
CVfORDULÓK 

650 éve kapott 
városi kiváltságokat Gyöngyös, 
Rimaszombat és Szécsény 

Ritka esemény a magyar történelemben: egyazon napon, 1334. május 5-én három olyan tele-
pülés szerzett városi jogokat , amely — ha kisebb megtorpanásokkal, visszaesésekkel is — 
napjainkig őrzi és fejleszti urbánus életformáját . 

A XIII . század végétől nagyot lendült a gazdaság és társadalom fejlődése Magyarországon. 
Kialakultak a kiváltságos rendek, létrejött az egységes jogállású jobbágyság, amely saját há-
zában, sa já t jószágaival önállóan gazdálkodott a telkeken, szabad költözési jogot, településein 
pedig bizonyos önkormányzatot élvezett. A rendiség megszilárdulása és a társadalmi méretű 
munkamegosztás fokozódása — az árutermelés fejlődése, a földművelés és a kézműipar között 
közvetítő kereskedelem fellendülése — eredményeként több száz kedvező fekvésű helység fo-
kozatosan piaci, igazgatási és kultikus központtá vált, melynek döntő lépését az jelentette, 
hogy saját hatalmi súlyukat és jövedelmeiket növelni remélő földesuraik — egyházi vagy vi-
lági főnemesek — városi jogokat szereztek az uralkodóktól. 

Gyöngyös, Rimaszombat és Szécsény az Anjou-kor egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb 
nagyurának, a mai szemmel igen ellentmondásos életvitelű Szécsényi Tamásnak köszönheti 
városi kiváltságait. Az Árpád-ház kihalását követő hosszú trónharcok véglegesen megosztották 
az egész felvidéki bir tokos nemességet. A legerősebb önkényúr , Csák Máté nádor a cseh 
Vencel trónigényét támogatta, és vérrel-vassal a befolyása alá vonta az északi vármegyék 
nemességének zömét. 

Amikor 1312. június 15-én a Kassa melletti Rozgony határában a döntő csatára sorakoztak 
Csák Mátyus szövetségesei, az Amádéiiak, oldalukon állt szinte a teljes nógrádi, hevesi és 
honti nemesség is, mig Károly Róbert pár t ján alig néhány tehetősebb itteni nagyúr szállt 
harcba. Köztük volt, sőt meg is sebesült a Kacsics nembeli Falkos ági Tamás, lublói várnagy is. 
A nagy győzelem után I. Károly, mihelyt módja nyílott rá, bőkezűen megajándékozta hiveit, 
és egyúttal könyörtelenül leszámolt ellenfeleivel. Tamás, akit lakóhelye után a források Szé-
csényinek (de Zechen) neveztek, élete további négy évtizedében Károly Róbert, majd fia, 
I. Lajos egyik legfőbb bizalmasa lett. Hűsége jutalmaként több vármegye főispánja, 1321-től 
1342-ig erdélyi vajda, élete végén (1349—1354) pedig országbírói tisztségre emelte királya. 
Gátlástalan birtokszerző volt, minden alkalmat — udvari befolyását, fegyveresei nyers erő-
szakját is — kihasználva évtizedeken át üldözte a Csák-párti nemeseket, elérve, hogy I. Károly 
e hűtlenektől elkobozza és neki adományozza birtokaikat. Ez a törekvés egybeesett az első 
Anjou királyunk ama szándékával, hogy dinasztiájához hü emberek legyenek az ország leg-
nagyobb földbirtokosai. 

Szécsényi Tamás apja, Farkas ispán már a két utolsó Árpád-házi király idején éles ellen-
tétbe került a Kacsics nemzetség Illés ágával, amikor a nemzetségi birtokokból mindkét ág 
önállóan birtokolt uradalmat szándékozott kialakítani. Az Illés ág öt tagja, Péter fiai Péter, 
Mikus, Jákó, Leusták és Mihály váraik — a nógrádi Baglyaskő, Hollókő, Somoskő és Sztra-
hora —, valamint falvaik elvesztésével bűnhődtek azért, hogy Csák Máté híveiként fegyvert 
fogtak Károly Róbert és alattvalói ellen. Az 1320-as években így Nógrád megyében mintegy 
harminc falu és birtokrész került a rettegett nagyúr kizárólagos tulajdonába, amelyek igazga-
tási központjául Szécsény, Tamás vajda lakhelye kínálkozott. Az Ipoly völgyében, forgalmas, 
az el térő természeti adottságú alföldet és felföldet összekötő, ezért az árucserét lebonyolító 
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utak kereszteződésénél fekvő helységnek már 1330-ban említ ik vásárait. Egy 1333-ban kelt 
határleirás szerint a település két utcából és szegből állt, két, kőből épült templomát is említik. 
Szécsényi Tamás 1332-ben XXII. János pápától kiváltságlevelet kapott egy kolduló szerzetes-
rend, a ferencesek kolostorának felépítésére is. Szécsény tehát az 1330-as évek elején már 
igazgatási, kereskedelmi és vallási-kulturális központnak számított. 

A XIV. század első harmadában földcsuszamlás következett be Heves vármegye hatalmi és 
birtokviszonyaiban is. A nemesség túlnyomó többsége itt is Csák Máté hívévé szegődött, az 
Anjou trónigénylőnek itt is csak kevés támogatója volt. Az Aba nembéli Csobánka ispán nem-
zetségi székhelye a mai Mátraliired határában a tatárjárás után épült Bene vára volt. Fiai közül 
János kapta Gyöngyöst és tartozékait, Péter pedig Visontát. Bár János fiait III. Endre 1300-ban 
rablás és gyilkosságok miatt fej- és jószágvesztésre Ítélte, ugyanők 1301-ben még háborítatla-
nul megosztoztak Gyöngyös és Bene földjein. A rozgonyi csatában Csobánka Péter és János 
fia Dávid a trencséni kiskirály seregében küzdött, ezért később jószágaik elkobzásával bűn-
hődtek: 1322-ben Károly Róbert még csak a Bene—Gyöngyös birtokegyüttes 1/3-át vette el, 
1327-ben azonban a Csobánkák immár összes birtokaiktól megfosztattak, és az egész jószág 
Szécsényi Tamás vajda adománybirtoka lett. Gyöngyös tehát már a Csobánkák idején fontos 
és jövedelmező birtok. Kereskedelmi szerepét a nagy jelentőségű Pest—Miskolc—Kassa—Sze-
pesség felé vezető út adta. Mátrából lefolyó vizei 1301-ben már 12 malmot, kallót haj tot tak és 
a szölőmívelés is fejlett volt. 

Rimaszombat már sokkal békésebb körülmények között lett Szécsényi Tamás jószága. A vá-
ros eredeti földesura az ország egyik legfontosabb egyháza, a kalocsai érsekség volt. A hagyo-
mány szerint a város hét falu — Istváníalva, Széntver, Gernyő, Möcsény, Tehány, Tvarnas és 
Rákos — fokozatos összeolvadásával, az 1200-as évek elejétől kezdett kialakulni. A Rima völ-
gyében a nép már az Árpád-korban foglalkozott bányamüveléssel, kiváltképpen rézkitermelés-
sel. A XII I . század közepén Rimabánya mellett gazdag aranytelért tártak fel, és a kalocsai ér-
sek kiaknázásuk érdekében hospeseket telepitett a bányához. Váncha István érsek 1268-ban 
kiváltságokat adományozott az itt élőknek: a lakosok maguk közül bírót és 12 elöljárót vá-
laszthattak, akik jogosultak voltak bíráskodni a kisebb-nagyobb vagyoni és bűnügyekben. 
A hospesek saját anyanyelvük szerint jelölhettek papot maguknak. E kiváltságok fejében az 
egész telket művelő lakosok évente 1 uncia, a féltelkesek 3 Ft-ot, akiknek pedig nem voltak 
földjeik, a „szállásért" 2 Ft ot fizettek évente az érseknek földadó cimén, úgy, hogy ezt az adót 
a Rima völgyében lakó többi nép szokása szerint a bíró és az elöljárók szedték be. A hospesek 
kérésére az érsek elhelyezte erdööreít — akikkel korábban nyilván sok összetűzésük volt —, 
és földjeiket is a lakosoknak adományozta. Végül a szombatiak felmentést kaptak az alól is, 
hogy velük szálljanak táborba. Két évvel később, 1270-ben, hasonló szabadságot nyert Rima 
bánya, azzal a kiegészítéssel, hogy a hospesek szabadon gyűj thet tek bányatörmeléket. 1278-
ban új érsek, Forgách János került a főegyházmegye élére és ő megerősítette ,,Zumbothel" 
vagy ,,Rymua Zumbotha" és Rimabánya kiváltságait . Rimaszombat lakói tehát önkormányzatot 
szereztek, szántók műveléséből és bányászkodásból éltek, kereskedést is űztek. A város birtok-
központ lett, a johannita szerzetesek rendháza is jelentős szerepet játszott. 

László kalocsai érsek 1334-ben már úgy találta, hogy kishonti birtokai — 15 helység, köz-
tük Rimaszombat, Rimabánya, Brező és Tiszolc — részben a nagy távolság miatt eleve is csak 
kevés hasznot hoznának neki, másrészt azokat a zűrzavaros időkben egyes nemesek már el is 
foglalták, ezért olyan megállapodásra jutott Szécsényi Tamással és két fiával, Kónyával és 
Mihállyal, hogy elcseréli azokat a vajda úr — korábban Bács és Szeréül megyék ispánja — ez 
utóbbi megyékben fekvő, ugyancsak 15 faluból álló birtokaival. Ebben az esetben tehát két 
királyhű főrendi személyiség egyenrangú cserét hajtott végre, a jövedelmezőbb gazdálkodás 
érdekeit tartva szem előtt. Szécsényi Tamás említett birtokügyletei mögött nem nehéz felfe-
dezni azt a céltudatos szervező munkát, amellyel igyekezett korábbi, szétszórt birtokait a kor 
igényeinek megfelelő uradalmakká — egységesen igazgatott, gazdálkodó birtokegyüttessé — 
formálni. A három vármegyében három birtokközpontot kívánt kiépíteni: nógrádi falvainak 
Szécsényt, a hevesieknek Gyöngyöst, a kishontiaknak pedig Rimaszombatot, amelyek már ko-
rábban megindultak az igazgatási, ipari, piaci és egyházi központtá fejlődés út ján. 

Ilyen előzmények és célkitűzések következménye az a három, egymással — a helynevek 
kivételével — szóról szóra megegyező királyi kiváltságlevél, amelyet I. Károly 1334. má-
jus 5-én bocsátott ki érte „vérét is hullató" híve, Szécsényi Tamás kérésére. Szécsény, Rima-
szombat és Gyöngyös lakosai olyan szabadságot és előjogokat nyertek, amelyekkel Buda város 
telepesei és polgárai éltek a város alapítása óta, továbbá — és ez' nagyon lényeges — ók és 
örököseik engedélyt kaptak arra, hogy szabad akaratuk szerint e településeket körülkerí t-
hessék a védelmet szolgáló falakkal, és bástyákat vagy más, hasonló erősségeket építsenek. 
A kiváltságlevelek tehát igen magas szintű jogokat biztosítottak Szécsényi Tamásnak, a három 
város lakosainak és örököseiknek. Mennyiben váltak valóra mindezen privilégiumok? Erre — 
a források hiánya miatt — már jóval nehezebb választ adni. A fallal körülkerítés jogilag im-
munitást jelentett a vármegyei hatósággal szemben, a „civitas" lakosai, a „hospesek" közvetle-
nül a király bírói hatalma alá kerültek. A fallal kerített civitasoktól már a XV. század elejétől 
megkülönböztették az oppidumokat, vagyis a mezővárosokat, amelyeket nem védtek falakkal 
és tornyokkal , és a földesurak befolyása megmaradt a kormányzati—bírói ügyekben. Nos, 
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Gyöngyös és Rimaszombat sohasem vált fallal körülkerített várossá, mégis az önkormányzati 
jogok széles körét szerezte meg, védelmezte és bővítette a századok során. Ezzel szemben Szé-
csény a jogosítvány kelte után ugyan több mit 120 évvel, végül is kellőképpen megerősített 
vár (castrum) lett. Szécsényi László, az 1354-ig élt Szécsényi Tamás ükunokája az 1440-ben bir-
tokaira törő, zsoldosokká, rablókká züllött husziták ellen másfél évtizeden át váltakozó siker-
rel igyekezett védelmezni birtokait. Szécsény, Rimaszombat és Gyöngyös egyaránt sokat szen-
vedett a husziták zaklatásaitól, sarcolásaitól. Hunyadi János már 1451-ben felhatalmazta hívét, 
Szécsényi Lászlót Szécsény megerősítésére, azonban a nagy fegyveres népet tar tó és ezért tel-
jesen eladósodott nagyúrnak nem volt pénze ekkora építkezésre. Csak miután az utolsó Kacsics 
nembeli Szécsényi két vejének, Losonczy Albertnek és Guthi Országh Jánosnak királyi jóvá-
hagyással zálogba adta Szécsény és Hollókő uradalmait, az ú j földesurak kezdtek hozzá a város 
falakkal és bástyákkal való körülkerítéséhez. Így az 1456-ban és 1461-ben kelt oklevelek im-
már ,.castrum et oppidum" jelzővel illetik Szécsényi. 

Vajon miből állt Szécsény, Rimaszombat és Gyöngyös középkori polgárainak szabadsága? 
Csak analógiákból következtethető, hogy a „budai jog" élvezete az összes földesúri szolgál-
tatás summapénzzel való megváltását, szabad bíró- és plébánosválasztási jogot , vásártartási 
— esetleg kocsma- és mészárszéktartási — jogot és vámmentességet jelenthetett . Rimaszom-
batról tudott, hogy a város tanácsa minden perben elsőfokú bírói fórum volt, 1601-ben még 
pallosjogot is szerzett, polgárai teljes vámmentességet élveztek, és a fiúörökös nélkül elhalt 
polgárok vagyonát a városi közösség örökölte. 1549-ben I. Ferdinánd vásárjoggal bővítette 
a polgárok kiváltságait, amelyeket a Habsburg uralkodók 1578-ban, 1612-ben, 1637-ben, 1662-
ben, 1667-ben, 1693-ban, majd 1714-ben és 1725-ben is megerősítettek, természetesen soha sem 
ingyen. A XVIII. században Rimaszombat újabb anyagi áldozatokat vállalva megváltotta ma-
gát fő földesurai, a Forgáchok hatósága alól. 

Akármennyire izgalmas is, itt nincs rá mód, hogy a három oppidum fejlődését részletezzük 
— ezt tanulmányok és városmonográfiák igyekeztek feltárni már eddig is, és remélhetőleg a 
jövőben is folytatódik a historikusok érdeklődése e városok társadalom-, gazdaság- és műve-
lődéstörténete iránt. Hiszen Szécsény a török hódoltság idején fontos végvár a bányavárosok 
védelmi vonalában, Nógrád mellett a hódolt Pest—Pilis—Solt és Heves valamint Külső Szolnok 
vármegyék nemességének egy része is itt húzódott meg. Gyöngyös és Rimaszombat magyar-
sága „civil" életet élt, és messze földön híres kézművesei szorgoskodtak. Különösen sok dicső-
séget szereztek a rimaszombati ötvösök, lakatosok, kardmívesek és szíjgyártók remekei. Gyön-
gyösön a mészárosok — akik fö hivatásként űzték a marhakereskedelmet — az első céh alapi -
tói (már 1498-ban!), majd itt is sorra szereznek céhkiváltságokat a legkülönfélébb mestersége-
ket üzó iparosok. Büszke lehet mindhárom város a Rákóczi-szabadságharcban tanúsított maga-
tartására. Az 1705-ös szécsényi országgyűlés nemzeti történelmünk egyik kiemelkedő ese-
ménye, míg Gyöngyös Vak Bottyán nyugvóhelye, és Rimaszombat is a kezdetektől szívvel-
lélekkel támogatta a nemzeti, rendi és vallási szabadságért küzdő kurucokat. 

A három város fejlődését kisebb-nagyobb megtorpanások kísérték. Szécsény már a XVIII . 
század végétől álmos kis mezőváros, és csaknem két évszázadon át fokról fokra lemarad az 
ipari, kereskedelmi fejlődésben. Gyöngyös ugyan a reformkorban is jelentős, széles régióban 
piaci és ipari központként funkcionáló, kiváló iskoláiról híres város, ám a vasúti vérkeringés 
fő áramából kimaradván a XIX. század utolsó harmadától gyáripar nélküli, csak kézműipará-
ról, boráról — és a pusztító tűzvészekről híres. Rimaszombat a reformkorban virágzó céhes 
város: nyereggyártói, guba- és pokróckészítői, gomb- és zsinórkötői, ötvösei, csutorásai mü-
vein kívül nevezetes az itteni kenyér is, a lakosok pedig szerte az országban vászonnal, szűr-
rel, gubaccsal, borral, marhákkal kereskedtek. Klasszikusaink közül Tompa Mihály, Ferenczy 
István, Blaha Lujza születtek itt. 

A XX. század első felében a három város fejlődésének iránya eltért: Szécsény megrekedt, 
Gyöngyös csak mérsékelten fejlődött, míg a trianoni béke után Csehszlovákiához került kis 
Rimaszombat ipara — a konzervgyár, a fatelepek és más üzemek révén — számottevő volt. 
A népesség száma azonban a legutóbbi évtizedekig egyik, volt mezővárosban sem növekedett 
jelentős mértékben. 

Napjainkban mindhárom település dinamikusan fejlődik. Gyöngyös a Mátra fővárosa korsze-
rű gyárakkal, színvonalas mezőgazdasági és világhírű szőlészeti termeléssel, sokrétű kereske-
delemmel, jelentős idegenforgalommal, élénkülő kulturális élettel, a GATE Mezőgazdasági Fő-
iskolai Karával, ú j lakótelepekkel. Szécsény, amely 1886-ban elvesztette mezővárosi rangját , 
az elmúlt évtizedben megszűnt tespedő határszéli nagyfalunak lenni, országosan ismert terme-

1851 1910 1930 1970 1980 

Gyöngyös 
Rimaszombat 
Szécsény 

9 832 14 426 14 870 17 727 21 213 33 117 36 928 
8 027 7 467 7 968 7 000 14 927 

2 597 3 351 3 471 5 083 4 758 5 690 6 511 

8 

1787 1 8 2 8 



löszövetkezete és Palóc Háziipari Szövetkezete mellé gyárak települtek, Skála Áruház épül t és 
megyei múzeum létesült — így 1984-töl e lnyerte a városi jogú nagyközség rangját , és hamaro-
san teljes jogú város lesz. Rimaszombat egy százezres népességű, fe lerészben magyar lak ta 
Szlovákia székhelye, „Gömörország" fővárosa. Ha az ember végigtekint e város távlati képén, 
itt is gyárak, ú j lakótelepek lá tványa fogadja . 

A 650. évfordulóról Gyöngyös és Szécsény helyi tanácsi és társadalmi szervei nagyszabású 
ünnepi p rogrammal emlékeztek meg. Gyöngyös város Tanácsa már 1980 decemberében Jubi le-
umi Intéző Bizottságot hozott létre, amely a Má t ra a l ján épült te lepülés egészét — tanácsi 
szakigazgatási szerveket , vál lalatokat , szövetkezeteket , iskolákat, közművelődési in tézménye-
ket, közgyűj teményeke t — bevon ta a sorsfordulót képező esemény méltó megünneplésébe. 
Hosszú lenne fe lsorolni az egész évben tartott rendezvényeket , amelyek kiemelten fontosnak 
tekintették, hogy a tanulói f júság megismer je a vá ros múlt ját . Tucatnyi tudományos tanács-
kozásra került sor, és a legkülönbözőbb művészeti ágak művelői muta tkoz tak be az itteni kö-
zönség előtt. A vá ros népe a ,,650 Társadalmi Munkaórá t Gyöngyösér t " akció keretében mun-
kálkodott, hogy az utcák, terek t isztábbak, gondozot tabbak, v i rágosabbak legyenek, a jubi le-
umra több beruházás — új iskolák, üzletek, lakóházak, műemléki és egyéb rekons t rukció — 
került tető alá. A helytörténet szempont jából k iemelkedő a város múl t j á t tárgyaló tanulmány-
gyűj temény, a városi szabályrendele tek és a 350. év fordu ló já t ünneplő Berze Nagy János Gim-
názium évkönyvének a kiadása, valamint 1984. m á j u s 5—6-án a Gyöngyös és az észak-alföldi 
mezővárosi fe j lődés tör ténete című regionális tör ténészkonferencia megrendezése. 

Szécsény je les eseményekben bővelkedő his tór iá jának alaposabb megismerése már a helyi 
Kubinyi Ferenc Múzeum által 1978-ban beindított Tanulmányok Szécsény múlt járól című soro-
zatával megkezdődöt t és ugyanet től az évtől jelentkezik a kitűnően szerkesztet t Szécsényi Hon-
ismereti Híradó is, évente két számmal. A mostani jubileum alkalmából 1984. május 5>-én ün-
nepi tanácsülést tar tot tak, a kis iparosok társadalmi munkában helyreál l í to t ták az egykor i vég-
vár romos kerekbás tyá já t , amely mellett emlékoszlopot állí tottak fel. A jubileumi p rogramhoz 
városszépítés, kiállítások, spor t rendezvények is kapcsolódtak. Társadalmi összefogással törté-
neti fo r rásgyű j t emény , valamint az itt élt Ferenczy Teréz és Komjáthy Jenő költők verse inek 
ú j kiadásai is napvilágot láttak. A jövőre nézve tör ténet i eseménynek számít, hogy Szécsény 
községközpont rendezése és beépí tése további célkitűzéseit — sikeres építészeti te rvpályázat 
eredményeként — sikerült meghatározni , így e műemlékekben gazdag település a jövőben re-
mélhetőleg harmonikusan bei l leszkedő ú j épületekkel gazdagodik. 

Rimaszombaton az ünnepi e s e m é n y r e a magyar kul turál is szervezet , a CSEMADOK helyi 
csoport ja emlékezet t meg: Budapestről meghívott tör ténész méltat ta a város múlt ját a szép-
számú. nagy érdeklődést tanúsí tó hallgatóság előtt. 

Pálmány Béla 

Kettős évforduló 
Hajdúböszörményben 

Hajdúböszörmény 32 ezer lakosú, nagy határú, jel legzetes alföldi város . Érdekes színfol t ja 
a Tiszántúlnak, 20 km-re a vidéki ipari és kul turál is élet egyik je lentős központjától , Debre-
centől, s ugyanenny i re az ország idegenforgalmi látványosságától : Hortobágytól . E nevezetes-
ségek mellett kevesebben ismerik és látogatják e régmúlt időktől lakott települést. 

Böszörmény neve a történeti fo r rásokban először 1325-ben bukkan fel, de első emlí tésénél 
sokkal korábbi múl t ra tekint. A böszörmény a régi magyar nyelvben már közszóként szere-
pelt, a mohamedán vallású, ke re skedő bolgár- török népelemet je lentet te . Valószínű, hogy e 
lakott hely már a fejedelemség, ma jd az Árpád-házi királyok ko rában fontos kereskedelmi 
központ volt. A ta tá r já rás idején tűntek el a böszörmények, s minden bizonnyal elpusztult a 
település is. Nem sokkal később ű j raé ledt , s 1410-ben — Zsigmond ura lkodása idején — mező-
városi rangot kapot t . Előbb Brankovics György, m a j d a Hunyadi család bir toka lett, s ekkor 
kezdett kialakulni a város hires — két beltelkes, körkörös — településszerkezete. A XVI. 
század elején a Báthori család kezébe került, majd fokozatosan török hódoltság lett, ami meg-
torpanást okozot t fej lődésében, de soha nem néptelenedet t el. 
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