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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXVI. 2018 

Veres Tünde

Kisszeben szabad királyi város Chramer György 
bíráskodása idején (1446-1447)

 A mai Szlovákiában fekvő Kisszeben városa nem tölt be kiemelt 
fontosságú szerepet a térségben, gazdasága korántsem olyan jelentős, 
turisztikai szempontból viszont egyáltalán nem elhanyagolható, már 
csak történelme miatt sem. Kisszeben története ugyanis több évszázadra 
nyúlik vissza, s a középkor folyamán a Felvidék egyik legjelentősebb 
városa volt, fejlett, virágzó gazdasággal, és kereskedelemmel, tagja volt 
a Pentapolisnak, a felvidéki városszövetségnek.1 Szerepét a koraújkorban 
kezdte elveszíteni, s a várost érintő sorozatos csapások miatt azt már nem 
is volt képes visszaszerezni. 

  Szerencsénkre azonban az egykor volt szabad királyi város sze-
repe, s virágzó, középkori városi élete azt eredményezte, hogy egészen a 
14. századtól a 19. századig jól dokumentálható annak története. A ránk 
maradt források igen sokrétűek, és információkat tartalmaznak mind a 
polgárság életére, mind pedig magának Kisszebennek a fejlődésére vo-
natkozólag. Ezek nagyrészt peres feljegyzések, adósságok, örökségek 
elrendezését megörökítő írások, amelyeket a városkönyv, a Kisszebeni 
Krónika2 foglal össze. A város jogállására vonatkozó forrásaink pedig 
nem meglepő módon leginkább királyoktól származó oklevelek, de van-
nak közöttük a Leleszi Konvent, vagy Kassa városa által kiállított iratok 
is. 

 A Kisszebeni Krónikát 1446-ban, Chramer György bíráskodásá-
nak idejében kezdték el vezetni, s bejegyzései egészen a 19. századig 
tartanak.3 Az évszázadok alatt, s a politikát követve természetesen annak 
megfelelően változott az írás nyelve, így a legnagyobb részt latin feljegy-
zések mellett találhatóak német, s kisebb részt – főként a 19. századra 

1  A szövetség többi tagja: Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa. (Sroka, Stanisław A.: A 
középkori Bártfa és kapcsolatai Kis-Lengyelországgal. Bp., 2016. 37. Továbbiakban 
Sroka, 2016.) 
2  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štatny archív v Prešove, Magistrat 
Sabinov 1446 – 1922 I–II. 97. Liber Annalum regiae liberrae civitatis Cibiniensis in 
Hungariae anno 1430 (továbbiakban MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum)
3  A Kisszebeni Krónika bejegyzései nem konzekvensen követik egymást, s több év is 
kimarad a feljegyzések közül. 
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vonatkozóan – magyar nyelvű részek is.4 Bejegyzései értékes források – 
jelen esetben, de nem csak – a középkori városi életre nézve, rámutatnak 
ugyanis a lakosok mindennapjaira, de legfőképpen problémáira. Családi 
kapcsolatok is jól rekonstruálhatóak a Krónika alapján, amely viszont 
elvezethet egy nagyobb volumenű kutatáshoz is, a városon belül jelen-
lévő kapcsolati rendszer bizonyos szintű feltárásához. Ebbe illeszkedik 
bele a városi tisztségviselők vizsgálata. A városkönyv egyes bejegyzései 
ugyanis részletesen taglalják a tanács tagjait. Legtöbb esetben csupán a 
főbíró személyét jelölik meg, de nem egy helyen találkozhatunk a 12 
esküdt nevével is. Ez lehetővé teszi az évenkénti összehasonlítást, illetve 
a vizsgálatot arra nézve, hogyan cserélődtek évente a tisztségek, mely 
családok számítottak a korszakban a legbefolyásosabbnak, kik tartották 
kezükben a hatalmat.

 A fentebb említett, másik nagyon fontos forrás, a Kisszebent 
érintő oklevelek. A köztörténetre vonatkozóan olyan információkat 
tartalmaznak, amelyek nem hagyhatóak figyelmen kívül a város törté-
netének vizsgálata során. Ezek a kiváltságlevelek, jogbiztosító iratok 
járultak hozzá Szeben felemelkedéséhez. Mint ilyet, a Szlovákiát érintő 
Hungarica kutatás sem hagyta figyelmen kívül, így az Eperjesi Állami 
Levéltárban őrzött anyag bekerült a Magyar Nemzeti Levéltár DL-DF 
adatbázisába is5 – részben. Ugyanis míg a DF-ben 42 db eredeti, Kissze-
bent érintő dokumentum található, amelynek megjelölt őrzési helye az 
Eperjesi Levéltár, addig a szlovákiai intézmény jóval több dokumentu-
mot őriz,6 amelyek – eddig számomra tisztázatlan okok miatt – elkerülték 
a Hungarica kutatás figyelmét. Mindezt annak ellenére, hogy ezek az 
oklevelek nem ismeretlenek. Már Stephanus Katona, a jezsuita törté-
nész-iskola egyik nagy képviselője is felhasználta azokat Historia critica 

4  1932-ben a Krónika latin bejegyzéseit magyarra fordították, azonban ezek a külön 
lapokra készült átírások nem kerültek kiadásra, és még annak rendezése sem történt meg. 
Ennek ellenére a fordítás, s a Kisszebeni Krónika is hozzáférhető, és szabadon kutatható 
az Eperjesi Állami Levéltárban. A tanulmányban szereplő információk legnagyobb részt 
is az évkönyv fordításából származnak, amelyeket a következő mód jelöltem: MVSR, 
ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum – magyar fordítás kézirat. 
5  Magyar Nemzeti Levéltár Diplomatikai Fényképgyűjtemény (U szekció), Szlo-
vákia, Štátny archív v Poprade Pobočka Prešov, Kisszeben város levéltára: Kisszeben 
város tanácsa. Oklevelek (U 571)
A gyűjtés során a Kisszebeni Krónikát is digitalizálták, amely ugyanezen jelzet alatt 
elérhető. 
6  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štatny archív v Prešove, Magistrát v 
Sabinove Listiny do roku 1526 (1347–1526) (továbbiakban MVSR, ŠA PO, Mgt. v 
Sabinove Listiny) 
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regum Hungariae című kötetsorozatához.7 Őt követte 1863-ban Potemkin 
Ödön, aki Sáros vármegye leírása című könyvében tételesen felsorolja 
ezen okleveleket, és azok tartalmát.8 Hasonló módon Tóth Sándor, annyi 
különbséggel, hogy a tételszerű felsorolás mellett igyekszik egy teljeskö-
rű leírásba foglalni Szeben történetét.9 Fontos megjegyezni, hogy ezek a 
szerzők mind egymás műveit használták fel, gyakran szó szerint átvéve 
egymás gondolatait. 

 Ismert tehát Kisszeben fejődése, története abból a szempontból, 
hogyan lett szabad királyi város, egyes királyok mikor, és milyen új 
privilégiumokkal illették, hogyan illeszkedett bele az ország politikai 
viszonyaiba. Érdemes azonban megvizsgálni, hogy milyen események 
zajlottak „alsóbb szinteken”, a városon belül. Hiszen az viszont már ke-
vésbé kutatott, hogy ezekben az időkben hogyan alakult a polgárok élete, 
melyek voltak a problémáik, a városi tanács kikkel és miként működött. 
Épp ezért célszerű összevetni, együtt megvizsgálni az okleveleket és a 
Kisszebeni Krónika szövegeit, hogy a város középkori történetét újabb 
szemszögből lehessen megismerni. Jelen tanulmány éppen erre tesz 
kísérletet. Az iratanyag mennyisége és a terjedelmi korlátok azonban 
megkívánják a vizsgálat tárgykörének bizonyos időintervallum közé szo-
rítását, amelyet jelen esetben az 1446. és az 1447. év tesz ki. A dátumok 
megválasztását indokolta, hogy 1446-ban vezették be a városkönyvet, s 
ebből az időszakból több, terjedelmes feljegyzés olvasható, kiegészítve 
a 12 esküdt nevével. Ezen felül pedig az oklevelek szövegei, illetve az 
említett esküdtek nevei között átfedés található, amely tovább színesíti a 
vizsgált időszak feltárását. 

 A kutatás részletesebb bemutatása előtt érdemes Kisszeben vá-
rosával kicsit köztörténeti szempontból is foglalkozni. Az egykori Sáros 
megyei település már a 14. század elején is lakott volt, alapításához két 
monda, s azoknak különböző változatai is kötődnek. Közös bennük, hogy 
mind IV. Bélához, és a tatárjáráshoz kapcsolja az alapítást.10 

7  Katona, Stephanus: Historia critica regum Hungariae. XI. 1382–1409. Buda, 1792. 
8  Potemkin Ödön: Sáros vármegye leírása. Pest, 1863. (továbbiakban: Potemkin, 
1863.)
9  Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája III. Budapest, 1912. (továbbiakban: 
Tóth, 1912.)
10  Az egyik monda IV. Béla leányát teszi meg a város alapítójának. A másik változat 
szerint IV. Béla a tatárjárás idején Tarkő várába menekülve, annak tulajdonosának lá-
nyát, Szabinát adományozta meg a Tarca-menti völggyel, ahol később települést hozott 
létre. Később ezeket a történeteket színesítették, s egészítették ki, amely végül még egy 
szerelmi szállal is gazdagodott; IV. Béla fia, V. István és az említett Szabina kapcsolatá-
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 Az első, a DF-ben is megtalálható eredeti oklevél, amely Szeben 
14. század eleji létét támasztja alá, a Szepesi Káptalan 1395-ből származó 
átírása.11 Ebben Károly Róbert 1333. évi, határkiszabásra vonatkozó ren-
delete került átírásra, igazolva egyben, hogy a munkát a kiszabott feltéte-
lek mellett elvégezték.12 Szeben már ekkor virágzó kereskedelmére mutat 
rá Erzsébet királyné 1371-ben kiadott kiváltságlevele, melyben elrendeli, 
hogy a kisszebeni kereskedőktől ugyanakkora vámot kell szedni a len-
gyel h atáron, mint a lengyel kereskedőktől.13 Minden bizonnyal a város 
már ekkor is jelenlévő gazdasági ereje is közrejátszott abban, hogy Lu-
xemburgi Zsigmond 1405-ben szabad királyi várossá emelte Kisszebent, 
amivel a Kassát megillető, tehát a budai jogokat nyerte el.14 Ezzel együtt 
megadta a jogot annak megerősítésére, illetve tanácsa ezt követően köz-
vetlenül a tárnokmesterhez fellebbezhetett peres ügyeiben.15 1410-ben 

nak képében. Létezik egy harmadik változat is, melyben az alapító ismételten nő, ezúttal 
II. Béla lánya. (Tóth, 1912. 346–347.)
11  MNL DF 258979
12  A jelzett határ kijelölése a Kisszeben részét képező Sikos, és a szomszédos Ardó 
közötti földekre vonatkozott. Minden jel szerint azonban 1333-ban nem sikerült ennyi-
vel megoldani a két település közötti problémát, mivel ezt követően is találkozunk olyan 
oklevelekkel, amelyek ezen területek felülvizsgálására vonatkoznak. Rögtön 1349-ben 
újból meg kellett állapítani a határokat, mivel az ardói jobbágyok elvitték a köveket, 
amelyek a határt jelölték. (MNL DF 258977) 1411-ben ismét a Szepesi Káptalanhoz 
fordultak a határokat illetően, amely megállapítja, hogy Sikosföld (Sykusdfeldew) két-
harmada Kisszeben tulajdona, a fennmaradó egyharmad pedig az ardói urakhoz tartozik. 
(MNL DF 258986) 1434-ben Szeben és Ardó pedig ismételten perben állt a területek 
miatt. (MNL DF 258989)
13  MNL DF 258978
14  Fontos megjegyezni, hogy mielőtt Szeben megkapta volna a Kassát megillető 
kiváltságokat, a szepesi joggal élhetett, amelyet 1377-ben nyert el. (Demkó Kálmán: 
Felső-Magyarországi városok életéről a XV–XVII. században. Budapest, 1890. 11.)
15  Potemkin, 1863. 62.  Kubinyi András rámutat, hogy milyen problémák kapcsol-
hatóak a város behatárolásához, mennyire sokféleképpen lehet megközelíteni a kérdést. 
Ez pedig magával vonja a gondolatot, hogy a középkorban mit értettek város, de leg-
főképpen szabad királyi város alatt, s volt-e valamiféle hierarchia, megkülönböztetés 
ezek között a szabad királyi városoknak tartott települések között. Kubinyi vizsgálata 
során arra a következtetésre jutott, hogy igenis létezett egy ilyesfajta különbségtétel, s 
tulajdonképpen csak 8 város tekinthető szabad királyi városnak. Ezek pedig Buda, Pest, 
Kassa, Pozsony, Nagyszombat, Bártfa, Eperjes és Sopron voltak. Indoklása szerint – 
amelyet oklevél-, és törvényszövegek hosszú sorával támaszt alá -, az különböztette 
meg ezeket a településeket a többi, egyébként szintén kőfallal körülhatárolt, és hasonló 
kiváltságokat élvező városoktól, hogy csak a tárnokmesterhez fellebbezhettek, aki a 
városok küldötteivel együtt hozta meg döntését az adott peres ügyben. Azokat a váro-
sokat, amelyek nem tartoztak ezen nyolc közé, Kubinyi királyi szabad városnak nevezi. 
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a város területét ismét növelték, az Újvár melletti Fekete erdő került a 
kisszebeniekhez,16 akik már korábban, 1406-ban kiváltságot szereztek rá 
a szabad fakivágás tekintetében.17 Ezt követően Luxemburgi Zsigmond 
további jogokkal illeti a főként németek lakta várost. Gazdasági fejlő-
désének kedvezve felmenti a települést a saját áruk és termékek utáni 
vámfizetés alól. Ezt kiegészíti továbbá azzal, hogy azokat az árukat is 
vámmentesnek nyilvánítja, amelyek a város élelmiszerszükségletét hiva-
tottak kiegészíteni.18  

Az 1442. év döntő fontosságú Szeben számára. Ekkor Erzsébet ki-
rályné mindenre kiterjedő, teljes adómentességben részesíti a várost.19 A 
királyné ezen döntése valószínűleg az ekkor az országban uralkodó, de 
a már végéhez közeledő belharcokhoz kapcsolódik. Azzal, hogy minden 
taxafizetés alól felmentette Kisszebent, gondoskodott arról, hogy ezt 
követően is hűséges maradt hozzá, illetve fiához, V. Lászlóhoz. 1442-
re ugyanis I. Ulászló seregei egyre nagyobb területeket szereztek vissza 
az V. Lászlót támogató erőkkel szemben. Egyetlen terület volt, amely a 
legtovább sikeresen ellenállt, a Felvidék. A terület a cseh zsoldosvezér, 
Jan Giskra felügyelete alatt állt, akit Erzsébetnek már 1440-ben sikerült 
a saját pártjára állítania. A Felvidék birtoklása döntő fontossággal bírt 
mindkét fél számára. Azzal, hogy a felvidéki városok a Habsburg oldalt 
támogatták, s Giskra is nem csekély haderőt tartott a térségben, meg-
fosztotta Ulászlót a Lengyelországból történő utánpótlás lehetőségétől. 
A kialakuló patthelyzetet a szembenálló felek közötti 1442. decemberi 

Kisszeben is ebbe a csoportba tartozott. (V.ö.: Kubinyi András: „Szabad királyi város” 
- „királyi szabad város”? Urbs: magyar várostörténeti évkönyv, 2006. 1. sz. 51–61.; 
Kubinyi András: Városfejlődés a középkori Magyarországon.
[Online: ELTE Bölcsészettudományi Kar,
http://gepeskonyv.btk.elte.hu – 2017. 10. 15.] (továbbiakban: Kubinyi, Városfejlődés a 
középkori Magyarországon.)
16  MNL DF 258984
17  MVSR, ŠA PO, Mgt. v Sabinove Listiny, Inventárne číslo 6. 
Az oklevél bizonyítékul szolgál a környékbeli hatalmaskodásokra is, ugyanis abban 
Zsigmond a szomszédos tarkői nemeseket utasítja, hogy a szebeni polgárokat ne zargas-
sák, és adót se próbáljanak meg szedni tőlük a fakivágás miatt. 
18  MNL DF 258988. A Kisszebeni Krónikában fennmaradt egy bejegyzés a város 
ellátására vonatkozóan. Ennek alapján 1476-ban Cascher Márton bírósága idején 432 Ft 
értékben kellett beszerezni az őrölnivaló gabonát, csak úgy, mint Schönvisz János tette 
azt korábban. (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 8./8 – magyar fordítás 
kézirat) 
19  MVSR, ŠA PO, Mgt. v Sabinove Listiny, Inventárne číslo 19.
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békekötés oldotta meg. A várnai csata Ulászló halálával azonban újból 
feszültségeket szült az országon belül. 

Hiába választották meg a magyar rendek Lászlót királyuknak, III. 
Frigyes – akinek már korábban a gondjaira bízták a gyermekkirályt -, 
megtagadta annak kiadását. A kialakult helyzetben a rendek kénytelen 
voltak Hunyadi Jánost megtenni kormányzóvá. Csak 1452-ben nem csak 
a magyar, hanem az alsó és felső-ausztriai rendek nyomásának engedve 
tudott a magyar király szabadulni. V. László pedig nem feledvén, hogy 
Kisszeben – vagy másképpen Cibinium – városa hű maradt az országot 
két pártra szakító politikai helyzetben, trónra lépése után újból kiadta a 
település privilégiumait biztosító okleveleket.20 

 1446-ban tehát ezen politikai viszonyok között kezdték el vezetni 
Kisszeben királyi szabad város könyvét. Az első bejegyzés november 30-i 
dátummal jelöli meg annak célját, és vezetési módját. A bíró – Chramer 
György – neve mellett olvasható a 12 esküdt neve is.21 A városi tanács 
testületét évente a polgárok választották, s a Krónika alapján Szebenben 
újraválaszthatóak voltak, hisz ahogy írják „(…) az ő bíróságuk ugyanis 
annak az évnek Szent András napján újíttatott meg [die festi sanctii Adreae 
apostoli eiusdem anni renovatus consolatus] és ebben az évben adatott 
ki és alapíttatott a mi Szeben városunknak itt lévő könyve (…).”22 A 12 
főből álló bírói testület jelzi, hogy Szeben jelentős város volt, amelynek 
magistratusi körébe szintén csak polgári jogállású személy kerülhetett be. 

  Chramer György bíráskodásához több örökösödési, és egy igen 
szövevényes ház, mégpedig kőház vásárlás van bejegyezve. Már ez a 
tény is több dolgot előrevetít. Kőházról lévén szó, azt csak egy vagyono-
sabb polgár engedhette meg magának. A ház, bár a szövegben helye nincs 
lokalizálva,23 minden bizonnyal a város főterén, vagy ahhoz igen közel 

20  1454-ben bécsi keltezéssel megerősítette Zsigmond azon rendeletét, amelyben 
a város kőfallal való körbekerítését engedélyezte. (MVSR, ŠA PO, Mgt. v Sabinove 
Listiny, Inventárne číslo 30.)
21  Schönvisz János, Ekhart Mihály, Worsub Antal, Goldner Miklós, Jung Antal, Mer-
tens Mátyás, Sindram János, Sindram Gábor Flister, Glocz Pál, List Gergely, Sartoris 
István volt iskolamester, Szűcs Pál. (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 
1.b – magyar fordítás kézirat) 
„Schönvisz” és „Worsub” neve vélhetően az 1932-es fordítás hibás eredménye, helye-
sebben inkább „Schönviser” és „Borsus”, amelyet alátámaszt több kisszebeni oklevél is. 
A továbbiakban épp ezért ezen változatot használom. (MNL DF 258993) 
22  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 1.b – magyar fordítás kézirat)
23  Elhelyezkedésével kapcsolatban csak annyit írnak, hogy Crusth István és Sbentha 
Miklós birtoka között feküdt. (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 3 V – 
magyar fordítás kézirat) 
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állhatott, mivel a középkorban leginkább csak a főutca, főtér mentén 
emeltek kőépítményeket. Az e mellett, és mögött futó utcák fából vagy 
paticsból készült házakkal voltak tarkítva. Ingatlan birtoklása pedig fon-
tos volt, már csak azért is, mert a polgárjogot ehhez kötötték.24 A krónika 
szövegét megvizsgálva pedig bebizonyosodnak a feltételezések – Sind-
ram György volt a vevő, és Sindram Mátyás az eladó, a kőház pedig nem 
kevés, 100 arany forintért kelt el. (1476-ban 432 Ft-ért kellett beszerezni 
a város gabonáját!) A megegyezés szerint az első éven 5 forintot (való-
színűleg havonta), utána pedig további megbeszélés alapján kellett volna 
Györgynek kifizetnie az összeget, mégpedig 2 éves határidővel. Előleg-
nek 44 Ft-ot fizetett ki Sindram György, akinek apósa, a lőcsei Szűcs 
Lőrinc hitelezett. Azonban a „zavaros idők” miatt György visszakozott a 
vételtől, s adósságát két év leteltével sem egyenlítette ki. Helyette eladta 
a házat, és a hozzá tartozó telket Schober Jánosnak, úgy hogy, adósságát 
rokona, Sindram Mátyás felé nem rendezte. Mivel Mátyás tudta, hogy 
György nem képes rendezni adósságát, így a városi tanácshoz fordult, 
hogy szolgáltassanak részére igazságot, s közben nem ágálna 51 Ft-ot 
kapni jogtalanul eladott tulajdonáért. Végül, ha az általa kért összeget 
nem is, de egykori kőházát, és annak telkét visszakapta a bíróságtól.25

 Sindram Mátyás feltehetőleg bizalommal fordult a városi 
tanácshoz ügyét illetően, hiszen ha megvizsgáljuk az esküdtek névsorát, 
két Sindram nevű polgár is feltűnik ugyanabban az évben. Arra, hogy 
milyen kapcsolat volt felperes és esküdt között, nincs biztos adat, de vé-
leményem szerint mindenképpen rokonságban állhattak egymással, nem 
csak egyszerű név-egybeesésről van szó. A Sindram név ugyanis még 
1458-ban is feltűnik egy adósságrendezésben, ezt követően azonban nem 
találkozunk ezzel a megnevezéssel a Krónikában. Az viszont kétségtelen, 
hogy a 15. század első harmadában igen befolyásos és vagyonos család-
nak számíthatott, mint ahogy az a fentebb leírtakból jól tükröződik, s amit 
a következők is alátámasztanak. A Sindram család nem csak az 1440-es 
években volt jelen Kisszeben politikai életében. Zsigmond király 1434-es 
oklevelében, amelyben Kisszeben privilégiumát ismételten megerősíti, 
szintén feltűnik a Sindram név: „(…) Georgius Zyndram Judex et Ant-
honius Borsus Juratus Civis Oppidi nostri Cibiniensis (…)”26 Kérdéses, 
hogy az oklevélben szereplő Georgius Zyndram ugyanaz a személy-e, aki 
1447-ben házat vásárolt, ugyanis a Krónikában semmilyen utalás nincs 
arra, hogy György korábban bírói tisztséget töltött volna be. Helyette csak 
24 Kubinyi András: Városfejlődés a középkori Magyarországon.
25  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 3 V – magyar fordítás kézirat 
26  MNL DF 258988
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a „circumspectus vir”, „gondos férfiú” jelzővel illetik.27 Így elképzelhető, 
hogy a fiáról, vagy egy másik, közelebbi családtagjáról lehet szó. Bár-
hogy legyen is, az, hogy a Sindram család majd 30 éven keresztül jelen 
volt Kisszeben tanácsában, amellett, hogy a család kiemelkedő vagyoni 
helyzetét, és befolyását mutatja, példát is szolgáltat Kubinyi András meg-
állapítására, miszerint a tisztségek örökölhetők lehettek.28

 A másik esküdt polgár, akit még érdemesebb hasonló mód köze-
lebbről megvizsgálni, az Schönviser János. Neve Chramer György bíró-
ságának idején elsőként szerepel az esküdtek között, azonban Kisszeben 
politikai életébe már korábban bekapcsolódott. Egy Albert király által 
kiadott oklevél tanúsága szerint – amely szintén ugyanazt a három, ere-
detileg Zsigmond királyhoz kötődő privilégiumot erősíti meg, amely Ci-
binium saját árukra vonatkozó vámmentességét biztosította, s 1434-ben 
Sindram György kérvényére újra kiadtak – 1439-ben Schönviser töltötte 
be a bírói tisztséget.29 Mivel a városi törvények megkövetelték, hogy bí-
róvá csak az a polgár válhatott, aki legalább egy évig a rendes tanács tagja 
volt, s természetesen megfelelő egzisztenciával, tehát házzal és tőkével 
rendelkezett, így Schönviser politikai karrierjét igen fiatalon kezdhette, 
tekintve hogy még 1461-ben is a tisztségviselők között találjuk, ismétel-
ten bíróként.30 1447-ben viszont, mint esküdt kérte Lysth Györggyel, és 
a fentebb említett Borsus Antallal a Szepesi Kamarát, hogy írják át Zsig-
mond azon 1434-ben kiadott oklevelét, amelyben a sokat vitatott Sikos 
és Ardó közötti határt állapították meg – immáron sokadjára.31 A szóban 
forgó dokumentum is egy korábbi rendezést erősít meg, akkor – 1423-ban 
– Garai Miklós döntött a két település közti konfliktusban.32 Schönviser 
János neve 1461-ig ezt követően még háromszor tűnik föl a Kisszebeni 
Krónika lapjain. Egyszer 1456-ban, szintén bírói pozícióban,33 majd az 
ezt követő éven egy kiházasítási ügy során,34 harmadjára pedig 1460-ban, 

27  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 3 V – magyar fordítás kézirat
28  Kubinyi, Városfejlődés a középkori Magyarországon.
29  Schönviser mellett esküdtként egy bizonyos Zsigmond van még feltüntetve, aki-
nek teljes neve az oklevél nagymértékű sérültsége miatt sajnálatos mód hiányzik. (MNL 
DF 258991)
30  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 8./2 – magyar fordítás kézirat
31  MNL DL-DF 258993
32  MNL DL-DF 258989
33  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 8./4 – magyar fordítás kézirat
34  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum pag. 45.
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amikor is mint „(…) antiquus judex videlicet Johannes Schönviser (…)” 
hivatkoznak rá.35

 Az 1461. év nem csupán Schönviser, hanem Kisszeben város szá-
mára is fontos volt. Amellett, hogy véglegesen elrendezte a Dapper és a 
Gögelbeck család között 1458 óta tartó örökösödési vitát, elkezdődött 
Keresztelő Szent János templomának felépítése is. Viszont ezen építke-
zés nem a város fejlődéséből fakadt, hanem annak újjáépítéséből. Az V. 
László alatt megerősödött Jan Giskra ugyanis továbbra is a felügyelete 
alatt tartotta a Felvidék városait, s cseh katonái támogatását élvezve 
szembefordult Mátyással. A zsoldosvezér ellen indított háború 1461-ben 
érte el Kisszeben városát, amikor is „haec civitas incendiis Bohemorum 
ac praedonum ulla domo superstite neque campanis commutata est 
penitus in favillam.”36 Azonban hiába égették fel teljesen Cibiniumot 
Giskra seregei, a város megmaradt a magyar király oldalán, s továbbra is 
igyekezett annak haderejét támogatni. Mátyás, hogy meghálálja ezen se-
gítséget, illetve, hogy teljes mértékben biztosítsa, a város a későbbiekben 
sem szegődik ellenfele oldalára, még ugyanebben az évben oklevelében 
a magyar koronától elidegeníthetetlennek mondta ki Kisszeben városát, 
illetve ígéretet tett a leégett Szent János templom újjáépítésére fordítandó 
évi 15 forint folyósítására is.37 

Annak ellenére, hogy ilyen hosszú és sikeresnek mondható karriert 
futott be, családtagjaival, rokonaival – ellentétben a Sindram család-
dal – egy peres ügy kapcsán sem lehet találkozni. Viszont a Kisszebeni 
Krónika magyar fordításában a hivatkozott kiházasítási ügy tárgyalásánál 
a házasodni készülő Mártont Schönviser fiaként jelölik meg, akiért és 
helyett apja járt közben a tanács előtt. A fordítás azonban nem pontos, 
mivel igaz ugyan, hogy Schönviser Márton helyett, annak megbízásából 

35  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum pag. 31. 
36  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum pag. 45.
37  Tóth, 1912. 746. A Mátyás halálával kirobbanó trónharc a Felvidék városait is 
nagyban érintette, ugyanis II. Ulászló és János Albert viszályának egyik színtere volt. 
A királyi címért versengő két fivér közti ellentétet apjuk, IV. Kázmér lengyel király 
próbálta meg béketárgyalás útján rendezni, amely végül sikeresnek mutatkozott. János 
Albert engedett, s Buda alól visszavonult a Felvidékre, II. Ulászlónak engedve át ezzel 
a magyar koronát. A lengyel király által vezényelt béke azonban csak nagyon rövid ideig 
tudja a trónviszályt rendezni. János Albert ugyanis váratlanul támadást indított és elfog-
lalta Eperjest és Kisszebent is. A Pentapolis többi városát is magáénak akarta tudni, így 
1491-ig tartó harcok robbantak ki a térségben. A kialakult helyzetnek az 1491. február 
20-án megkötött béke vetett véget, amelyben János Albert elismerte II. Ulászlót magyar 
királynak, sziléziai birtokokért és a magyar trón öröklési jogáért cserébe. (Sroka, 2016. 
49–50.)
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járt el, de rokoni kapcsolat nem volt közöttük, lévén, hogy az a szebeni 
Kapy Péter fia volt.38 Így Schönviser helyzete kivételesnek számít ab-
ból a szempontból, hogy a Krónika alapján ő volt az egyetlen bíró, akit 
1439-től kezdve többször is a város vezetőjévé választottak, de mégsem 
találkozunk családtagjaival. 

Schönviser személyével kapcsolatban érdekes dolog továbbá az 
is, hogy a Városkönyvben olvasható összes bejegyzés közül csak kettő 
tudósít erőszakos cselekedetről, s mindkettő az egykori bíróhoz köthető. 
Az első 1456-ban történt, amikor is az ítélkezés ellen – amelynek saj-
nálatosan háttere nincs részletezve – felszólalt Guldenbart, s becsmérlő 
szavakat intézett a város tisztviselőihez. Mivel egy ilyen tett nem csak 
Kisszebenben, hanem más városokban is szigorúan büntetendő volt, 
Guldenbart sem kerülhette el az ítéletet, s fővesztésre ítéltetett.39 1460-
ban pedig Newperger Mihály a „pilsua”-ban illette hasonlókkal az akkori 
bíró, Fillath János vezetését. Az ügyben személyesen Schönviser járt el, 
aki – mint írják – először lovaiért ment, majd Newpergert a kocsmában 
találva elfogta azt. Hogy milyen ítélettel sújtották őt ezután, már nem 
részletezik, de valószínűleg hasonló sors várt őrá is, mint a fentebb emlí-
tett Guldenbartra.40  

Schönviser Jánost tehát nyilvánvalóan azokban az időkben is nagy 
tisztelet övezte, amikor szervesen nem vett részt a város vezetésében. 
Befolyása kétség kívül jelentős volt még ekkor is, s alighanem a 
„háttérben” erős ráhatása lehetett az éppen regnáló tanács vezetőjére. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban a többszöri kinevezésétől, s az, hogy még 
1476-ban is hivatkoznak rá a város ellátása kapcsán.41 

Chramer György bíráskodásának idejéből tehát elsősorban két olyan 
magistratust lehet megemlíteni, akik bizonyosan meghatározó szereppel 
rendelkeztek Kisszeben életében. Kérdéses azonban magának Chramer 
Györgynek a személye. Azon kívül ugyanis, hogy az ő intézkedései nyo-
mán kezdték el vezetni a városkönyvet, többet nem lehet megtudni róla. 
Nem hivatkoznak rokonaira, sőt, a továbbiakban sem lehet találkozni a 

38  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum pag. 17.
39  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 8./4 – magyar fordítás kézirat
40  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 8./1 – magyar fordítás kézirat
41  Casher Márton bíró ekkor a Városi Tanáccsal egyetértéssel megállapította, hogy 
pontosan oly módon, és azoktól kell beszerezni az őrölni valókat, ahogy tette azt 
korábban Schönviser. (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum fol. 8./8 – magyar 
fordítás kézirat) 
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Chramer család más tagjaival. Viszont ellentétben a város többi bírójával42 
Chramer György az egyetlen akit, mint örökös bírót jelölnek meg („sub 
regimine et tempore iudicatus magnae prudentiae viri Gregorii Chramer 
iudice perpetua civitatis Czeben”).43 Ha valóban az a helyzet állt fenn, 
hogy Chramer haláláig tölthette be ezen méltóságot, az azt jelenti, hogy 
1446-ban (vagy még előtte) szakítottak a városi önkormányzatokra ér-
vényes rendszerrel: a bíróválasztás joga a polgároké, akik évente, a nép-
gyűlés keretében választották vezetőjüket. Viszont ha ez igaz, az magával 
vonja a „mi okból” kérdést. Mi okból dönthettek úgy, hogy Chramer 
Györgyöt a város örökös bírójává választják meg? Se a városon belüli, 
se pedig az országos események nem indokolnának egy ilyen döntést. 
Az viszont, hogy Kisszeben esetében a későbbiekben sem találkozunk 
az „örökös bíró” kifejezéssel – még háborús viszonyok között sem -, úgy 
gondolom, arra mutat rá, hogy Chramer György nem, mint tényleges 
örökös bíró lehetett, hanem sokkal inkább a városi tanács örökös tagja. 
Egy azonban biztos: Kisszeben igencsak gyakran szembekerült a vele 
szomszédos települések birtokosaival. Ardó és Sikosföld esete egy már 
sokat idézett és sokáig is elhúzódó példája volt ennek. Azonban 1446-ban 
új irányból, és új okból jött az összetűzés. A Kisszebentől keletre fekvő 
Tölcsemes – mai nevén Tótselymes – ura, Miklós ugyanis a vád szerint 
erőszakosan foglalta le a kisszebeniek tizedét. Az ügyben az egri káptalan 
végezte el a vizsgálatot.44

Az 1446. év fontos pont Kisszeben történetében. Az ekkor útjára 
indított városkönyv vezetése pedig számos információt tartalmaz a tör-
ténészek számára, elsősorban a városvezetésre, illetve a polgárok életére 
nézve. Segítségével betekintést nyerhetünk a középkori Cibinium életé-
nek egy részébe, de akár a személyes kapcsolati háló is rekonstruálható 
belőle, ha a Krónika teljes egészét vizsgáljuk, nem csak egy-egy „szele-
tét”, hiszen az abban feljegyzésre került megannyi név az apró családi 
utalásaikkal, s a pereskedő családok összehasonlítása, illetve a városi 

42  A Kisszebeni Krónikában Chramer György az egyetlen olyan bíró, akit ilyen mód 
emelnek ki. Az utána következő városvezetők esetében más a helyzet, csak jelzőket 
használnak bíráskodásuk megítélésére is utalva. Csak néhány példa erre: „(…) sub iu-
dicatu sapiens viri Martini Casher (…)” (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum 
pag. 35.); „(…) sub iudicatu honorabilis viri Johannis Schönviser (…)” (MVSR, ŠA PO, 
Mgt. Sabinov Liber Annalum pag. 33.); (…) sub iudicatu providi viri Casher Peter (…)” 
(MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum pag. 33.); „(…) sub iudicatu solertis viri 
Petri Kascher (…)” (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum pag. 35.)
43  MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum pag. 5.
44  Tóth, 1912. 742. 
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tisztviselők névsorainak összehasonlítása, már egy rendkívül jó alapot 
biztosít a kutatáshoz, természetesen más források bevonásával. 

Jelen tanulmány is hasonlóakra vállalkozott, kisebb keretek között, a 
Krónika egy „szeletét” megvizsgálva, s bevonva a Kisszebenre vonatko-
zó, adott időszakra eső okleveleket is. 

A vizsgálatból kiderül, hogy 1446-ra a város már jelentős gazdasági 
fejlődést élt meg, s erejével az ország királyai is számoltak, amelyet jól 
kifejez a városnak adományozott számos kiváltság, és adománylevél. A 
legjelentősebb ezek közül Zsigmond király intézkedése volt, mikor 1405-
ben szabad királyi várossá – vagy inkább királyi szabad várossá – emelte. 
V. László és I. Ulászló hívei közötti belharcokban Szeben megmaradt a 
Habsburg hűségen, s 1446-ra, mikor Hunyadit kormányzóvá választják, 
a város már fallal vette magát körül. 

A virágzó gazdaság, és a városkönyv megléte is egy erős önkor-
mányzatot tár elénk. 1446-os évet tekintve a különböző örökösödési 
perek mellett feltűnik egy házvásárlás, amelynek részletezése rávilágít a 
Sindram családon belül létező széthúzásra, s a család vagyoni helyzetére. 

Emellett a korabeli emberek ügyeskedéseire is jó példa, hogyan 
próbálták a törvény megkerülésével biztosítani helyzetüket, milyen mód-
szerekkel próbálták megtartani utolsó fillérjeiket, még ha az a családon 
belüli ellentétekhez vezetett is. 

Schönviser János esete pedig jó minta a városi vezetőségben lévő 
befolyásra, nem lehet véletlen ugyanis, hogy majd 30 évig jelen volt Kisz-
szeben város tanácsában. Megjelenését a mellékelt táblázat is jól tükrözi. 
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Év Bíró Esküdt Ügy

1439. Schönviser János Zsigmond
Kérvényre Albert király 

megerősíti Kisszeben saját 
árui és termékei után való 

vámfizetés alóli felmentését

1446-1447. Chramer György

Schönviser János
Borsus Antal
Listh György

Szűcs Pál
Sartoris István
Sindram Gábor

Glocz Pál
Ekhart Mihály

Goldner Miklós
Jung Antal

Mertens Mátyás
Sindram János

A Szepesi Káptalan kérvény-
re átírja Zsigmond 1434-es 

oklevelét, Garai Miklós 
nádor 1423-as oklevelének 
másolatával együtt, mely 
Kisszeben és Ardó közti 

határvitáról szól 

1456. Schönviser János Becsmérlés

1457. Jungnilius Antal Schönviser János – kihá-
zasítás

1460. Fillath János Schönviser János – rágal-
mazás

1461. Schönviser János Templomépítés, árvák gyám-
ság alá helyezése

Ha a későbbi évek bíróinak sorát és azok feltűnését vizsgáljuk, ha-
sonló a helyzet. Példaként lehet említeni a Sigismundi családot, név sze-
rint közülük pedig Sigismundi Pétert, aki az 1476. évre eső bíráskodását 
követően 1497-ben és 1498-ban tűnik fel ismételten, de már esküdt 
szerepében.45 Az ő, illetve Glotz Pál 1471-es egy éves bírói pozíciója éket 
ver a Casher család évtizedeken át húzódó politikai karrierjébe. 1464-
től ugyanis 1482-ig a Casher család két tagja, Péter, és Márton váltották 
egymást a bírói székben. Ennek fényében kétségtelen, hogy a 15. század 
második felében Kisszeben legbefolyásosabbjai ebből a családból kerül-
hettek ki.46 
45  1497-ben és 1498-ban a város bírója Lang János volt. A Krónika által fennmarad-
tak az ezekhez az évekhez tartozó esküdtnévsorok is. 1497-ben a következőekből álltak 
az esküdtek: Sigismundi Péter, Schärll György, Scherczing Tamás, Sternscher György, 
Hauser Albert, Stanislai György, Sutoris Jakab, Meyerlein János, Plankner Péter, Suto-
ris Lőrinc, Sartoris Bálint, és Schilling György. (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber 
Annalum pag. 11.) Összehasonlítva látható, hogy 1497-hez képest a következő évben 
csak két személyi változás történt a tanácsban. Scherczinget Fazekas Jakab, Plankner 
Pétert pedig Salamon Mátyás váltotta. (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabinov Liber Annalum 
pag. 12.)
46  Annak ellenére, hogy a Casher család ilyen sokáig volt „hatalmon”, a feljegyzések 
hiányos tartalma miatt nem ismert az alatta működő esküdteknek a névsora. Kivétel ez 
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A Kisszebeni Krónika önmagában is egy nagyon fontos forrás arra 
nézve, hogy rekonstruálhassuk, hogy működhetett a középkorban a Fel-
vidék egyik jelentős városa. Azonban a könyv nem következetes vezetése 
miatt elengedhetetlen más források felhasználása is, amelyek kiegészítik 
a kimaradt részeket, ezáltal egy teljesebb képet nyújtva a város működ-
tetéséről. A Kisszebeni Krónika vizsgálata pedig más szemszögből is 
lényeges, ez pedig a korabeli átlagemberek látószöge. Az ő pereskedé-
seiken, történeteiken keresztül tárulnak fel azok a dolgok, problémák, 
amelyekről az oklevelek hallgatnak, pedig az ő történeteik legalább 
annyira fontosak, mint Kisszeben városé, hisz ezeknek a polgároknak a 
közössége alkotja a várost. 

alól az 1482. év. Ekkor Baccay Pál, Caufmann Márton, Paulik Bálint, Jakab mester, 
Carnifex Márton, Junk Pál, Stanislai plébános, Czhof György, Sartoris István, Junk 
Lénárt, Schorl György, Czopper Jakab nevét jegyezték be. (MVSR, ŠA PO, Mgt. Sabi-
nov Liber Annalum pag. 11.)


