 
a magyaróvári, pozsonyi, győri, kőszegi tőzsérek elővásárlásait (azaz az állatoknak a 
hódoltsági területen történő felvásárlását) tették szóvá és az árcsökkenés reményével 
kérték a hódoltságiak beutazási tilalmának feloldását. Mondván a kémek úgysem közü-
lük, hanem az idegenek közül kerülnek ki.

1570. július 12-én Károly főherceg az uralkodótól kapott felhatalmazás alapján vé-
gül is engedélyt adott a debreceni, váradi és más „alsó-magyarországi” (ez adott eset-
ben a déli területet jelentette) marhakereskedők ausztriai beutazására. Az intézkedés 
azonban rövid életű, átmeneti állapotot rögzített, mert az ausztriai zaklatások, a növek-
vő költségek, és a dél-dunántúli kereskedelmi útvonalak elzáródásának hatására (amit 
az olasz kereskedők társaságának győri áttelepülése követett) a megszállt területről ér-
kező tőzsérek maguk is a Magyar Királyság hetipiacain és vásárain kívántak túladni 
árujukon. Az 1570-es évtizedben Magyaróvár és Győr, illetve a Nagyszombattól keletre 
fekvő Vág-menti mezővárosok – Galgóc, Nyárhíd, Komjáti, Sempte, Sellye, Galánta – 
lettek az állatkereskedelem meghatározó színhelyei.

Az állatkereskedelem ezzel helyileg és részben személyileg külön vált a kereskedés 
többi ágától és saját szabályai szerint lánckereskedelemként folytatódott. A hódoltság-
ból, a Partiumból, Erdélyből érkező állatokat – függetlenül attól, hogy nagy vagy kiske-

fokozódó légkörében – egyre inkább össze is mosták a kettőt, s a Magyar Királyságból 
érkezettekkel is úgy bántak, mint a „törökökkel”. Érzékletes példával szolgál erre két 
nagyszombati kereskedő, Ferenczy Mátyás és Szabó Lőrinc esete, akik 1556 március 
elején érkeztek Bécsbe. A velük történtekről ők maguk számoltak be városuk bírájának 
írott levelükben, amelyet páratlan értéke miatt teljes terjedelemben közlök.

1556. március 3. Bécs. Ferenczy Mátyás és Szabó Lőrinc – Nagyszombat város bí-
rájának.

[Címzése:] Adassek Az mÿ Nemes es Thÿztelendö Urunknak es Bÿrannknak 
Lessenprandt Sebesstÿennek Nagÿ Zombatÿ bÿranknak

[A levél külzetén későbbi kéztől:] 
1556. 3a MartiiMathiae Ferenczy et Laurentii Szabó

Kezenetewnket es hÿwsegös zolgalatunkat Irÿuk Mÿnttÿztelendö Nemes Uraÿnk-
nak, Towaba ezt Irÿwk tÿ kegÿelmetöknek, hogÿ itt bechbe az polgar Mestör Eleÿbe 
wÿwenek bennewnk, es az polgar mestör meg kerdöze honnan walokwagÿnk, mÿs 
meg mondek hogÿ zombatiak wagÿnktowaba aztÿs elö kerr hogÿ wagÿon waros lewele 
Nalunkaztÿs meg mutatok nekÿ, Mÿnd erreis Mÿnket zabadonnem hagÿa hogÿ Jarÿunk, 
hanem kezest kellet Magunkertbechÿ embört keresnewnk, wegre masod napon egÿ 
azkezest be wÿwök es sok Jambor elött mÿnd az kezestes mÿnd mÿnket Nagÿ rutt 
bezedökel Illette, az kezeskedig gruber miclos, es ezt te Kegÿellmetöknek tuttaraadom 
ezt egÿnehanzor monda hogÿ ollÿan arulok wagÿwnk mÿntt az kÿk budan laknak, azert 
egÿet sem hagÿaz Zombatiakba zabadon Jarnÿ mÿnt az raczoknak,azerttÿ kegÿelmetök 
lassa ha illÿen newet kellÿön wÿselewwnk, mert ezt zömelÿ walogatas nekwl motta sok 
Jambor elött, meeg egÿebekÿs intnek wala hogÿ ez dolgottel ne Zenwedÿwk, azert lassa 
tÿ kegÿelmetök, mertmost mÿ raÿtunk lött ez vtannis walakÿ ide fel Iwkezes nekwl be 
nem bochatÿak meg hÿdÿe kegÿelmetökIsten tarcha meg tÿ kegÿelmetöket, 

Adatott bechbe Marti3 napÿan 1556
Ferenchÿ Mathias
Zabo Lörÿncz 17

A bécsi polgármester, Hans Übermann, mint olvashattuk, két súlyos sértést vágott a 
nagyszombatiak fejéhez. Azzal a szidalommal illette őket, hogy olyan árulók, mint akik 
Budán laknak. Vajon mire gondolhatott Übermann? Talán az ő szemében mindenki, 
aki nem menekült el a török megszállás elől Budáról, az automatikusan árulónak szá-
mított? Az, hogy úgy bánik a magyar kereskedőkkel, mint a rácokkal, akiket kitiltottak 
Ausztriából, szintén igen rosszul érintette őket, hiszen Nagyszombatból megfelelő iga-
zoló iratokkal ellátva indultak el. Levelükből kiderül, hogy nem a török hódoltságból 
érkeztek, tehát nem lehetett összetéveszteni őket a török fennhatóság alatti területen 
élőkkel, így nem is lehetett volna velük szemben érvényesíteni az onnan beutazóknál 
alkalmazott rendszabályokat, amelyeket mégis kiterjesztettek rájuk.

A legnehezebb kérdés azonban az, miért éppen Nagyszombat két polgára váltotta 
ki ezt a súlyos indulatot? Ők ketten, személyükben aligha hordoztak valamilyen rosz-
szat, egyszerű kisemberek voltak, Szabó háza Nagyszombat egyik szegénynek számító 
részében, a Posztó utca nyugati oldalán állott.18 De a város maga egésze sem lehetett 
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A hABsBurg-párti BudAi polgároK táMogAtásA 1541 után

A Buda ostromakor a nagypolitikában fontos szerepet játszó vezető polgárok további 
sorsa szorosan összekapcsolódott az új hatalommal. Mint láttuk, a Magyarországon 
berendezkedő Habsburg-adminisztráció komoly részt vállalt a gazdasági élet megszer-
vezéséből, és természetesnek tűnik, hogy a hatalom gyakorlóival mindenki igyekezett 
minél bensőségesebb összeköttetésbe kerülni. Ehhez jó alapot adott az a tény, hogy a 
magyar kereskedők valóban életüket, egzisztenciájukat kockáztatták a kereszténység 
védelmében a Habsburg-seregek Buda alatti sikeréért. I. Ferdinánd király és környe-
zete nem is felejtette el ezeket a szolgálatokat, és elhatározta a budai „árulás” minden 
résztvevőjének (és családjuk tagjainak) hathatós támogatását. ,,Budai árulás” alatt azt 
a cselekvéssort értették, amelynek keretében a Szapolyai János király halála után öz-
veggyé lett Izabella özvegy királyné megkísérelte beengedni Wilhelm von Roggendorff 
Habsburg-párti hadvezér katonáit.21 

A támogatás mértéke különböző volt, függött természetesen az elszenvedett károk 
nagyságától, de kétségtelenül attól is, hogy az érintett kereskedőnek milyen udvari kap-
csolatokat sikerült kiépítenie, sőt még attól is, milyen elszántan küzdött veszteségei 
megtérítéséért.22 Az uralkodónak szinte hetekkel Buda veszte után lehetősége is nyílt 
kimutatni jóindulatát, s amikor a budai árultatás szereplői Pálczán Péter, Bornemisza 
Tamás, Bornemisza Gergely, Drayling Tamás, Bácsy Ferenc, Bácsy Benedek, Kor-
csolyás Péter hozzá fordultak segítségért, nem is csalatkoztak.23  Ők egy különleges 
csoportot képviseltek a menekültek tömegében. Mindannyian ismert kereskedők, így 
a támogatás nemcsak konkrét pénzössszegeket jelenthetett, hanem különféle jogokat, 
adminisztratív kedvezményeket a kereskedelmi tevékenységben. Sőt, mivel kapcsolat-
rendszerük hatékonyabban működött, könnyebben szót értettek a Habsburg-gazdaság-
politikát irányító intézményekkel, a Magyar és az Udvari Kamarával, ahonnan nemcsak 
kölcsönöket, kedvezményeket, hanem megrendeléseket is képesek voltak szerezni. Ám 
ezekkel az előnyökkel, a különféle támogatásokkal az egyes személyek igencsak eltérő 
módon éltek. Aki elég erővel és szerencsével bírt az újrakezdéshez, az komoly zökke-
nők nélkül lendítette tovább üzletét menekülése után is, de olyanok is bőven akadtak, 
akik nem voltak képesek folytatni vállalkozásaikat. Úgy tűnik, a budai menekült keres-
kedők mintáján szinte az egész ország gazdasági életének mozgása, nagy átalakulása 
hűen nyomonkövethető és megismerhető.

A budáról nagyszombatba került kereskedő-polgárok szerepe a város életében döntő 
fontosságú volt. A városok élete is sajátos jellegzetességeket mutat, és mint volt róla 
szó Nagyszombat fellendülésében kétségkívül volt szerepe a Budáról odamenekült 
jólképzett, jó kapcsolatokkal rendelkező kereskedőknek, az egyén és a város boldo-
gulása összefonódott. Mint ismeretes Buda fejlődése évszázadokra megtorpant hiszen 
1541-től lakosságának legnagyobb részét elvesztette. Ám a Budáról elmenekültek leg-
értékesebb, azaz legnagyobb tőkével és jelentősen kiterjedt kapcsolatrendszerrel ren-
delkező része azonban régóta ápolt összeköttetéseik színhelyén, Nagyszombatban foly-
tatta tevékenységét.

reskedők hajtatták fel – többnyire az ausztriai közlekedésben nem gátolt nagyszombati, 
győri, magyaróvári, kisebb számban pozsonyi és somorjai polgárok, környékbeli (fő-
ként határmenti) falvak parasztjai, később végvári katonák is, vették át és vitték tovább 
nyugat felé.

Ha a marhakereskedelemtől technikailag különváltan is, de változatlanul aktuális 
probléma maradt a központi kormányhatóságok számára a hódoltságiak és erdélyiek 
bécsi bevásárló kereskedése, ami zavartalanul folytatódott, noha a kémkedés és még 
inkább a fegyverek, illetve más hadicikknek számító anyagok csempészésének veszé-
lye változatlanul fennállt. Nem vezetett, mert nem is vezethetett eredményre a magyar 
országgyűlés által 1563-ban elfogadott törvénycikk a hadicikkekkel és rézzel történő 
kereskedés betiltásáról.

Az 1564 június elsejei dátummal kiadott uralkodói rendeletnek és az Udvari Ka-
mara ehhez kapcsolódó parancslevelének sem volt sok foganatja. Pedig a rendelet az 
előzőekhez képest további szigorításokat vezetett be. A hadfelszerelésen kívül például 
a kaszák és sarlók kivitelét is az Alsó-ausztriai Kamara egyedi engedélyéhez kötötte, 
mert azokból megállapítása szerint a törökök szablyát kovácsolnak. A jobb ellenőr-
zés érdekében előírta, hogy minden kereskedőt a vámokon felmutatandó kísérőlevéllel 
(„offen schein”) kell ellátni, amely a kereskedő nevét, nemzetiségét, vagyoni állapotát, 
az áru eredetét és úti célját egyformán tartalmazza. A gyanús és kísérőlevél nélkül 
utazó személyek kivétel nélkül feltartóztatandók, áruik tilalom alá helyezendők. Ha a 
vámosok valamely csomagot gyanúsnak találnak, azt (a bécsi vámon történt megpecsé-
teléstől függetlenül) felbontathatják és el is kobozhatják.19 

A virágzó fegyvercsempészetet ez a rendelet sem tudta visszafogni, miként több 
fegyvercsempészési botrány kirobbanása után az 1572. április 29-én hozott királyi ren-
delet sem, pedig az további szigorításokat tartalmazott. Megtiltották, hogy az ausztriai 
kereskedők fegyvereket adjanak el Magyarországra s különösen Pozsony és Nagyszom-
bat lakosainak. Őket, mint vámmentességgel bíró polgárokat a vámokon fokozott figye-
lemmel kellett kísérni. Bécs város polgármestere felelősséggel tartozott egyfelől azért, 
hogy az ellenőrzés kijátszásával a tiltott árukat nehogy a külvárosi kertekben tárolják s 
onnan szállítsák tovább, másfelől pedig annak biztosításáért, hogy a városba beérkező 
minden fegyvert, páncélt rendszeresen jegyzékbe foglaljanak és ezeket negyedévente 
az alsó-ausztriai Kamarának átadják. Az intézkedés különösen hangsúlyozottan terjedt 
ki az előkelő, nemesi személyekre, de még az egyháziakra is. A végvári főtisztek az 
1563. évi 67. tc. alapján arra nézve kaptak szigorú parancsot, hogy minden módon aka-
dályozzák meg a katonáknak a törökökkel folytatott fegyverüzleteit. A fegyvercsem-
pészet így a következő években óriási méretekben folyt tovább, és a magyarországi 
kereskedők mozgásának korlátozását célzó rendelkezések is legfeljebb csak megnehezí-
tették, de meg nem akadályozták. A kamarai levelezés tele van csempészési ügyekkel, 
pedig bizonyára csak töredékük lepleződött le.20
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netWorK of contActs BetWeen the centre of the hungAriAn KingdoM - BudA - 
And nAgyszoMBAt in the post-Mohács decAdes

ABstrAct

After 1526 the network of the Hungarian capitals’ relations changed. After the loss to the Turks of Nándor-
fehérvár (1521), the key to the country, the safety of trade in Southern Hungary could not be guaranteed 
by the Habsburg forces concentrating more and more on the defense of Vienna. The number of Ottoman 
raids and plundering incursions increased, so trade traffic shifted to the region north of the Danube, the 
only effective defensive line. A contributory factor was the “saturation” of the new capital, Pozsony: there 
was no possibility to build new houses, the magistrate put administrative obstacles to those who wanted 
to move in. Within the walls of Nagyszombat, however, there were still vacant plots available. After 1541 
the town became a significant economic centre of the country. 

With 79 consignments, its merchants were the fourth largest of the kingdom after Vienna, Pozsony 
and Székesfehérvár in 1542. They all but monopolized trade with the Moravian and Bohemian towns and 
carried on vivid trade with Vienna. As early as in 1547 the guild of merchants acquired new privileges, 
with the old ones also put down in a charter. The economy of the town underwent explosive development. 
(This is symbolized by the completion of the still extant Town Tower completed in 1574 at the considerable 
expense of 4690 florins). The upswing was largely contributed to by the presence of refugees. The first 
wave from the capital arrived in Nagyszombat after 1541, the influx being continuous, many dwellers of 
Buda and Pest coming (some of them along a roundabout way, through Várad, Debrecen, Gyula).
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