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EGY NAGY KÕ RÖ SI NE MES GYÕ RI KAP CSO LA TAI
A 17. SZÁ ZAD KÖ ZE PÉN

Az erõd vá ros1 – Gyõr – mé szá ros ból lett ne mes és te kin te tes ke res ke dõ
pol gá ra, Czentner Far kas – szü le tett Wolf Czentner2 – 1642 ta va szán3 mond ta
toll ba tes ta men tu mát. Adó sa i nak tel jes köre és a kint lé võ ség össze ge nem ál la -
pít ha tó meg pon to san, mert a fel jegy zé se it tar tal ma zó „Laistromokat” nem
csa tol ták4 a vég ren de let hez. Mi vel az egyéb ként is ne he zen el ér he tõ tel jes ség
cse kély re mé nye sem áll fenn, elég gé el nem ma rasz tal ha tó szer zõi ön kénnyel
csu pán azok nak az adó sok nak a neve áll jon itt, akik nek a tes ta men tum sze rin ti 
tar to zá sa el ér te, il let ve meg ha lad ta a 100 tal lért. A 100 tal lé ros alsó ha tár sze -
rint ne ve sí tett adó sok a Kecs ke mét tõl Nagymartonig ter je dõ, dél ke let-észak -
nyu ga ti irá nyú – vál to zó mély sé gû – sáv ban lak tak.

Kecs ke mét rõl Cseh [’Cheh’] Mi hály 200, Sza bó Be ne dek 909, Szil ágyi Mi -
hály 300 és Szûcs [’Szwch’] Már ton 200 tal lér ral5 tar to zott, Kõ rös [= Nagy kõ -
rös] la kói kö zül Szar ka Já nos 600 + 5 tal lért vett át Czentner Far kas tól 1642.
feb ru ár 11-én; Ba la ton[fõ]kajárról Tott Ist ván 198 tal lér ral és 1 fo rint tal, Va -
szarról Meszey Mi hály 100 tal lér ral ma radt a gyõ ri ke res ke dõ adó sa. Czentner
urunk nyu gat-du nán tú li mé szá ro sok nak is hi te le zett: Sop ron ból Ma gos Ist ván
adós le vél lel 350, Ruszt két la ko sa – Mé szá ros Lénárt és Mé szá ros György együt te -
sen – 250, Nagy martonból pe dig Mé szá ros Mi hály 229 ¼ tal lér ral tar to zott
neki. A szentmiklósi [?] Vincze Ger gely és Gál And rás kö zös tar to zá sa 150 tal -
lér ra rú gott. A la kó hely ük em lí té se nél kü li – ta lán gyõ ri – adó sok a kö vet ke zõk:

1 Gecsényi La jos: Gyõr erõd vá ros ki épí té se a 16. szá zad má so dik fe lé ben. In: Gecsényi La jos:
Gazdaság, tár sa da lom, igaz ga tás. Ta nul má nyok a kora új kor tör té ne té bõl. Szerk. Ka to na Csa ba.
Gyõr 2008. 445–452. E kö tet tar tal maz za Gecsényi La jos ta nul má nyai köz lé sé nek ere de ti he lyét és
ide jét, 493–495. Az aláb bi ak ban e 2008-ban meg je lent ta nul mány kö tet ol dal szá ma i ra hi vat ko zom.
Gecsényi La jos: A 16–17. szá za di ma gyar or szá gi vá ros fej lõ dés kér dé sé hez (Az erõd vá ros meg je le né -
se). In: Gecsényi L.: Gaz da ság, tár sa da lom, igaz ga tás. i. m. 213–227.

2 Gecsényi La jos: Die Rolle der Stadt Gyõr (Raab) im Ost-West-Rinderhandel im 16./17. Jahr -
hundert. In: Bur gen land in seiner pannonischen Umwelt. Festgabe für August Ernst. Eisenstadt
1984. (Burgenländische Forschungen, Sonderband VII.) 92.

3 Czentner Far kas vég ren de le te. Gyõr, 1642. már ci us 26. In: Hor váth Jó zsef: Gyõ ri vég ren de le -
tek a 17. szá zad ból. II. 1631–1654. Gyõr 1996. 85–86.

4 „Az teob Adossagok az kik un nak, ky teczenek az Laistromokbol.” Czentner Far kas vég ren de -
le te. Hor váth J.: Gyõ ri vég ren de le tek i. m. II. 86.

5 Gyõr ke res ke de lem tör té ne té ben – Szûcs Már ton ki vé te lé vel – már em lí tést nyert há rom
kecs ke mé ti la kos, vö.: Gecsényi L.: Gyõr ke res ke del mi kap cso la ta i nak tör té ne té hez a XVII. szá zad -
ban. In: Gecsényi L.: Gaz da ság, tár sa da lom, igaz ga tás. i. m. 260.



Balthauser Ja kab 100, Braikouich Hor váth Fe renc együtt6 Kovacsics [’Koua -
chich’] Györggyel 300, Miskey Pál pe dig 200 tal lér ral tar to zott.

Czentner Far kas ér de kelt volt még két gyõ ri7 ke res ke dõ-tár sa ság ban, in -
gat la na mel lett bolt be li vas szer szá mok kal ugyan csak ren del ke zett, s a dol gok
ko ra be li ál la po ta sze rint vol tak adós sá gai is – a hely ség ne vek ábé cé sor rend jé -
nek meg fe le lõ en – Bécs ben, Németújhelyen és Sércen. Adós sá ga i nak mér té ke
is me ret len, az azon ban nem meg le põ, hogy Gyõr tõl ke let re hi te le zõ nek bi zo -
nyult – egy ké sõb bi, 1647-ben kelt for rás8 nyo mán – azok közé a gyõ ri „ke res ke -
dõ em be rek” közé tar to zott, „… akik pén ze ket sze ren csé re az al föld re alá ad ják,
hogy mind õ Föl sé gé nek, s mind ma gok nak pén zek után hasz not …” sze rez hes -
se nek. Szá mos té nye zõ mel lett a gyõ ri nagy ke res ke dõk hi tel nyúj tó ké pes sé gé -
nek – tõ ke kí ná la tá nak – je len tõs sze re pe volt ab ban, hogy Po zsony és Nagy -
szom bat elöl já rói is „… az gyû ri so ka da lom …” nyo mán tu da kol ták a mar ha -
árak9 ala ku lá sát.

A fen ti – 100 tal lé ros alsó ha tár ral meg hú zott – tar to zá sok össze ge 4091 ¼
tal lér és 1 fo rint, ke re kít ve 4092 tal lér volt. Ezen összeg jó két ötö dét – 1669 tal -
lért – a négy kecs ke mé ti la kos vet te fel, de a vég ren de let nek csu pán az elsõ té te -
le10 tar tal maz za a pénz ren del te té sét: „1640 die 17 Martii, attam Kechkemeten
lakozo Cheh Mi hály nak ba rom ra 200 tal lért.”

Az egyes adó sok tar to zá sá nak mér té két te kint ve a kecs ke mé ti Sza bó Be -
ne dek11 mö gött a nagy kõ rö si Szar ka Já nos állt a má so dik he lyen; az adós le vél
nél kül át vett 605 tal lér vá sár ló ér té ké re néz ve áll jon itt csu pán annyi, hogy
1642-ben ezért a pén zért Nagy kõ rös ön 87 bor jas te he net12 le he tett ven ni, il let -
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6 Az ügy vé det val ló sza bó céh tag jai kö zött „Szabo avagy Kovaczicz György” neve is ol vas ha tó
1635-ben.  Dominkovits Pé ter: Gyõr vá ros ta nács ülé si és bí ró sá gi jegy zõ köny ve i nek regesztái. VII.
1631–1636. Gyõr 2011. (Gyõr Vá ro si Le vél tá ri Fü ze tek, 12.) 445/135.

7 Az egyik „ke res ke dés ben” Tor kos Pé ter is tár sa volt. Czentner Far kas vég ren de le te. Hor váth 
J.: Gyõ ri vég ren de le tek i. m. II. 86. Nem ki zárt, hogy az em lí tett ke res ke dõ társ azo nos az zal a Tor -
kos Pé ter rel, aki 1621/1622-ben már ne gyed íz ben volt Gyõr bí rá ja. A Tor kos fa mí lia több tag ja – Já -
nos, Pé ter, Ist ván, majd if jabb Ist ván – vi sel te a bí rói tisz tet 1588 és 1662 kö zött. Gecsényi L.: Vá ro si
ön kor mány zat a XVII. szá zad ban Gyõ rött. In: Gecsényi L.: Gaz da ság, tár sa da lom, igaz ga tás. i. m.
162–163. Em lí tést ér de mel to váb bá, hogy Tor kos Pé ter vá ro si es küd tet és nagy ke res ke dõt 1635-tõl
több nyi re „no bi lis” jel zõ vel il let ték. Dominkovits P.: Gyõr vá ros i. m. 377/113. et passim.

8 Gyõr vá ros egyez sé ge a ka ma rá val az al föl di mar ha ke res ke dõk fe lõl. Ma gyar Gaz da ság tör té -
nel mi Szem le (1898) 256. [Ráth Kár oly má so la ta utá ni köz lés.].

9 „… az ök rök nek az ára ekkoráigh le nem szállot, tet tünk azért intimatiot az mi em be re ink nek,
az kik az gyû ri so ka da lom ra men te nek, hogy bi zo nyo san vé gé re men je nek, mint jár jon ordinarie az
ök rök nek bok ra.” Szeleczky Ja kab le ve le Georgius Schleger nagy szom ba ti fõ bí ró hoz. Po zsony, 1638.
má jus 30. Nagy szom bat vá ros le vél tá ra Štátny okresný ar chív v Trnave], Missiles. [Ko ráb bi idé ze té re 
l.: Buza Já nos: Tö rök kori ál lat tar tá sunk a „vad szám” és az adó zás tük ré ben. Szá za dok 118. (1984) 
25.

10 Czentner Far kas vég ren de le te. Hor váth J.: Gyõ ri vég ren de le tek i. m. II. 85.
11 A kecs ke mé ti Sza bó Be ne dek tar to zá sa Gecsényi La jos ta nul má nyá ban 909 tal lér, Hor váth

Jó zsef több ször em lí tett for rás ki ad vá nyá ban 101 tal lér volt. Ké ré sem re Hor váth kol lé ga is mé tel ten
meg néz te a kéz ira tot. A kér dé ses szá mot az ere de ti ben ja ví tot ták, több szám össze ha son lí tá sa után a 
„9” tûnt va ló szí nûbb nek, ezért 909 tal lér ral szá mol tam. E pon ton is kö szö ne tet mon dok Hor váth Jó -
zsef ön zet len se gít sé gé ért.

12 A tal lér ár fo lya má nak vál to zá sát fi gye lem be véve ke re kí tett át lag ár ral szá mol tam: egy bor jas 
te hén át lag ára 6,96 tal lér (= 10,437 ka ma rai – azaz szá mí tá si – fo rint volt. Az 1626–1682 kö zöt ti
ada tok ra l.: Buza J.: Tö rök kori ál lat tar tá sunk i. m. 25.



ve a szá zad fo lya mán a fe lé ért, két har ma dá ért a te he tõs cí vis gaz dák ki ke rül -
het tek a job bágy sor ból.13 Nagy kõ rös ön az ar má lis hoz ve ze tõ út elsõ ál lo má sa
1666-ban 400 tal lér ral egyen ér té kû „két száz jó mér té kû” arany mel lett még hat
csi kó ba14 ke rült, egy év ti zed del ké sõbb a kecs ke mé ti Ka lo csa Já nos gyer me ke i vel
együtt „har mad fél száz ara nyak” – leg ke ve sebb 500 tal lér15 – fe jé ben sza ba dult.

A nagy kõ rö si Szar ka Já nos nak tá vol ról sem az ar má lis meg szer zé sé ért
volt szük sé ge a Gyõ rött fel vett 605 tal lér ra, õ ugyan is a cí vis-vá ros ne me si szár -
ma zá sú la ko sa i nak egyi ke volt, 1639-ben ta nú val la tás sal si ke rült iga zol tat nia
no bi lis ere de tét, Pest vár me gye még ab ban az év ben ki ad ta16 a ne vé re szó ló ne -
me si bizonyítványt.

Az 1639. évi ta nú val la tás sze rint Szar ka Já nos nagy ap ja – Szar ka Ba lázs
és csa lád ja – a Pest me gyei Bu gyi fa lu ban la kott, de a 17. szá zad ele jén, a ti zen -
öt éves há bo rú alatt – a vissza em lé ke zõ sza va it idéz ve17 – „… az há bo rú ság re -
ánk jövén Kõ rös sé be fu tot tak.” 

Az év ti ze dek kel ko ráb bi tö rök adat fel vé te lek nem al kal ma sak a ne me si
szár ma zás iga zo lá sá ra, azt azon ban két ség te le nül ta nú sít ják, hogy 1559-ben,
Bu gyi köz ség ben két csa lád vi sel te a Szar ka18 ne vet; az egyik ké sõi le szár ma -
zott ja volt az a Szar ka Já nos, aki Gyõ rött 605 tal lért vett fel Czentner Far kas -
tól. Az üz le ti szám adás ok hi á nya el le né re bíz vást fel té te lez he tõ, hogy Szar ka
Já nos nem elõ ször ta lál ko zott az erõd vá ros nagy ke res ke dõ jé vel, sõt meg bíz ha tó 
ke res ke dõ társ nak kel lett len nie, mert kü lön ben egye dü li kõrösiként – adós le -
vél19 nélkül – nehezen juthatott volna a tisztes összeghez.

A 605 tal lé ros hi tel egyet len gyõ ri ada tá val szem ben Nagy kõ rös for rá sai
ér te lem sze rû en több tám pon tot nyúj ta nak nem ze tes Szar ka Já nos múlt já ról.
Neve csak nem fo lya ma to san kö vet he tõ a cí vis-vá ros szép szám mal fenn ma radt
– egyes esz ten dõk ben azon ban ol vas ha tat lan, hi á nyos, rész ben sza ka do zott, il -
let ve nedv fol tos – adó- és számadáskönyveiben.
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13 Nagy kõ rös ne mes sé gé nek gaz dag iro dal má ra l.: Szilády Áron–Szil ágyi Sán dor: Ok mány tár a 
hó dolt ság tör té ne té hez Ma gyar or szá gon. I–II. Pest 1863.; Benkó Imre: Ne mes csa lá dok Nagy kõ rös ön
1848 elõtt. Nagy kõ rös 1908. passim; Majlát Jo lán: Egy al föl di cí vis-vá ros ki ala ku lá sa. Nagy kõ rös
gaz da ság- és tár sa da lom tör té ne te a meg te le pe dés tõl a XVI II. szá zad ele jé ig. Bp. 1943. (Ta nul má nyok
a ma gyar me zõ gaz da ság tör té ne té hez.) 211–218.; Var ga Já nos: Job bágy rend szer a ma gyar or szá gi fe -
u da liz mus ké sei szá za da i ban 1556–1767. Bp. 1969. 237–246.; Rácz Ist ván: Vá ros la kó ne me sek az Al -
föld ön 1541–1848 kö zött. Bp. 1988. 45–48., il let ve ko ráb ban szin tén utal tam rá: Buza J.: Tö rök kori
ál lat tar tá sunk i. m. 22., 60.

14 Hanvay Fe renc Fü lek vá rá ban, 1666. de cem ber 28-án bo csá tot ta el „Szí vós Já nos deák nevû
örö kös” job bá gyát, Li pót csá szár pe dig 1667. jan. 8-ai kel te zés sel adta ki az ar má list. A sok szor és sok 
szem pont ból em lí tett eset nyom ta tás ban meg je lent „õs for rá sa:” Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. 
m. II. 236–237.

15 Wes se lé nyi Pál ál tal ki adott manumittáló le vél, 1676. febr. 11. Rácz I.: Vá ros la kó ne me sek i.
m. Füg ge lék I/3. 221. A mo no grá fia fõ szö ve gé be – saj tó hi ba foly tán – 250 he lyett té ve sen 350 arany
ke rült. Uo. 47.

16 Benkó I.: Ne mes csa lá dok i. m. 312–313.
17 Uo. 312.
18 „Szar ka Imre nõs, test vé re Petre nõt len”, il let ve „Szar ka Ke le men nõs, test vé re Ger gely nõt -

len”. Káldy-Nagy Gyu la: A bu dai szan dzsák 1559. évi össze írá sa. Bp. 1977. 170.
19 Az adós le ve lek re újab ban Gecsényi L.: Vá ro si és me zõ vá ro si pol gá rok adós le ve lei a 16–17.

szá zad ból. Lymbus. Ma gyar ság tu do má nyi For rás köz le mé nyek. Bp. 2010. 31–42.



1. Szar ka Já nos adó zá sa 1630–1656 kö zött

Év
Be val lott 
mar ha -
szá ma

Adó já nak rész té te lei (ft-dénár) Adó ja
össze sen 
(ft-dénár

)

Meg jegy zésMar ha -
szám Fej adó

’császár

adaja’

1630 18,5 1  29,5 1  50 :  : ? ?

1631 23 1  63 0  25 2  00 3  88

1632 32 + 5* 2  59 1  50 2  00 6  09 *’göböly’

1634 50,5 3  53,5 2  00 3  00 8  53,5

1635 80 6  40 3  00 3  00 12  40

1636 101 8  08 4  00 3  25 15  33

1638 84 + 25* 6  72 4  50 3  00 14  22 *’göböly’

1639 75 6  00 4  50 3  00 13  50

1640 83 8  30 4  50 4  00 16  80

1641 117 14  04 5  00 4  00 23  04

1642 118 17  40 5  00 5  00 27  40

1643 122 18  30 5  00 4  00 27  30

1644 122 19  52 6  00 4  00 29  52

1645 123 14  76 6  00 4  00 24  76

1646 :* :  : :  : :  : :  : *Má sod bí ró

1647 162 16  20 6  00 4  00 26  20

1648 172 17  20 6  00 4  00 27  20

1649 172 18  92 6  00 5  00 29  92

1650 156 17  16 6  00 5  00 28  16

1651 138 15  18 6  00 5  00 26  18

1652 :* :  : :  : :  : :  : *Ol vas ha tat lan

1653 148 16  28 6  00 6  00 28  28

1654 162 17  82 8  00 8  00 33  82

1655 162* 17  82* 8  00* 8  00 33  82* * Be csült ada tok

1656 155 18  60 10  00 10  00 38  60

1657 :* :  : :  : :  : :  : *Ol vas ha tat lan

1658 122 14  64 12  00 12  00 38  64 Szar ka Jánosné

A há rom fõ adó ne men kí vül ki sebb kö te le zett sé gei is vol tak: úgy tû nik,
hogy a fa hor dást és a gyer me kek után ki ve tett ’agypénzt’ kész pénz zel fi zet te, a
va jat azon ban nem vál tot ta meg, ha nem ter mé szet ben adta be; e há rom ki sebb
té telt mel lõz tem. Szar ka Já nos adó já nak leg je len tõ sebb há nya da a ’marha -
szám’ után fi ze ten dõ összeg volt. A szom szé dos Kecs ke mé ten ’vadszám’ sze rint 
fi zet tek a gaz dák. E pon ton nyo ma té ko san fel kell hív ni a fi gyel met arra, hogy
sem a kecs ke mé ti vad szá mok, sem a nagy kõ rö si mar ha szá mok nem azo no sít ha -
tó ak a gaz dák szar vas mar há i nak szá má val, mert ese ten ként ’juh-marhaszám’
és ’ménes-marhaszám’ is fel buk kan az adó köny vek ben, csu pán a rend szer te le -
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nül fel jegy zett ’göbölyszámok’ azok, ame lyek két ség te le nül a szar vas mar hák
utá ni adó zás bi zo nyí té kai. A fél – tört szám mal ½ – mar ha szám rész ben a nö -
ven dék jó szág, rész ben a juh ál lo mány mar ha szám ba tör tént be vo ná sa20 ré vén
ala kult ki.

Az adó köny vi be jegy zé sek sze rint Szar ka Já nos csu pán két esz ten dõ ben,
1632-ben és 1638-ban volt „gö bö lyös” gaz da, az elõb bi ben 5, az utób bi ban már
25 gö böllyel gya ra po dott mar ha szá ma, mely össze von tan 109-re (84+25) emel -
ke dett.

Az 1641–1645 kö zöt ti 5 esz ten dõ át la gá ban 120 mar ha szám után adó zott,
gö böly szá mot azon ban egyet len esz ten dõ ben sem ír tak a mar ha szá ma mel lé,
ho lott 1642-ben – ép pen a gyõ ri elõ leg fel vé tel ének évé ben21 – két íz ben is meg -
bír sá gol ták ti lal mas ba té vedt gö bö lyei mi att, ame lyek a Lu das nevû ha tár rész -
ben, il let ve a Nyár kút rét je in22 okoztak kárt. 

Szar ka Já nos nyil ván nem maga le gel te tett, az ún. „ri deg le gé nyek” adó -
jegy zé ke sze rint eb ben az esz ten dõ ben hár man23 lak tak nála, akik pász to rai,
majd haj tói is le het tek; éves szol gá i val el len tét ben24 nap szá mo sa i ról sem mi fo -
gó dzó val sem ren del ke zünk.

Már a ko ráb bi ak ban is elõ for dult, hogy Szar ka Já nos egyé ni adó ja be fi ze -
té se kor tal lért és arany fo rin tot25 köl csön zött a „jó pénz re” szo ru ló me zõ vá ros -
nak; 1642-ben ugyan csak ez tör tént, Bu dán 30 tal lér kész pénz zel se gí tet te ki a
tö rök nek fi ze tõ26 elöl já ró sá got. Az összeg na gyob bik há nya da vé gül adó elõ leg gé
vált, mert éves köz tar to zá sát a köl csön zött27 összegbõl írták le.
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20 A rész le te zést ke rü len dõ em lí tem meg, hogy a me zõ vá ro si adó zás és a „mar ha szám” kér dé sé -
vel bõ veb ben fog lal koz tam „Tö rök kori ál lat tar tá sunk …” c., fen tebb hi vat ko zott ta nul má nyom ban,
il let ve „Adó zás és adó csa lás a Hó dolt ság ban” c. írá som ban. In: Auxilium historiae. Ta nul má nyok a
het ven esz ten dõs Bertényi Iván tisz te le té re. Szerk. Kör men di Ta más és Thoroczkay Gá bor. Bp. 2009.
89–96. A tö rök kori adó zás tárgy kör ében igen ér té kes for rás Nóg rád vár me gye 1672. évi ha tá ro za ta,
köz li: Botka Já nos: La tin és ma gyar nyel vû for rá sok a Jász ság XVI–XVII. szá za di tör té ne té hez. Szol -
nok 1988. (Szol nok me gyei le vél tá ri fü ze tek 11.) 308–312. (E ki ad vány elsõ ré sze ugyan csak rend kí -
vül hasz nos for rá so kat tar tal maz: He gyi Klá ra: Jász be rény tö rök le ve lei.) A vad szá mok ra leg újab ban 
l.: Iványosi-Szabó Ti bor: Nagy ál lat tar tá sunk a Ho mok hát sá gon a 17. szá zad ban. Ag rár tör té ne ti Szem le
51. (2010) 63–82.

21 A Gyõ rön át fel haj tott mar hák szá mát te kint ve az 1642. esz ten dei mennyi ség az át la gos nál
gyen gébb nek tû nik, 1636–1643 kö zött, hat év át la gá ban 27 605 mar hát te rel tek nyu gat ra, 1642-ben
vi szont 24 075-öt. Vö.: Gecsényi L.: Die Rolle der Stadt Gyõr i. m. 89.

22 „Az Lu da son az gö böllyel való kár té tel ért 1 tal lér.” – il let ve „Az Niarkut rét je in is a’ göbölytül 
1 tal lér.” Szám adás könyv (Szk.) 1642. 252.

23 „Szar ká nál lakó Kuhik [?] Ta más, Petör és Mi hály adó sak 3 tal lér[ral].” – kö zü lük „Petör
adott egy tal lért.” Szk. 1642. 177.

24 A nõt len le gé nyek kö zül ’Gergely’ és ’Nagy Jan csi’ – mind ket tõ ’Szarkánál’ – adó zott 1647-
 ben (Szk. 171.); ’Gergely’ adó ját ’Szarka uram’ vál lal ta 1648-ban (Szk. 219.). Szol gái kö zül ’Három
György’ 1 tal lér ral, ’Szilassy Se bes tyén’ pe dig 80 dé nár ral adó zott 1652-ben (Szk. 74., 123.); ’Három
György’ 1653-ban is 1 tal lért fi ze tett (Szk. 252.) Öz vegy Szar ka Jánosnét pe dig szol gá ló se gí tet te
mun ká já ban: „Szar ká né nál levõ sán ta leanyzotul gyer tyát wöttem d. 33.”  Szk. 1658. 158.

25 „Sum má ra” adott 34 tal lért és 3 ma gyar ara nyat 1640-ben. Szk. 111., 294., il let ve 1641-ben
„summáláskor” adott 40 „csá szár tal lért.” Szk. 271.

26 Az Osz mán Bi ro da lom adóz ta tá sá ra, té te le sen Nagy kõ rös re l.: He gyi Klá ra: Tö rök be ren dez -
ke dés Ma gyar or szá gon. Bp. 1995. 53–68., 70–71.

27 „Az köczön adott pén zé bõl haj lott ná lunk min den adaja f. 29. Omnia solvit.” To váb bá: „Szar -
ka Já nos adott Bu dán 30 tal lért. … Adajára ha jol f. 29.” Szk. 1642. 119., 252.



Az 1642. esz ten dõ bõl ránk ma radt adó- és szám adás köny vi be jegy zé sek
nem hagy nak két sé get afe lõl, hogy Szar ka Já nos nem küz dött lik vi di tá si za va -
rok kal; nem ki zárt, hogy a gyõ ri pénz for rás nél kül sem let tek vol na fi ze té si ne -
héz sé gei, az azon ban nyil ván va ló, hogy Czentner Far kas 605 tal lé ros hi te le
meg könnyí tet te is me ret len szá mú gö böly fel vá sár lá sát és Nagy kõ rös tá gabb ér -
te lem ben vett ha tá rá ban tör té nõ tartását, legeltetését.

A ke res ke del mi és a hi tel kap cso la tok sze mély re sza bott gyõ ri mu ta tó i nak hi -
á nya el le né re va ló szí nû sít he tõ, hogy Czentner Far kas ha lá la nem ve tet te vissza
Szar ka Já nos tõ zsér ke dé sét. A mar ha szá mok emel ke dõ vol ta meg erõ sí ti e vé le ke -
dést; né hány év vel 1642 után ju tott a csúcs ra, 1648-ban és 1649-ben egy aránt 172
mar ha szám után ve tet ték ki adó ját. Ke res ke del mi tény ke dé sé nek nyo mon kö vet -
he tõ bõ ne gyed szá za da alatt Szar ka Já nos nem csak adós, ha nem áru hi telt nyúj tó
– gö bö lye it utó la gos fi ze tés re áta dó – tõ zsér is le he tett, er rõl azon ban nem nyúj ta -
nak tám pon tot a me zõ vá ro si szám adás ok, bi zo nyí té kul szol gá ló adós le vél28 pe dig
még nem ke rült elõ.

Min den jel sze rint Szar ka Já nos nem csak a Gyõr irá nyá ba mu ta tó, ha nem 
a Gyõrt érin tõ, il let ve Gyõr bõl ere dez tet he tõ áru for ga lom bo nyo lí tá sá ban is
erõ sen ér de kelt volt. Bõ két év ti zed áru for gal mi ada tai ta nú sít ják, hogy Szar ka
Já nos nem csak kész pénz zel, ha nem fém áruk kal – fõ ként ké sek kel – to váb bá fû -
sze rek kel, tex tí li ák kal és egyéb ter mé kek kel meg ra kod va tért vissza gya ko ri
gyõ ri, il let ve Bu dát és Pestet érintõ útjairól.

2. Szar ka Já nos, mint a me zõ vá ros kés-szál lí tó i nak egyi ke (1634–1656)

Év

A ké sek

Meg jegy zésvé te lé -
nek he -

lye
neve szá ma da rab- egy ség ára 

(ft-dénár)
ár össze ge
(ft-dénár)

1634 ? ? ? :  : 3  60 vé tel (= v.)

1637 ? ’ajándék ba va ló’ ? :  : 8  00 ho za tott (= h.)

?* ’ajándékba va ló’ :  : 6  40 ’onnan felül’ (h.)

1639 ? ’ajándékba va ló’ ? :  : 9  60 v.

? ’aranyos’ és
’köz’

? :  : 6  00 v.

1640 Gyõr ’tehely’ 1 1  30 1  30 h.

Gyõr ’ajándékba va ló’ ? :  : 12  80 h.
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28 Az adós le vél el le né ben nyúj tott áru hi tel nem volt pél dát lan je len ség, vö.: a nagy szom ba ti pol -
gá rok ál tal deb re ce ni tõ zsé rek nek ki ál lí tott pe csé tes, fi ze té si ha tár idõt tar tal ma zó adós le vél rõl szó ló,
1624/1625. évi hír adás sal Buza Já nos: Beth len Gá bor, a deb re ce ni tõ zsé rek párt fo gó ja. Szá za dok 131. 
(1997) 958., il let ve egy vi szont ela dó adós le ve lé rõl szó ló pél da 1646-ból: Buza Já nos–Al¤beta Ho -
lošova: Egy kecs ke mé ti cí vis nagy szom ba ti évei (1639–1660). Szá za dok 124. (1990) 124. Ha mi sí tott –
kor tár si szó hasz ná lat sze rin ti – „áll adós le ve let” pe dig Szar ka Já nos volt szol gá ja (Hugyecz Ist ván)
ál lít ta tott ki, vö.: Iványi Fe ke te Lász ló le ve le Koháry Ist ván – Hont vár me gye fõ is pán já hoz – Fü lek,
1661. máj. 18. Pest me gyei Le vél tár IV. 1-c/2. Intimata inutilia … 1661. (Anyag gyûj té sem ide jén
paginálatlan for rás volt.)



Év

A ké sek

Meg jegy zésvé te lé -
nek he -

lye
neve szá ma da rab- egy ség ára 

(ft-dénár)
ár össze ge
(ft-dénár)

1641 Bécs ’aranyos’ 16 0  50 8  00 h.

Bécs ’tehely, vö rös
nye lû’

3 1  10 3  30 h. + bors

? 3’tehely’ +
2’aranyos’

5 :  : 8  00 [?] (v.)+fû sze rek

? ? ? :  : 9  75 [?] (v.)+fû sze rek

? ? ? :  : 6  50 v.

1643 ? ’aranyos’ ? :  : 2  12 v.

1647 ? ? ? :  : ?  ? (h.)+tex tí li ák

Gyõr ’ajándékba va ló’ ? :  : 26  75 h.

Gyõr ? ? :  : 11  00 h.

Gyõr ’ajándékba va ló’ ? :  : 30  00 h.

1648 Gyõr kü lön bö zõ29 ? :  : 57  10 v.

1649 ? ’gyöngy házas’ 24 0  70 14  40 v.

? ’gyöngyházas’ 12 0  40 4  80 v.

? ’gyöngyházas’ 20 0  70 14  00 v.

? ’teheli köz kés’ 3 1  20 3  60 v.

? ? 28 0  70 19  60 v.

? ? 12 0  70 8  40 v.

1650 ? ? ? :  : 3  20 v.

? ’gyöngy házas’ 24 0  67,5 16  20 v.

? ’gombos’ 18 :  : :  : v.

? ? 5 0  50 2  50 v.

1653 ? ’gyöngy há zas’ 54 0  60 32  40 [elõ leg gel] h.

1654 Gyõr ’közkés’ +
’aranyos’

? :  : :  : h.

1656 ? ? 12 0  60 7  20 v.

1657 ? ? ? :  : 40  00 Szar ka Jánosné!

Nagy kõ rös elöl já ró sá gá nak ház tar tá sa nem in do kol ta vol na azt a te kin té -
lyes mennyi sé gû30 kés vá sár lást, amely az 1863-ban köz zé tett for rás anyag31 óta
is mert és a ké sõb bi szak iro da lom ban32 is he lyet ka pott. A ké sek ne ve it te kint ve
az „aján dék ba való” kés 1632-tõl, az „egy tehöly kés” és az „aján dék ba való ara -
nyas” kés33 for gal ma pe dig 1635-tõl iga zol ha tó.
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29 „Szar ka Jánostul aiandekba walo kesöket wettünk, ki gyöngy ház, ki ara nyas, ki köz kés volt.”
Szk. 1648. 212.

30 Nagy kõ rös 1626-tól fenn ma radt szám adás köny ve i ben kü lön bö zõ he lye ken for dul nak elõ a
ké sek vá sár lá sá ra uta ló ada tok, a szá zad kö ze pén azon ban arra is volt pél da, hogy el kü lö ní tet ten je -
gyez ték be a ké sek vá sár lá sát: „Ez esz ten dõ be li kest (sic!) vetelünk ide az va ros ha za hoz 1650.” Szk.
1650. 2.

31 A nyom ta tás ban meg je lent elsõ be jegy zés 1630-ban kelt: „Egy kést vöttünk az tö rök nek d.
14.” Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 19.

32 Majlát J.: Egy al föl di cí vis-vá ros i. m. 35., et passim.
33 Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 29., 38.



Nagy kõ rös elöl já ró sá gá nak – ele me i ben már pub li kált – szin te csak nem
tel jes kés be szer zé si ská lá ja 1636-tól kö vet he tõ nyo mon; ek kor Sza bó Ger gellyel 
Bécs bõl ho zat tak „… aján dék ba való ara nyos késöket az urak nak …” 5 fo rint 60 
dé ná rért. A szol no ki „Muztár” ba sá nak Tallas Pál tól34 vet tek egy ara nyos kést.
Sza bó Já nos sal35 Gyõr bõl ho zat tak „… aján dék ban való késöket 4-et te hely -
lyel…” 3 fo rint 20 dé ná rért, Dús Mi hály szin tén Gyõr bõl ho zott ren de lés re – jel -
zõ nél kü li – „késöket” 3 fo rint 80 dé ná rért, Bu dán pe dig „…a sidótul … 2 tehely
kést…” vet tek 2 fo rint 10 dé ná rért. A Németnétõl vett „2 tehell kés” ára 2 fo rint 
70 dé nár, a Kis Ger gely tõl vett ket tõ késé pe dig 2 fo rint 20 dé nár volt, ugyan ek -
kor egy ara nyos kés 1 fo rint 60 dé nár ba ke rült. Lé nye ge sen ol csób bak vol tak az
ún. „hü vely ké sek”, ame lyek bõl Kádasné 5-öt adott 1 fo rin tért, má sik 5 „hü vely
ké sért” pe dig 75 dé nárt szá mí tot tak.36

A fent em lí tett – 1636-ban vett – ké se ket ki vé tel nél kül a tö rö kök kap ták
meg. „Ma gyar rend re” a ran go sabb tiszt ség vi se lõk nek szõ nye get, több nyi re
azon ban fi nom bõr bõl ké szült csiz má kat, pa pu cso kat és kap cá kat37 küld tek,
csu pán egy ara nyos kést vit tek38 a gömöri „Baloghvárba.”39

A ren del ke zés re álló ada tok sze rint Szar ka Já nos gyak ran és nö vek võ
mennyi ség ben vá sá rolt ké se ket; úgy vett részt e fon tos ház tar tá si, il let ve mun -
ka esz kö zök for gal ma zá sá ban, hogy a gö bö lyö kért ka pott kész pénz egy ré szét
nyom ban meg for gat ta. Ha a me zõ vá ro si vá sár lá so kat mo ti vá ló igény szint tor zí -
tó ha tá sá tól nem kel le ne tar ta ni, ak kor arra az ál lás pont ra he lyez ked het nénk,
hogy több nyi re jó, il let ve az át la gos nál jobb mi nõ sé gû ter mé kek be ho za tal ára
tö re ke dett. Bécs bõl ara nyos – a szo ká sos nál nyil ván dí sze sebb – ké sek kel in dult 
vissza, több ször adott el gyöngy há zas ké se ket me zõ vá ro sá nak; ez utób bi ak ára
40-tõl 70 dé ná rig ter jedt, na gyob bik há nya duk a drá gább – éke sebb vagy mé re -
te sebb40 – változatokból került ki.
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34 Tallas Pál a ki emel ke dõ en gaz dag cí vi sek egyi ke volt, szá mí tá sa im sze rint 1630–1640 kö zött
tíz év át la gá ban 233 mar ha szám, to váb bá 5 esz ten dõ át la gá ban még 28 gö böly szám után adó zott.

35 Sza bó Já nos csak 1641-tõl lett önál ló an adó zó gaz da, ami kor 302 mar ha szá má ról fel ír ták,
hogy „Eb bõl juh M. 10.” Elõd je, Sza bó Ist ván, 1630–1640 kö zött ki lenc év át la gá ban ke re kít ve 235
mar ha szám után fi ze tett adót; gö bö lye i rõl, juh ál lo má nyá ról, lo va i nak szá má ról hall gat nak az adó -
köny vek; is mert vi szont, hogy a ló lo pás vét ké be esett „ménös pász to rát” fel akasz tot ták 1632-ben.
Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 29.

36 Az 1636. év kés vá sár lás ada ta i ra l. Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 46–47.
37 Nagy kõ rös szám adás köny ve i bõl a pél dák szá ma csak nem kor lát la nul sza po rít ha tó len ne, de

a ná lá nál ki sebb te le pü lé sek (Abony és Ceg léd) ké sõb bi ada tai is ha son ló ké pet mu tat nak, vö.:
Szakály Fe renc: Pa raszt vár me gyék a XVII. és XVI II. szá zad ban. Bp. 1968. 74.

38 Nagy kõ rös 1636. évi ada tá ra l. Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 48.
39 E pon ton fi gye lem be kell ven ni, hogy a fel föl di „áros em be rek” – pl. a ri ma szom ba ti kal már -

céh tag jai – egyéb kéz mû ipa ri ter mé kek mel lett – te kin té lyes mennyi sé gû kést is hoz tak az Al föld re.
Szak iro dal mi és le vél tá ri hi vat ko zá sok kal l. erre: Buza Já nos: Ti los a vas tö rök nek! Gömör me gyei
vas a Du na-Ti sza kö zén. In: Ta nul mány kö tet Heckenast Gusz táv em lé ké re. Szerk. Bes se nyei Jó zsef.
Mis kolc 2001. 49–50.

40 Kurt Keller: Das messer- und schwerteherstellende Gewerbe in Nürn berg von den Anfängen
bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit. In: Nürnberger Werkstücke zur Stadt- und Landes ge -
schichte. Hrsg. von Ru dolf Endres, Gerhard Hirschmann, Gerhard Pfeiffer. Nürn berg 1981. (Schrif -
ten reihe des Stadtarchivs Nürn berg Band 31.) 106.



A leg ma ga sabb ár szin tû ek nek az ún. „tehöly”, „tehely”, il let ve „teheli’ ké -
sek tûn nek, ame lyek nek egy ré szét Gyõr bõl, il let ve Bu dá ról szál lí tot ták a me -
zõ vá ros ba. Bár a „tehely” szó jel zõi ér tel met sej tet, va ló szí nûbb, hogy nem a ké -
sek mi nõ sé gé re, il let ve mé re té re, ha nem szál lí tá sá nak, vél he tõ en tá ro lá sá nak41

mód já ra, nem ki zárt, hogy szál lí tá si egy sé gé re42 utalt. A Nádasdy-levéltár for rá -
sa i ban az „Öreg kees tehel [értsd: öreg kés bi zo nyos szá mú tehelylyel”, il let ve
„Apro kees tehel” egy aránt43 elõ for dult már 1560-ban. Össze cseng ez zel az 1637-
 bõl fenn ma radt nagy kõ rö si fel jegy zés: „Wettünk Pall Mihaltul aÿandekba walo
kesöket egi tehelliell f. 1 d. 10.”44

A ’gombos’ a kés nye lé nek for má já ra, a ’vörös nye lû’ jel zõs szer ke zet pe dig 
az ara nyos hoz és a gyöngy há zas hoz ha son ló an a dí szí té sé re, il let ve az anya ga45

és a szí ne mi at ti drá gább vol tá ra utal. Az igé nye sebb vá sár lók nak szánt ter mé -
kek mel lett Szar ka Já nos vi szont ela dó ként szép szám mal ér té ke sít he tett köz -
ké se ket is.

A ké sek na gyobb ré szét – a kül föl di ké ses mes te rek, il let ve ke res ke dõk kí -
ná la ta46 nyo mán – pár ban47 szá mí tot ták, de faj tán ként csak egyet, il let ve pá rat -
lan szá mú kést is le he tett vá sá rol ni. A tel je sen azo nos mé re tû, vö rös-, il let ve
sár ga réz zel, gyöngy ház zal éke sí tett nye lû pá ros ké se ket már a 16. szá zad ban
kü lö nös mû gond dal48 készítették. 

Mint a 2. sz. táb lá zat ból ki tû nik, Szar ka Já nos a me zõ vá ro si elöl já ró ság
meg bí zá sá ból szá mos al ka lom mal vá sá rolt ké se ket, Gyõr bõl is több ször ho zat -
hat tak vele an nál, mint ahány szor do ku men tál ha tó. A köl csö nös bi za lom je le -
ként ér té kel he tõ az, hogy csu pán egy szer vett fel elõ le get49 a kések vásárlására.

Áru kész let ének mér té ké rõl nin csen tu do má sunk, az azon ban bíz vást fel -
té te lez he tõ, hogy an nál több kést ho zott be, mint amennyi re meg bí zást ka pott.
Szá mot te võ he lyi ipar hi á nyá ban50 ve võ re ta lál tak a nél kü löz he tet len hasz ná la -
ti esz kö zök, il let ve ké zi szer szám ok. Szar ka Já nos ha gya té ká ban szép szám mal
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41 Az ar cha i kus ’téhely’ ere de tét a né met „dechel” = ’fedél, bur ko lat, tar tó’ je len tés sel hoz za
össze füg gés be a nyelv tör té net, vö.: A ma gyar nyelv tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra. Fõszerk. Benkõ Lo -
ránd. Bp. 1976. III. 875.

42 Nem új a fen ti le he tõ ség, de még meg gyõ zõbb bi zo nyí tást kí ván, vö.: „’tekely’ = va ló szí nû leg 
da rab mér ték, kés vá mo lá sá nál tehely alak ban is hasz nál ják.” Pap Fe renc: Ko lozs vá ri harmin cad -
jegyzékek (1599–1637). Bu ka rest–Ko lozs vár 2000. 540.

43 Szamota Ist ván–Zolnai Gyu la: Ma gyar ok le vél szó tár. Bp. 1902–1906. 969.
44 Szk. 1637. 119.
45 A fel sõ-auszt ri ai Steinbach an der Steyer „vö rös nye lû” ké se i nek egy ré sze af ri kai ere de tû

szan tál fa fel hasz ná lá sá val nyer te el vég sõ for má ját: ezek a leg drá gább ter mé kek közé tar toz tak, a vö -
rös ti sza fa nyél lel ké szül tek ol csób bak vol tak. Heinrich Kieweg jun. und sen.: Das ehrsame Hand -
werk der Messerer, Scharsacher, Klingenschmiede und Schleifer in Steinbach an der Steyer. Von den
Anfängen bis um 1800. Oberösterreichische Heimatsblätter 52. (1998) Heft 1/2. 92.

46 Uo. 93., il let ve „Mindestpreise (Preise je Paar) bei verschiedenen Messer im Jahre 1697”
Keller, K.: Das messer. I. m. 148.

47 „Szar ka Já nos Uramtul vöttünk 24 par gyöngyhazas kest, pár ját százharmiczöt pén zen.” Szk. 
1650. 2.

48 Kieweg jun. und sen.: Das ehrsame Hand werk i. m. 93.
49 „Szar ka Já nos Uram nak ad tam kés re 8 tal lé ro kat.” Szk. 1653. 158.
50 A kés csi ná ló szak ma nem volt is me ret len Nagy kõ rös ön, mû ve lõ je ara tást is vál lalt. Majlát J.: 

Egy al föl di cí vis-vá ros i. m. 175., 182. Kés csi ná ló Hor váth Pé ter ha lá la mi att te kin té lyes bír sá got fi ze -
tett a me zõ vá ros. Szk. 1650. 179.



le het tek ké sek, mert öz ve gye – óva tos becs lés sel élve is – mint egy 60 gyöngy há -
zas kést51 adott el az elöljáróságnak.

Úgy tû nik, hogy Szar ka Já nos Bu dán és Gyõ rön át Bé csig iga zol ha tó kés -
vá sár lá sa ak kor volt a leg je len tõ sebb, ami kor az adóz ta tott ingó va gyo na – a
kor tár sak ál tal csak meg be csült, de is me ret len mennyi sé gû kész pén ze – tõ ké je
a leg ma ga sabb szint re emel ke dett. Mint fen tebb lát tuk, 1648-ban és 1649-ben
egy aránt 172 mar ha szám után adó zott, 1648-ban 57 fo rint 10 dé nár, 1649-ben
pe dig 64 fo rint 80 dé nár ér ték ben adott el ké se ket lak he lye elöl já ró sá gá nak;
összes sé gé ben nyil ván je len tõ sebb le he tett a ké sek ér té ke sí té sé bõl szár ma zó
be vé te le, mert jog gal fel té te lez he tõ, hogy nem Nagykõrös tanácsa volt az egyet -
len vásárlója.

Az a 99 – a me zõ vá ros nak el adott – kés, amely 1649-bõl is mert, ön ma gá -
ban szép szám, de a ko ráb bi vá molt té te le ket figyelembevéve sze rény mennyi -
ség csu pán. Nyu gat ról 1542-ben 748 530 kés mel lett 250 060 kis kést52 hoz tak
be az or szág ba. Né hány év vel ké sõbb Bécs ben a váradiak 726 360, a deb re ce ni -
ek 257 330 da ra bot vá mol tat tak el a „klasszi kus tö meg áru ból.”53 A tö rök ura -
lom alat ti Bu dán a kés volt a leg ke len dõbb áru cikk: 1571-ben 436 750 és még 36 
hor dó nyi kés rõl ké szül tek fel jegy zé sek, 1573-ban pe dig 274 250-et és 113 hor -
dó nyit54 hoz tak be. A nagy ke res ke dõk kö zött akad tak olya nok, akik tí zez res
nagy ság rend ben55 szál lí tot ták a ke re sett áru cik ket, mely nek egy ré sze nyil ván -
va ló an tran zit áru volt. Már a kor társ ké se sek56 is tisz tá ban vol tak az zal, hogy a
Ma gyar or szág ra szál lí tott ké sek útja Er dé lyen és a ro mán fe je de lem sé ge ken át
az Osz mán Bi ro da lom ba ve zet. A Nürn berg ben ké szí tett „türkische Messer”
nyo mán57 erre is le het kö vet kez tet ni, a pá rat la nul gaz dag név anya gú ko lozs vá ri 
harmincadjegyzékekben pe dig a „norombergi” jel zõ58 a bi zo nyí té ka an nak, hogy a 
bi ro dal mi sza bad vá ros ban mil li ós té tel ben elõ ál lí tott ké sek59 egy ré sze Ma gyar -
or szá gon és Er dé lyen át ju tott el ke let felé.
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51 „Szar ka Janosne Aßonjomtul wö[ttem] gyöngyhazas par ké se ket huszoneött tallerokon.” Szk.
1657. 154. A 25 tal lér 40 fo rint tal volt egyen lõ, a gyöngy há zas ké sek da rab ja fen tebb 40, il let ve 70 dé -
nár ban járt.

52 Em ber Gyõ zõ: Ma gyar or szág nyu ga ti kül ke res ke del me a XVI. szá zad kö ze pén. Bp. 1988. 93.,
163.

53 Gecsényi La jos: Ke let-ma gyar or szá gi ke res ke dõk a nyu ga ti tá vol sá gi ke res ke de lem ben 1546-
 ban. In: Gecsényi L.: Gaz da ság, tár sa da lom, igaz ga tás i. m. 234.

54 Az 1571. évi té tel hez hoz zá kell még szá mí ta ni a Vác irá nyá ból ér ke zett 182 000 kést.
Káldy-Nagy Gyu la: Ha rács-sze dõk és rá ják. Tö rök vi lág a XVI. szá za di Ma gyar or szá gon. Bp. 1970.
122., 126.

55 Sza bó Máté – deb re ce ni kal már – 1563-ban 15 ezer, Pes ti Gás pár 1571 nya rán 30 ezer kés
után fi ze tett vá mot, ’Kara Musza’ zsi dó ke res ke dõ 1573-ban 4 hor dó kést ho zott be. Káldy-Nagy Gy.: 
i. m. 121–122., 126. A váradi és a deb re ce ni ke res ke dõk kö zül 1546-ban töb ben vá mol tat tak Bécs ben
tí zez res nagy ság rend ben ké se ket. Gecsényi L.: Ke let-ma gyar or szá gi ke res ke dõk i. m. 234–236.

56 Kieweg jun. und sen.: Das ehrsame Hand werk i. m. 96.
57 Keller, K.: Das messer i. m. 106.
58 Pap F.: Ko lozs vá ri  i. m. 599.
59 Fo lya ma tos ter me lé si ada to kat a he lyi for rá sok nyo mán sem ál lít hat tak össze, né hány év

becs lé se a kö vet ke zõ: Nürn berg ben 1537-ben mint egy 3,6 mil lió, 1557-ben 4-4,5 mil lió, 1591-ben pe -
dig 1,9 mil lió kés ké szí té se va ló szí nû sít he tõ. Keller, K.: Das messer i. m. 27. Fi gye lem be kell ven ni
azon ban azt is, hogy a kö ze li Schwabach és Wendelstein la kos sá gá nak egy ré sze is ké sek ké szí té sé bõl
élt. Keller, K.: Das messer i. m. passim.



A ké se ken kí vül Szar ka Já nos egyéb fém áru be szer zé sé re is ka pott meg bí -
zást. Bécs bõl egy töl csért60 ho za tott vele a me zõ vá ros 1641-ben. Né hány év vel
ké sõbb Gyõr ben vá sá rol ta meg a bor mé rés hez szük sé ges ic cét a kõrösi csap -
szék be, il let ve az „égett bo ro sok” szá má ra a me szelyt61 és – vél he tõ en – a bor -
sep rõ le pár lá sá hoz szük sé ges réz csö vet. Az icce és a me szely gyõ ri vá sár lá sa
nem csak az áru for ga lom múlt ja, ha nem a mér ték tör té net szem pont já ból is olyan
ér té kes ada lék, ame lyik a to váb bi ku ta tá sok ki in du ló pont ja le het.

A ké sõb bi ek ben lett kö vet kez mé nye an nak, hogy Nagy kõ rös elöl já rói 1637-
 ben egy pus kát62 vá sá rol tak Szar ka Já nos tól; a „vaj dá nak” szánt – va ló já ban in -
kább ki kö ve telt63 – fegy ver-aján dék 8 fo rint ba ke rült. Ha mis vád lett a fegy ver
el adá sá ból, s Szar ka Já nos öz ve gyét még ne gyed szá zad dal ké sõbb is zak lat ták64

mi at ta. Va ló szí nû sít he tõ, hogy Szar ka Já nos ön vé del mi cél ból is tar tott fegy -
vert; erre ab ból le het kö vet kez tet ni, hogy 1640-ben a tö rö kök ko boz ták el pus -
ká ját, a me zõ vá ros ra pe dig két rész let ben 7 tal lér bír sá got65 rót tak. A pus kák
ere de té rõl mit sem árul nak el a for rá sok, az azon ban fi gye lem re mél tó, hogy
Szar ka Já nos 1637-ben ’onnan fe lül rõl’ ho zott ké se ket adott el a kõrösi elöl já -
ró ság nak. A lõ fegy ve rek gyõ ri ere de te, eset leg Gyõ rött tör tént be szer zé se tran -
zit áru ként, il let ve he lyi ter mék ként egy aránt va ló szí nû sít he tõ, ugyan is az
erõd vá ros ban ek kor már több „ka to nai” ko vács la kott, akik 1643-ban a bog ná -
rok kal együtt66 kap ták meg ve gyes cé hük sza bály za tát.

A fen ti fém áru kon kí vül Szar ka Já nos ru há za ti dísz ként hasz ná la tos „skó fi -
um arany” be szer zé sé re67 is vál lal ko zott – ez utób bi, ha tö rök ere de tû volt, min den 
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60 „Szar ka Já nos sal ho zat tunk Béczbõl egy Tõczert f. 1 d. 25.” Szk. 1641. 194. Szar ka Já nos be -
szer zé sei is iga zol ják a ko ráb bi meg ál la pí tást: „Fi no mabb áru kat fõ ként Gyõr bõl, néha egye ne sen
Bécs bõl ho zat tak a nagy kõ rö si ek.” Makkai Lász ló: Pest me gye tör té ne te 1848-ig. In: Pest me gye mû -
em lé kei I. Szerk. Dercsényi De zsõ. Bp. 1958. 110.

61 A szám adás könyv ún. „Ap ró lé kos költ ség” té te lén be lül: „Szar ka Já nos Uram mal Giõrbõl
ho zat tunk a’ csap hoz ic cét, mezelt, rez csö vet [?] f. 3.” Szk. 1647.

62 Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 56.
63 Elõt te – 1635-ben – Ka to na Be ne dek tõl vet tek a vaj dá nak egy pus kát 9 fo rint 60 dé ná rért.

Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 38. Ké sõbb kész pénz zel vál tot ták meg a vaj da pus ká ját:
„Egi puskajert 10 tall[ért] attunk…” Szk. 1640. 184., vö.: Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I.
90. A meg vál tás szá mot te võ vesz te sé get oko zott a kõrösieknek, ugyan is a 10 tal lér – a he lyi ár fo lya -
mon szá mít va – 16 fo rint tal volt egyen lõ, vö.: Buza Já nos: A tal lér és az arany fo rint ár fo lya ma, va la -
mint sze re pe a pénz for ga lom ban Ma gyar or szág tö rök ura lom alat ti te rü le tén a XVII. szá zad ban. Tör -
té nel mi Szem le 20. (1977) 73–108.

64 A Kecs ke mét rõl Óvár ba te le pült ne mes „Kis” Nagy Já nos rá gal ma it maga Szar ka Já nos, a
ké sõb bi zsa ro lá si kí sér le tet pe dig – vár me gyei se gít ség gel – az öz ve gye ver te vissza. Ne ve zett utol só
fe nye ge tõ-zsa ro ló le ve le Gyõr ben kelt, 1662. febr. 27-én. A szö ve vé nyes ügy ira ta i nak ki vo na ta i ra l.:
Borosy And rás: Pest-Pilis-Solt vár me gye köz gyû lé si ira ta i nak regesztái. Igaz ság szol gál ta tá si ira tok I. 
1589–1660. Bp. 1998. 192–194., ill. Borosy A.: i. m. Igaz ság szol gál ta tá si ira tok II. 1661–1720. Bp.
1999. 191–194., to váb bá Borosy A.: Pest-Pilis-Solt vár me gye köz gyû lé si ira ta i nak regesztái. Köz igaz -
ga tá si és po li ti kai ira tok I. 1618–1670. Bp. 2001. 190. Kis-Nagy Já nos neve sze re pelt azok kö zött az
óvá ri tõ zsé re ké kö zött, akik 1655–1669 kö zött men tek tönk re, vö.: Takáts Sán dor: A ma gyar tõ zsé -
rek és ke res ke dõk pusz tu lá sa. In: Takáts S.: Sze gény ma gya rok [Bp. 1927.] I. 213.

65 „Szar ka Já nos el vont puskaiaert 3 tall[ért] attunk csaszaret. Ti la lom volt raj ta 4 tal lér, f. 12
d. 20.” Szk. 1640. 187.

66 Gyõr kö zön sé ges ko vá csa i nak céh le ve le 1610-ben kelt; ró luk és a ka to nai ko vá csok ról l.:
Gecsényi L.: Gyõ ri cé hek a XVI. szá zad má so dik és a XVII. szá zad elsõ fe lé ben. In: Gecsényi L.: Gaz -
da ság, tár sa da lom, igaz ga tás i. m. 104-106.

67 „Skofium arany ra attunk f. 5 d. [?]”. Szk. 1642. 252.



bi zonnyal Bu dá ról vagy Pest rõl szár ma zott; tel je sen azon ban nürn ber gi ere de -
tét sem le het ki zár ni, eb ben az eset ben Gyõr bõl ho zott áru is le he tett.

Szar ka Já nos fel jegy zé se i rõl, eset le ges üz le ti köny vé rõl68 nincs tu do má -
sunk, így Nagy kõ rös „vá ro si ház tar tá sá nak” kor lá to zott igé nye i bõl kö vet ke zik
az, hogy a tex tí li ák for gal má ról cse kély szá mú fel jegy zés ma radt ránk. A szol gá -
ló asszonyt pénz bé re mel lett egy öl tö zet ruha il let te meg éven te; 1640-ben
Szar ka Já nos tól vet ték meg69 a „Longis posz tót,” az ang li ai70 ere de tû – il let ve
az ang li a i hoz ha son ló71 – termék vásárlásának helyére azonban nem történt
utalás. 

Szar ka Já nos 1647-ben több ször járt Gyõr ben, volt rá pél da, hogy az
„aján dék ba való ké se ket” ma gyar rend re ho zat ta vele a vá ros; igen va ló szí nû,
hogy a „Vásállott ü ke gyel me posz tót, bor sot, ké se ket f. 24 d. 43” össze sí tés egyik
gyõ ri út ját kö ve tõ en ke rült az adó könyv be.72

Több fé le, tö rök ere de tû tex tí li á val tért vissza Bu dá ról 1650-ben, s mi vel
ek kor a jegy zõ nek vet te az árut, nem csak a ter mé kek ne vét, ha nem a mennyi sé -
gét73 is feltüntették:

1 vég aba 3 fo rint 20 dé nár

2 vég [?] se lyem zsi nór 1   -„-20  -„-

8 sing sár ga aba 2   -„-    00  -„-

1 vég gyolcs 2   -„-    40  -„-

Gyõ ri vá sár lá sai közé so rol ha tó az az is me ret len ere de tû, nad rág és dol -
mány var ra tá sá hoz szük sé ges öt és fél rõf posz tó, ame lyet 1651-ben 8 fo rint 80
dé ná rért74 szer zett be a vá ros nak; egy ség ára ki szá mít ha tó, rõf je 1 fo rint 60 dé -
nár ba ke rült.

A tex tí li ák sora az zal a per zsa szõ nyeg gel zár ha tó, ame lyet Szar ka Já nos
1656-ban, Pes ten vett meg Nadányi Mik lós nóg rá di ka pi tány75 szá má ra; mint
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68 Or szá gos szin ten is erõ sen szû kö sek az ilyen for rá sok, vö.: Szakály Fe renc: Ba lázs deák gyön -
gyö si ke res ke dõ üz le ti köny ve. Ada lék a hó dolt sá gi te rü let ke res ke del mi kap cso la ta i nak tör té ne té hez 
a XVI. szá zad vé gén. Ag rár tör té ne ti Szem le 14. (1972) 356–386.

69 „Ruhaianak valo Longis posz tot ho zat tunk Szar ka Janostul 7 1/2 talleron facit f. 10 d. 40.”
Szk. 1640. 13.

70 A „pannus Lundisch (lindisch) = posz tó, lon do ni” egyez te tés re l. Em ber Gy.: Ma gyar or szág
nyu ga ti kül ke res ke del me i. m. 93., 163. A tex til ipar ava tott mû ve lõ je sze rint a „Lundisch, Lindisch:
Lon don ki kö tõ jé ben be ha jó zott (kö ze pes) posz tó.” End rei Walter: Pa tyo lat és posz tó. Bp. 1989. 230.

71 Er dély ben „…Slesiai közlondist …” is vá mol tak. Pap F.: Ko lozs vá ri i. m. 330/602.
72 Szk. 1647. 103.
73 Az ada to kat ma gyar fo rint ra szá mí tot tam át, az ere de ti ben 1 vég aba ára 2 tal lér, az 1 vég

gyol csé pe dig 1 ½ tal lér. Szk. 1650. 191.
74 „Szar ka Uramtul nad rág nak, dol mány nak való posz tót 6-tod fél rõfet 5 ½ tal lé ron.” Szk.

1651. 21.
75 Nadányi a hó dolt sá gi vi szo nyo kat igen jól is me rõ, szé les lá tó kö rû pa rancs nok volt. Buza J.:

Tö rök kori ál lat tar tá sunk i. m. 57. Szakály Fe renc: Ma gyar adóz ta tás a tö rök hó dolt ság ban. Bp. 1981. 
232.



vevõ nyil ván nem volt is me ret len „Izsák zsi dó” szá má ra, mert hi tel ben76 vi het -
te el az értékes keleti árut.

A Nagy kõ rös re „Gyõr bõl ál lan dó an ho za tott” áruk so rá ban már a klasszi -
kus mo no grá fia szer zõ je77 meg em lí tet te a bor sot és a sáf rányt. Mind két fû szer
sze re pelt Szar ka Já nos árui kö zött, mel let tük még gyöm bér és szeg fû szeg buk -
kant fel a Gyõrben megvett áruk együttesében.

3. Szar ka Já nos mint a me zõ vá ros fû szer-szál lí tó i nak egyi ke (1639–1654)

Év

A fû sze rek

Meg jegy zésvé te -
lé nek 
he lye

neve mennyi -
sé ge

egy ség ára
(ft-dénár)

ár össze ge 
(ft-dénár)

1639 ? bors ? ? 1  60 vé tel (= v.)

1640 Gyõr bors 2 font 2    50 [?] 5  00 ho za tott (= h.)

1641 Bécs bors 2 font 1  25 2  50 h.

Bécs sáf rány ? ? 1  60 h.

? bors, sáf rány ? ? * * ké sek kel együtt, h.

? bors, sáf rány ? ? * * ké sek kel együtt, v.

1643 ? bors 1 font 1  00 1  00 v.

1649 ? bors 1 font 0  85 0  85 v.

1650 Buda sáf rány ? ? 0  50 h.

Buda sáf rány ? ? 1  00 h.

1654 Gyõr bors ? ? 3  20 h.

Gyõr bors, szekfûszeg, gyöm bér ? ? 3  20 h.

Nem meg le põ, hogy a fû sze rek kö zött a bors állt az elsõ78 he lyen; a ke res -
let is irán ta volt a leg na gyobb, a gyöm bér, a sáf rány, il let ve a szeg fû szeg nem
ver se nyez he tett vele. A bors a zi lált tá vált po li ti kai vi szo nyok kö ze pet te is el ér -
he tõ volt; a – ko ráb ban klasszi kus – levantei79 áru ra Bu dán, Gyõ rött és Bécs ben 
szin tén szert le he tett ten ni. 

Szar ka Já nos fû szer ke res ke dé se sze rény mér té kû nek tû nik, iga zol ha tó
mennyi sé ge csu pán mor zsá nyi ah hoz ké pest, amennyit a 16. szá zad nagy ke res -
ke dõi szál lí tot tak80 nyu gat-ke le ti út ja i kon. Per sze az sem té veszt he tõ szem elõl, 
hogy Szar ka Já nos és a hoz zá ha son ló cí vis-ke res ke dõk bors ból és egyéb fû szer -
bõl nyil ván va ló an töb bet for gal maz tak an nál, amennyit a me zõ vá ro si vá sár lá -
sok tükröznek.
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76 „ … Nadányi Mik lós ka pi tány úr nak aján dék ban való egy persiai szõnyöghet küld tem. Pes ti
Isák sidótul hi tel ben vé vén Szar ka uram ál tal 12 tal lé ro kon.” Szk. 1656. 165.

77 Majlát J.: Egy al föl di cí vis-vá ros i. m. 124.
78 Az 1542. évi hamincadjegyzékben is a bors ve zet te a fû sze rek lis tá ját. Em ber Gy.: Ma gyar or -

szág nyu ga ti kül ke res ke del me i. m. 148.
79 Pach Zsig mond Pál: La route du poivre vers la Hongrie mediévale. Contribution à l’histoire

du commerce méditerranéen au XVe siècle). In: Mélange en l’honneur de Fernand Braudel. Histoire
économique du monde méditerranéen 1450–1650. I. Toulouse 1973. 449–458.

80 A deb re ce ni és a váradi ke res ke dõk má zsa szám vá mol tat ták a bor sot 1546-ban. Gecsényi L.:
Ke let-ma gyar or szá gi ke res ke dõk i. m. 234–236.



A fû sze rek nél is cse ké lyebb nyo ma van an nak, hogy mennyi ben vet tek
részt a hó dolt sá gi ke res ke dõk az ún. „tö rök áruk”81 köz ve tí té sé ben, ne ve ze te -
sen a Ma gyar Ki rály ság te rü le té re tör tént el jut ta tá sá ban. A bu dai82 és pes ti zsi -
dó ke res ke dõk kel bi zo nyít ha tó an kap cso lat ban áll tak, elöl já ró sá ga ik meg bí zá -
sá ból is vá sá rol tak ná luk és köl csö nö ket vet tek fel tõ lük; fi zet ték a tör lesz tõ
rész le te ket és a ka ma to kat stb. Tõ lük könnyû szer rel be sze rez het ték a Du nán -
tú lon és a Fel föld ön szí ve sen lá tott, ese ten ként az adó hoz kap csolt – aján dék -
ként83 megkövetelt – „török” cikkeket. 

„Tö rök áruk” for gal ma zá sát ta nú sít ja az a le vél, amely ben a Szar ka [Já -
nos] ál tal ígért két pár csiz ma meg kül dé sét sür get ték84 a Haj dú ság ból, s hogy
nem egye di, il let ve ki vé te les ese tet tet tek szó vá, arra ab ból kö vet kez tet he tünk,
hogy Szar ka uram maga is adott el csiz mát85 a vá ro sá nak. A hoz zá ha son ló
nagy gaz dák ke res ke del mi te vé keny sé gé nek is me re té ben igen va ló szí nû nek tû -
nik az, hogy él tek a két irá nyú áru köz ve tí tés le he tõ sé gé vel, s Gyõr felé me net
nem csak élõ ál lat-ke res ke de lem mel, gö bö lyök fel haj ta tá sá val és ál la ti ter mé kek
ér té ke sí té sé vel igye kez tek gya ra pí ta ni tõ ké jü ket, ha nem a dél-du nán tú li ak hoz86

ha son ló an ún. „tö rök áru kat” is to váb bí tot tak.
Szar ka Já nos gyõ ri kap cso la tai nem szû kül het tek le csu pán az áru for ga -

lom ra, a sze mé lyes szá lak szö võ dé sé nek azon ban nin cse nek nyo mai a szám -
adás ok ban. Két ség te len az, hogy Szar ka Já nos Gyõ rött nem csak a „gö böly gyûj -
tõk” kör nyé két87 is mer te. Egy fe lõl a cí vis-vá ros és a he lyi re for má tus gyü le ke -
zet88 bi zal mát tük rö zi, más fe lõl gyõ ri hit sor so sai egy ré szé nek is me re tét va ló -
szí nû sí ti az a tény, hogy õt bíz ták meg an nak a 10 tal lér nak89 – a maga ne mé ben 
pél dát la nul nagy összeg nek90 – a to váb bí tá sá val, ame lyet a nagy kõ rö si ek a gyõ ri 
pro tes táns temp lom91 felépítésére küldtek.
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81 Egye te mes tör té ne ti ki te kin tés sel l.: Gecsényi La jos: „Tö rök áruk” és „gö rög ke res ke dõk” a
16–17. szá za di Ma gyar or szá gon. In: Gecsényi L.: Gaz da ság, tár sa da lom, igaz ga tás i. m. 185–203. 

82 Nagy kõ rö si pél dák kal együtt l. erre újab ban Vasadi Pé ter: A bu dai zsi dó kö zös ség tör té ne te
1526–1686 kö zött. In: Raj Ta más–Vasadi Pé ter: Zsi dók a tö rök ko ri Bu dán. Bp. 2002. 40–41.

83 Ceg léd földesasszonyai már a 16. szá zad ban szõ nye get, pap lant, „6 vég tö rek” gyol csot kö ve -
tel tek a 300 fo rin tos „sum ma” mel lett. Az ó-bu dai apáczák 1584-iki uta sí tá sa czeglédi tiszt tar tó juk
ré szé re. Ma gyar Gaz da ság tör té nel mi Szem le (1898) 346.

84 Onodi Né meth Már ton le ve le Kõ rös bí rá já hoz. Bö ször mény, 1652. jan. 21. Szilády Á.–Szil ágyi
S.: Ok mány tár i. m. I. 172.

85 Egy [pár] csiz mát 2 fo rint 40 dé ná rért vet tek meg tõle. Szk. 1653. 264.
86 Tol nai, hó dolt sá gi em be rek 1638-ban „tö rök áruk kal” ér kez tek Gyõr be. Gecsényi La jos: Gyõr 

ha tá ra a XVI–XVII. szá zad ban (Ker tek az erõd vá ros kö rül). In: Gecsényi L.: Gaz da ság, tár sa da lom,
igaz ga tás i. m. 439. Az ún. „tö rök áruk” köz ve tí té sé ben ko ráb ban a raguzai ke res ke dõk is ér de kel tek
vol tak, üz let fe le ik egy ré sze a zsi dó ke res ke dõk kö zül ke rült ki, vö.: Mol nár An tal: Egy raguzai ke -
res ke dõ tár sa ság a hó dolt Bu dán. Bp. 2009. 48–50.

87 Az át me ne ti szál lá sok ra l. Len gyel Alfréd: Mo za i kok Gyõr tör té ne té bõl. Gyõr 1983. 32.
88 Szar ka Já nos 1645-ben – Gódán Dö mö tör – volt fõ bí ró val együtt ment Ság ra a „praedicatory

gyû lés re.” Szk. 1645. 195., il let ve 1653-ban õ vit te Solt ra Nagy kõ rös pré di ká to rát. Szk. 1653. 183. 
89 „Az Giõri templum épü le ti re attunk Szar ka Já nos urunk ál tal 10 tall[ért].” Szk. 1648. 197.
90 A 10 tal lért „fo lyó pénz ben” 16 fo rint ban szá mí tot ták; ke gyes cél ra az 5-6 fo rin tos ado mány is

vi szony lag ma gas volt, ki rí vó an cse kély nek a tergenyeieknek adott 25 dé nár bi zo nyult. Szk. 1648. 232.
91 A pro tes tán sok temp lo má nak fel épí té sét az 1647-ben ho zott tör vény tet te le he tõ vé, s 1649-

 ben be is fe je zõ dött az épít ke zés. Az evan gé li ku sok és a re for má tu sok 1662-ig fel vált va tar tot ták ben -
ne is ten tisz te le te i ket. Jenei Fe renc: A kö zép ko ri Gyõr. In: Gyõr vá ros tör té ne ti ta nul má nyok. Szerk.



A szám adás köny vi be jegy zé sek sze rint az is mét lõ dõ gyõ ri vá sár lá so kon kí -
vül egy kor tár si le vél92 is ta nú sít ja, hogy Szar ka Já nos gya ko ri lá to ga tó ja volt a
ja nu ár kö ze pé tõl no vem ber kö ze pé ig ese dé kes gyõ ri vá sá rok nak,93 hosszabb út -
jai azon ban nem csu pán „Nagy-Gyõr be” vezettek.

A me zõ vá ros meg bí zá sá ból sok szor kel lett meg je len nie a bu dai tö rök tiszt -
ség vi se lõk94 elõtt; a lajosi föld bér mi att Szol no kon95 szin tén meg for dult. Rész -
ben ügyes-ba jos dol ga ik in té zé se, rész ben a „ma gyar rend re” tör té nõ fi ze té sek
mi att több al ka lom mal ment Fü lek be,96 il let ve el ju tott Po zsony ba,97 ké sõbb Új -
vár ba,98 és járt a kö ze leb bi Ónod ban,99 majd Nóg rád ban100 is. Nem két sé ges,
hogy sok kal több he lyen for dult meg, mint amennyi rõl írá sos nyom maradt az
utókorra. 

Szar ka Já nos Nagy kõ rös te kin té lyes gaz dái közé küz döt te fel ma gát, 1646-
 ban lett má sod bí ró; nem ki zárt, hogy fõ bí ró vá is meg vá lasz tot ták vol na, ha nem 
a Szent György-na pi gyõ ri so ka dal ma kat ré sze sí tet te vol na elõny ben a nagy kõ -
rö si bí ró vá lasz tá sok kal szem ben. Tá vol ma ra dá sá ért 1653-ban és 1655-ben meg -
bír sá gol ták, s az utób bi pénz bün te tés101 arány ta la nul sú lyos nak bi zo nyult.
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Dá vid La jos, Len gyel Alfréd, Z. Sza bó Lász ló. Gyõr 1971. 150–151. A sza bad val lás gya kor lást biz to sí -
tó 1647. évi IX. tör vény cikk Gyõr mel lett Léva, Ti hany, Révkomárom és Holics te le pü lést ne ve sí tet te. 
Corpus Iuris Hungarici. Ma gyar Tör vény tár. Szerk. Már kus De zsõ. 1608–1657. évi törvényczikkek.
Bp. 1900. 433.

92 „Az után Szar ka Já nos Nagy Gyõr ben men vén hol mi dol gai vé gett … [majd] … Ismeg fel men -
vén egy nehány hét múl va Nagy Gyõr ben Szar ka Já nos, mígh oda járt …” Iványi Fe ke te Lász ló le ve le 
Koháry Ist ván – Hont vár me gye fõ is pán já hoz – Fü lek, 1661. máj. 18. Pest me gyei Le vél tár IV. 1-c/2.
Intimata inutilia … 1661. (Anyag gyûj té sem ide jén paginálatlan for rás volt.)

93 Eb ben az idõ ben ja nu ár 18-án, áp ri lis 24-én, jú li us 22-én, szep tem ber 8-án és no vem ber 19-én,
va la mint Hús vét és Pün kösd ün ne pé hez iga zo dó an – a nagy hét szer dá ján, il let ve Úr nap ján – tar tot tak
vá sárt Gyõr ben. Jenei F.: A kö zép ko ri i. m. 146., ill. Gecsényi L.: Die Rolle der Stadt Gyõr i. m. S. 87.

94 A szin tén ne mes Siros Já nos sal 1640-ben (Szk. 197.); több tár sá val 1641-ben aján dék be adá -
sa és tör lesz tés cél já ból (Szk. 191.); adó fi ze tés kor 1642-ben (Szk. 252.); pusz ta bér és szé na adás mi att
1648-ban (Szk. 193., 227.); a ve re ke dõ di á kok ügyé ben 1650-ben (Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár
i. m. I. 162.); mé szért, majd a fõ bí ró kí sé re té ben 1652-ben bi zo nyít ha tó an járt Bu dán (Szk. 1652. 2.,
82.).

95 Szk. 1648. 231., vö.: Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 144.
96 Sú lyos tes ti sér té sek „… az embörök wagdalása …” mi att 1640-ben (Szk. 169., ill. té ves ol va -

sat tal Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 92.); adó zás – a por ta pénz rész le té nek be fi ze té se –
mi att 1643-ban (Szk. 170.); Fe ke te Már ton nal az al is pán vá lasz tó gyû lés re ment 1649-ben (Szk. 223.,
vö.: Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 155.); az al pá ri föld vé gett 1653-ban (Szk. 173.).

97 Csemõ mi att 1648-ban (Szk. 1648. 203., vö.: Szilády Á.–Szil ágyi S.: Ok mány tár i. m. I. 149.).
98 „… adós ság nak el szer zé sé ért …” küld ték oda 1654. feb ru ár já ban. Szk. 1653. 268. Arra néz ve

nin csen tám pont, hogy a mar ha ke res ke de lem ben ugyan csak fon tos Ér sek új vár is mét lõ dõ úticélja lett 
vol na. Múlt já ra l. Ko csis Gyu la: Az ér sek új vá ri híd vám jegy zék. (Ada tok a 16. szá zad végi élõ ál lat ki -
vi tel rõl.) In: Bács-Kis kun me gye múlt já ból XII. Szerk. Iványosi-Szabó Ti bor. Kecs ke mét 1993.
287–359.

99 Garabant Ist ván nal 1649-ben. Szk. 224.
100 Gratuitus la bor be fi ze té se 1656-ban. Szk. 165.
101 Elõ ször 9 tal lért (= 14 fo rint 40 dé nárt), má sod já ra 24 fo rin tot (= 16 tal lért) rót tak rá

(Szk. 1653. 204., il let ve 1656. 208.). Ha son ló vét sé gért a szin tén te he tõs Buz Ist ván ra 1654-ben 6
tal lér (= 9 fo rint 60 dé nár) bün te tést szab tak ki (Szk. 194.).



4. Nagy kõ rös va gyo nos adó zó i nak mar ha szám sze rin ti rang so ra 1647–1651
kö zött102

Sor szám Név

A mar ha szám Az 5
éven be -
lü li ada -
tok szá -

ma
át la ga ma xi mu -

ma
mi ni mu -

ma

1 Sza bó Já nos/And rás 240,0 300 150,0 5

2 Tallas Já nos/Nagy Ist ván 238,0 268 220,0 4

3 Oláh Mi hály 235,0 250 220,0 4

4 Far kas Já nos/Ist ván 197,5 250 138,0 5

5 Ádám Már ton 192,0 220 170,0 5

6 Siros Já nos 192,0 220 150,0 5

7 Szar ka Já nos 160,0 172,0 138,0 5

8 Fruttus Már ton 127,0 137,0 120,0 4

9 Páhi Luk ács 126,5 137,0 115,0 5

10 Turi Ist ván 125,0 145,0 85,0 3

11 Er dõs Mi hály I./II. 124,5 132,0 117,0 5

12 Szí vós Já nos 123,0 141,5 95,0 5

13 Bubori György 120,5 145,5 75,5 3

14 Buz Má tyás/Ist ván 111,0 125,0 100,0 4

15 Csa pó Lõ rinc 110,0 110,0 110,0 5

Szar ka Já nos hi va ta li és ke res ke del mi út ja i val szem ben élet út já nak ál lo -
má sa i ról vaj mi ke ve set tu dunk. Ak kor, ami kor neve 1630-ban fel buk kant az
adó zók kö zött, 18½ mar ha szá má val in kább a „kö zép gaz dák” so rá ba103 tar to -
zott, né hány év múl va azon ban 80, majd 1636-ban már 101 mar ha szám után
adó zott a mó dos nagy gaz dák egyi ke ként. Lát vá nyos gya ra po dá sa rész ben há -
zas ság kö té sé vel, il let ve fe le sé ge – Fruttus Ilo na – vé lel me zett örök sé gé vel104

ma gya ráz ha tó. 
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102 A rö vid – csu pán 5 éves – idõ met szet tor zí tó ha tá sá nak csök ken té se cél já ból em lí ten dõ,
hogy az 1626–1682 kö zöt ti bõ fél év szá zad alatt Ádám Ger gely volt a leg te he tõ sebb gaz da Nagy kõ -
rös ön, 1639-ben 540 mar ha szám + 135 gö böly szám után adó zott; a ne mes cí vis sé emel ke dett Szõ -
rös And rás a tö rök ura lom vége felé 501 mar ha szám után fi ze tett adót. Buza J.: Tö rök kori ál lat -
tar tá sunk i. m. 57–58.

103 Majlát Jo lán be so ro lá sát véve ala pul: Egy al föl di cí vis-vá ros i. m. 94–95.
104 Fruttus Ilo na a job bágy so rú, de igen jól álló Fruttus Pé ter lá nya le he tett. A bor ke res ke de -

lem ben is ér de kelt Fruttus Pé ter 1636-ban 89 mar ha szám és még 40 gö böly szám sze rint fi ze tett
adót. Utó da – Fruttus Már ton – 1637-ben és 1639-ben egy aránt 95-95 mar ha szá mot val lott be, s
elõ ször 1640-ben lett 100 mar ha szám fe let ti adó zó; 1680-ban kb. 70 éves nek val lot ta ma gát, ez
utób bi ra l. Borosy A.: i. m. Igaz ság szol gál ta tá si ira tok II. 1661–1720. Bp. 1999. 143.



Szar ka Já nos ne mes em ber lé té re job bágy lányt105 vett fe le sé gül, igaz, na gyon
te he tõ set. Az új sü te tû „cí vis-ne me sek” mel lett olyan ön tu da tos „ne mes cí vis” volt,
aki me gyei szin ten si ker rel véd te meg jog ál lá sát, de a hó dolt sá gi vi szo nyok kö ze -
pet te a te he tõs job bágy so rú ak kal azo nos mó don vál lalt részt a köz ter hek106 vi se lé -
sé bõl, mi köz ben ne me si mi vol ta a me zõ vá ros nak is hasz ná ra107 vált. 

Gaz dál ko dá sá ra is a gaz dag cí vi se ké volt jel lem zõ: szá mos jel mu tat arra,
hogy me zõ gaz da sá gi ter mé kek bõl fe les leg gel ren del ke zett, bort108 több ször adott
el, áru ga bo ná ja109 ugyan csak bi zo nyít ha tó. Tõ ké jé nek na gyobb ré szét a mar ha ke -
res ke de lem ben ka ma toz tat ta, de a fém áruk, fû sze rek, tex tí li ák és egyéb ter mé kek
be ho za ta lá ból, il let ve a „tö rök áruk” ki vi te lé bõl nyer he tõ ha szon ról sem mon dott le.

Ha csu pán ar ról a köl csön rõl len ne tu do má sunk, ame lyet Gyõ rött vett fel
Czentner Far kas tól 1642-ben, ak kor az al föl di tõ zsér ke dõk egyi ké nek te kint -
het nénk csu pán; olyan nak, aki nek a neve egy szer fel buk kan egy tes ta men tum -
ban, de to váb bi tám pont hí já val alámerül a feledés homályába.*
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105 Mint Szar ka Já nos öz ve gyét, a ké sõb bi ek ben ne mes Fruttus Ilo na né ven is em lí tet ték; öz -
vegy sé gé nek küz del mes éve i rõl szin tén ma rad tak fenn for rá sok.

106 Majlát J.: Egy al föl di cí vis-vá ros i. m. 152–154., 160–163.
107 Szar ka Já nos egyi ke volt azok nak a vá ro si ne me sek nek, akik az 1640-es évek ele jén ne vü -

ket ad ták ah hoz, hogy a me zõ vá ro si jog ál lá sú Nagy kõ rös meg vá sá rol has sa Pót ha raszt pusz tát.
Majlát J.: Egy al föl di cí vis-vá ros i. m. 97.

108 Két egy mást kö ve tõ év ben „ … a bora árá ból haj lott ki … „ min den adó ja. Szk. 1638. 69.
Szk. 1639. 112. Né hány eset ben a vá sá rolt mennyi sé get is fel je gyez ték: 1643-ban 3 hor dó, 1646-ban 
1 hor dó és 18 kö böl, 1651-ben pe dig 4 hor dó bort vett tõle a vá ros. Szk. 1643. 248., Szk. 1646. 215.,
Szk. 1651. 255. Öz ve gyé nek adó zá sa 1658-tól 1669-ig kö vet he tõ nyo mon, több nyi re a bora árát egé -
szí tet te ki kész pénz zel.

109  A szûk sza vú be jegy zés bõl – „Ár pá ból, bor ból solvit omnia.” – sem a ter mé kek mennyi sé ge,
sem a vé tel ára nem ál la pít ha tó meg. Szk. 1650. 109. Négy év vel ké sõbb 24 ½ fer tály – mint egy más -
fél sze kér re való – ár pát vett tõle a me zõ vá ros. Szk. 1654. 37., il let ve 1657-ben már Szar ká né adott
el „… 18 fer tály za bot, fer tá lyát per d. 80. Facit summam f. 14. d. 40.” Szk. 1657. 154. A ga bo na ne -
mû ek he lyi for gal má ra bõ veb ben l.: Buza Já nos: Ga bo na árak és áru for ga lom a tö rök ura lom alatt
(Nagy kõ rös 1626–1682.) Ag rár tör té ne ti Szem le 27. (1985) 1–57.

* A fe le lõs ség át há rí tá si szán dé ka nél kül itt mon dok kö szö ne tet mind azok nak, akik köny vé sze -
ti té ren, szó be li ja vas la tok kal, a kéz irat el ol va sá sa utá ni ész re vé te lek kel se gí tet ték mun ká mat: Dr.
Dá vid Géza (tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár, ELTE), Dr. Dominkovits Pé ter (fõlevéltáros, Sop ron), Dr.
Gecsényi La jos (le vél tár-igaz ga tó, Gyõr, Bécs, Bu da pest), Gilányi Ist ván (ta nár, Királyhelmec), Dr.
Hor váth Jó zsef (igaz ga tó, Kis fa ludy Kár oly Me gyei Könyv tár, Gyõr), Dr. Meyer Dietmar (tan szék ve -
ze tõ egye te mi ta nár, BME), Páczelt Nóra (könyv tá ros, Mis kol ci Egye tem); vé gül, de nem utol só sor -
ban a Pest me gyei Le vél tár Nagy kõ rö si Osz tá lya haj da ni és je len le gi mun ka tár sai.


