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VÁ RO SOK A CSÕD SZÉ LÉN?
A ma gyar or szá gi sza bad ki rá lyi vá ro sok ela dó so dá sá nak
hát te ré hez*

Be ve ze tés

A kora új ko ri vá ros tör té net-írás ban a vá ro sok fej lõ dé sét ko ráb ban meg le -
he tõ sen sö tét re fes tet ték, a szer zõk fõ ként a gaz da ság és a vá ro si a so dás el ma ra -
dá sát hang sú lyoz ták. E szem lé let ki ala ku lá sá ban dön tõ sze re pe volt Szûcs Jenõ 
1963-ban meg je lent né met nyel vû ta nul má nyá nak, amely a ma gyar vá ros fej lõ -
dés nek so ká ig az egyet len té zis sze rû össze fog la lá sát nyúj tot ta a ku ta tás szá má -
ra. A ta nul mány alap ja it Szûcs sa ját kö zép kor ra vo nat ko zó ku ta tá sai, a nyu gat- 
és ke let-eu ró pai gaz da sá gi mun ka meg osz tá son ala pu ló szem lé let, va la mint a
Szûcs ál tal nagy mér ték ben fel hasz nált egy ko ri or szág gyû lé si tör vé nyek, vá ro si
sta tú tu mok és ki adott for rá sok, il let ve a vá ro sok ról ren del ke zés re álló 18. szá -
za di ál la pot le írá sok je len tet ték. Szûcs Jenõ alap ve tõ ér de me, hogy a ma gyar or -
szá gi vá ros fej lõ dést mak ro szin ten he lye sen lát tat ta: be mu tat ta a nyu gat-eu ró -
pai és a ma gyar or szá gi vá ros fej lõ dés alap ve tõ el té ré se it, a ma gyar or szá gi vá ro -
sok csök kent fej lõ dé si ké pes sé ge i nek oka it és kö vet kez mé nye it.1 A ma gyar or -
szá gi városok gazdasági szerepét azonban valójában az ország adottságaihoz
mérten kell megítélni, és e tekintetben már egészen más képet nyerhetünk e
közép- és kisvárosok gazdasági és társadalmi képérõl.

Az utób bi év ti ze dek ben az utób bi szem lé le tet tük rö zõ ob jek tí vebb meg kö -
ze lí tés nyert te ret. Egy részt a ma gyar vá ro so kat im már nem ren di (va gyis fe u -
dá lis jog ál lá suk), ha nem településföldrajzi, gaz da sá gi ala pon kezd ték szem lél -
ni.2 E szem lé let vál tás nak kö szön he tõ en a ku ta tá sok már nem azt emel ték ki,
hogy a ko ra be li vá ros há ló zat mennyi re rit kás, ha nem a tér ség, bár kis la kos sá -
gú de még is vá ro si as te le pü lé se i nek fej lõ dé sét. Az Osz mán Bi ro da lom ál tal rész -
ben el fog lalt, il let ve a Habs burg tar to má nyok hoz csat la ko zott, va gyis po li ti ka i -
lag meg osz tott Ma gyar Ki rály ság gaz da sá gi és po li ti kai meg íté lé se is je len tõs
mér ték ben vál to zott, mi vel a mikroszinten foly ta tott vizs gá la tok egy más, gaz -

* A ku ta tás a Habs burg Tör té ne ti In té zet, va la mint az OTKA (K 68914, K 83731) tá mo ga tá sá -
val va ló sult meg.

1 Szûcs Jenõ: Das Städtewesen in Ungarn im XV–XVII. Jh. In: La Renaissance et la Réfor -
mation en Pologne et en Hongrie, 1450–1650. Szerk. Szé kely György–Fügedi Erik . (Studia historica
Academiae scientiarum Hungaricae 53.) Bp. 1963. 97–164.

2 A kor szak ra össze fog la ló an l.: Bács kai Vera: Vá ro sok Ma gyar or szá gon az ipa ro so dás elõtt.
Bp. 2002.



da sá gi lag jó val erõ sebb, pros pe rá lóbb gaz da ság gal ren del ke zõ or szág ké pét mu -
tat ták. Ez utób bi vizs gá la tok el sõ sor ban Szakály Fe renc és Gecsényi La jos ne -
vé hez fû zõd nek. Õk tár ták fel azt a ke res ke del mi me cha niz must, amely az osz -
má nok fenn ha tó sá ga alá ke rült te le pü lé sek, il let ve a Habs bur gok ál tal uralt
Ma gyar Ki rály ság ban ma radt vá ro sok kö zöt ti in ten zív gaz da sá gi kap cso la to kon 
ke resz tül mû köd he tett csak. A szem ben álló két ha ta lom fenn ha tó sá ga alatt
álló te rü le tek ke res ke del mi for ga lom ba ke rült ál lat ál lo má nya ugyan is köz vet le -
nül nem jut ha tott el az oszt rák tar to má nyok ba vagy a né met te rü le tek re. E
kap cso lat há ló ele mei azok a ki sebb vá ro sok és ke res ke del mi cso mó pont ok vol -
tak, ame lyek sze re pét a kvan ti ta tív for rá sok nem vol tak ké pe sek ki mu tat ni.3

Más részt a vá ro si fej lõ dés po li ti kai té nye zõ i nek meg íté lé se és ér té ke lé se szin tén 
elõ re ha ladt. Az ed di gi erõ sen Habs burg-el le nes tör té ne lem szem lé le tet fel vál -
tot ta az oszt rák örö kös tar to má nyok és a Ma gyar Ki rály ság egy más ra utalt sá -
gát, a so ro za tos po li ti kai komp ro misszu mo kat hang sú lyo zó tör té ne ti irány zat.4

Ez utób bi szem lé let a vá ros po li ti ka meg íté lé sét is ár nyal tab bá tet te, így a ku ta -
tá sok el sõ sor ban a vá ros po li ti kai dön té sek hát te ré ben a bi ro dal mi és eu ró pai
oko kat ke re sik, és nem csu pán a bé csi ud var el nyo mó in téz ke dé se i ként ér té ke -
lik azo kat.5 

E pa ra dig ma vál tás el le né re nem ta gad ha tók azok a je len sé gek, ame lye ket
a ma gyar or szá gi vá ro sok erõs vál sá gá nak te kint he tünk: a 17. szá zad vé gé tõl a
sza bad ki rá lyi vá ro sok ko ráb bi érin tet len ön kor mány za ti jo ga it erõ sen kor lá -
toz ták, a vá ro sok adó fi ze té si ké pes sé gei je len tõ sen vissza es tek, la kó ik gaz da sá -
gi te vé keny sé ge a 17. szá zad vál ság je len sé ge i nek ha tá sá ra vissza esett, be vé te le -
ik csök ken tek. A vál ság je len sé ge ket azon ban nem len ne he lyes he lyi je len ség -
ként ér té kel ni, hi szen a kör nye zõ ál la mok vá ro sa i ra ál ta lá no san jel lem zõ volt,
az ál la mi be avat ko zást pe dig nem csu pán e ré gió, ha nem – a hol land tar to má -
nyok ki vé te lé vel – egész Eu ró pá ra néz ve ál ta lá nos nak te kint het jük.6 E vál ság -
je len sé gek egyi ke a vá ro sok ela dó so dá sá nak nö ve ke dé se, amely nek sok fé le
össze te võ je volt: az adó fi ze tõ-ké pes ség erõs csök ke né se, a vá ro si gaz dál ko dást
súj tó adó ter hek nö ve ke dé se, a 17. szá za di had já rat ok, va la mint a Rá kó czi -sza -
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3 Gecsényi La jos: Az Edlasperg-ügy. A ma gyar ke res ke dõk bé csi kap cso la tai a 16. sz. elsõ fe lé -
ben. Tör té nel mi Szem le 35. (1993) 279–295.; Gecsényi La jos: Bécs és a hó dolt ság ke res ke del mi össze -
köt te té sei a 16. szá zad ban. Thö köly Se bes tyén fel emel ke dé sé nek hát te ré hez. Szá za dok 129. (1995)
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the 16th and 17th centuries. Acta Orientalia 60. (2007) 55–71.; Szakály Fe renc: Zur Konti nui -
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Die wirtschaftliche Auswirkungen der Türkenkriege. Szerk. Othmar Pickl. (Grazer Forschungen zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1.) Graz 1971. 235–272.; Szakály Fe renc: Gaz da sá gi és tár sa dal mi
vál to zá sok a tö rök hó dí tás ár nyé ká ban. (His tó ria Könyv tár. Elõ adá sok a tör té net tu do mány mû he lye -
i bõl 5.) Bp. 1994.; Szakály Fe renc: Me zõ vá ros és re for má ció. Ta nul má nyok a ko rai ma gyar pol gá ro so -
dás kér dé sé hez. Bp. 1995.

4 Pálffy Géza: A Ma gyar Ki rály ság és a Habs burg Mo nar chia a 16. szá zad ban. Bp. 2010.
5 H. Né meth Ist ván: Vá ros po li ti ka és gaz da ság po li ti ka a 16–17. szá za di Ma gyar or szá gon. A fel -

sõ-ma gyar or szá gi vá rosszö vet ség. 1–2. köt. Bp. 2004.
6 Össze fog la ló an lásd: H. Né meth Ist ván: Az ál lam szol gái vagy a vá ros kép vi se lõi? A köz pon to -

su ló vá ros po li ti ka ha tá sai a sop ro ni po li ti kai elit át ren de zõ dé sé re. Sop ro ni szem le 61. (2007) 125–141.,
125–127.



bad ság harc ál tal oko zott károk. Ezek kö zül e ta nul má nyunk ban a je len ség le -
írá sát kí ván juk ér zé kel tet ni az zal, hogy né hány vá ros ese té ben be mu tat juk, ho -
gyan nõtt a vá ro sok adó i nak mértéke, ennek következtében milyen eladósodási
folyamat indult el, és – ha erre forrásaink lehetõséget nyújtanak –, hogyan
hatott a korszakban tapasztalható gazdasági visszaesés a városok polgárainak
adófizetési képességeire.

Az ela dó so dás kez de ti fo lya ma tai, a vá ro si adó zás vál to zá sai

A 16–17. szá zad fo lya mán a sza bad ki rá lyi vá ro sok és né hány kiváltságolt
ki rá lyi me zõ vá ros pol gár sá gá ra a ki rály nak, mint föl des uruk nak járó census
(föld bér), va la mint a ka ma ra hasz na (lucrum camerae) adó faj ták mel lett a leg -
na gyobb súllyal az or szág gyû lés ál tal meg sza va zott, de a ka ma rák, a 17. szá zad -
ban a ná dor ja vas la ta alap ján meg ha tá ro zott össze gû ha di adó (taxa) ne he ze -
dett. A census össze gét az ural ko dó, il let ve a Ma gyar Ka ma ra ál la pí tot ta meg,
de en nek el le né re nagy sá ga év ti ze de ken ke resz tül nem vál to zott, e be vé telt
csak a vá ro sok szá má nak nö ve ke dé se emel te meg. A census össze ge oly annyi ra
nem volt je len tõs (vá ro son ként csu pán né hány száz fo rint), hogy fi ze té sé rõl a
17. szá za dig meg is fe led kez tek, és csu pán a bé csi köz pon ti kor mány za ti szer -
vek pénz ín sé ge ide jén ele ve ní tet ték fel.7 A kö zép ko ri mód szert al kal maz va a ta -
xá ba ek kor is be le szá mí tot ták a ka ma ra hasz na (lucrum camerae) adót, oly -
annyi ra, hogy a vá ro sok tól, ha nem volt or szág gyû lés, a ka ma ra hasz nát ál ta lá -
ban nem szed ték be kü lön. A 16. szá zad vé gén a ka ma ra ép pen emi att a ka ma -
ra hasz ná ból megpróbált olyan állandó adót kreálni, amelynek összege szinte a
taxáéval vetekedhetett volna, ami azonban ekkor még nem sikerült.8 

A hosszú tö rök há bo rú alatt az adó ter hek a szo ká sos nál is ma ga sab bak
let tek, és mi vel szin te min den év ben össze hív tak or szág gyû lést, ezért ál lan dó
te her ré vált.9 A há bo rút kö ve tõ en (rész ben a tö rök há bo rú okoz ta ka taszt ro fá lis 
pénz ügyi hely zet mi att is) a ma gyar or szá gi vá ro sok adó ter hei – más tar to má -
nyok vá ro sa i hoz ha son ló an – azon ban nem csök ken tek, sõt adóz ta tá su kat a
köz pon ti kor mány zat az or szág gyû lé sek tõl füg get len né kí ván ta ten ni.10 A vá ro -
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7 Nagy Ist ván: A Ma gyar Ka ma ra adó igaz ga tá si te vé keny sé ge a XVI–XVII. szá zad ban. Le vél tá -
ri Köz le mé nyek 66. (1995) 29–51., 43–47.

8 Österreichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn (HKA
HFU) RN 57. 1590. jú li us fol. 1016., 1032. Bécs, 1590. jú li us 4. A ter ve zet sze rint össze sen 11 850 fo -
rint jö ve de lem hez jut tat ta vol na a ka ma rá kat. Vö.: Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL), Ma gyar Ka ma -
ra regisztratúrája, Sze pe si Ka ma ra le vél tá ra, Benignae resolutiones (E 21) 571. köt. fol. 97. 1590.
má jus 10.; Nagy I.: A Ma gyar Kamara adóigazgatási i. m. 44.

9 Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt. 234–243.; Ma gyar or szág gyû lé si em lé kek. Monumenta
comitialia regni Hungariae. Szerk. Fraknói Vil mos (1–8. köt.), Fraknói Vil mos – Kár olyi Ár pád (9–12. 
köt.) (Monumenta Hungariae Historica. Ma gyar Tör té nel mi Em lé kek 3. osz tály. Monumenta co -
mitialia. Or szág gyû lé si em lé kek) Bp. 1874–1917., 8–10. köt. passim; Ma gyar Tör vény tár, Corpus
Juris Hungarici. Szerk. Kolosvári Sán dor – Óvá ri Ke le men. Bp. 1899. 1597:17., 19., 1600:4. § 4.

10 Franz Quarthal: Landstände und landständisches Steuerwesen in Schwäbisch-Österreich.
Stutt gart 1980. (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 16.) 117–219.; Robert J. W. Evans:
Das Werden der Habsburgermonarchie 1550–1700. Gesellschaft, Kultur, Institutionen. Wien–Köln
1989.; Thomas Winkelbauer: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses



sok ta xá ját ele in te nem lát vá nyos eme lé sek kel, csu pán ezer fo rin tok kal, de ál -
lan dó an nö vel ték. Más részt a bé csi Ud va ri Ka ma ra arra tö re ke dett, hogy a vá -
ro so kat ál lan dóbb adó fi ze tés re fog ja: a ka ma ra 1612-ben az elõ zõ évi hez ha son -
ló össze gû, de a ren dek ál tal meg nem sza va zott ta xát kö ve telt. Ez az zal a ve -
széllyel fe nye ge tett, hogy „az a gya kor lat jön szo kás ba, hogy ez után a taxa ál -
lan dó éves és ren des adó vá vá lik […].”11 A ka ma rák ezen felül az eset le ges hát -
ra lé kok szi go rú be haj tá sá ra is tö re ked tek, és e té ren meg le he tõ sen ha té ko nyan
lép tek fel a vá ro sok kal szem ben. A kö vet ke zõ évek ben a vá ro sok adó ked vez mé -
nye it rész ben el tö röl ték, rész ben adó juk össze ge a ko ráb bi nál na gyobb ütem -
ben emel ke dett, amit nem egy, ha nem ál ta lá ban két, néha há rom évre ve tet tek
ki. Emel lett fel ele ve ní tet ték a ka ma ra hasz na adó évenkénti kivetését, valamint 
a hátralékok szigorú behajtására olyan rendszabályokat hoztak, miszerint a
háromszorosát kellett beszedni, ha a városok nem fizetnek.12

A 17. szá zad utol só har ma dá ban be ve ze tett új adó rend szer alap ja a ka to -
na ság el lá tá sá nak igé nye lett, mér té ke meg egye zett a Ma gyar Ki rály ság ban ál -
lo má so zó csá szá ri-ki rá lyi ka to na ság élel me zé si adag ja i nak (por ció) mennyi sé -
gé vel. Mi u tán az új adót a had se reg mel lett a fõ had biz tos ság és az alá ren delt
had biz tos ok szed ték, ezért egy részt a vá ro sok adó ter hei a ko ráb bi ak hoz ké pest
meg nõt tek, más részt jó val be szed he tõb bek ké vál tak.13 A vá ro sok csak 1695-tõl
ér ték el, hogy a rá juk esõ részt a vár me gyék tõl kü lön ál la pít sák meg, így a ko -
ráb bi idõ szak hoz ké pest adó ter he ik csök ken tek.14 Emel lett be ve zet ték az al ko -
hol és a hús után fi ze ten dõ fo gyasz tá si adót (accisa), ami tovább növelte a
városi lakosság adóterheit.15 
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Habs burg im konfessionellen Zeitalter. Bd. 1–2. Wien 2003–2004., Bd. 1. 123–173.; Baráth Ti bor: A
ma gyar ál lam adó ügye, 1605–1648. Bp. 1929. 13–16.

11 Arhív Mesta Košice, Supplementum H Spisy I. 5480/6. Nagy szom bat, 1612. szep tem ber 16.
12 Baráth T.: Adó ügy i. m. 45–47.; Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt. 245–257.
13 Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt. 263–280. Újab ban lásd: Oross And rás: Ír ez re dek Ma -
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15 Peter Rauscher: Zwischen Ständen und Gläubigern: die kaiserlichen Finanzen unter Fer -
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schwacher Staat. Das europäische An ci en Regime. Mit dem Zehnten fing es an. In: Eine Kultur -
geschichte der Steuer. Szerk. Uwe Schultz. Mün chen 1986. 174–188., 283–284., 174.; Michael Stoll -
eis: Pecunia nervus rerum. Frank furt 1983. 65.; Mar tin Körner: Steuern und Abgaben in Theorie
und Pra xis im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. In: Steuern, Abgaben und Dienste vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Szerk. Eckhart Schremmer. Stutt gart 1994. (VSWG Beiheft 114.)
53–76.; Wolfgang Reinhard: Kriegsstaat  Stuerstaat  Machtstaat. In: Absolutismus  ein Mythos?
Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (1500–1700). Szerk. Ronald G. 
Asch – Heinz Duchhardt. Köln–Wien 1996. (Münstersche historische Forschungen 9.) 277–310.;
And rea Pühringer: Contributionale, Oeconomicum und Politicum. Die Finanzen der landes fürst -
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tschafts historische Studien 27.); Marjolein C. ’t Hart: „The Devil or the Dutch” Holland’s Impact on
the Fi nan ci al Revolution in England, 1643–1696. Parliaments, Estates and Representation 11.
(1991) 39–52., 43.; Uõ: The Making of a Bourgeois State: War, politics and finance during the Dutch



A vá ro sok adó ter he lé se

A ha di adó (taxa) mennyi sé ge – az összes sza bad ki rá lyi vá rost szá mít va –
a 16. szá zad ban ki ve té sen ként a 25 000 fo rin tos át la got nagy já ból tar tot ta,
nagy pénz hi ány ese té ben azon ban el ér het te akár a 65 000 fo rin tot is.16 Az adók
ki fi ze té sé bõl arra kö vet kez tet he tünk, hogy a vá ro sok gaz da sá gi ál la po ta ek kor
még a Szakály Fe renc és Gecsényi La jos ál tal le írt pros pe rá ló sza kasz ban volt.
A 16. szá zad kö ze pé tõl ál lan dó su ló adó és ka to nai ter hek ugyan is a ma gyar or -
szá gi sza bad ki rá lyi vá ro so kat nem ter hel ték meg olyan mér ték ben, hogy nagy
ne héz sé gek rõl be szél het nénk. Az adó kat ál ta lá ban ki tud ták fi zet ni, sõt: az ál -
lan dó su ló há bo rús hely zet ben nagy hi te le ket nyúj tot tak a ka ma rák nak, rész -
ben kész pénz ben, rész ben a le szál lí tott élel mi szer ben és ha di áru ban. Adó ké -
pes sé gü ket jól mu tat ja, hogy a vá ro sok ál tal be fi ze tett adó össze ge meg kö ze lí -
tet te a vár me gyék bõl be sze dett adó kat, jól le het utób bi ak ki ve tett össze ge jó val
na gyobb volt a vá ro si adók nál.17 A hosszú há bo rú éven kén ti adó ki ve té si ide jén
sem fe dez he tünk fel a leg több vá ros ese té ben túl zott hát ra lé ko kat. Egye dül Kö -
rös és Kapronca vá ro sok ese té ben fe dez het jük fel azt a je len sé get, amely ké sõbb 
az összes sza bad ki rá lyi vá ros ra jel lem zõ vé fog vál ni: a két vá ros ka a há bo rú
ide je alatt nem tu dott sem mi lyen adót ki fi zet ni. E két eset tel együtt is a Ma -
gyar Ka ma ra alá tar to zó vá ro sok ese té ben a hát ra lék (össze sen 16 359 ma gyar
fo rint) nem érte el a ki rótt adó mennyi ség 8 szá za lé kát.18 A há bo rú ide jén még
az sem volt rit ka, hogy a ka ma rák adó sod tak el a vá ro sok nál (e köl csö nök nél -
kül sok eset ben a ka ma rák fi ze tés kép te len né vál tak vol na), amit a vá ro sok több 
évi adó i ból és más ka ma rai jö ve del mek át adá sá val tör lesz tet tek. A mint egy
4000 fõ la kos sal ren del ke zõ Eper jes gaz da sá gi ere jét mu tat ja, hogy a ka ma ra a vá -
ros nak a há bo rú vé gén már 111 683 rajnai fo rint tal tar to zott.19 A Ma gyar Ki rály -
ság sza bad ki rá lyi vá ro sa i nak ter hel he tõ sé gét jól mu tat ja, hogy a tizenötéves há bo -
rú ide je alatt össze sen 350 309 rajnai fo rint ta xát rót tak ki rá juk.20 Az ál lan dó hadi
ki adá sok vá ro son ként to váb bi, akár több ezer fo rin tot je len tet tek. A sza bad ki rá lyi 
vá ro sok te her bí rá sá nak re á lis meg íté lé se szem pont já ból min den kép pen fi gye lem re 
mél tó, hogy ezek az óri á si ki adá sok csu pán a 16. szá za dot záró hosszú há bo rú tól
kezd ve okoz tak fi nan ci á lis prob lé má kat.21

Lát hat tuk, hogy a 17. szá zad ele jé tõl a vá ro si adó ter hek gya ko rib bá és na -
gyob bak ká vál tak. Az adó össze gét a há bo rú alatt fi ze tett leg ma ga sabb összeg -
ben ha tá roz ták meg, ame lyet fo ko za to san emel tek, az összeg ese ten ként akár a
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revolt. Man ches ter 1993. 86., 138., 164., 177.; Nor bert Winnige: Krise und Aufschwung einer früh -
neu zeitlichen Stadt. Göttingen 1648–1756. Han no ver 1996. A ma gyar or szá gi be ve ze tés re: Benczédi
Lász ló: Ren di ség, ab szo lu tiz mus és cent ra li zá ció a XVII. szá zad végi Ma gyar or szá gon (1664–1685).
Bp. 1980. (Ér te ke zé sek a tör té ne ti tu do má nyok kö ré bõl 91.); Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt.
264–265.

16 HKA HFU RN 52. 1587. de cem ber fol. 155–243., RN 53. 1588. ja nu ár fol. 190–192.
17 Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt. 225–243.; Ke nye res Ist ván: A ki rá lyi Ma gyar or szág be -

vé te lei és ki adá sai a 16. szá zad ban. Le vél tá ri köz le mé nyek 74. (2003) 59–103.
18 MOL Ma gyar Ka ma ra Ar chí vu ma, Vá ro si és ka ma rai ira tok (E 554) Fol. Lat. 992. fol. 64–86.
19 Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt. 233–244., 246., 371–389.
20 MOL E 554 Fol. Lat. 992. fol. 64–86.
21 Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt. 334–370.



33 000 fo rin tot is el ér te. A vá ro sok a meg emelt adók fi ze té sét az 1608/1609. év -
ben meg tud ták ol da ni, de az 1610-es évek tõl kezd ve mind na gyobb hát ra lé ko -
kat hal moz tak fel. 1610-ben a vá ro sok oly ke ve set fi zet tek be az elõ írt adó ból,
hogy oly bá tûnt, mint ha szin te meg ta gad ták vol na az adó fi ze té sét. A vá ro sok
hát ra lé kai mind na gyob bak let tek, ezen a sor ra el ren delt ka ma rai vizs gá la tok
sem se gí tet tek, és a vá ro sok több sé ge a több ezer fo rint he lyett csu pán pár száz
fo rin tot tu dott be fi zet ni, így mind annyi an sok ezer fo rin tos hát ra lé kot hal moz -
tak fel. 1668-ban Kas sa pél dá ul több mint 20 000, míg Eper jes és Lõ cse több
mint 10 000, Bártfa 5300, Kisszeben 2441 fo rint adót nem fi ze tett be, jól le het
hát ra lé ka ik egy ré szét né hány év vel ko ráb ban en ged ték el.22 A fel hal mo zó dott
adó hát ra lék ok a 17. szá zad má so dik fe lé ben már-már csõd del fe nye get ték a vá -
ro sok bü dzsé jét. A vá ro sok a hát ra lé kok csök ken té sé ben lé nye ges ered ményt
csu pán ak kor tud tak el ér ni, ami kor az adó hát ra lék már több szö rö sen meg ha -
lad ta a ki ve tett adó össze gét, amely egy re csak nõtt: 1655-ben 29 vá ros ra össze -
sen 139 300, 1663-ban 30 vá ros ra 182 000 fo rint ta xát rót tak ki.23 A har minc -
éves há bo rú ha tá sai to vább ron tot ták a vá ro sok fi ze tõ ké pes sé gét, hi szen az er -
dé lyi fe je del mek tá ma dá sai mi att ha di ki a dá sa ik jó val ma ga sab bak let tek. A ma -
gyar or szá gi ke res ke dõk a há bo rú okoz ta ne héz ér té ke sí té si kö rül mé nyek mi att
a ma gyar ki vi tel ha gyo má nyos pi a ca in, a né met és a kislengyelországi vá ro sok -
ban (Krak kó) már nem tud ták ér té ke sí te ni a ma gyar me zõ gaz da sá gi ter mé ke -
ket.24 A pol gár ság adó fi ze té si ké pes sé ge így csök kent, a század húszas éveitõl a
korábban viszonylag fizetõképes városi kasszák kezdtek kiürülni, a század kö -
ze pé tõl pedig egyre gyakrabban kényszerültek arra, hogy földbirtokaikat el zá -
lo go sít sák. Ez hosszú távon tovább növelte pénzügyi gondjaikat, hiszen így
onnan éveken át nem remélhettek jövedelmet.

A szá zad utol só har ma dá nak adó re form jai to vább ne he zí tet ték a vá ro sok
hely ze tét, hi szen az új adók be ve ze té sé vel a vá ro sok ko ráb bi taxahát ra lé ka it
nem ír ták jóvá, és azok be fi ze té sét a ka ma ra a szá zad utol só har ma dá ban ál lan -
dó an kö ve tel te tõ lük. Emel lett a vá ro so kat érin tõ új, ma ga sabb össze gû és ki -
szá mít ha tat la nabb adó kat úgy szin tén be kel lett fi zet ni ük. Az I. Li pót po li ti ká ja 
el len fel lé põ Wes se lé nyi-össze es kü vés le ve ré sét kö ve tõ en a pénz ügyi szer vek is
jó val ha tá ro zot tab ban lép tek fel a vá ro si adó hát ra lé ko kat fel hal mo zók el len. A
vá ro sok ba be vo nult né met ka to na ság ra biz ton szá mí tó ka ma rák a hát ra lé ko kat 
a vá ro si bir to kok ból haj tot ták vég re, to vább csök kent ve a vá ro si jö ve del me ket.
A hát ra lé kok mel lett a két fé le adó (por ció, accisa) fi ze té se mi att a vá ro sok egy re 
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22 MOL E 554 Fol. Lat. 955. fol. 56–58. Kas sa, 1668. au gusz tus 22.; MOL Ma gyar Ka ma ra Ar -
chí vu ma, Miscellanea (E 210) Civitatensia 36. t. No. 1–2. Po zsony, 1672. jú ni us 28.

23 Nagy I.: A Ma gyar Ka ma ra adó igaz ga tá si i. m. 45.; Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt.
257–262., 492–495.

24 Zimányi Vera: Ma gyar or szág az eu ró pai gaz da ság ban, 1600–1650. Bp. 1976. (Ér te ke zé sek a
tör té net tu do mány ok kö ré bõl új so ro zat 80.); Gecsényi La jos: Bé csi ke res ke dõk me mo ran du ma a ke -
let-nyu ga ti ke res ke de lem rõl (1615). In: Miscellanea fontium historiae Europaeae. Em lék könyv H. Ba lázs 
Éva tör té nész pro fesszor 80. szü le tés nap já ra. Szerk. Kal már Já nos. Bp. 1997. 79–88.; Gecsényi La jos:
Foly to nos ság és meg úju lás Ma gyar or szág és a fel né met vá ro sok gaz da sá gi kap cso la ta i ban a kö zép -
kor tól a kora új ko rig. In: Ta nul má nyok Szakály Fe renc em lé ké re. Szerk. Fo dor Pál–Pálffy Géza–
Tóth Ist ván György. Bp. 2002. 175–197.



job ban el sze gé nyed tek, úgy hogy a ka ma ra kény te len volt a hát ra lé kok nagy ré -
szét el en ged ni. A kor szak há rom or szág gyû lé sén (1681, 1687/88, 1708) a por ci -
ók és az egyéb ha di ter hek (vectura, szál lás stb.) mel lett ta xát is ki rót tak a vá -
ro sok ra, össze sen 134 173 fo rin tot, amely azon ban csak igen las san folyt be.
Elõ for dult, hogy 2000–3000 fõs lé lek szá mú kis vá ros ok a szá zad vé gé re már
50 000 fo rint hát ra lék kal küz döt tek. A 17. szá zad utol só har ma dát és a 18. szá -
zad elsõ év ti zed ét a Ma gyar Ki rály ság tör té ne té ben az osz má nok el le ni vissza -
fog la ló há bo rúk és a so ro za tos fel ke lé sek (hegy al jai, Thö köly, Rá kó czi) ha tá roz -
ták meg, ami kor a vá ro sok egy szer re vol tak ki té ve a csá szá ri ak és a fel ke lõk sa -
nyar ga tá sá nak, il let ve a vá ro sok el fog la lá sa kor kö ve telt, több tíz ezer fo rin tos
ha di sarc ki fi ze té sé nek. Az olyan, mint egy 2000 fõs la ko sú kis vá ros ok, mint Bártfa 
egyen ként kö zel 10 000 fo rint ér ték ben vol tak kö te le sek a had se reg el lá tá sát biz to -
sí ta ni.25 Nagy szom bat 1662-ben mint egy 7000 fo rin tos adós sá ga 1702- re 27 000 fo -
rint ra emel ke dett, Kas sa adós sá gai pe dig 70 év alatt több szö rö sé re emel ked tek.
1672-ben 18 000 fo rint ról 1752-re kö zel 51 000 fo rint ra.26 A vá ro sok ve ze té se eb -
ben a hely zet ben nem tu dott mást ten ni, mint egy re más ra vett fel hi te le ket, zá lo -
go sí tot ta el a vá ros bir to ka it.27

Az adó fi ze té si ké pes ség rom lá sa

A hát ra lé kok mö gött a vá ro si pol gár ság adó fi ze té si ké pes sé gé nek ro ha mos 
csök ke né se is állt. A je len ség re a vá ro si le vél tá rak ban je lent ke zõ új adó el szá mo -
lás tí pu sa is rá mu tat, ugyan is a 17. szá zad elsõ éve i tõl kezd ve min den hol meg je -
len tek a pol gá rok ál tal be nem fi ze tett adók összeg zé sé re szol gá ló ún. res tan -
ciajegy zé kek. E kö te tek fel dol go zá sa sok eset ben ér tel met len nek bi zo nyul, mi -
vel a hát ra lé ko kat nem sze mé lyen ként és éven ként le bont va, ha nem az egyes
adó zó ház tar tá sok ban össze gez ve ír ták össze. Nagy szom bat ese té ben azon ban
sze ren csés nek mond hat juk ma gun kat, mi vel a res tan cia jegy zé kek és az adó -
köny vek is éven te fenn ma rad tak, és a res tan cia jegy zé kek ve ze té se is al kal mat
nyújt arra, hogy egy fe lü le tes elem zés re vál lal koz zunk.28 Az 1636. évi kö tet sze -
rint ek kor 9728,58 ma gyar fo rint be nem haj tott adó össze get szá mol ha tott a
vá ros. A vá ros pol gá rai az elsõ négy év ben e hát ra lé kok 70 szá za lé ká ról 25 szá -
za lé ká ra csök ken tet ték az össze get, majd a be nem haj tott adók ará nya 20 szá -
za lék nál ál lan dó sult. Ez az arány sem mu tat túl jó ér té ke ket, de az 1660. és
1676. évi hát ra lé kok be fi ze té sé nek üte mé vel össze ha son lít va ki de rül, hogy nem 
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25 Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt. 262., 265–269., 277–278.
26 Nagy szom bat ra lásd: H. Né meth Ist ván: Die finanziellen Auswirkungen der osmanischen

Expansion auf die Städteentwicklung in Ungarn. In: La fiscalità nell’economia europea secc. XIII–
XVI II – Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Century. Szerk. Simo -
netta Cavaciocchi. Fi ren ze 2008. 771–780.; H. Né meth Ist ván: Vplyv osmanskej vojny na vývoj miest
v Uhorsku a daòové za´a¤enie slobodných krá¾ovských miest v Uhorsku v 16. a 17. storoèí. Histo -
ricky Èasopis 56. (2008) 29–42. Kas sa: MOL E 210 Civitatensia 15. t. 9. sz. Po zsony, 1672. jú ni us 28.;
HKA Civitatensia RN 3 1756. ja nu ár 5.

27 Né meth I.: Vá ros po li ti ka i. m. 1. köt. 244–280.
28 Štátny ar chív v Bratislave, poboèka Trnava, Magistrat mesta Trnava (AMTr), Daòe a

poplatky IIIb/71., IIId/598–600.



ez az idõ szak volt a mély pont a vá ros adó fi ze té si mo rál já nak te kin te té ben. E
két utób bi ki mu ta tás sze rint ugyan is az elsõ év ben mind össze a hát ra lé kok egy -
ti zed ét, vagy még annyit sem tud tak be haj ta ni, és nyolc év el tel té vel sem si ke -
rült ezt az arányt a fenn ma radt összeg fele alá csökkenteni. Az eltérés kü lö nö -
sen akkor feltûnõ, ha a hátralékok visszafizetésének elsõ négy évét vizsgáljuk.
A két korszak trendjeit vizsgálva az 1636. évi törlesztések üteme jóval me re de -
kebb, mint az 1660. és 1676. évié. (L. 1. ábra)

A 17–18. szá zad for du ló já nak ne héz sé gei is jól meg mu tat koz nak Nagy -
szom bat adó el szá mo lá sa i ban.29 Jól le het az 1695-tõl kez dõ dõ idõ sza kot ele in te a
szo kat la nul ma gas adó ter hek jel le mez ték, ám 1711-re ezek a ter hek a ko ráb ban 
meg szo kott mér ték re (4000 fo rint kö rül) csök ken tek, en nek el le né re az adó hát -
ra lék ok ará nya szo kat la nul ma gas ra szö kött, volt olyan év, ami kor a 90 szá za lé -
kot is meg ha lad ta, át la ga pe dig több mint 40 szá za lék volt. Az ada tok ból ki szá -
molt trend sze rint a vá ros át la gos ela dó so dá sa e szûk két év ti zed alatt 25 szá za -
lék ról 60 szá za lék felé nõtt, ami egy ér tel mû en alá tá maszt ja a vá ro sok ról ké -
szült nar ra tív for rá sok tu dó sí tá sa it. (L. 2. ábra)

Nagy szom bat hát ra lé kai, 1695–1711

Nagy szom bat ese té ben a res tan cia jegy zé kek be éven te be ír ták, hogy az
adó zók mennyit fi zet tek be a hát ra lé kok ból. Kas sa ese té ben saj nos olyan res -
tan cia köny vek kel ta lál ko zunk, ame lyek nél csak úgy le het sé ges ezt a faj ta elem -
zést el vé gez ni, ha ezek a kö te tek min den év bõl ren del ke zés re áll ná nak. Mi u tán
a 19. szá zad ban a szám adá so kat és az adó jegy zé ke ket ke vés ki vé tel lel ki se lej -
tez ték, ezért a to váb bi ak ban a Nagy szom bat ban meg fi gyel te ket ke zel jük ana ló -
gi a ként, és pró bál juk meg fi gyel ni, va jon más vá ro sok ban ha son ló ten den ci ák -
kal ta lál ko zunk-e. Kas sa ese té ben öt olyan adó köny vet tud tunk meg vizs gál ni,
ame lyek a 17. szá zad kö ze pé tõl a vé gé ig jel le mez he tik a vá ros adó fi ze tõ i nek ál -
la po tát. (L. 3. ábra)

A di ag ram ada ta i ból vi lá go san ki de rül, hogy a kas sai el be szé lõ for rá sok ból 
ki mu tat ha tó kép a va ló sá got tük rö zi: a kas sai ta nács azon tö rek vé sei, hogy
szin te min dent el ad va pénz re te gye nek szert, ép pen a la kos ság adó fi ze tõ-ké pes -
sé gé nek gyen gü lé se kö vet kez té ben ki esett be vé te le ket volt hi va tott pó tol ni.
Ahogy az itt is ki tû nik, a 17. szá zad kö ze pén még vi szony lag ke zel he tõ nek tûnõ
összeg rõl volt szó. A res tan cia jegy zé kek nek a tör lesz té sek re vo nat ko zó ada tai is 
arra mu tat nak, hogy a 17. szá zad kö ze pén még elég je len tõs össze gek ér kez tek
be a vá ro si pénz tár ba. 1648-ban több mint ezer, 1652-ben és 1668-ban több
mint 800, 1654-ben pe dig majd nem 500 fo rint folyt be a régi adós sá gok ból.
1695-ben mind össze (nem té ve dés) 55 fo rin tot si ke rült be haj ta nia a vá ros adó -
sze dõ i nek. Az adós sá gok egyéb ként ép pen úgy, mint Nagy szom bat ban na gyon
régi idõk re nyúl tak vissza: a 17. szá zad kö ze pén több mint két év ti ze des adós sá -
go kat je gyez tek fel a kö te tek be, ép pen úgy mint Nagy szom bat ban, ahol 1636-
 ban még 1608. évi adós sá go kat is fel je gyez tek! 
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29 AMTr Daòe a poplatky IIIb/98–99., 101–107., 109–111., 113–114., 116–118., 120.



Az ela dó so dás fo lya ma ta

Az 1695. évi ér té ke ket lát va nem cso dál koz ha tunk, ha ar ról ol vas ha tunk
az el be szé lõ for rá sok ban, hogy Kas sán 1684-ben elõ for dult, hogy a vá ro si tiszt -
vi se lõk fi ze té sé re sem volt ele gen dõ pénz. En nek meg ol dá sá ra a vá ro si ta nács
csu pán azt tud ta kez de mé nyez ni, hogy egy re sû rûb ben uta sí tot ta újabb kocs -
mák nyi tá sá ra a vá ro si gró fot, aki a vá ros gaz dál ko dá sá ért fe lelt.30 A leg több vá -
ro si ön kor mány zat kény te len volt hi te le ket fel ven ni ah hoz, hogy a ki fi zet he tet -
len kö te le zett sé ge i nek ele get te hes sen. Po zsony ese té ben a szám adás köny vek
nagy já ból le he tõ sé get nyúj ta nak arra, hogy ezt pon to sab ban meg vizs gál has suk. 
A 17. szá zad utol só és a 18. szá zad elsõ har ma dát fel öle lõ év ti ze dek bõl ki vá lasz -
tott évek tendenciája szerint a város gazdálkodását éppen a kölcsönökkel le he -
tett felszínen tar ta ni.

Po zsony vá ros gaz dál ko dá sá nak pénz ügyi mér le ge

A di ag ram ada ta i ból (l. 4. ábra) a Rá kó czi -sza bad ság harc ada tai hi á nyoz -
nak (saj nos ezek hez a kö te tek hez nem tud tam hoz zá jut ni), de az 1704. év je len -
tõs de fi cit je sej te ti, hogy a vissza esett gaz da sá gi te vé keny ség és a fo lya ma tos
há bo rús ko dás mi lyen ha tás sal volt a vá ros gaz dál ko dá sá ra. A fen ti di ag ram azt
az ál la po tot mu tat ja, amely a fel vett köl csö nö ket is tar tal maz za. Lát szó lag a vá -
ros pénz ügyi egyen sú lya a po zi tív irány ba for dult, hi szen ál ta lá ban ki sebb- na -
gyobb hi á nyokat, vagy még in kább több let be vé telt fe dez he tünk fel. Amennyi ben
azon ban a fo lya ma to san fel vett köl csö nö ket ki vesszük a vá ro si gaz dál ko dás
mér le gé rõl, jól lát szik, mi lyen ha tás sal járt vol na a vá ros ra, ha egy sze ri ben nem 
él he tett vol na ez zel a le he tõ ség gel. (L. 5. ábra)

A fen ti ada tok ból jól lát szik, hogy a vá ros fi ze tõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa
ér de ké ben a kez de ti hi á nyok mi att fel vett köl csö nö ket kö ve tõ en igen nagy szük -
ség volt az újon nan igény be vett hi te lek re, hi szen ezek nél kül (ak kor is, ha a ka -
ma tok össze gét ki von juk a hi ány ból) nem le he tett vol na fenn tar ta ni a vá ros
mû kö dé sét, va la mint az adók fi ze té sét. A ten den cia jól lát szik: a kez de ti ne héz -
sé ge ket kö ve tõ en a Rá kó czi -sza bad ság harc volt olyan ha tás sal a vá ro si gaz dál -
ko dás ra, hogy az a mind un ta lan fel vett köl csö nök kel tud ta csak fenn tar ta ni fi -
ze tõ ké pes sé gét. Eh hez ter mé sze te sen hoz zá já rult a la kos ság adó fi ze té si ké pes -
sé gé nek vissza esé se, ame lyet más vá ro sok ban di ag nosz ti zál tunk.31

Az 1670 elõtt meg is mert ten den cia te hát eb ben az idõ szak ban igen nyo -
mós ok kal, de még job ban fel erõ sö dött. Ha a vá ro sok tiszt újí tás ára ki ren delt
ka ma rai biz tos elég kö rül te kin tõ en járt el, és fenn ma radt a je len té se, meg is -
mer het jük a vá ro sok ál tal fel vett hi te lek nagy sá gát.32 A 6. áb rá ból jól lát hat juk,
hogy a vá ro sok kö zül a leg na gyobb adós ság gal a 17. szá zad má so dik fe lé ben
meg vál ta ko zott há rom vá ros, il let ve Sop ron és Besz ter ce bá nya ren del ke zett.
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30 AMK H III/2. pur. 30. fol. 6. 1684. feb ru ár 24.
31 Po zsony ese té ben is ren del ke zés re áll ná nak adó köny vek, va la mint res tan cia jegy zé kek, de

eze ket a le vél tár ki köl töz te té se mi att nem tudtam felhasználni.
32 MOL Ma gyar Ka ma ra regisztratúrája, Protocollum restaurationum liberarum regiarum civi -

tatum (E 34) passim.



A ka ma rai biz to sok mind egyi ke azt emel te ki, hogy a meg vál ta ko zás össze gé -
nek csak egy ki sebb ré szét si ke rült a vá ro sok nak (pénz ben vagy az ud var szá -
má ra tel je sí ten dõ élel mi szer ben, konk ré tan bor ban) ki fi zet ni ük, a töb bit köl -
csö nök bõl fi nan szí roz ták, ame lye ket an nak re mé nyé ben vet tek fel, hogy
elõbb-utóbb ki tud nak fi zet ni.33 A ki fi ze té sek ha lo ga tá sát ép pen a szá zad vé gén
be ve ze tett új adó rend szer tet te le he tet len né.34 A meg vál tás ra fel vett hi te lek
össze ge a 20 000 és 40 000 fo rint kö zött volt, és a vá ro sok akkori hely ze té ben a
tõ ke összeg tör lesz té se szin te el kép zel he tet len nek tûnt. A ruszti tiszt újí tás ra
ki kül dött ka ma rai biz tos vé le mé nye sze rint a vá ros 45 000 fo rin tos adós sá ga i -
nak ki fi ze té sé re vagy csök ken té sé re sem mi es he tõ ség nem mu tat ko zott, utol só
re mény ként csak az Is ten kö nyö rü le té bõl fa ka dó jobb gaz da sá gi hely ze tet tud ta 
fel em lí te ni.35 Ezen nem cso dál koz ha tunk, hi szen a fen tebb is mer te tett adóz ta -
tás ma gas adó össze gei na gyon meg ne he zí tet ték a tör lesz té se ket. A vá ro sok kö -
zött is ki emel ke dõ a Sop ron ál tal ki fi ze ten dõ adós ság óri á si össze ge. A sop ro ni -
ak ál tal fel vett hi te lek ere de tét saj nos nem is mer jük pon to san, de a szá zad vé -
gén a vá ros tiszt újí tá sa in meg je lent ka ma rai biz to sok mind egyi ke a vá ros leg -
na gyobb hát rá nya ként ér tel mez te. Az adós ság össze gé nek emel ke dé se a sop ro -
ni ak ál tal fi ze ten dõ, de nem ki fi zet he tõ ka to nai ter hek is me re té ben ért he tõ.
Csak 1695-ben ez az összeg a nagy ha di ter hek mi att 5000 fo rint tal nõtt meg,
így az ural ko dó ke gyén kí vül más re mé nye nem volt arra, hogy meg sza ba dul jon 
ek ko ra adós ság tól. A biz tos 1696-ban ugyan be nyúj tott egy olyan ter ve ze tet,
amely az adós ság hal maz csök ken té sét se gí tet te vol na elõ, de ek ko ra adós ság gal
nem tud tak meg bir kóz ni. A biz to sok egy han gú íté le te sze rint a nagy ka to nai
ter hek mi att nem le he tett csök ken te ni az össze get.36 A fo lya mat más vá ro sok ra
is igaz nak bi zo nyult, mi vel Kõ szeg és Szentgyörgy vá ro sok ban is ha son ló je len -
ség gel ta lál ko zunk, sõt Szentgyörgy ese té ben fo lya ma tos ela dó so dás ról szá mol -
ha tunk be, hi szen 1702-ben már több mint 38 000 fo rint ra nö ve ke dett a vá ros
ko ráb ban 25 000 fo rint kö rü li adós sá ga.37

Po zsony ese té ben vé gez tünk el egy kí sér le tet arra, hogy meg vizs gál juk,
va jon a szám adás köny vek bõl ki nyer he tõ ada tok elég sé ge sek-e ah hoz, hogy meg is -
mer jük a fo lya mat rész le te it. Po zsony ese té ben a szám adás köny vek be jegy zé sei 
arra mu tat nak, hogy szin tén fo lya ma tos ela dó so dás ra fi gyel he tünk fel. A szám -
adás köny vek ada tai (7. ábra) arra mu tat nak, hogy a vá ros el sõd le ge sen a 18.
szá zad tól kezd ve vett fel szin te min den év ben újabb és újabb köl csö nö ket, ami
rész ben alá tá maszt ja azt a je len sé get, amely el sõd le ge sen a Rá kó czi -sza bad ság -
harc hoz kö töt te fõ ként Buda ela dó so dá sát.38 A ka ma tok vissza fi ze té sé nél azon -
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33 L. erre: Bariska Ist ván: A sza bad ki rá lyi vá ros sá vá lás ára. In: Kõ szeg 2000. Egy sza bad ki rá -
lyi vá ros ju bi le u má ra. Szerk. Bariska Ist ván–Söptei Imre. Kõ szeg 2000. 59–110.

34 Ruszt ese té ben ugyan er rõl nem be szél he tünk, de ez a pél da is jól mu tat ja, hogy még ilyen
kö rül mé nyek kö zött is in kább vál lal ták a ne he zen ki fi zet he tõ meg vál tás össze gé nek elõ te rem té sét
an nak ér de ké ben, hogy a sza bad ki rá lyi vá ro si rang gal sza ba dabb ren di stá tusz ba ke rül je nek.

35 MOL E 34 pag. 69–70., 195., 338–340., 389–390., 486., 537–538.
36 MOL E 34 (Prot. rest. civ.) pag. 101., 248–250., 411., 495–496.
37 MOL E 34 (Prot. rest. civ.) pag. 213–215., 338–340.; MOL A 20 (Litt. Cam. Hung.) 1702. Nr. 28.
38 Nagy Ist ván: Buda vá ros gaz dál ko dá sa és adós sá gai a XVI II. szá zad elsõ fe lé ben. Ta nul má -

nyok Bu da pest múlt já ból 12. (1957) 51–131.



ban egy ál lan dó té tel bõl ar ról ér te sül he tünk, hogy a 17. szá zad het ve nes éve i -
ben Po zsony vá ros ta ná csa egy ha tal mas, 100 000 fo rin tos össze get vett fel a pá -
los rend tõl, amely nek 6 szá za lé kos ka ma tai a vá ros ál lan dó ki adá sai kö zött ta -
lál ha tó még a 18. szá zad elsõ har ma dá ban is. E té tel nem sze re pelt az ál ta lunk
vizs gált évek kö zött. A fel vett adós sá gok kal ugyan si ke rült be fol toz ni a vá ro si
pénz tár lyu ka it, az adó zók ál tal be nem fi ze tett össze ge ket ezek kel a be vé te lek -
kel pó tol ták, de az adós sá gok újabb adós sá go kat szül tek, hi szen az éven te ál lan -
dó szin tû, vagy akár nö vek võ ka to nai ter hek mi att nem tudták vissza fi zet ni az
adós sá gok je len tõs ré szét, az adós ság ra ra kó dó ka mat ter hek pe dig to vább nö -
vel ték a vá ro sok lik vi di tá si gond ja it.39

A sza bad ki rá lyi vá ro sok ál tal a ka ma tok ra ki fi ze tett össze gek va ló ban te -
te mes nek mond ha tók. Kis mar ton, Breznóbánya és Szentgyörgy ese té ben a ka -
ma rai biz to sok jó vol tá ból pon tos in for má ci ó ink van nak az éves ka mat mér té ké -
re, a töb bi vá ros nál pe dig ezek az össze gek csak meg be csül he tõk. Kis mar ton -
nak a meg vál ta ko zás és a portiók mi att 24 500 fo rint adós sá ga volt, ami re a ka -
ma tok éven te 1800 fo rint újabb ter het rak tak. Breznóbánya ese té ben ez kö zel
9 000 fo rint tal ke ve sebb volt, erre mint egy ezer fo rint ka ma tot fi ze tett, ami a
vá ros ra ki rótt repartíció 11 szá za lé kát je len tet te. Szentgyörgy adós sá ga nagy já -
ból 30 000 fo rint volt. A ka ma tok el ér het ték a 2000 fo rin tot. A biz tos vizs gá la ta
sze rint még ez utób bi összeg ki fi ze té se is na gyon meg ter hel te a vá ros költ ség ve -
tés ét.40 Ha Sop ron egy re nö vek võ adós sá gá ra ra kó dó to váb bi ka mat ter he ket az
is mert és ál ta lá nos nak te kint he tõ 6 szá za lé kos ka mat tal ki szá mol juk, meg döb -
ben tõ ada tok hoz ju tunk.

A 8. ábrán lát ha tó, hogy a vá ros ki szá mí tott ka mat ter hei a kez de ti 9000
fo rint ról kö zel 12 000 fo rint ra nõt tek. Ha a szá mí tott ka mat össze gét a
repartíció össze gé hez ha son lít juk, ak kor vég ered mény ként azt kap juk, hogy a
ka mat össze ge az adott év portiójának 33–48 szá za lé ka kö zött moz gott, va gyis a 
tel jes adó har ma da és kö zel fele kö zött volt! A Sop ron nál sok kal ki sebb Ruszt
ese té ben is re la tí ve igen nagy össze gek kel szá mol ha tunk, át lag 2300–2400 fo -
rint tal. Ha a fer tõ par ti vá ros ká ra rótt ha di adó mér té ké hez ha son lít juk ezt az
össze get, ak kor a ka ma tok a tel jes adó 15–22 szá za lé kát tet ték ki, ami át la go -
san a ka to nai ki adá sok egy ne gye de volt! Az ará nyok és a ka ma tok ra ki szá mí -
tott össze gek mind két eset ben meg döb ben tõ ek, hi szen Ruszt 17. szá za di or -
szág gyû lé sen ként ki sza bott ta xa ter he lé se nagy já ból azo nos nagy sá gú volt az
adós sá gok után fi ze ten dõ ka mat össze gé vel.41 Po zsony ese té ben ugyan ezek az
ada tok már a szám adás köny vek ada ta in ala pul nak, ame lyek bõl iga zol hat juk a
Sop ron és Ruszt ese té ben meg fi gyel te ket. 1733-ban a szám adás köny vek be jegy -
zé se sze rint több mint 63 000 fo rint adós sá ga volt a vá ros nak, amely tõ ke összeg 
után eb ben az év ben több mint 5000 fo rin tot fi ze tett ki a vá ros. A ka mat össze -
ge azon ban nem te kint he tõ min den évre ér vé nyes nek, mi vel több eset ben fi -
gyel het tünk fel a szám adás köny vek be jegy zé sei kö zött arra, hogy adott év ben a
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39 Archiv Hlavného Mesta SR Bratislavy, Magistrát mesta Bratislavy (MMBr), Kammer -
rechnungen.

40 MOL E 34 pag. 478., 510–512.
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po zso nyi ta nács vissza me nõ leg tör lesz tett ka ma to kat (fõ ként a szer ze tes ren dek 
kö zül ki ke rü lõ) hi te le zõ i nek. A 9. ábra ada tai jól mu tat ják, hogy a vá ros úgy fi -
zet te a ka ma to kat, ahogy arra ké pes volt. A di ag ram ada tai bi zo nyos ese tek ben
csa ló kák le het nek, hi szen az 1730 és 1731. év ki emel ke dõ ada tai ab ból adód tak, 
hogy bi zo nyos ese tek ben a ka ma tok kal együtt tör lesz tet tek is, és ezt nem je lez -
ték kü lön. Ha et tõl el te kin tünk, azt mond hat juk, hogy a vá ros igye ke zett egy
adott szin ten tar ta ni adós sá ga it. Az 1733-ból idé zett adat ta nú sá ga sze rint
ugyan is ab ban az év ben a tör lesz té sek és az újabb adós sá gok fel vé tel ét kö ve tõ -
en mint egy 300 fo rint tal si ke rült csök ken te ni a vá ros adós sá ga i nak össze gét.42

A tör lesz tés le he tõ sé gei

A vá ro sok te hát igye kez tek adós sá ga i kat fé ken tar ta ni, ami a ka ma ra ál tal 
ki ren delt biztosok is el sõd le ges fel ada ta volt. A vá ro sok kü lön fé le be vé te le ik bõl
igye kez tek mi nél töb bet be szed ni, és – ha nem is oly gyak ran – arra is volt pél -
da, hogy a tõ ke összeg tör lesz té sé vel va la me lyest csök ken te ni le he tett a vá ro -
sok ra ne he ze dõ tel jes össze get. Igaz ezek a tör lesz té sek is csak olyan eset ben
vol tak le het sé ge sek, ami kor a vá ro sok va la mi lyen kü lön le ges be vé tel lel szá mol -
hat tak, mint a há ram lás mi att a vá ro sok ra szál ló pol gá ri bi ro kok el adá sa, egy
meg fe le lõ en nagy ha gya ték ér té ke sí té se, vagy ha meg fe le lõ bor mennyi ség gel
ren del kez tek, és kü lön le ge sen jó bor ter mõ évet tud hat tak ma guk mö gött. 1697-
 ben és 1702-ben Ruszt vá ro sa adós sá ga i nak egy ti ze dét tud ta bo ra i nak el adá sá -
ból tör lesz te ni. Mi u tán azon ban az 1698. év már rossz ter mést ígért, ezért a biz -
tos vé le mé nye sze rint tör lesz tés re sem mi esély nem mu tat ko zott. És va ló ban.
Az 1698-ban re giszt rált 36 000 fo rin tos adós ság két év múl va már 45 000 fo rint -
ra mó do sult. 1702-ben azon ban a tör lesz tett 4000 fo rint mel lett a vá ros ta ná csa 
kény te len volt 8000 fo rint hi telt fel ven ni.43 Po zsony nak a kö vet ke zõ év ben szin -
tén el rak tá ro zott bo ra i nak el adá sá val si ke rült le csök ken te ni adós sá ga it mint -
egy 3000 fo rint tal.44 Az adós sá gok e mó don tör té nõ ren de zé se azon ban olyan
hát rá nyok kal járt, hogy a vá ros bor ter més ének egy összeg ben ki fi ze tett vé tel -
ára ese ten ként ép pen egyik leg na gyobb jö ve del mé tõl, a bor ki csi ben tör té nõ ki -
mé ré sé nek jö ve del me i tõl fosz tot ta meg a vá ro so kat. Az adós sá gok fel hal mo zó dá sa
más te rü le ten is na gyon ká ros ha tás sal volt a vá ro sok gaz dál ko dá sá ra. A po zso nyi -
ak min den eset re a 18. szá zad elsõ fe lé ben is igye kez tek vissza fi zet ni kölcsöneiket,
sok szor úgy, hogy a tör lesz tés hez to váb bi köl csö nö ket vet tek igény be.45 A 10. ábra
ada tai jól mu tat ják, hogy a leg több eset ben a köl csön fel vé te le és vissza fi ze té se
ugyan ar ra az évre esett, va gyis egyik köl csönt rész ben a má sik ból fi zet ték. Sok eset -
ben erre azért is volt szük ség, mert a le járt köl csö nö ket vissza kel lett fi zet ni a hi te le -
zõk nek, és új le he tõ sé ge ket ke res ni, mi vel jel lem zõ en az egy há zi in téz mé nye ken kí -
vül a ma gán sze mé lyek tõl fel vett köl csö nök le já ra ta rö vi debb volt.
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A to váb bi ela dó so dás meg aka dá lyo zá sa vé gett a vá ro sok kal kap cso lat ban
a ka ma ra ál ta lá no san til tot ta to váb bi hi te lek fel vé tel ét.46 Ahogy ezt Po zsony
pél dá ján lát hat tuk, ke vés si ker rel te het ték, hi szen eb ben az eset ben a vá ros
csõ döt je lent he tett vol na. A hi te lek nö ve lé sé nek aka dá lyo zá sa mel lett a ka ma ra 
kü lön fé le ja vas la to kat tett a vá ros nak, ame lye ket a ka ma rai biz tos nak jo gá ban
állt sta tú tum ként el ren del ni a vá ro sok ve ze té se felé. Péterffy Já nos Fe renc ka -
ma rai biz tos már 1716-ban, a Rá kó czi -sza bad ság har cot kö ve tõ elsõ na gyobb
tiszt újí tá si vizs gá lat kap csán meg hagy ta Sop ron vá ro sá nak, hogy a tõ ke összeg
csök ken té se ér de ké ben a vá ros er de i ben ta lál ha tó fát ér té ke sít se. A köz ség
mind emel lett az ja va sol ta, hogy a vá ros nyolc fa lu já ból négy (Meggyes, Harkau, 
Wolffs, Wohndorf) censusát tel jes egé szé ben a tõ ke össze gek vissza fi ze té sé re
for dít sák, va la mint a fal vak ro bot ját pénz ben vál tas sák meg a job bá gyok kal, il -
let ve a mé szár szé kek jö ve del mét is erre a cél ra for dít sák. Szá mí tá sa ik sze rint
eb ben az eset ben éven te össze sen majd nem 8000 fo rin tot le het ne erre a cél ra
for dí ta ni.47 Az adós sá gok nagy össze ge egy név te len fel je len tõt is arra ösz tön -
zött, hogy 1729-ben, mi u tán már több mint egy év ti ze de nem járt ka ma rai biz -
tos Sop ron ban, arra kér je a ka ma rát, hogy küld jön ki biztost; erre az egyik
legnagyobb érve az volt, hogy – egy egyszerû polgár számára horribilis összeg -
nek számító – több mint 100 000 forintos adósságot fel kell számolni.48

A ka ma rai biz to sok sür ge té sé re és ag go dal má ra a vá ro si ta nács ré szé rõl
vá lasz ként ál ta lá ban csu pán nyug tat ga tást kap tunk a for rá sok ból. Még 1733-
 ban is csu pán annyit tud tak meg a biz to sok a vá ro si ta nács tól, hogy a fel vett hi -
te lek nem fe nye get nek össze om lás sal, a ka ma to kat rend ben fi ze tik.49 Tör tént
ez an nak el le né re, hogy a Ma gyar Ka ma ra el ren del te: az adós sá gok ról a vá ro si
ta nács két hé ten be lül ké szít tes sen rész le tes jegy zé ket, pon to san fel tün tet ve az
ak tu á lis hi tel össze gét, a fel vé tel évét, a hi te le zõt va la mint a fi ze ten dõ ka ma tot, 
il let ve azo kat az ala pít vá nyo kat, ame lyek nek a pén zét szin tén a vá ros ke ze li, és
ame lyek bõl ki fi ze té se ket kell esz kö zöl nie.50 A ki mu ta tás ugyan nem ké szült el
két hé ten be lül, mi vel a vá ros nál lévõ fo gal maz vány pél dá nyán egy au gusz tus
25-ei dá tum sze re pel, de vé gül a ka ma ra kéz hez ve het te a vá ros adós sá ga i ról
ké szí tett lis tát. Eb bõl ki de rült, hogy a vá ros va ló di ela dó so dá sa még ezt a ha tal -
mas összeg nek tûnõ sum mát is meg ha lad ta, igaz, a 17. szá zad vé gén meg is mert
össze get nem, így a vá ros ela dó so dá sa nem nõtt lé nye ge sen, csu pán a régi köl -
csö nök egy ré szét újak kal vál tot ták fel. A ka ma rai biz tos 1734. évi je len té sé ben
rész le te sen fel mér te a vá ros be vé te le it, ki adá sa it és az összes, Sop ron gaz dál ko -
dá sá val kap cso la tos té telt. A gaz dál ko dást lé nye ge sen be fo lyá so ló té nye zõk kö -
zött so rol ta fel a vá ros ál tal fel vett, de mind ad dig vissza nem fi ze tett hi te le ket.
Az összeg sort az ala pít vá nyok tõ ke össze gei kezd ték meg, ame lyek fel so rol ták
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azo kat az ala pít vá nyo kat és le té te ket, ame lye ket a vá ros ke zelt. Ez a té tel 7540
fo rin tot tett ki. A töb bi, mint egy öt ol da lon fel so rolt adós ság ter hel te ek kor
még, 1734-ben a vá ro si kasszát. A sort egy 1668-ban fel vett köl csön nyit ja meg.
A 17. szá zad vé gé rõl össze sen mind össze hat té tel sze re pel, de ezek kö zött a je -
zsu i ták tól fel vett 20 000 (!) fo rin tos té tel ki emel ke dik az összes ad di gi, és az azt
kö ve tõ té te lek kö zül. Hoz zá kell ten ni azon ban, hogy a leg ré geb bi hi tel után
már 66 éve fi zet ték az öt-, a je zsu i ták nak pe dig már 34 éve a hat szá za lé kos ka -
ma tot! A kö vet ke zõ szá zad ban egy mást kö ve tik az egy-há rom éven te fel vett hi -
te lek, ame lyek után ál ta lá ban az ál ta lunk ko ráb ban is szá mí tott hat szá za lé kos
ka mat ter hel te a hi tel fel ve võ vá rost. A vég összeg óri á si, ha fi gye lem be vesszük, 
hogy ezek nagy ré szét már hosszú évek kel ko ráb ban fel vet te a vá ros: 177 136
fo rint 20 dé nár, va gyis a 18. szá zad ban fel vett és még vissza nem fi ze tett hi te lek 
mint egy 150 000 fo rin tot tet tek ki. Ha ki szá mol juk, mennyi en nek a nem cse -
kély hi tel tõ ké nek az éves ka ma ta, elég je len tõs össze get ka punk. A fel vett hi te -
le ket egyéb ként nagy já ból fe le-fe le arány ban 5, il let ve 6 szá za lék ka mat tal vet -
ték fel. Az éves ka mat így össze sen 9757 fo rin tot és 16 dé nárt tett ki! A vá ros
ne héz fi nan ci á lis hely ze tét mu tat ja, hogy szá mos köl csön után még a ka ma tot
sem vol tak ké pe sek ki fi zet ni, néha több évre vissza me nõ ka ma tos ka mat tal szá -
molt el ma ra dá sok ról tu dunk. A biz tos szá mí tá sai sze rint össze sen 6930 fo rint
38 dé nár ki fi ze tet len ka mat tal tar to zott a sop ro ni ta nács hi te le zõ i nek. Igaz, a
biz tos meg jegy zi, hogy a vá ros nem ke rült bele abba az adós ság spi rál ba, amely -
be a fel sõ-ma gyar or szá gi vá ro sok kö zül so kan, mi vel nem vol tak olyan jö ve del -
mei, ame lye ket zá log ba kel lett vol na vet nie, és így is csök kent vol na a szám ba
ve he tõ be vé te lek nagy sá ga.51 A vá ros ki mu ta tá sá ban min den eset re sze re pel nek
azok a té te lek is, ame lyek nek a tõ ke össze gét csök ken tet ték, vagy tel je sen vissza fi -
zet ték. Eb bõl ki de rül, hogy a ta nács va ló ban úgy járt el, hogy a fel vett hi te le ket
újabb hi te lek kel igye ke zett vissza fi zet ni, és eköz ben va la me lyest csök ken te ni a tel -
jes tõ ke össze get. 1720 és 1733 kö zött ugyan is össze sen 204 098 fo rint hi telt vet tek
fel, és ezen köz ben 224 424 fo rint tõ két fi zet tek vissza, va gyis a tel jes tõ ke összeg
mint egy más fél év ti zed alatt több mint 20 000 fo rint tal csök kent.52 A sop ro ni ak
adós sá ga min den eset re va ló ban ha tal mas nak mond ha tó, hi szen Buda ugyan ek kor
100 000 fo rin tos adós sá got tud ha tott ma gá é nak, ami azt von ta maga után, hogy a
ka ma ra ál tal 1737-ben ki kül dött bi zott ság tag jai vé gül a tel jes bu dai ta ná csot, a
pol gár mes tert és a bí rót el bo csá tot ták hi va ta lá ból.53
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7. ábra Po zsony vá ros ál tal fel vett köl csö nök (1671–1733)

8. ábra. Sop ron és Ruszt adós sá ga i nak szá mí tott ka ma ta (1694–1699)
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9. ábra. Po zsony vá ros ál tal ki fi ze tett ka ma tok össze ge (1671–1733)

10. ábra. Po zsony vá ros ál tal fel vett és kifi ze tett köl csö nök össze ge
(1671–1732)
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