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1. A doktori 6rtekez6s szempontjai 6s c6lkitiiz6sei

Doktori 6rtekez6sem megfrdsdval k6t c6lt tuztem magam el6.
Egyr6szt a besztercebdnyai v6rosir6nyit6 elit XVl. sz1zadi
archontol6giaj6nak megszerkeszt6s6t illetve ehhez tartoz6 pro-
filok v5zolds5t, m6sr6szt ennek az elitnek a v6rosmuk6dtet6 6s
ir6nylt6 munk6j6nak egy r6sz6be akartam betekint6st ny'jtani.

A t6mav6lasztdst tdbb t6nyez6 indokolta. Els6 sorban ku-
tatdsaim v6rostort6neti iranyurtsdga, amely 1gg4-t6l Dr. Varga
J. J5nos ir6nylt6sdval Beszterceb6nydt tette celj6vd. Kezdet-
ben annak higi6nids, eg6szs6gugyi 6s szoci6lis viszonyaival
foglalkoztam; erdekl6d6sem tokozatosan tordult az igazgatas-
tortenet illetve ,,elit-t6rk6pez6s" fel6. A 2003-t6l kezdod6 id6-
szakban fokozatosan b6vitettem ismereteimet a vdros 6s kap-
csolatainak k6rdes6ben 6s kezdtem el gyfijteni az ir6nyit6
testUletre vonatkoz6 inform6ci6kat. Dr. Varga J. J6nos konzu-
lenss6ge mellett fogtam hozzd az adatok ei ir6ny' feldolgoz6-
sdhoz, amelynek eredm6ny6l jelen allapotaban doktori disz-
szert6ci6k6nt ny[jtottam be.

Beszterceb6nya xvl. szfuzadt tdrtenet6nek megirdsa nem
szerepelt konkr6tan a c6rjaim k6z6tt, de keretk6nt, vdzk6nt
k6nytelen voltam bizonyos r6szeket ismertetni, hogy 6rthet6v6
v5fj6k az a helyzet, kdrnyezet 6s azok az alapmegnat6rozott-
sdgok, amibe a dolgozatto ir6nyvonalai illeszkednek. poid6ke-
ret szinte pontosan fedi a xvl. szazadot, hisz 1so0-1605
(1608)- ig tekintettem 6t vdrosi tdrten6seket. Kiemelve olyan
forduf6pontokat, mint az 1526-os bdny6szfelkel6s, majd 1s46-
ban a Fuggerek, illetve 1548-ban a kirdlyn6k tdvozdsa, k6s6bb
a Miksa-f6le bdnyarendtart6s, majd Bocskai hadainak megjele-
n6se Beszterceb5nya falai alatt.



pc. 1500-as tuzv6sszer indokolt6k ugyan, de ez a sz6z
esztend6 egy szinte felfokozott vdgyat jelentett arra, hogy a vd-
ros 6si jogait, kiv6lts6gait 6s privil6giumait meger6sfttesse az
uralkod6kkal illetve rijakat szerezzen hozz{1uk. lgyekeztek
mind a tdbbi bSnyavdrossal egyutt, mind 6n6ll6an egyre stabi-
labb hdtteret 6s v6delmet biztositani a v6ros 6s polg 6rai sz6-
m6ra. Ebben a korszakban jelent meg a hdborf , egyr6szt mint
f6lelmet kelt6 r6mk6p, m6sr6szt mint val6s kOlts6gekkel jar6
t6ny a v6ros 6let6ben. Fizettek katonatartdst, fegyvereket, had-
seregsz6llftdst - f6leg a szazad m6sodik fel6ben - de a konkret
h6bor(s esem6nyeket, 0gymint j6rvdnyokat, besz6ll6soldst,
gy0jtogat6st, fosztogatast, hadseregjdr6st a szazad v6g6ig si-
keresen elkerult6k. Pedig el6k6szuleteket egy eseileges ilyen
hefyzetre tartottak, az tetten 6rhet6 mind a hadiszeml6kben,
mind a v6rosi rendelkez6sekben, mind a hadianyag 6s infor-
m6ci6k beszerz6s6ben. ltt kapcsol6dott az a szal a dolgozat
menet6be, hogy mik azok a szab6lyok, normdk, amik Beszter-
ceb6nya 6s ezilltal lak6i 6let6t is szab Alyoztitk a korszakban.
Kiinduldsi pontnak az orsz6gos t6rv6nyeket vettem, majd aba-
nyav6rosi el6ir6sokat, a vdrosi stattitumokat, vegul a magdnjogi
szerz6d6seket is. ltt k0lon0s figyelmet fordftottam a vdrosi bel-
s6 tan6cs tev6kenys6g6re. Elosz6r azt vizsg6ltam, hogy alakul
meg a tan6cs, mi m6don v6lasztja meg b',rejet. Mi az a szem6-
lyi kdr, ahonn6t ezek a szem6lyek kikerulnek, milyen meghat6-
rozotts6g0 6s vannak-e alland6 jeilemz6i. A legfontosabb jel-
lemz6iket tal6n ugy lehetne Osszefoglalni, hogy gazdig,
ambici6zus n6met sz6rmaz6s0 gyurfisteri polg6rok, minden
esetben kdz6pkor0 vagy ink6bb id6sebb f6rfiak. Ehhez tapadt
m6g az 1530-as 6vekt6l mindenkGppen ezek evangOlikus mi-
volta. Ez a kor nem egyezett meg azonban teljesen a szint6n a
Ringen 6s annak kOrnyeken hilzzal6s uzlettel bir6 gazdas6gi
elittel, akiknek tagjai bdr nagy uzleteket bonyolftottak, komoly
vagyonok



felett diszpon6ltak, m6gsem tortek politikai bab6rokra, vagyis
nem akartak vagy tudtak r6szt venni a v6ros irdnylt6s6ban.

Konkr6tan a vSrosbfr6 szem6ly6t 6s a vele a hatalom s0-
ly6t megoszt6 12 eskudt polg6r kor6t tekintettem dt. Nem ter-
jedt ki ez a vizsg6l6d6s a 24-es tan6csra, a v6rosi hivatalno-
kokra 6s az egyhdzi szem6lyekre sem. Az itt sz6ba j6v6 116
szem6ly 6s 1015 6v csak a v6rosir6nyitok ezen csoportj6t ta-
karja. Hatalomra kerul6suk, kies6suk mellett a v6lasztds m6dja,
lebonyolit6sa 6s jogatapja is 6rdekelt. Az fgy szerzett hatatom
alkafmazAsa volt a kdvetkezS k6rd6sem. ltt sem tekintettem 6t
minden faktort, nem az1rt, mert azok eseileg nem fajsrilyosak,
hanem mert a vonatkoz6 r6szek 6rint6se,mellett teljes kidolgo-
zSsuk egy-egy 6n5ll6 tanulm6nyt 6rdemelne. llyen t6m6nak te-
kinthet6 az egyh 6zigy, a higieni6s 6s eg6szs6gugyi k6rd6sek,
az Awa es gydmUgy is.

A funkcional, ahol a hatalomgyakarlds tetten 6rhet6, hdrom
szegmenst fog 6ft a dolgozat, az els6 a normaalkotds, majd en-
nek alkalmaz6sa v6gul a v6t6kkel szembeni fell6p6s, a bunte-
t6s terr6numa. A v5rosi 6let szab6lyozdsdnak legfontosabb
eszkdzei a Szent-Gyorgy napj6n jobb eml6kezet v6gett a ta-
k6knak fel is olvasott stat0tumok voltak. ltt olyan apr6, de ann6l
fontosabb feladatk6roket szab6lyozott sokszor teljes r6szletes-
s6ggel a tan6cs, amelyek az orsz6gos t6rv6nykez6s l6t6k6r6-
b6l 6rthet6en kimaradtak. Lehet sz6 ez esetben egyr6szt szo-
kSsjog rdgzit6s6r6l vagy egy 0j 6tetviszony megjeten6s6r6l,
amit eddig az6rt nem is lehetett 6s kellett szab6lyozni, de van-
nak id6k6zben megvSltozott 6letviszonyok, amelynek szab6-
fyoz6sa m6r nem fedte az adott esetet, az6rt nem volt k6pes
azt a sz6nd6kot, ami6rt l6trehozt6k, megval6sitani. ltt sz6t ej-
tettunk teljes, 5tfog6 szabSlyoz6sokr6l, de ugyan0gy egy-k6t
soros eseti rendelkez6sekr6l. (Az els6re p6lda lehet az 1550-as
eskuv6i rendelkez6s vagy a t6bbsz6r megrijitott borforgalma-
zAsi el6ir6sok, a mdsodik p6ld6ul a k6ntor vagy az iskolames-



ter dijazas6rol rendelkez6 sorok.) El6fordult, hogy a lakoss6g
kifejezett k6r6sere jartak el, de az m6r gyakoribb, hogy a ta-
ndcs maga 6szlelt valamilyen visszdssdgot. Rendelkez6seiket
minden esetben 0gy kezdt6k, hogy ,,mi Beszterceb anya bir64a
6s tandcsa".

Az alkalmaz6s, vagyis a rendelkez6sek megismertet6se a
c6lcsoporttal (lakossag), majd azok rdbirdsa a norma elfogad6-
sSra 6s alkalmaz6sSra m6r nehezebben tetten 6rhet6 fotyamat
volt. Hisz a szokdsjogot r6gzit6 stat0tumok eset6ben csak an-
nak pontos hatdrait, kereteit kellett megadni eppen a jogbizton-
s5g 6s jogegys6gess6g v6gett . Fe.0j szabdlyozdsn6l egy telje-
sen uj dolgot kellett keresztulvinnie a 'tan6csnak. Am amig
nincs sz6 normas6rt6sr6l, addig f6reg az irilsba foglalt magdn-
jogi szerz6d6sek eset6n figyelhet6 meg ez a fajta szabillyozo
tev6ken)/s69, ahol a biztons6g kedv6ert az ugyletn6l leje gyztk a
hefyes 6s szokdsos elj6r6s modjdt is. peld6ul azt, hogy egy
ad6snak 14 napon belul kellett fizetnie, hogyan, mikor 6s mi-
lyen z6logot kellett adnia, ha nem tudta tartoz6sdt megadni;
azutfln 1 6v 1 napon belUl rendezhette kintl6v6segeit. Ingaflan
v6s6rl5s eset6n ugyanlgy kik6tott6k a fizet6s m6djdt.

Aa. is elkepzelhet6 azoriban, hogy az6rt 6rtesultunk egy
szab6lyoz6sr6l, mert a vdrosi tan6csnak 6ppen a v6t6k ellen
kellett fellepnie. ltt nem az volt a c6l, hogy valamif6le kora0jkori
buntet6si arzenSlt, a ,,rettenet szinhdzat" bemutassam, hanem
pont a m6sik oldal, a mit, mi6rt, mivel 6s milyen hatalom folytdn
buntet ez a testulet. Az apr6bb szab6rys6rt6sek, vereked6sek,
lopdsok, 6jszakai zajongdsokt6l ivelt a vizsgdlt esetek palyaja a
s0lyosabb m6r nem csak p6nzbfrs6ggal bUntetni rendelt esetek
fef6. Egy-egy kiragadott, b6r tipikus eset korvonalazza a tan6cs
erkolcsi tfir6kepess6g6t, a kor tolerancitlfut is bizonyos cselek-
m6nyek fel6. A buntet6sekn6l sok esetben a specidlis preven-
ci6 mellett szerepe volt a generdlis prevenci6nak is, amely a
kdzdss6g fel6 volt hivatott jelezni egy-egy tett buntetni



rendeltseg6t. Kul6ndsen igaz ez a megsz6gyenit6 6s testfenyi-
t6 illetve testcsonkit6 bUntet6sek eset6ben. A tandcs feladatdt
olyannyira komolyan vette, hogy adott esetben saj6t tagjait sem
kim6lte, r6juk ugyanfgy les0jtott a tdrveny szigora, egy-egy
normaszeg6s eset6n, mint a h6tk0znapi v6roslak6kra.

Fontosnak tartottam a tan6cs hitelesit6 szerep6t kUlon fe-
jezetbe helyezni. Tettem ea azlrt, mert minden egy6b t6ma-
k6rn6l beleUtkdztem ebbe a funkci6ba. Val6ban hitelt adott je-
lenfetuk, alair*suk, pecs6tjuk egy-egy ugylet l6trej6tt6nek,
tartalm6nak 6s formajdnak. A v6roslak6k szempontj6b6l kv6zi
hiteles helyi szereppel birt a vdrosi tan6cs, f6leg ha teljes ta-
n6csuf6sben volt jelen az adott ugy rendez6sekor. Ezt a fel-
adatkort megint csak a hatalom egy kul6n6s szegmensek6nt
lehet nyomon k6vetni, szinte minden tlpusri hivatali elj6r6sban.
A gener6ci6kr6l irott fejezetben valamifele ciklikussdgot, folyto-
nossdgot, csal6di kapcsolatok sz6ved6k6t kerestem, illetve itt
kerUlt vizsgdlatra maga az id6. Mit jelentett a korszak Beszter-
ceb6nyil6n 6reg szendtornak lenni, 0gy mint a 82 esztend6s
Andreas Suesmundt, illetve mi volt az als6 korhat6ra ennek.
Fontos aa leszogeznunk, bdr testv6rek, ap6k 6s fi0k, s6gorok
bekerultek ebbe a testuletbe, m6gsem 6rokl6d6tt sem a bir6i,
sem a tan6csosi sz6k, nincs sz6 ,,tan6cs0r dinasztidkr6l". S6t,
6ppen az ellenkezoje figyelhet6 meg a v6rosban, a hires csa-
lSdok maximum k6t-h6rom gener6ci6 ut6n eltfintek, elvSndorol-
tak vagy kihaltak. llyen m6don folytonossdgr6l teh6t nem be-
sz6lhetunk. AnnSl ink6bb van folyamatoss6g a hivatali
m0kod6sben 6s a tan6cs feladat ell6t6 funkcionalit6s6ban. Egy
j6l szervezett, tudatos epitkez6st figyelhetunk meg abban a
m6dszerben - ami a kdz6pkori n6met v6rosokban szint6n tetten
6rhet6 -, ahogy a tan6cs 6vr6l-6vre meg0jitotta saj6t funkci6j6t
6s v6lasztotta a polg6rok ritjdn saj5t kebeleb6l els6 ember6t, a
v5rosbir6t. Ez adta a rendszer stabilit6s6t 6s zokken6mentes
mfikodes6t, hisz ha van mdr 1s-2o 6vi tan6csosi m0k6d6st is



mage6nak mondani tudo tan6csrir, akkor a korUlottuk eselege-
sen rovidebb ideig hatalomban r5v6 vagy cser6lod6 szemelyek
sem jelentettek a rendszer mfik6d6sk6ptelens6g6t. Ez a szer-
ves, szovetszeri 6pltkez6s biztosltott egy stabil hatalmat es
v6def met ennek az elitnek az ,,idegenek" bekerul6se elle n. Az
idegenek alatt ebb6l a szempontb6l 6rtem itt a kUls6 szerveket,
de a magyarokat, szlov6kokat, illetve egyeb v6roslak6kat is.
llyen n6zopontb6l a szAzadban a tandcsnak ez a tipus0 mfik6-
d6se eredm6nyesnek mondhat6, hisz sikerrel 6llt ellen a m6r
emlltett elemek tan6csba kerUl6s6nek.

Ahhoz, hogy val6ban l6thassuk, kik is ezek a szem6lyek,
milyen gazdas6gi, t6rsadalmi jellegzetess6gekkel birnak, hol a
helyuk a v6ros 6let6ben, ad fog6dzot a hdrom megrajzolt p6-
lyak6p. A kiv6lasztott szem6lyek 6let6n 6t vdrt konkr6tummd,
mit is jelentett a XVI . sz1zadban besztercebSnyai tanScs6rnak
lenni. Kozos vonSsaik mellett - p6ld6ul, hogy n6met f6rfiak,
Ringburgerek, evang6likusok, keresked6k -, ad6ssdgaik elte-
n6re is j6 anyagi helyzettel birnak, meg-megvillannak az egy6ni
arcok is. Mindhdrman a blroi sz6kig jutottak, el6g hosszan vi-
seltek a bels6 tandcstagsdgot, sokf6le feladatkort l6ttak el, ak6r
a v6ros hat6r6n kivul is. Eseileges emberi gyengeik ellen6re is
fenn tudt6k tartani az 6ket 6vezo tekint6lyt 6s a v6laszt6k bi-
zalmAt. Legfontosabb kdz6s jellemz6juk tal6n 6ppen ez a hata-
lomba marad6si k6pess6g.

A hatalmi elit 6let6nek megh atarozo helyszine a vdros, at-
tol fuggetlenul, hogy sokukat a feladatell5t6s, a gazdas6gi, ke-
reskedelmi vagy rokoni kapcsolatok gyakran nagyon tdvolra is
elvezettek innen. A v6ros bizonyos helyszinei azonban m6s-
m6s funkci6hoz kdt6dtek, 6s birtak jelkepes ert6kkel is a v6ros
fak6i szAmAra. Ennek legfontosabb reprezentdnsa a Ring, ahol
a legjelent6sebb epuletek, p6ld6ul: a v6rosh6za is tal6lhat6, de
itt laktak a vdrosirdnyit6 6s a gazdasdgi elit tagjai is. A Ring-h6z
nem csak lakohely volt - ahogy Paulinyi oszk6r is fogalmaz -,



hanem joval tobb. Az stdtusz, jogi helyzet 6s kiv6lts6g. Az itt
6f6knek ezt a monop6liumot a Ringfreiheitei vagy
Ringge rechtigkeitet - azonban 0gy keltett megszerezniiik.

Ezen a t6ren, a v5roshazfuban tartottAk a tanacsUl6seket,
ide kot6d0tt a piac int6zm6nye, nem messze a templom, de a
fogda 6s a pelleng6r is erre taliilhat6. A kiv6gz6hely a v6ros ha-
t6r6n klvUl helyezkedett el. Ez a hat6r fizikailag 

" 
uarosfat volt,

amely kirekesztett minden nem kivdnatos elemet 6s jelens6get
(p6ld5ul: k6borl6k, koldusok, katondk , j6rv6nyok), teh6t v6del-
met ny0jtott a v6roslak6knak. Jelezte a vSrosi tandcs hat6sk6r-
6t territori6lis 6rtelemben, illetve ezen belUl vdlhatott valaki a
vdros szempontjab6l ad6alanny6 is. A korszakunk v6g6t 6ppen
az dz esem6ny jelezte, amikor ez a fal m6r nem volt k6pes v6-
delmet ny0jtani a hdbor0 el6l.

A vdrosi utak, hidak, de f6kent a vizzel kapcsolatos be-
rendez6sek - csatorndk, vizcsovek, viztilrozok 6s furd6k - is
fontos r6sz6t k6pezt6k a v6ros 6let6nek 6s ezAltal szamot tart-
hattak a vdrosi tan6cs felUgyelet6re. Ez legt6bb esetben a kar-
bantart6si munk6k fizet6s6t 6s elv6geztetei6t jelentette.

A terek tehdt reprezent6nsai a vSrosi 6let kul6nb6z6 ese-
m6nyeinek, aminek sze rvezole 6s irdnylt6ja 6ppen a v6rosi ta-
ndcs.

Az utols6 r6sz a fuggel6k cimet kapta ugyan, de klasszi-
kus 6rtelemben nem err6l van sz6, az itt tergyalt t6nyek ugyan-
is szerves r6sz6t k6pezik a dolgozatnak. Ai a gyfijt6s, amelyet
a v6rosi tandcstagok k6r6ben elv6geztem 6ppen itt v6lik kezel-
het6v6 6s haszn6lhato adatbAziss6. El6sz6r esztendok szerint
tal6lhat6ak itt a vdrosirdnyit6 testulet tagjai, a bizonyfthat6
szem6lyek neve mellett jelezve az fr5sos forrds hidny6b6l fa-
kad6an csak logikai 0ton bekerglt szem6lyeket is. Ennek a lo-
gikai alapnak tdbbfele modjdra k6nyszerultem, ez6rt ez elt6r6
bizonyoss6gi faktorokat adhat adott t6ny6vekre.



Ezut6n eskUdtekre bontva csak a forr6ssal bizonyithat6
hivatali id6 rendjeben gyrijtottem 6ssze a hivatalvisel6ket, itt
kUl6n helyet kaptak a blr6k. Majd ezeket a hivatali id6ket ciklu-
sokra bontottam (0-2 6v, 3-5 6v, 6-10 6v, 11-15 6v, 16-20 6v
6s 20 ev felett), ahol is arra voltam kiv6ncsi, hogy 6tlag mennyi
ideig tartott egy tan6cs0r mand6tuma, illetve a hosszabb vagy
a r6videbb idoszakok jellemz6ek-e. Vannak-e esetleg p6rhu-
zamosan fut6 hivatali paly6k 6s ezeknek milyen okok rejt6znek
a h6tter6ben. ltt is sz6moltam az esetleges m6doslt6 tenye-
zokkel 6s ez hozta letre a negyedik t6bl6zatot. Ez esetben a
k6zponti kerd6s az volt, hogy ha nem csak a tiszta, bizonyitha-
t6 adatokat veszem figyelembe, hanem a bizonyoss5g nagy
fok5n 16v6, de ir6sbelis6g 0tj6n nem meger6sitett adatokat is,
l6nyegesen mis eredm6nyre jutok-e. A v6lasz egy5rtelmfien
igen, j6val magasabb Stlagos id6t mutatna az igy megrajzolt
k6p, akdr egy-egy tan6csos eset6ben is. Teh6t a forr6shi6ny
miatt igy m6dositott kepet is 6rdemes figyelembe venni.

Ez alapjfun a dolgozatot leginkebb lok6lis monogr6fi6nak
nevezn6m, amelyben igyekeztem ink6bb a mikrotdrt6neti
szeml6letet megvalositani. A hangs0lyt a politikai elitre, jellem-
zoire 6s ir6nyito funkci6j6ra helyeztem. igy egy saj6tos 6tv6ze-
te alakult ki egy v6rostdrt6neti keretbe foglalt, jogi helyzetet,
vSrosir6nyito csoportot 6s hatalmi mechanizmusait leir6 viszo-
nyok bemutat6s6nak.

2. Afelhaszn6lt forrisok

Beszterceb6nya a XVl. szlzadra m6r meglep6en j6 6s b6se-
ges forrdsanyaggal rendelkezik. Gondolom ezt annak ellen6re,
hogy magam is jeleztem, n6h6ny esztend6re n6zve, kUl6ndsen
a korai id6szakb6l, szinte minden tipus0 forrisunk hi6nyzik.
C6lom mindenk6ppen az volt, hogy a t6m6hoz kapcsol6d6an a
lehet6 legsz6lesebb forr6sb6zist hasznAliam fel, amely alapj6n



k6pes leszek bemutatni ezt a vdrosir6nyit6 csoportot 6s annak
m6dszereit, eszk6zeit, hatalm6nak hat6rait.

Ehhez els6sorban a Besztercebdnyai Allami Lev6lt6r vo-
natkoz6 anyag6t kellett 5ttekintetnem. ltt f6k6nt a vdrosi k6ny-
vek (Stadtbuch), vdrosi sz6mad6sk6nyvek (Raitung) 6s egyeb
szSlasiratok jottek sz6mftdsba (fasciculusok szerinti rendben).
KUl6n kell m6g emlftenem itt a VARn-gt (Kirchenhistorien) ct-
mfi, vegyes iratokat tartalmaz6 forrAscsoportot is. A nevezett
lev6lt5r ma a Szlovdk Kdztdrsas6gban talSlhat6. A forr6sok a
statny archiv Banskej Bystrici, pobodka Banskd Bystrica
=saBB pBB-jelz6s mellett a Mesto Banskd Bystrica (1020)
1255-1922 fondban taldlhat6ak, ezen belul a vdrosi szdm-
ad6skonyveket (mestskd 06tovn6 kniha= MOK) 6vszdm szerint
jeloltem, a v6rosi kOnyveket (protokollumokat) pp n6wel,
szdmmal 6s 6vszfummal ldttam el.

Emellett a Magyar orszdgos Lev6ltdrban mikrofilmen
ig6nybe vehet6 felv6teleket tekintettem et, v6rosi k6nyvekr6l,
szerz6d6sekr6l, mag6njogi jeilegfi iratokr6l, szdmad6sk6ny-
vekr6l. (c74, c75, c7o, cTT 6s Cg1-es jelzesfi Beszterceb6-
nyflra vonatkoz6 tekercseket. )

A kutatdsom nagyban segitette, hogy a korban meglehe-
t6s rendszeress6ggel vezettek m6r tan6csul6si jegyz6k6nyve-
ket, tettek feljegyz6seket a m6r emritett mag6njogi megkeres6-
sek alapjen, foglaltak fr6sba a v6rost 6rint6 ugyeket, illetve a
bels6 tan6cs hat6rozatait. Kur0n vezettek feljegyz6seket az
egyhdzugyekr6l, az aggokhazilrol, a v6rosi m6rtegr6l, de tat6n
a v6grendeletekr6l is. sajnos, nem volt a korszakban sem ku-
l6n polgdrkonyv, sem kul6n telekkdnw.Az ilyen jellegfi bejegy-
z6sek, de p6ld6ul a foglyok sorsdr6l sz6l6 leir6sok is a v6rosi
konyvek egy6b bejegyz6sei kozt kaptak helyet. Anyakdnyvi jel-
fegfi bejegyz6sek el6sz6r az 1s50-es, rendszeresen az lsro-
es 6vekt6l jelennek meg



A v6rosi sz5mad6sk6nyvek rendje, alapszerkezete az eg6sz
6vszazadon et ugyanolyan, egy-egy 0jabb bev6tel- vagy ki-
adSsfajta t6rte csak meg itt-ott. (Peld6ul: a katonatartds k6lts6-
gei az 1580-as 6vekt6l). Nagyon apr6l6kosan 6s pontosan ve-
zette a v6rosi jegyz6. illetve arjegyz6 ezt az irattfpust, legtObb
esetben pontosan megadva 6s indokotva fdleg a kiad6si tetete-
ket. A kdnyvek v6g6n mindig ott tardrhatjuk a v6ros sOrrel kap-
csolatos bev6teleit 6s kiaddsait es a zfurszdmaddst az 6v v6-
g6n.

Az iratok - eleny6szo latin kivetelevel - n6met nyelvuek.
Ehhez a v6rosvezet6s m6g a XVil . szilzad elejen is, mint vdrosi
af apjog h oz, ragaszkodott

A v6rosi stat0tumok egy r6sze m6r a XlX. szilzad v6g6n
olvashat6 volt a Corpus Juris Statutorum lV/2-es kotet6ben,
n6hdnyat szo szerint k6z6lt idezett mtiv6ben Jurkovich Emil, az
1542-es hatvanad lajstrom 6tiratai Relkovi6 Neda tolldbol ol-
vashatoak.

A forrSsadotts6g m6dszertani szempontbol is meghat6-
rozla a dolgozatot, nem akartam 6il6pni a v6ros hatdr6t, csak
ha k6nyszerultem erre. lgy viszont el6g sajdtos kever6ke ala-
kult ki egy jogt6rt6neti elemekkel 6titatott elit terk6pez6 munk6-
nak.

3. A doktori 6rtek6z6s fel6pit6se

Besztercebdnya t6rt6net6t tenyregesen a XVI . szazadban, va-
gyis 1500-1605-ig (1608-ig) tdrgyatom. Az id6pont v6taszt6st
tobb szempontb6l is lehet indokorni. 1500-ban a v6rosban
pusztlto tfizvlsz megsemmisitette az itteni iratanyag nagy re-
sz6t, 6talakftotta a v6ros epiteszeti jeileg6t, 6s kb. ide k6thet6 a
Fuggerek val6di mrik6d6se is, mint a b6nydkat b6rl6 es ize-
meftet6 v6llalate . Az 1GOs szint6n egy gyeszos esem6ny, meg-
jelent a maga kegyetlen valos6gdban a h6bor0 Besztercebd-
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nya falain belUl. Eddig csak teherk6nt, kolts6gk6nt, f6lelemk6nt
voft jefen a lak6k eleteben, ezen a tavaszon azonban mindez
vaf6s5gg5 v6lt. A n6met etem sz1mAra ez - bdr egyel6re csak
a kuls6 tandcsban volt 6rz6kelhet6 direkt m6don -', h"ly=etuk,
eddigi v6dett, stabil vSrosir6nyit6 funkci6juk meging6s6t jelen-
tette. Ezt teljesltette ki az 1608. 6vi Xlll. tv rendelkei6se, amely
engedte nem n6metek bek6lt6z6s6t is a Ringre 6s ezzel lehe_
t6v6 tett - ugyan csak elvi sikon - bekerUl6sUket a bels6 ta-
n6csba is. Hogy ez mennyire nem csak t6rv6ny adta esefleges
lehet6s6g volt, mdr a k6vetkez6 6vben bizonyitotta Litterdtus
(Halbschuh) DSniel megjelen6se a tan6cs el6tt. Arra vonatkoz6
kifejezett sz6nd6kkal 6rkezett, hogy hinat vegyen a gyfirfiste-
ren. Ezt itt m6g lehetett felt6telekhez k6tni, de-megakad6lyozni
m5r nem. A rendszer, amelyet a dolgozatom vezolt, itt kezdett
bomlani, 6s nehdny 6vtized m0lva meg is szfint.t6tezni.

A dolgozat k6t nagyobb (ilt. 6s tv-vil.) iiletue k6t kisebb
egys6gre (l-ll. es Vlll. lx.) tagolhato. Az argumentdci6m k6z-
ponti r6szeit vezeti fel az els6 6s m6sodik fejezet, az 6sszeg-
z6s 6s a rovidlt6sek mintegy keretbe foglalj5k azt. AfUggel6k
megnevez6s tal6n f6lrevezet6nek hangozhat, hisz val6jdban
nem errSl van sz6, hanem egy, az archontol6g i6hoz szervesen
ilfeszked6, inkSbb statisztikai jelleg0 r6sz16l. Az els6 fejezet a
t6ma eddigi kutatotts6gdt igyekszik roviden v6zolni, a c6lkitfi-
z6s kett6ss6g6t, a hatalomgyakorlSs elemeit, illetve ennek a
hatalomgyakorl6 elitnek a fel6plt6s6t is itt ismertetem. A m6so-
dik fejezet, b5r nem ez volt a legfontosabb c6lom, m6gis ad
egyfajta Beszterceb6nya tdrt6netet, hisz a k6s6bbi fejezetek
gyakran erre t6maszkodhatnak. A harmadik fejezet a vizsg6lt
csoportot k6tf6le szempontb6l vil6gitja ffieg, az egyik a csoport
l6trej6tte, ? m6sik pedig a mfikdd6se. (E m6sodik elem vizsgd-
lat6n6l bizonyos teruleteket, p6lddul: eg6szs6gugy, szeg6ny-
ugy, stb. eleve kizdrtam). A negyedik fejezet 

" 
.rofort 6nv6d6

mechanizmusait 6s ezilltal hatalomban maradds6nak k6pess6-
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get, illetve gener6ci6s fejl6des6t vizsg6lja, keresve ennek jel-
lemz6it a rendszerben. A mikrostruktfr6ba, az egyes ember vi-
l5g5ba l6punk az dtOdik fejezetben, ahol megrajzolt p6lyak6p-
ben igyekeztem bemutatni egy-egy tan6cs0r 6let6t, akar
h6tkoznapjait is. Ehhez kapcsol6dva tdrgyaltam a hatodik feje-
zetben ezeknek az embereknek az eletter6t is, a v6rosnak
azon r6szeit, amelyekkel t6nylegesen vagy szimbolikusan egy
korabeli tan6csos kapcsolatba kerUlhetett. A hetedik fejezet
tobb alfejezete m6gis ugyanannak a gyfijtesnek 6s vizsg6lat-
nak t6bb arcdt mutatja, a fellehet6 szem6lyi k6rt elemezve tet-
tek megSllapit5sokat a csoport jelleger6l, szervez6d6s6r6l, a
hivatali id6kr6l. Ez f6k6nt statisztikai jellegri titblir:atos adatfel-
dolgoz6sokb6l 6116 r6sz, amely ilyen m6don k6vethet6ve teszi
116 szem6ly hivatali (bels6 tan6csbeli) karrierjet.

Osszegz6s 6s rdvidlteseket feldolgoz6 tev6lt5ri forr6sokat
6s szakirodalmat ismertet6 jegyz6kzarja le a disszert6ci6t.

A dolgo zat tartalm i v6zlata :

Bevezet6s
1. C6lkittiz6sek, forrdsok 6s probl6m6k
2. At6m6r6l, kutatotts6g6r6l Es azeddigi eredm6nyekr6l

A korszak Beszterceb6nya 6let6ben
A vdrosir6nyit6 elit

1 . A v6rosbir6 6s a tanScsurak vdlaszt6sa 6s regrut6ci6ja
2. Funkci6k
- normaalkot6
- normaalkalmazo
- v6grehajt6
- hitelesit6 6s meger6slt6

Gener6ci6k 6s Onv6d6 mechanizmusok
H6rom tipikus p6lyakep

1 . Wolfgang Glocknitzer
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2. Sebastian Prybitzer
3. Balthasar Syxty

T6rhasznSlat a XVI . szlzadi Beszterceb6ny6n - szimbolikus 6s
val6s terek

FUggel6k 6s t6bl6zatok
1. Tan6cstestuleti hivatali esztend6k 6ves bont6sban
2. Az eskUdtek 6s bfr6k vat6s hivatali ideje
3. Az eskUdtek oszt6lyozfusa a hivatalban eltoltott id6 alapjdn
4. Afelt6telezett hivatali id6szakr6l

Osszegz6s
R6vidit6sek

4. A doktori 6rtekez6s fj eredm6nyei

Az 6rtekez6s (j eredmenyei mindenek el6tt egy archontol6gia
elk6szUlt6ben jel6lhet6 meg, amely fel6lel 106 val6s, 101S hi-
vatali esztend6t 6s 116 szem6lyt. Ennek b6zis6t pedig nem
csak a hivatali ir5sbelis6g 6ltal feljegyzett listSk kepezt6k, ha-
nem t6bb egy6b forrdscsoport (p6ld6ul a mag6njogi szerz6d6-
sek) sz6rv6nyadatai is.

Ezeknek a tandcsurakn ak vilzoltam fellelhet6 csalddi kap-
csofatai, rokoni viszonyait 6s azokat az alapelemeket, tulajdon-
s6gokat, adottsdgokat, amelyek k6pess6 tettek 6ket az elitbe
val6 bekerUl6sre 6s bennmarad6sra. Milyen felt6telek mellett
vSlt valaki hossz0 6vekre ennek a testuletnek, vagyis a v6ros
kdzponti, fajs0lyos k6rd6seir6r dont6 gr6nium tagj5v6. lgyekez-
tem kimutatni, milyen ritmikdja , szabalyszerus6ge van a hiva-
talvisel6snek, mi d6nt az elitbe kerUl6sr6l, vagy a kikerUl6sr6l,
vannak-e a bennmarad6snak biztosit6kai. A generdciok vdlta-
koz6s6t itt nem ciklikuss Ag lelzt, nem dinasztidk, hanem 6ppen
a folytonos, szerves 6pitkez6s.

Elk6szitettem - egyel6re csak - hdrom tipikus szem6lyi-
s6g portrejat, rendhagy6 eletrajzot, olyan tan6csurakr6l, akik a
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bir6i sz6kig is emelkedtek. BetekinthettUnk mindennapjaikba,
politikai 6s gazdas6gi tev6kenys6gekUkbe, csal6di 6s rokonai
kapcsolataikba, s5t emberi gyenges6geikbe is. Nem csak hiva-
tali 6letutak kerUltek felvdzol6sra, de amennyire lehets6ges
volt, emberi profilok, tal6n jellemek is. EzAltal kirajzol6dtak bi-
zonyos emberi, anyagi, erkdlcsi 6s hivat6sbeli elv6r6sok is a
v6rosvezeto szem6lyi kdrrel kapcsolatban.

Bemutat6sra kerUlt az is, hogyan v6ltoztatta meg a h5bo-
rt eA a rendszerl,6s azokataz okokat is, amelyek itt m6g csak
csfr6jukban vannak jelen, de n6h6ny 6vtized m0lva annak bu-
k6s6hoz vezetnek. Reped6sek keletkeztek ezen az 6vszAza-
dos, j6l fel6pltett, privil6giumokkal k6rUlbdsty6zott 6s v6dett
szdved6ken. A XVll. szAzad m6sodik harmad6ra m5r nem k6-
pes ellen6llni a megjelen6 idegen elemek (magyarok, szlov6-
kok, v6rmegyei igazgat6s stb.),,t6mad6sainak."

A m6sodik alapvet6 eredm6ny pedig, hogy hogyan erheto
tetten ennek az elitcsoportnak a vizsg6latakor a hatalom meg-
szerz6se, haszn6lata, alkalmazilsa 6s a megtart6sa. Hogyan
k6pesek a v6rosi lakoss6g 6s a v6roson klvUli szervek fele ha-
talmat, auktorit6st reprezentdlni, s6t adott esetben megtartani
is. Term6szetesen minden feladatk6rt, hatalom6rv6nyesitesi
szektort 6s lehet6s6get nem mutattam be, Igy maradt ki tobb
m6r emlltett feladatkor 6s a v6ros gazd5lkod6s6nak teljes be-
mutat6s6val is ad6s maradtam. ltt csak egy-egy vonatkoz6
adatot villantottam fel. B5r v6rost6rt6neti vonatkozflst is ir6-
som, f6k6nt m6gsem ilyen ihlet6sti a munk6m sokkal inkabb a
hatalom erdekelt 6s annak mechanizmusai.

Az orsz6gos erv6nyfi, majd bdnyav6rosokra vonatkoz6
rendelkez6sek fel6l indulva jutottam a v6ros egyre szfikebb,
mikrom6retfi irSnylt6si kOreihez, a hatalomgyakorlSs legkisebb
szegmenseihez. A normaalkot6s, alkalm azAs (v6grehajtSs) 6s a
bir6i funkci6 tri6sz6t vizsg6lva flrz6keltettem azokat a szab6-
lyoz6 mechanizmusokat, amellyel ez a csoport, ezt a v6rost
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mfik6dtette, ir6nyitotta. Azt kell l6tnunk, hogy a XVI . sz1zadban
z6kken6mentesen, stabilan, az 6vsz5zados tradici6k 6ltal adott
keretek k6z6tt. Erezhet6 a tdrekv6s ezeknek a lehet6s6geknek
a megtart6sSra 6s megv6d6s6re, ami egyr6szt a privil6giumok
6lland6 meger6sit6s6nek v6gy6ban, m6sr6sA a sajdt statftum
alkot6sban 6rhet6 tetten.

A rendszer kdzponti eleme, mintegy ,,els6 az egyenl6k ko-
z6tt", a mindenkori v6rosbir6, aki a tan6csra t6maszkodva,
m6gis kiemelkedve onnan, egyszem6lyi reprezentdnsa a v6ros
igazgatits6n ak, rendj6nek, 6n5ll6s6g5nak. Feladatk6re szint6n
Osszefon6dott a bels6 tandcs hivatali k6telezetts6geivel, m6gis
adott esetben a szava ddnt6v6 vSlhatott. Emblematikus szem6-
lyis6g volt, aki a v6laszt6 polg6rok j6voltab6l ugyan, de m6gis
egy el6g sz0k (12 f6s) testUletet reprezent6lt 6s vSlt egy 6vre a
v6ros val6s ur5v5. Nem csak feladatokkal, lehet6s6gekkel,
meghat6rozott jellemz6kkel irhat6 le ez a hatalmi csoport, de
azokkal a v6rosi terekkel is, ahol megfordul, 61, vagy 6ppen,
ahof nem lehet tagjaival tal6lkozni. Ezek k6zUl is kiemelkedik a
Ring, ami nem csak lak6hely, de elhelyezked6seben, privilegi-
z6lt mivoltab6l es ingatlandraib6l fakad6an egy bizonyos st6-
tusszal bfr6 hely.

A disszert6ci6 legfontosabb eredm6nye teh6t egy XVl.
szflzadi v6rosirSnyit6 politikai elit szem6lyi 6sszet6tel6nek
elemz6se, hatalomgyakorl6si mechanizmusainak 6s mozg6ste-
r6nek felv6zol6sa, ez6ltal egy 0jra6rt6kelt v6rost6rt6neti r6sz-
ralz megalkotdsa.

5. A kutatisi t6ma tovibbfejleszt6s6nek lehet6s6gei

A disszert6ci6ban a sz6ba johet6 levelt6ri forrdsok vonatkozo
r6szeit 6ttekintettem, de csak abb6l a specidlis szemszdgb6l,
ami ezen dolgozat t6rgy6t k6pezte, ugyanakkor term6szetesen
lenne lehet6s6g a felvAzolt ismeretanyag b6vit6s6re. ltt f6k6nt
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a rendelkez6sre ell6 gazdas6gi jetlegfi iratok 6s v6grendeleti
dokumentumok elemz6se kfn6lhat 0j lehet6segeket.

Tov6bbi, Beszterceb6nydval kapcsolatos kutat5saim foly-
tat6s6nak ket konkr6t ir6nyvonalat jel6ln6k ki. Az egyik a v6ro-
sir6nylto elit archontologi6j6nak kib5vit6s6t a kuls6 tan6cs 6s a
hivatali elit ir6nydba, esetleg sz6mba venni a kizilr6lag a gaz-
das6gi elithez sorolhato szem6lyeket, kulon g6rcs6 al6 v6ve itt
a n6ket. 6r ugyanis, b5r pont nemuknel fogva nem v6lhattak a
vdrosi politikai elit tagjaiv6, de aktlv r6szesei voltak a gazdas6-
gi, f6leg a keresked6 elitnek. Mindenk6ppen folytatni kivSnom a
m6r megkezdett eletpSlyflk v1zol6sdra vonatkoz6 munk6latai-
mat. Ef6szdr a blr6i tisztet is ell6t6, majd az ,,egyszerfi" tan6cs-
urakr6l kialakithato profilok megrajzol6s6t szeretn6m elk6szlte-
ni. Ez6ltal bizonydra m6g mark6nsabban tudnSm jellemezni az
eliten belUli tokoni, gazdas6gi 6s 6rdekkapcsolatokat, konfliktu-
sok hajt6er6it. M. orsz6ghat6rokon t0lmutato szem6lyi, rokoni
6s kereskedelmi kapcsolatok vizsg6lata, kapcsolath6lok felraj-
zolSsa is lehets6ges ir6nya a tov6bbi kutat6soknak, kapcsol6d-
va ezzel esetleges breslaui, krakk6i vagy b6csi v5rosi elit cso-
portokhoz.

A hatalom szempontjib6l k6tir5ny0 bSvit6st tartok lehet-
s6gesnek. Az egyik az eddigi nem vizsg6lt szektorok bevondsa
a munkflba, gondolok itt a v6ros gazdasdgi-, kereskedelmi te-
v6kenys6g6re, az eg6szs6gUgy, iskola- 6s egyh6zigazgatds,
szeg6ny-, koldus-, 6rva- 6s gy6mUgy elemz6s6re, 6s mindezek
finanszirozAsAra.

De mindenk6ppen elemz6st 6rdemelne a vSros viszonya
a t6bbi b6nyav5roshoz, egy6b v6rosokhoz, az Sllami 6s v6rme-
gyei szervekhez 6s szem6lyekhez, a bilnyAhoz 6s a b6nya-
igazgat1shoz is.

Ehhez azonban mindenk6ppen 6t kell tekinteni a tdbbi al-
s6-magyarorsz6gi bdnyavdrosi, esetleg a vonatkozo b6csi le-
v6lt6ri forrSsokat 6s adatokat is.
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