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I. Bevezetés 

 

1. Kutatás  

Témaválasztásomat több tényező is indokolja. Elsősorban a Somogy Megyei Levéltárban 

eltöltött majd egy évtized. 1997 októbere és 2005 januárja között a levéltár feudáliskori 

referenseként az 1849 előtti iratok rendezésének, kutatásának, állagvédelmének koordinálását 

végeztem. A hét év alatt számos forrást ismertem meg a vármegye 17-19. századi történetéből, 

melyekből több publikációt is készítettem. Tevékenységem során a 17-19. századi vármegyei 

(SML IV.), családi (SML XIII.), személyi (SML XIV.), gyűjteményi (SML XV.) iratanyag 

revízióját és rendezését végeztem, ezen forrásbázisról részben közép-, részben darabszintű 

raktári jegyzékeket, segédleteket készítettem.
1
  

Eddig elsősorban Somogy vármegye mezővárosainak 18. századi történetével, illetve a Dél-

Dunántúl felekezeti viszonyainak változásaival foglalkoztam. Kutattam és megírtam többek 

között Kaposvár, Nagyatád, Szigetvár 18. századi történetét,
2
 ezek mellett a Somogy megyei 

zsidóság 18. századi történetét,
3
 illetve a vármegye világi és katolikus egyházi közigazgatási 

változásairól publikáltam.
4
  

Szigetvár 18. századi története több szempontból is megragadott. Első lépésben azért, mert 

más képet kaptam a forrásokból, mint amit korábban a szakirodalomból megismertem. 

Másodsorban egyfajta kihívásnak tekintettem, hogy Somogy vármegye egyik meghatározó 

települését a források csekély száma és minősége ellenére is megpróbáljam feltérképezni. 

Arra kerestem a választ, hogy a magát privilegizált városnak tituláló, szabad királyi városi 

rangra pályázó települést ténylegesen a birtokosok rossz szándéka juttatta-e a század végére 

stagnáló állapotba, ahogy azt Szigetvár magisztrátusának korabeli önreflexiói, illetve a 20. 

századi szakirodalom sugallta. Azt vizsgáltam ennek kapcsán, hogy a folyamatos 

konfrontáció valóban determináló volt-e ebben a tekintetben, a pereskedések közvetlen és 

közvetett költségei hozzájárultak-e ahhoz, hogy a 18-19. század fordulójára a város kevéssé 

játszott központi szerepet, mint egy évszázaddal korábban.  

A kutatás első körvonalai 2002-re rajzolódtak ki, amikor is le kellett adnom a csupán 2006-

ban megjelent várostörténeti monográfiába a 18. századi eseményeket bemutató 

tanulmányomat. Az ezt követő időszakban fokozatosan bővítettem a várossal kapcsolatos 

                                                           
1
 Gőzsy, 2003.b; Gőzsy, 2006.b.  

2
 Gőzsy, 2001.a; Gőzsy, 2001.b; Gőzsy, 2006.a. Továbbá közreműködtem Andocs, Mesztegnyő, Somogysárd 

monográfiáinak megírásában. Csóti, 2000; Gálné Jáger, 2000; Szántó, 2000.  
3
 Gőzsy, 2005.a.  

4
 Gőzsy, 2005.b; Gőzsy, 2007.a; Gőzsy, 2007.b.  
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ismereteimet. 2006-ban Pálffy Géza részletes és alapos lektori véleményét is felhasználva 

kezdtem pontosítani a dolgozatomat.  

 

Szigetvárral kapcsolatban részben a korábbi, részben a jelenkori szakirodalom is a város 

úrbéres küzdelmét állítja a középpontba, azt sokszor a végletekig dramatizálva.
5
 Ugyanakkor 

a település gazdasági, kereskedelmi szerepét taglaló írások a város központi szerepét 

hangsúlyozták.
6
 A feldolgozásokból kettős kép rajzolódik ki számunkra. Egyrészt egy fejlődő 

városé, amely a 18. század végére szabad királyi városi címre kandidál, másrészt egy 

elnyomott városé, amely a birtokosai miatt nem képes sem előrelépni, sem adottságait, 

lehetőségeit ténylegesen kiaknázni. A források azonban ennél jóval differenciáltabb képet 

mutatnak számunkra. Éppen azt látjuk, hogy Szigetvár a kondícióit a lehetőségekhez képest 

viszonylag jól használta ki az újkorban, de – részben – a saját korlátai miatt nem volt képes 

kiemelkedni. A birtokosok a 18. század második felében valóban nem alkalmaztak innovatív, 

pozitív birtokpolitikát, de nem csupán ez játszott szerepet abban, hogy a város nem vált valódi 

központtá. Szigetvár történetében a puszta realitást láthatjuk. Ez a város a lehetőségei és 

kondíciói átai által kiszabott pályát járta be. A szabad királyi városi cím elnyerése irreális 

vágya volt a szigetieknek, az csupán az úrbéres kötelékekből való kiemelkedést vagy kivételt 

(exemptio) szolgálta volna. Ebben a kérdésben éppen a vármegye megállapításai tükrözték a 

valóságot, a város nem rendelkezett olyan adottságokkal, olyan kapacitásokkal, hogy 

megfelelt volna a civitas-szá válás követelményrendszerének.  

 

Szigetvár – a többi somogyi mezővároshoz hasonlóan – igen rossz forrásadottságokkal 

rendelkezik, mivel nem vezettek rendszeresen tanácsülési jegyzőkönyvet, az esetlegesen 

elkészült Prothocollumaik közül pedig több is elkallódott, elveszett. Így, ha viszonylag teljes 

képet akarunk nyerni Szigetvár történetéről, számos más típusú forrást kell tanulmányoznunk, 

hogy azokból akár közvetett, akár közvetlen információkat nyerhessünk. Célom az volt, hogy 

kutatásaim során olyan széles forrásbázist alakítsak ki, amely alapján képes leszek hitelesen 

bemutatni Szigetvár történetét, illetve a birtokosokhoz fűződő viszonyát, miközben 

viszonylag teljes városképet tudok felvázolni.  

 

Szigetvár történetét ténylegesen a 17. század végétől 1798-ig tárgyalom. Az időpontválasztást 

több szempontból lehet indokolni. A visszafoglaló háborúk után Szigetvár az ott állomásozó 

                                                           
5
 Németh, 1903; T. Mérey, 2006; T. Mérey, 2007.  

6
 Németh, 1903; Szili, 1988; T. Mérey, 2006; T. Mérey, 2007.  
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katonaság hatására centrális feladatokat látott el, világi és egyházi közigazgatási, hadászati és 

biztonságpolitikai központtá vált. Ez a helyzet a Rákóczi-szabadságharc idején is fennállt, és 

az ezt követő évtizedben is éreztette hatását. Somogy megye az első önálló megyegyűlését 

1710 májusában tartotta Szigetváron. A Rákóczi-szabadságharc rövid időre mikroregionális 

központtá tette a várost. A szabadságharc végével indult meg Somogyban a megyei 

közigazgatás újjáéledése, a hadi események pedig szinte teljesen új helyzetet teremtettek mind 

gazdasági, mind társadalmi, mind felekezeti értelemben.  

Az 1711-et megelőző 25 év somogyi eseményeiről, tendenciáiról bőven és részletesen fogok 

írni a disszertáció első fejezeteiben, igyekszem érdemben felvezetni a témám gerincét adó 

időszakot. A dolgozatot lezáró évszám 1798 idősebb Festetics Lajos halálának éve. Ebben az 

évben érték el a csúcspontjukat a város és a birtokosok között zajló konfliktusok, 

pereskedések. Az idősebbik Festetics Lajos halálával lezárult a 18. század során tapasztalt 

úrbéres viták nagy és intenzív időszaka, az ifjabb Festetics Lajossal már egy más jellegű 

viszony vette kezdetét, amit a későbbiekben igyekszem majd kutatni.  

 

Mint említettem, a város forrásadottságai nem a legszerencsésebbek, ám ambivalens 

tapasztalataink és benyomásaink lehetnek ezzel kapcsolatban. A 18. századi somogyi 

települések között Szigetvárt szerencsésnek kell tartanunk a rendelkezésre álló források 

mennyisége miatt. Ez azonban összességében csalóka lehet a kutatók számára. Egyrészt a 18. 

század nagy részéről nem állnak rendelkezésünkre jegyzőkönyvek, amelyekből a város 

működését rekonstruálhatnánk, másrészt a város iratainak nagy része az úrbéres 

konfliktusokra fókuszál, a város belső mechanizmusát általában közvetett adatok alapján 

vizsgálhatjuk. Emiatt a kutatásaimat több közgyűjteményben is folytattam.  

A Magyar Országos Levéltárban elsősorban a kamarai időszakra vonatkozó forrásokat néztem 

át, főként az E szekciónak, a Magyar Királyi Kamara iratainak Szigetvárra vonatkozó részeit, 

leginkább az Urbaria et Conscriptiones (Urbáriumok és összeírások) állagot. A Magyar 

Királyi Helytartótanács anyagai közül az 1790-es évekre vonatkozóan találtam információkat, 

Szigetvár szabad királyi városi kandidációjára és az úrbéres panaszokra vonatkozóan (ezzel 

kapcsolatban szeretném megköszönni Kulcsár Krisztina levéltáros segítségét). A MOL családi 

anyagaiban nem találtam Szigetvárra vonatkozó adatokat, sem a Szily (P 635), sem a Festetics 

család (P 239, P 275, P 286) esetében.  

Bécsben a Haus-, Hof- und Staatsarchiv Hofkammerarchiv anyagában Fazekas István 

delegátus segítségével, illetve Pálffy Géza, Oross András, Varga Szabolcs információi alapján 

tájékozódtam, akiknek ezúton is megköszönöm segítségüket. A bécsi levéltári anyagból 
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leginkább a Caraffa-commissio működésére, a várnak a 18. század első évtizedére, illetve a 

város 1749-es eladására vonatkozóan használtam fel adatokat.  

További kutatásokat folytattam dél-dunántúli és horvát levéltárakban. Az Eszéki Állami 

Levéltárban elsősorban városi jegyzőkönyveket néztem át. A Baranya Megyei Levéltárban a 

megyei, illetve – a területi kapcsolatok miatt – a szentlőrinci járási iratanyagot kutattam. A 

szigeti birtokosok közül Neffczern és Szily is lemásoltatta és hitelesítette a legfontosabb 

iratait, emiatt átnéztem a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárát. Az esetleges városközi 

kapcsolatok (főként a szabad királyi városi kandidáció idején kért segítség) miatt 

áttekintettem Pécs város tanácsülési jegyzőkönyveit, ugyanakkor tájékozódtam a Bács-Kiskun 

Megyei Levéltárban is Szigetvárral kapcsolatban.
7
  

A Baranya Megyei Levéltárban megtekintettem Szigetvár korábbi monográfusának, Németh 

Bélának a hagyatékát, ám ott nem találtam feljegyzéseket. Németh – érdekes módon – minden 

nagyobb publikációja után megsemmisítette az összegyűjtött feljegyzéseit és így járt el 

Szigetvár esetében is. Ez többek között azért is sajnálatos, mert a szerző számos esetben tett 

kérdéses megállapításokat a munkájában, melyeknek forrásait – a 2006-ban megjelent 

Szigetvár-monográfia más szerzőihez hasonlóan – nem tudtam beazonosítani. Mint majd a 

későbbiekben látni fogjuk, Németh gyakran színezte, dramatizálta az általa tárgyalt 

eseményeket, megállapításait minden alkalommal erős kritikával kell kezelni.
8
 A Tolna 

Megyei Levéltárban a Somogy megyét érintő kérdéseket kutattam, főként a 17-18. század 

fordulójának határ- és illetékességi vitáival kapcsolatban.
9
 Egyházi közigazgatási illetékesség 

miatt folytattam kutatásokat a Pécsi Püspöki Levéltárban.  

A város területi illetékessége és státusza következtében a leghosszabb és legrészletesebb 

kutatást a Somogy Megyei Levéltárban végeztem. Itt találhatóak a leginkább integrált és 

intakt iratok Szigetvárra vonatkozóan. Ebből a szempontból kiemelendőek Szigetvár 

mezőváros levéltára és Szigetvár nagyközség iratai (SML V. 78.). Az itt található források bár 

viszonylag nagyobb mennyiségben, de kisebb rendszerességgel képviselik a város ügyeit. 

Bizonyos időszakokra részletesebb tájékoztatást kapunk, másokra viszont igen hiányosak a 

forrásaink. Előbbiekhez sorolható például az 1740-es évek második fele, a kamarai birtok 

eladásának, illetve az eladásra való előkészítésnek az időszaka. Messze a legtöbb 

                                                           
7
 Ezúton köszönöm meg dr. Gyenesei József levéltáros segítségét.  

8
 Ezzel kapcsolatban alapvető Borsy Juditnak, a BML levéltárosának Németh Béláról tartott előadása a Pécsen 

2004. szeptember 21-én a Baranya Megyei Levéltár által „Német Béla emlékezete” címmel rendezett levéltári 

napon. Borsy Judit igen jó érzékkel mutatott rá Németh Béla ambivalens személyiségére és történetírói pályájára. 

Sajnos a rendezvény anyaga nem jelent meg írásban. Németh Béla monográfiájának problematikájával 

kapcsolatban lásd még Kiss, 2006. 23-24. Németh Béla nekrológja: Századok, 1904. 905.  
9
 Ezúton köszönöm meg a Tolna Megyei Levéltárban Ruzsa Éva segítségét.  
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információval azonban Festetics Lajos birtokosságának időszakából rendelkezünk, ezen belül 

is az 1790-es évek bővelkednek írásos emlékekkel. Ennek az évtizednek a dominanciája 

meghatározó a forrásadottság tekintetében. Láthatólag a magisztrátus irattermelése mindent az 

úrbéres viták argumentációjának rendelt alá. Azért is meghatározó ez az időszak, mert a 

birtokossal folytatott harc egyik sajnálatos manifesztuma, az 1750-1790 közötti időszak 

Prothocollumának eltűnése, amivel később részletesebben foglalkozunk.  

A Somogy megyei települések kutatását igencsak megnehezíti, hogy a 18. században, főleg 

annak első felében, csak ritkán készítettek írásos feljegyzéseket, rendszeres városi könyveket 

pedig szinte egyáltalán nem vezettek. Tanácsülési jegyzőkönyveket (Prothocollum sessionale) 

majd csak az 1740-es évektől készültek, ám ezek is csak néhány mezővárosi jegyeket viselő 

településeken, mint például Nagyatádon.
10

 Rendszeres tanácsülési jegyzőkönyvet még a 

legfejlettebb közigazgatású városnak minősülő Szigetváron sem vezettek, a 18. század első 

felében írt kötet nem kontinuus. Az 1737-1752 között vezetett jegyzőkönyvben például 1740. 

szeptember 10. és 1741. január 17. között nincs semmilyen bejegyzés.  

Sokat fejlődött az írásbeliség Czindery Ignác Ferenc szigetvári adminisztrátori kinevezésével, 

folyamatosnak nevezhető jegyzőkönyvkészítésről azonban majd csak 1749 (pontosabban 

1752) után beszélhetünk, valószínűleg a birtokosi kézre került város érdekérvényesítési 

küzdelmei hatottak ebbe az irányba. Ugyancsak a településeket minősíti forrásadottságaik 

azon hiányossága, hogy nem rendelkeztek a 18. századra vonatkozó funduális-, 

telekkönyvekkel.  

A városok kutatása szempontjából segítséget jelenthetnek az uradalom, illetve a birtokos 

család iratai. Ebből a szempontból viszonylag szerencsés helyzetben van Kaposvár, az 

Esterházy család iratai az országos levéltárban kutathatók. Szigetvár esetében azonban ez sem 

ad fogódzót, sem a Neffczern, sem a Szily, sem a Festetics családnak nem maradtak fenn 

Szigetvárra vonatkozó uradalmi iratai.  

A város iratai mellett fontos szerepet kapott a Szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum iratanyaga, 

amely a levéltár gyűjteményei között található.
11

 A múzeum korábban kigyűjtötte a város 

történetének jelentősebb forrásait. A 18. századra vonatkozó iratok között találhatjuk például 

a Caraffa-commissio végzéseinek német és latin nyelvű másolatait és az 1785-ben keletkezett 

urbárium-változatot. Emellett kiválasztottak pár tipikus és illusztratív forrást, elsősorban 

incolatus-leveleket.  

                                                           
10

 Kaposvárral kapcsolatban sem ismerünk tanácsülési jegyzőkönyveket a 18. századból. Hiányának oka 

elméletileg lehet a dokumentum elkallódása vagy megsemmisülése, ám az egyéb források sem tesznek említést 

meglétéről.  
11

 SML XV. 4.  
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Szigetvár város iratai a proveniencia elve alapján a Somogy Megyei Levéltár állományába 

kerültek.
12

 A Szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum iratanyagával ugyanez a helyzet. A múzeum 

anyaga kissé „kalandos” (de sajnos nem egyedülálló) utat járt be. A kutatás során derült fény 

arra, hogy az itteni iratanyag nem maradt fenn egységesen. 1964-ben az akkori szigetvári 

muzeológus átadta a múzeum teljes, Szigetvárra vonatkozó anyagát a Baranya Megyei 

Múzeumok Igazgatóságának. A gyűjteményt felosztották írásos és tárgyi forrásokra. Az 

iratokat átadták a Somogy Megyei Levéltárnak, a tárgyi gyűjtemény pedig maradt Pécsen az 

Új- és Legújabb Kori Történeti Osztály kezelésében. Az azonban csak véletlenül derült ki, 

hogy nem a teljes iratanyag került át Kaposvárra. A gyűjtemény egyik legértékesebb, 

terjedelmét tekintve legnagyobb forrása, a csaknem 2500 fólión keresztül Festetics Lajos és 

Szigetvár pereskedésének iratait tartalmazó bőrkötéses Prothocollum
13

 – különválasztva a 

többi forrástól – Pécsen maradt, és a múzeum igazgatóságára került (ezt bizonyítja az Új- és 

Legújabb Kori Történeti Osztály raktári jegyzékében a tétel mellett szereplő „Ig.” bejegyzés 

is).
14

 Az iratanyag átadásakor valószínűleg nem került szóba a prothocollum sorsa, a Somogy 

Megyei Levéltárban pedig a fondrevíziók során sem derült fény az anyag hiányára. A 

prothocollum így nem vált ismertté a kutatók számára egészen addig, amíg a forrásról tudó, és 

annak Pécsen tartásáról döntő Kovács Valéria szigetvári muzeológus nem ajánlotta T. Mérey 

Klára figyelmébe. A prothocollumot 2006-ban Gál Éva főmuzeológus a Szigetvári 

Várostörténeti Gyűjtemény anyagához csatolta, így a nagyközönség számára is kutathatóvá 

vált. Ezúton köszönöm meg Gál Éva segítségét, aki lehetővé tette az anyag minél alaposabb 

és minél gyorsabb áttekintését, illetve T. Mérey Klárának az anyaggal kapcsolatos hasznos 

instrukcióit.  

Ugyanakkor e forrásnak – számomra – kései előkerülése több szempontból is átértékelte mind 

a kutatásomat, mind a dolgozatom struktúráját. Bár a birtokos és a város viszonyát nem 

helyezte új megvilágításba, ám olyan mennyiségű adatot tartalmaz a konfliktusokra 

vonatkozóan, hogy át kellett alakítanom az általam addig leírtakat.  

 

 

 

                                                           
12

 Szigetvár 1950-ben került át Baranya megyéhez.  
13

 A kötetet valószínűleg az 1780-as években kezdte el vezetni a város. Egy 1788-ből származó inventárium, 

amely a városi „Kis Kassza Ládája” tartalmát vette számba, a 6. tételnél urbárium könyvet és a nagy 

prothocollumot említette, ez utóbbi bejegyzés minden bizonnyal erre a forrásra utal. A jegyzőkönyvbe 

folyamatosan másoltak be iratokat, folyamatosan bővítették.  
14

 Jelenleg is az 58. 151. 1. szám alatt szerepel. A múzeum gyűjteményének összes többi, 58-as számmal 

kezdődő irata Kaposvárra, a Somogy Megyei Levéltárba került.  
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A kutatás tárgya  

A dolgozat elején szeretném leszögezni, hogy a disszertációmban nem fogok totális képet 

nyújtani Szigetvár mezőváros 18. századi történetéről a modern várostörténet-írás kritériumai 

alapján. Ennek elsősorban az az oka, hogy a forrásoknak sem a mennyisége, sem a minősége, 

sem azok tartalma nem teszi ezt lehetővé. A város forrásanyagának kutatása és szintetizálása 

nem csupán viszonylagos elégtelensége, hanem egyoldalúsága miatt is nehézséget okoz. 

Mindvégig törekedtem arra, hogy a forrásokat kritikával kezeljem és értelmezzem, illetve 

hogy a forrásokban, a források mögött az azokat létrehozó intézmények, személyek 

motivációit, szemléletét feltárjam. Éppen ezen felvetések miatt a dolgozatot inkább lokális 

monográfiának nevezném, melyben igyekeztem a mikrotörténeti szemléletet megvalósítani. 

Végig nagy hangsúlyt fektettem a különböző szintű interakciók vizsgálatára, illetve azok 

motivációira. A forrásadottság módszertani szempontból is meghatározta a dolgozatot. 

Többször a lehetőségek irányították a munkámat, ennek is köszönhető, hogy sajátos ötvözete 

alakult ki a város lokális vizsgálatának, illetve a jogi struktúra, az úrbéres viszonyok 

bemutatásának.  

A kutatás célja az, hogy bemutassa, hogyan és mennyiben változott a vizsgált település 

státusza és jellege a 18. század folyamán. Fejlődött-e, és ha igen, mennyit Szigetvár? Hol 

foglalt helyet a városok hierarchiájában, milyen tényezők juttatták el a 18. század végére arra 

a szintre, amelyet a városi funkcionalitási vizsgálatok alacsony mértékűnek tartanak. E 

kérdésekre keresve a választ, megvizsgáltam többek között a város státuszát, igazgatását, 

illetve társadalmát. A város lokális, gazdasági, felekezeti, etnikai közösségeit igyekeztem 

külön, illetve egészében is rekonstruálni. Szigetváron ugyanis a communitas több egységből 

állt össze. Benda Gyula helyesen mutatott rá Keszthelyről írt munkájában, hogy nem lehet a 

városi communitast „egyetlen blokk”-ként, vagy „homogén értékekkel bíró közösségként” 

felfogni.
15

 Szigetvár példája is arra figyelmeztet bennünket, hogy bármennyire is a közösség 

egységes fellépését sejteti a ránk maradt források nagy része az úrbéres ügyekben, meg kell 

keresnünk az érdekek különbözőségeit, differenciálnunk, árnyalnunk kell a partikuláris 

megnyilvánulásokat. A konkrét elemzések jelentős eltéréseket mutattak Szigetvárral 

kapcsolatban a források által sugallt homogenitással szemben.  

Vizsgálom ugyanakkor a dolgozatban város és vidéke, környezete viszonyát. Szigetvár városa 

határainak szűkössége miatt több szempontból is rá volt utalva a környező településekre, akik 

szántóföldet, legelőket adtak bérbe, tűzi- és épületfát, illetve mezőgazdasági termékeket 

értékesítettek. Ugyanakkor a környező települések lakóinak sem volt mindegy, mekkora és 



 11 

milyen intenzitású a városi kereslet. A határ viszonylagos szűkössége miatt nem lepődhetnénk 

meg azon, ha Szigetvárnak ebből kifolyólag lettek volna konfliktusai, ám éppen a szoros 

ráutaltsági viszony miatt nem konfrontálódott a szomszédos településekkel.  

A határ kérdése több szempontból is kulcskérdés. A városhoz szervesen kapcsolódtak a külső 

területek. Azok minősége és mennyisége determináló hatású volt, hiszen a mezőgazdasági 

termelésből élők számára megélhetést ez a terület tudott nyújtani.
16

 Ebből a szempontból 

vizsgálva Szigetvár városi léte nem teljes értékű.  

Szigetvár – mint látni fogjuk – nem vált piacközponttá, ám a saját kisebb térségében, 

mikrorégiójában központi helynek számított. Részleteiben ezt a viszonyt nem vizsgálom, 

érintőlegesen azonban több helyen is megjelenik a dolgozatban. Szigetvár 18. századi 

történetében bekövetkezett változások több esetben is ütköztek a birtokos, a vármegye, illetve 

az állam változtatási törekvéseivel és érdekeivel. Ezeket a látens vagy evidenciává váló 

konstellációkat, kommutációkat, konfliktusokat csak együtt, párhuzamosan, működésükben 

lehet vizsgálni, ezekre is igyekeztem – lehetőségeimhez mérten – hangsúlyt fektetni.
17

  

 

Szigetvár oppidum, azaz mezőváros volt, magukat a 18. században folyamatosan és 

következetesen privilegizált városnak tartották, amely jelzőt a vásártartó oklevél biztosította a 

számukra. Jogállását és fejlettségét tekintve kiemelkedett a falvak sorából, ám nem érte el a 

civitasokét. A város önképét és identitását a (dicső) végvári múltja határozta meg, illetve az 

ott élő lakosság nagy száma és foglalkozásbeli differenciáltsága (a kereskedők és 

mesteremberek lakta város). A forrásokból azt érzékeljük, hogy öntudatos helyi polgárok 

álltak szemben következetesen a birtokossal, illetve az uradalom képviselőivel.  

Szigetvárt – a többi somogyi mezővároshoz hasonlóan – igen speciálisnak kell tartanunk, 

mind gazdasági, mind társadalmi tekintetben. A leginkább meghatározó az esetükben a 

viszonylag nagy területen tapasztalható „városhiányos” településhálózat, amelyet két oldalról 

egy-egy jelentős mértékben fejlődő és erős gazdasági vonzáskörzettel rendelkező város, Pécs 

és Kanizsa övez és determinál, déli irányban pedig Eszék is meghatározó. E település-

strukturális adottság egész Somogy megyét befolyásolta a 18. században.  

A disszertáció azt kívánja bemutatni, hogy az egyik legfejlettebb somogyi település miért nem 

vált valódi centrummá. Szigetvár sem közigazgatásilag, sem kulturálisan nem vált központtá 

az újkorban, nem rendelkezett polgárosult társadalommal. Gazdasági és kereskedelmi 

                                                                                                                                                                                     
15

 Benda Gyula, 2002. 10. továbbá: A. Gergely, 1995. 269-271.  
16

 Vö. Kaposi, 2006. 59.  
17

 Vö. Benda Gyula, 2002. 9.  
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értelemben tekinthetjük regionális tényezőnek a várost, ám csupán a 18. század első 

harmadában. Ennek a kedvező helyzetnek több oka is volt. Egyrészt a szigeti vár stratégiailag 

fontos volt az államnak, ennek köszönhetően fejlesztéseket, bővítéseket hajtott végre. A 

régióban állami fejlesztések hiányában ez komoly előnyt jelentett Szigetvárnak. Ki kell 

emelnünk azt a tényt is, hogy a város viszonylag érintetlenül került ki a Rákóczi-

szabadságharc eseményeiből, ennek, továbbá a várban állomásozó katonaságnak 

köszönhetően nagy számban költöztek be a városba kézművesek, kereskedők. Ez a helyzet, 

illetve a várban állomásozó katonaság vásárló ereje kellő motivációs, illetve fejlesztő tényező 

volt. E kedvező hatások azonban az 1740-es évekre vesztettek intenzitásukból. Szigetvár a 

kibontakozó mezőgazdasági konjunktúrához kevéssé tudott csatlakozni határainak 

viszonylagos szűkössége, illetve azok mocsarassága miatt. Somogyban ezt követően az 

agrártermelés szempontjából jobb kondíciókkal rendelkező települések kerültek előtérbe. 

Szigetvár fejlődése veszített üteméből, és valójában azt a pozícióját foglalta el a városok 

között, amelyet már a középkorban, illetve később, a 19. században is.  

A középkori és az újkori viszonyok között is nehezen ragadható meg a mezőváros lényege. 

Hol helyezkedett el az oppidum a város (civitas) és a falu (possessio) között, és ezek miben 

különböztek egymástól?
18

 A középkorral kapcsolatban Mályusz Elemér munkássága nyomán 

egyértelművé vált, hogy pusztán jogi úton nem lehet elkülöníteni a mezővárosokat a 

városoktól.
19

 A differenciálás lehetőségét Magyarországon Kubinyi András kutatásai tették 

lehetővé, aki új viszonyítási rendszert alakított ki. A Kubinyi-féle ún. központi helykutatás 

előre meghatározott kritériumok alapján vizsgálja az egyes településeket a késő középkorban. 

Ebben a rendszerben tíz viszonyítási szempontot különböztethetünk meg, melyek 

mindegyikénél 6 pont adható, így a lehetséges maximális pontszám 60 lehet.
20

  

Kubinyi András a számításai alapján 12 pontra értékelte Szigetvárt, azaz az általa felállított 

hetes skálán az ötödik, „részleges városfunkciót ellátó mezővárosok” kategóriába sorolta.
21

 

Városi funkcióit és jellegét mutatta, hogy többször is szerepelt oppidumként a forrásokban, 

éves és heti vásártartással is rendelkezett. Emellett jelentősebb utak érintették a várost, 

                                                           
18

 Vö. Pálmány, 1995. 5.  
19

 Mályusz, 1928; Kiss, 2006. 39.  
20

 A kiszámított pontszámok alapján az egyes települések a következő kategóriákba kerülhetnek: 1. elsőrendű 

(főbb) városok – 41 pont felett; 2. másodrendű városok – 31-40 pont; 3. kisebb városok, jelentősebb 

városfunkciót betöltő mezővárosok – 21-30 pont; 4. közepes városfunkciót ellátó mezővárosok – 16-20 pont; 5. 

részleges városfunkciót ellátó mezővárosok – 11-15 pont; 6. átlagos mezővárosok és mezőváros jellegű falvak – 

6-10 pont; 7. jelentéktelen mezővárosok, központi funkciót ellátó falvak – 1-5 pont. Kubinyi, 1989. 319-320; 

Kubinyi, 2000. 13-15; Kiss, 2006. 40.  
21

 Kubinyi, 1989. 330; Kiss, 2006. 40.  
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ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy ezek ellenére sem tudott Somogy vármegye déli részén 

domináns szerephez jutni.
22

  

Somogyban csak egy település, Segesd került a 4. kategóriába. Nyolc mezővárost sorolt az 5. 

kategóriába Kubinyi, a 15 pontos Somogyvárt, továbbá a 12 pontos Babócsát, Kálmáncsehit, 

Zalakomárt, Kőröshegyet, a 11 pontos Igalt és Szentpált. Somogy vármegye déli részén tehát 

Babócsa, Kálmáncsehi és Szigetvár számított mezővárosi településnek. Szigetvár jó 

közlekedési adottságokkal rendelkezett. Közvetlen kapcsolatban állt a két szomszéd vármegye 

kiemelkedő helységeivel, Kanizsával és Péccsel, míg a számítások szerinti legfejlettebb 

Segesd nem rendelkezett ilyen kondíciókkal.
23

  

Somogy megye települései már ekkor is hátrányban voltak. Kubinyi kutatásai azt mutatják, 

hogy a középkorban Baranya (53) és Zala vármegye (55) jóval több központi hellyel 

rendelkezett, mint Somogy (36).
24

  

 

Egészen új helyzetet eredményeztek Sziget végvári és erődítményi funkciói. A 16. század első 

felében jelentős mértékben gyarapodott a város lakossága, illetve növekedett a területe is. 

1566 után – amikor Horváth Márk várkapitány szerint majdnem 3000 polgári személyről 

kellett az ostrom alatt gondoskodni – új városrészt kellett nyitni a korabeli várostól délre.
25

 A 

Török Bálint uralma alatt eltelt 15 esztendőben a kis mezővárosból szinte tartományi 

központtá változott Sziget. A hadsereg védelemében fokozatosan közigazgatási központtá vált 

a város, 1541-re Szigetvár Somogy központja lett, sőt bizonyos esetekben Pécs versenytársát 

jelentette.
26

 Ám már ekkor is egyértelműen látszott, hogy bizonyos városi funkciókat 

Szigetvár nem képes sem felmutatni, sem át-, illetve elvállalni.
27

 Nem vált sem világi, sem 

egyházi, sem gazdasági, sem kulturális központtá. Ugyanakkor tény, hogy a 16-17. században 

folyamatosan gyarapodott a város. E növekedés mögött a struktúraváltás állt. Szigetvár 

speciális feladatot kapott, funkciója szerint erődítménnyel rendelkező város lett. A 

növekedésnek köszönhetően azonban még a korábbiakhoz képest is apadt a város 

mezőgazdasági művelés alá vonható határa.  

                                                           
22

 Kiss, 2006. 43.  
23

 Kiss, 2006. 41. 
24

 Kubinyi, 1989. 322-323; Kubinyi, 2001. 46-47; Kiss, 2006. 41.  
25

 Szakály, 1987, 121; Varga, 2006. 48.  
26

 Varga, 2006. 55-56.  
27

 Pécs a 17. században vitathatatlanul a Dél-Dunántúl közigazgatási, gazdasági és kulturális központja volt. Eger 

és Buda mellett itt működött a legtöbb muszlim vallási intézmény, itt töltötték el idejük nagy részét a kanizsai és 

szigetvári bégek, és a régió legjelentősebb piacának is a baranyai város adott otthont. Varga Szabolcs: Pécs a 

török korban (Megjelenés alatt).  
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Miként Szigetvár koraújkori történetében meghatározó és növekedést indukáló tényező volt a 

vár és a benne szolgáló katonaság, úgy a város újkori történetének ritmusát, fejlődési 

szakaszait is ez determinálta. Amíg a várban nagyobb számú katonaság tartózkodott a város 

gazdaságában pozitív tendenciák mutatkoztak. Ez a faktor azonban önmagában nem volt 

elegendő a prosperitáshoz. Jól mutatják ezt a 17. század végének és a 18. század első felének 

változásai. A vár felszabadítása után az itt állomásozó katonaság egyrészt egzisztenciális és 

gazdasági biztonságot nyújtott az ott lakó kereskedőknek és kézműveseknek, másrészt állandó 

vásárlókört jelentett. Ha a 18. század első harmadát vizsgáljuk, látható, hogy Szigetvár 

meghatározó funkciókkal rendelkezett Somogyban. Egyrészt világi közigazgatási (vármegyei 

gyűlés színhelye), másrészt egyházi (ortodox) püspöki központ volt. A szigeti vár katonai 

orvosa egyben megyei főorvosként is funkcionált. Azaz, bár Szigetváron nem voltak 

egészségügyi intézmények, mégis a vármegye központjának számított a közegészségügy 

tekintetében.  

Szigetvár tehát speciális adottságai miatt válhatott funkcionális centrummá. Ezt azonban csak 

a Péccsel való összehasonlításban értelmezhetjük reálisan. A baranyai megyeszékhely volt a 

régióban a tényleges rezidenciális központ, mind világi, mind egyházi tekintetben, de Pécs 

volt a gazdasági, kereskedelmi központ is. A katonai központ Eszék volt. Szigetvár tehát csak 

mikrorégiójának volt funkcionális központja. Ám ezek a szerepek mindössze addig tartottak, 

amíg a várban állomásozó katonaság tényleges biztonságpolitikai (katonai, rendvédelmi) 

tényezőnek számított.  

A század harmadától kezdve azonban már bizonyos stagnálás és visszaesés tapasztalható a 

centrális funkciók tekintetében. A békeidőszakban egyre kisebb jelentősége volt a 

katonaságnak, a közbiztonság fenntartásában pedig – a vármegyei hajdúság szerepének 

növekedésével – fokozatosan csökkent a várbeliek súlya. A katonaság emellett egyre 

csökkenő mértékű megrendelést tudott biztosítani az itt élőknek. Miközben tehát a kézműves 

és a kereskedelmi funkciók kisebb mértékben fejlődtek, illetve stagnáltak a városban, az 

agrárpozíciók nem tudtak megerősödni a település adottságai miatt. A város földesúri 

tulajdonba kerülésével csökkentek a lakosság bormérésből és egyéb tevékenységből származó 

bevételei. A világi közigazgatási funkciók megszűnésével a járulékos feladatok is elkerültek a 

városból. Általános tendenciának számít nemcsak Magyarország, de Európa városaival 

kapcsolatban is az újkorban, hogy azok a városok, melyek elveszítették speciális funkciójukat, 
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stagnáltak, esetleg visszafejlődtek, és sok esetben nem voltak képesek olyan új funkciót 

magukévá tenni, amelynek segítségével ismét kiemelkedhettek volna.
28

  

Ebben a kontextusban válik fontossá, hogy Szigetvárt a 18. században az uradalom sem 

fejlesztette. Szigetvár fejlődése és növekedése szempontjából meghatározó, hogy nem vált 

uradalmi központtá, sem állandó földesúri lakóhellyé. Ugyanakkor ez a várost is minősíti. 

Festetics Lajos sokkal inkább preferálta a lakosságszámot tekintve kisebb, ám nagy határral 

rendelkező Toponárt, mint az állandó, de kevéssé növelhető bevételt jelentő Szigetvárt. 

Festetics birtokpolitikájában ráadásul egyfajta uradalmi alközpontként megjelent az 1776-ban 

megvásárolt Böhönye is, amelyet szintén Szigetvár elé helyezett az uradalmi hierarchiában.
29

 

Az 1790-es években, a francia háborúkkal kapcsolatban jelentkező gabonakonjunktúra idején 

az egyes birtokosok igyekeztek uradalmaikat fejleszteni, mint például Keszthelyen, ahol a 

Festeticsek kiépítették központi birtokkormányzatukat. Ezek a települések ezzel 

párhuzamosan gazdasági, piaci, iskoláik miatt kulturális központokká váltak. Szigetváron 

ezek közül egyik elem sem jelent meg.  

A város fejlődésében beálló alacsony mértékű növekedésnek, illetve stagnálásnak egyrészt 

tehát belső, másrészt külső okai is voltak. A fejlődés egyik kulcsa lehetett volna a felülről 

érkező intervenció. Szigetvár esetében is fennállt ez a helyzet. A 17. század végén és a 18. 

század elején az állam törekedett a vár fejlesztésére a katonaság konszolidálására. Az 1730-

1740-es évektől ezek a szándékok – bár csökkenő intenzitással – még fennálltak, de állami 

beruházásról valójában már nem beszélhetünk (ez az egész régióra érvényes). Czindery Ignác 

Ferenc kamarai adminisztrátorként és kamarai bérlőként igyekezett fejlesztéseket eszközölni, 

a város földesúri függésbe kerülésével azonban ezek a törekvések elhalványultak, és ez 

erőteljesen meglátszik a település fejlődésén.  

Mindezeknek köszönhetően a város a századfordulóra, illetve a 19. század első felére sokat 

veszített centrális feladataiból. Bácskai Vera és Nagy Lajos az 1828-as országos összeírás 

bázisán kísérelték meg felvázolni a magyar városszerkezetet, strukturálni a piacközpontokat.
30

 

A központi funkciót betöltő települések hierarchiájának kialakításakor igazgatási, 

jogszolgáltatási, katonai, oktatási, művelődési, forgalmi, egészségügyi és egyéb szempontokat 

vizsgáltak. Ezek alapján Szigetvár az alközpontok közé tartozott, amely kategóriában 

mindössze 1 pontot nyert el, forgalmi funkciója alapján.
31

 Az eredmény jól tükrözi a 

realitásokat és a tendenciákat, bár úgy gondolom, a mérték nem felel meg teljesen a 

                                                           
28

 Gerteis, 1986. 24-26; Schilling, 1993. 21-23, 29.  
29

 A század végétől kialakult helyzetre: SML IV. 10. r.  
30

 Bácskai-Nagy, 1984.  
31

 Bácskai-Nagy, 1984. 353.  
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valóságnak, főleg más településekkel összehasonlítva. A Szigetvártól nyugatra fekvő Somogy 

megyei Babócsa ugyanezeket a paramétereket kapta, miközben Szigetvár magasabb fejlettségi 

szintet és erősebb teljesítményt produkált ekkor. Mindenesetre azt le kell szögeznünk, hogy 

Szigetvár a 19. század legelejére nem tartozott azon városok közé, ahol a belső gazdasági, 

társadalmi fejlődésben és a külső piaci potenciálban intenzív fejlődés, növekedés lett volna 

tapasztalható.  

A piacközpontiság meghatározásánál hangsúlyos volt az a szempont, hogy hány és mely 

központok és alközpontok vallják piachelynek az adott települést. Az így kialakult rangsorban 

Szigetvár az utolsó, az V. kategóriába került, ráadásul úgy, hogy csak Pécs vallotta piacának, 

azaz csupán egy volt az általa vonzott települések száma.
32

 Ezt az adatot is kritikával kell 

azonban kezelnünk, hiszen egyéb forrásainkból tudjuk, hogy az alközpontok közül Babócsa, 

Kaposvár lakói is részt vettek a szigeti vásárokon. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy 

Szigetvár nem került be a Bácskai Vera és Nagy Lajos módszertani elvei alapján a 

(város)központok hierarchikusan kialakított csoportjainak egyikébe sem.
33

  

Mind a Kubinyi András-, mind a Bácskai Vera-féle vizsgálati kör hasonló fejlettségű és 

adottságú városok között pozícionálja Szigetvárt. Éppen emiatt érdekes a köztesnek számító 

18. század a város fejlődése szempontjából. Egyrészt azért, mert a század első harmadában 

egészen más eredményeket kapnánk a fent említett módszerek és mérési szempontok alapján. 

Másrészt a Szigetvárra vonatkozó narratív forrásárokból kitűnő városi énkép egészen más 

benyomást kelt bennünk.  

 

A dolgozat több részre tagolódik. A kutatás tárgyát és körülményeit ismertető bevezető 

fejezetet egy általános és vázlatos rész követi, amely a 18. századi Somogy megyére jellemző 

mezővárosi sajátosságokat ismerteti, főként Szigetvárra, Kaposvárra és Nagyatádra 

fókuszálva. Ezt követi a dolgozat fő része, amely Szigetvár 18. századi viszonyait tárgyalja. 

Több tényezőjét is vizsgálja annak, miért nem vált meghatározó centrummá a város a Dél-

Dunántúlon. Ennek egyrészt külső, másrészt belső okai voltak. A dolgozat fő fejezete ezen a 

nyomon halad, és ennek értelmében két nagyobb egységre oszlik. Egyrészt részletesen 

vizsgálja a város jogviszonyából adódó lehetőségeket, illetve korlátokat, és az abból fakadó 

következményeket. Szigetvár pályáját ugyanis jelentős mértékben megszabták birtokosai. Egy 

lokális vizsgálatnál az egyik kiindulópont az úrbéres viszonyok felrajzolása, változásainak 
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 Bácskai-Nagy, 1984. 366.  
33

 Bácskai-Nagy, 1984. 368-371.  
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megragadása kell hogy legyen.
34

 Célom, hogy felvázoljam a város és a birtokosok viszonyát, 

rámutassak konfliktusaik okaira, sajátosságaira. Ugyanakkor tisztázni akarom azt is, hogy bár 

jelentős mértékben meghatározta a birtokos a város teljesítményét, ebben a tekintetben nem 

kizárólagos a szerepe. Részletesen áttekintem az úrbéres viszonyban lévő város problémáit, 

konfliktusait, pereit, hangsúlyt helyezek az úrbéres viták érvrendszerére, terminológiájára. 

Nem kívánom azonban kizárólag ezen keresztül megrajzolni a város történetét. A disszertáció 

fő fejezetének második nagy részében azokat az adottságbeli tényezőket veszem górcső alá, 

amelyek megszabták a fejlődés ütemét, illetve annak kereteit. Részletesen foglalkozom a 

település határának kis méretéből adódó problémákkal, a város logisztikai adottságaival, a 

gazdasági potenciálok és kompetenciák meglétével. Külön alfejezetekben vizsgálom a város 

igazgatását, jogi, igazságszolgáltatási működését, Szigetvár gazdasági, társadalmi, vallási 

struktúráját, sajátosságait. A külső és a belső viszonyok, kapcsolatrendszerek részletes 

feltérképezésével kívánom egységesen bemutatni Szigetvár 18. századi történetét.  

 

2. Historiográfiai áttekintés  

A várostörténet-írásnak több korszakát, több iskoláját is megkülönböztethetjük. A modern 

várostörténet-írás irányzata önmagát a „hagyományos” várostörténettel szemben pozícionálja 

magát.
35

 Ez a megkülönböztetés a társadalomtudományok 1920-as években történő 

identifikációjához köthető. A magát modernnek nevező történetírói irányzat követői úgy 

gondolják, hogy szemléletükben és módszereikben meghaladták a korábban született írásokat. 

Miként azonban a társadalomtörténet-írás is figyelmen kívül hagyta a historiográfia szerves 

fejlődését, illetve a 16-18. századi történetírás tendenciáit és az államismereti iskola 

módszertani professzionáltságát, a városszociológia hatására
36

 kialakult modern várostörténet-

írás is ignorálta a 18. századi organikus várostörténeti szemléletet, melyet Justus Möser és 

köre honosított meg.
37

  

Az organikus szemlélet azonban elsikkadt a 19. század végére, a várostörténet-írás a munkák 

nagy részében valóban megragadt a helyi események puszta lejegyzésénél, melyeket 

aránytalanul, tematizálatlanul illesztett egymás mögé. Az így megírt munkákat kiemelve és 

felmutatva joggal aposztrofálta magát újnak az interdiszciplináris módszereket felvonultató 

                                                           
34

 Vö. Benda Gyula, 2002. 19.  
35

 Ezekkel kapcsolatban: Haase, 1960; Schilling, 1993; Sombart, 1931; Bácskai-Nagy, 1984. 11-15; Sonkoly, 

2001.  
36

 Park-Burgess, 1925.  
37

 Justus Möser (1720-1794) felvilágosult német jogász, publicista, történész. Jogi tanulmányait Jénában és 

Göttingenben végezte. 1747-ben az osnabrücki püspöki fejedelemség advocatus patriae tisztségét viselte, s a 
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irányzat. A modern várostörténet-írás nem csupán a város belső életét szemléli, hanem a 

vidékével, környezetével, más városokkal való kapcsolatát is intenzíven kutatja. Az irányzat 

nagy hangsúlyt fektet a kölcsönhatások bemutatására. A 19. századot megelőző korszakok 

várostörténeti kutatásával kapcsolatban azonban kételyek merültek fel. A szkepszis alapját az 

jelentette, hogy lehetséges-e kivetíteni a modern város ismérveit a korábbi időszakokra, illetve, 

hogy az akkori forrásokat lehet-e hasonló módszerekkel feldolgozni, az eredményeket hasonló 

szempontokból szintetizálni.
38

  

A 20. század második felére egyértelművé vált, hogy a várost komplexitásában és 

organikusan kell vizsgálni, hiszen a települések több funkciót látnak el. A különböző 

szegmensek szingularitásukban és egységükben is kutatásra méltóak.
39

  

Az 1960-as években az egyetemes gazdaság- és társadalomtörténet-írást meghódító Annales-

iskola egyik alapja a regionális monográfia volt. Ez a forma képes leginkább azt bemutatni, 

hogy az adott földrajzi környezet milyen lehetőségeket kínál, és azt az adott közösség hogyan 

használja ki. Ezzel párhuzamosan került be a város, mint külön vizsgált terület, az Annales 

szemléletébe.
40

 

 

2.1. A magyar várostörténet-írás  

A magyar várostörténet-kutatás kezdetei a 18. század elejéig nyúlnak vissza. Ennek 

köztörténeti okai voltak. Azok a jezsuita történetírók, akik a magyar történelmet kutatták, 

elsősorban észak-magyarországi városi levéltárakban kutattak. E kutatásoknak külön 

várostörténeti megnyilvánulásait nem ismerjük, ám az átmásolt, kiadott adatok forrásaivá 

váltak a későbbi szintéziseknek.
41

 A magyar várostörténet alapjainak számbavételekor nem 

hagyhatjuk ki Bél Mátyás munkásságát. Bél az államismereti iskola szellemében organikusan 

szemlélte kutatásának tárgyát, Magyarország régi és új állapotát. Magyarország fizikai, 

politikai földrajzi, történeti, néprajzi, természetrajzi, gazdasági viszonyait akarta bemutatni, és 

amennyire lehetséges, mindennek a történeti fejlődését ábrázolni.
42

 A Notitia-ban
43

 a 

vármegyék vizsgálatánál külön szempont volt az egyes városok szisztematikus, több 

                                                                                                                                                                                     

legbefolyásosabb politikai tanácsadó lett. Várostörténeti munkája: Osnabrückische Geschichte. Osnabrück, 1768. 
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 Bácskai-Nagy, 1984. 14. Jó példa erre a problémára Sjoberg munkája: Sjoberg, 1965.  
39

 Jelen dolgozatnak nem célja a modern várostörténet-írás fő irányzatainak, munkáinak ismertetése. Ezekről 
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 Benda Gyula, 2002. 5-7.  
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Lischerong, 1937; Kosáry, 1983. 571-602; Gunst, 1995. 104-119.  
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szempontú vizsgálata. Bél többek között megírta a városok földrajzi adottságait (az ember és 

a földrajzi környezet kölcsönhatását), történetiségét, társadalmi berendezkedését, etnikai 

viszonyait.
44

 A vármegyék leírásában található várostörténeti munkák kritikai forráskutatás és 

segédtudományok felhasználásával elvégzett szakmunkák, melyek tudatos program keretében 

készültek.
45

 A 18. századi, elsősorban forráskutatásra és -kiadásra épülő történetírás nem 

foglalkozott várostörténet-írással, ám számos erre vonatkozó adatot tárt fel. A 19. század első 

felének (romantikus) történetírása kevéssé preferálta a várostörténeti kutatásokat. Annál 

inkább előtérbe került 1849 után. Ekkor – ismét köztörténeti okok miatt – a családiak mellett 

a városi levéltárak biztosítottak a történészek és történelemkedvelők számára kutatási 

lehetőséget. Az így feltárt forrásbázison indult meg a várostörténet-írás a kiegyezés után, 

amikor is látványos fejlődést tapasztalhatunk. Ehhez hozzájárult a vármegyei levéltárak 1867-

es megnyitása. A felhalmozott adatoknak köszönhetően
46

 a városmonográfiákhoz a szerzők 

általában okmánytárat is csatoltak.
47

 A felmerült adatok sokasága olykor negatív irányba is 

befolyásolta a megírt monográfiákat, mivel azok kevéssé tematizálták anyagaikat, a források 

szabták meg az argumentáció irányát.  

A jelenkori hazai várostörténet-írás véleménye szerint a két világháború közötti időszakban – 

Mályusz Elemér 1927-ben írt munkáját
48

 leszámítva – csak csekély mértékben vetődött fel a 

városfejlődés problematikája. A városokról inkább csupán a polgárság társadalmi helyzete és 

szerepe kapcsán írtak, és továbbra is domináns volt a középkori szabad királyi városok témája. 

Az agrár-jellegű mezővárosok kérdése szinte egyáltalán nem merült fel, a várostörténeti 

munkák konklúziója a magyar városi fejlődés defektusa volt.
49

 Ki kell azonban emelnünk az 

1908 és 1944 között Városi Szemle címmel megjelent periodikát, amely várospolitikai, illetve 

a különböző városfejlesztési tervekkel kapcsolatos cikkeket tartalmazott, egyfajta 

vitafórumként funkcionált. Az egyes számokban találhatunk igen jó minőségű és modern 

szemléletű várostörténeti témájú tanulmányokat is.  
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A lokális történetírás tekintetében meg kell említenünk Domanovszky Sándor iskoláját, amely 

az uradalmak történetírásával foglalkozott. Domanovszky a tanítványainak – Sinkovics István, 

Wellmann Imre, Csapodi Csaba, Belitzky János, Bakács István – doktori disszertációit 

közzétevő sorozat első kötete 1930-ban jelent meg. E tanulmányok többnyire a kora újkori 

nagybirtok, uradalom gazdálkodásának történetét mutatják be. Az uradalomtörténet-írás jó 

kereteket adott a lokális gazdaság és társadalom kutatásának. Ezeket az alapokat alkalmazta 

Csapody Csaba, aki az alsólendvai uradalom 18. századi gazdálkodását vizsgálta, Bakács 

István János, aki a regéci uradalom 18. századi struktúráját kutatta, majd Szabad György, 

Zimányi Vera (aki az Annales szemléletét tette hozzá ehhez), illetve Tóth Tibor (aki az 

ökonometriai elemzés bevonásával a modern gazdaságtörténet műfajává tette).
50

 Az 1990-es 

években meg kell említenünk az Esterházy birtokokkal kapcsolatos kutatásokat (Nyulásziné 

Straub Éva, újabban pedig Spannenberger Norbert tanulmányait), illetve a gazdasági adatok, 

igazgatás feldolgozásában Kaposi Zoltánnak a vrászlói uradalomról írt könyvét.
51

 Mind 

társadalom-, mind gazdaságtörténeti szempontból kiemelendő Karl-Peter Krauss munkája a 

bólyi uradalom 18. századi történetéről, amely antropológiai hagyományokon nyugvó kitűnő 

lokális monográfia.
52

  

A II. világháborút követő időszakban nem került hangsúly a várostörténetre. Az 1960-1970-es 

években felerősödött a helyi közösségek támogatásával a helytörténeti mozgalom, és a 

megrendelők diktálta szemlélet alakította a történészi kutatást.
53

 Az ilyen módon megjelent 

városmonográfiákban a korszak érdeklődésének megfelelően nagy teret nyert a jobbágyság 

helyzete, a birtokos és a közösség viszonya
54

 (ezzel kapcsolatban a következő fejezetben 

szólok részletesebben). Benda Gyula joggal mutatott rá arra, hogy Magyarországon a lokális 

monográfiák számára az uradalom jelentett lehetőséget és teret a megfelelő megközelítésre.
55

 

Az 1960-as évektől új szemlélet, illetve új perspektívák jelentek meg a várostörténet-írásban. 

Egyrészt meg kell említenem a Rúzsás Lajos és Szűcs Jenő által meghirdetett programot,
56

 

másrészt Makkai László várostörténeti munkáját.
57

 Makkai a különböző történelmi 

korszakokban osztályozta és vizsgálta a magyar városokat, és mutatott rá a változó 

tendenciákra. A városokat nem jogi értelemben, hanem elsősorban szerepkörük, jellegük, 
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városszerkezetük, társadalmi struktúrájuk alapján csoportosította és rangsorolta.
58

 Dávid 

Zoltán a 18. század végi és a 19. század eleji magyar városhálózat állományának pontosabb 

rekonstrukcióját kísérelte meg a demográfiai adatok alapján.
59

 A szerző a városi népesség 

számát és arányát vizsgálta, így mutatta ki, hogy azért tartják alacsonynak a magyar városlakó 

népességet, mert mindaddig csupán a szabad királyi városokat vették hangsúlyosan 

figyelembe.
60

 Dávid a korábbi szerzőknél komplexebb kritériumokat alkalmazott, bár ezeket 

Bácskai Vera és Nagy Lajos – joggal – „eklektikusnak” nevezte.
61

 Beluszky Pál az 1960-as 

évektől kezdve részben földrajztudományi szempontból vizsgálta a városi funkciókat.
62

 

Beluszky azokat a településeket tekintette városoknak, amelyekben a városi alapfunkciók 

(központi helyi funkciók) bizonyos mennyisége koncentrálódott.
63

  

Az 1960-as években még Erdei Ferenc szociológiai megközelítését kell kiemelnünk.
64

 

Újdonságot jelentett, hogy a magyar városfejlődést a magyar történeti fejlődésben 

kontextualizálva értelmezte, illetve, hogy kimondta, a mezőgazdasági termelés dominanciája 

nem zárja ki a városi szerepkör betöltésének lehetőségét.
65

 Ez utóbbi felvetés a mezővárosok 

kutatása szempontjából volt fontos, új megerősítést adva a várostípusok 

differenciálhatóságának és komparativitásának. Mindkét említett művel kapcsolatban meg 

kell jegyezni, hogy nem gyökeresedtek meg a magyar történetírásban, bár bizonyos műhelyek 

igyekeztek az új módszertani elveket a munkájukban kamatoztatni.
66

 Az egyik legjelentősebb 

várostörténet-elméleti munkát Gyimesi Sándor vetette papírra.
67

 Gyimesi a funkcionális 

elmélet híve volt, vizsgálatának középpontjában az újkori város funkcióváltozásai álltak. 

Kritikaként lehet megfogalmazni munkájával kapcsolatban, hogy az általa felvázolt európai 

városhálózatot nagyvárosokra és iparvárosokra osztotta, így a kereskedelmi funkciókat 

kevéssé preferálta, ezáltal nem kaphatott teljes képet módszerével.
68

 A 18. századi, 19. század 

eleji magyar városhálózat állományának vizsgálatakor Gyimesi bevont minden meghatározott 

népességszám feletti és a különböző adatok alapján központi funkciójúnak tartott települést, 
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jogállásukra való tekintet nélkül.
69

 Bácskai Vera és Nagy Lajos ugyanakkor hiányolta a 

Gyimesi által felállított városi értékrendből a kereskedelmi szerepkör vizsgálati tényét.
70

 

Ugyanakkor – a 18. századi településmonográfiák szerzőinek egy részéhez hasonlóan – 

Gyimesi is túlzott elvárásokat támasztott az 1715-ös és az 1720-as összeírás adataival 

kapcsolatban.
71

 Ezt a két összeírást nem választhatjuk bázisnak, illetve viszonyszámnak. A 18. 

század első harmadának egyéb összeírásaival is óvatosan kell bánnunk. A településstruktúra, a 

lakosságszám, a gazdálkodási ágak folyamatos átalakulásban voltak, így a szerzőnek a 18. 

századi városokra, azok hanyatlására tett megállapításai felülvizsgálatra szorulnak.
72

  

Az új- és modernkori városok kutatásában Magyarországon jelentős változást hozott Bácskai 

Verának és Nagy Lajosnak az 1828-as összeírás alapján megalkotott városkutatás-

módszertani munkája.
73

 Ebben a városokat piaci, piacközponti funkcióik alapján vizsgálták. A 

széleskörű vizsgálati módszereknek, paramétereknek köszönhetően makroszinten igen alapos 

és pontos képet kaphatunk Magyarország 19. századi városi hierarchiájáról, illetve az ebben 

jelentkező tendenciákról. Mikroszinten azonban jelentkezhetnek olyan speciális, egyedi, 

regionális funkciói az egyes településeknek, melyeket az országos felvétel nem vett 

figyelembe, vagy nem adott róla tájékoztatást. Ezért olykor differenciálható a felállított 

sorrendiség.
74

  

Véleményem szerint az egyszeri felvételekkel nemcsak a 18. század elejével kapcsolatban 

kell óvatosan bánni. Az adott állapotok unikálissága, illetve a 18. századi mezővárosok 

esetében a források esetenkénti megbízhatatlansága félrevezető lehet. Erre a korszakra 

célszerűbb a folyamatokat, a változásokat, tendenciákat keresni, mégpedig a források minél 

szélesebb körű feltárásának, azok kritikai kezelésének és ütköztetésének segítségével. 

Modellek, ideáltípusok felállítása segítheti a történész munkáját.
75

 Ekkor ez a kutatás 

eszközévé válik, nem történeti igazságot kell ábrázolnia. Ha a hipotézis igazolása a cél, a 

források alapján megfeleléseket keres a történész.
76

 Előfordul azonban, hogy a történelmi 

valóság csak részben felel meg a felállított „ideáltipikus” képnek. Ezzel nem dől meg a 

modell, inkább arra válik alkalmassá, hogy a megmutatkozó különbségek kerüljenek 

elemzésre.
77

 Problémát jelenthet ugyanakkor, ha a kutatás céljává is válik az ideáltípus, illetve 
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a források ennek való megfeleltetése. Ilyen esetben torzításhoz vezethet, ha prekoncepcióval, 

előre megkonstruált modellekkel közelítünk a vizsgálat tárgyához. Ide sorolható a 

társadalomtörténeti kategóriák preferálása. Ennek tükrén keresztül a kutató azt vizsgálja, a 

megadott (városi, polgári, modernizációs) modellnek mely elemei vannak meg, melyek 

hiányoznak a tárgyát illetően.
78

  

Az 1990-es évek második felében igen hangsúlyossá vált a várostörténet-írás, elsősorban a 

közép-, a koraújkori, illetve a 19-20. századi városokkal kapcsolatban.
79

 A fellendülés a 

társadalomtörténet-írás magyarországi megerősödésének köszönhető, amely intenzívebben 

hatott azokra a történészekre (több esetben levéltárosokra), akik lokális kutatásokat folytattak. 

Ugyanakkor a társadalomtörténet kutatói egyre intenzívebben fordultak a lokális közösségek 

irányába.
80

 A kutatási eredmények több szempontból is figyelemre méltóak. Ennek okai, hogy 

a szerzők egyrészt a források lehető legszélesebb bázisát vonják be vizsgálatukba, másrészt a 

módszertani kérdések is hangsúlyos szerepet kapnak a kutatásban. A 18-19. századi 

viszonyokkal kapcsolatban Pálmány Béla mutatott rá – elsősorban Nógrád megyei kutatásain 

keresztül – a mezővárosok speciális szerepére. Pálmány azt hangsúlyozta, hogy az 

oppidumokat egyediségükben kell vizsgálni, és lehetőleg mélyfúrásokat kell végezni.
81

  

 

2.2. Somogyi mezővárosok kutatása  

Hasonló tendenciákat tapasztalhatunk a Somogy megyei település- és várostörténet-írással 

kapcsolatban. Viszonylag csekély számban léteznek olyan a somogyi települések 16-18. 

századi történetét bemutató munkák, melyek egyrészt a levéltári források széleskörű 

áttekintése révén születtek, másrészt figyelembe vették a lokális monográfiák megírásának 

módszertani alapelveit. Számos városmonográfiai jellegű művet találunk, ám ezek nem adnak 

általános képet a Somogy megyei mezővárosok fejlődéséről, csak a városrendszer egyes 

tagjairól.
82

 Ezek elsősorban településmonográfiák résztanulmányiként jelentek meg. Nagy 

részük azonban csupán az ismertebb, kézikönyvekben fellelhető, már publikált levéltári 

forrásokra támaszkodik.  

A megyeszékhely rendezett tanácsúvá nyilvánításának centenáriumára állították össze a 

„Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok” című kötetet 1975-ben. Ez az időt álló 
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tanulmánykötet aztán számos később megjelent munkának adott mintát. E kötetek közös 

jellemzője volt a kronologikus-tematikus szerkezet. Ezt a mintát követte a következő 

évtizedben a Fonyód-, a Siófok- és a Boglárlelle-, később pedig Marcali-monográfia, 

amelyeket a települések tanácsai adtak ki. Szerkesztésük és a bennük helyet kapott 

tanulmányok szerzői alapvetően – ám változó mértékben – a megyei levéltárhoz kapcsolták az 

egyes köteteket.
83

  

A 1990-es években a korábban is kitapintható identitáskereső törekvéseket erősítették a 

millenniumi és millecentenáriumi ünnepségek. A községek rekonstruálták vagy megalkották 

saját szimbolikáikat, címereiket, pecsétjeiket, illetve zászlóikat, és félszáznál is több somogyi 

település íratta meg a történetét. Az 1990-es években 62 településmonográfia született, és 

ebből 29 1998 és 2000 között. Szakmai minőségük és terjedelmük meglehetősen nagy 

szóródást mutatott. Kiemelkedő színvonalat képvisel Kiss Tamás „Nágocs története” című 

munkája, amelyet egy jó évtizedes szisztematikus kutatás előzött meg, és a Somogy Megyei 

Levéltárban elkészült két kötetes Nagyatád monográfia, illetve a „Kaposvár 2000-ben – 

Pillanatképek múltról és jelenről” címet viselő millenniumi kiadvány. 

A 18. századra vonatkozó várostörténet-írás tekintetében a 20. század második felében 

kiemelkedik Bácskai Vera Kaposvárral foglalkozó munkája, amely elsősorban a társadalmi 

viszonyokat vizsgálta a kvantitatív források széleskörű bevonásával.
84

 Bár Siófok az újkorban 

nem tartozott Somogy megyéhez, ezen a ponton meg kell említeni Tóth Péter írását, amelyet a 

szerző igen széles forrásbázis alapján írt meg, részben igen pontosan analizálva az 

eseményeket, részben logikus, élvezhető stílusban.
85

 Külön kell szólnunk Solymosi László 

Nagybajomról írt monográfiájáról. Solymosi egyfajta totális történetírást megvalósítva írta 

meg a település történetét az Árpád-kortól a 19. század végéig.
86

 Az összegyűjtött és 

felhasznált források alapján igen informatív és bő képet ad a község történetéről. Az utóbbi 

évekből két jelentős várostörténeti munkát kell kiemelnünk, és mindkettő Zala megyei 

városról szól. Megemlítésük jogosságát az adja, hogy Kanizsa és Keszthely olyan 

meghatározó szerepet játszottak Somogy vármegye életében, hogy relevánsnak kell tartanunk 

a róluk szóló munkákat. Hangsúlyosan érvényes ez Kanizsára, amely település alapjaiban 

határozta meg nemcsak környezete, de a tágabb régió gazdasági életét. A Kaposi Zoltán által 

elkészített Nagykanizsa-történet széles forrásbázis alapján tárja fel az olvasó számára – 
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tematizálva és bő argumentációval – Kanizsa 18-19. századi fejlődését.
87

 Benda Gyula 2002-

ben megvédett doktori disszertációja Keszthely 1740 és 1849 közötti történetét vázolta fel, 

részben megfelelő gazdaság-, társadalomtörténeti, részben mikrotörténeti 

megközelítésekkel.
88

 Az itt felsorolt munkák bizonyítják, hogy a 18. századi várostörténetek 

sikeres kutatásához és szintetizálásához elengedhetetlen a források széleskörű használata, 

illetve a metodikai elvek figyelembevétele.  

 

2.3. Szigetvár 18. századi történetének historiográfiája  

Szigetvár története igen gyakori témája volt a magyar történetírásnak. Ez az érdeklődés 

azonban elsősorban – érthetően – a koraújkori, végvári küzdelmeknek és hősöknek szólt. 

Zrínyi Miklósnak és a vár védőinek tetteit többen is feldolgozták. A város későbbi története 

azonban elkerülte a kutatók érdeklődését. Ennek több oka is volt. Egyrészt a végvár 

koraújkori történetének dominanciája, másrészt a város periférikus elhelyezkedése, amelynek 

köszönhetően a Somogy megyei történetírásnak nem lett integráns, szerves része. A Csánki 

Dezső által szerkesztett megyetörténeti monográfiában is csupán a 16-17. századi események 

szerepelnek Szigetvárral kapcsolatban,
89

 a 18. századról csupán a birtokosokat, illetve az 

1790-es évek közepén emelt szabadságoszlopot említette a kötet. Ennek tükrében jellemző 

módon a neves pécsi helytörténész, Németh Béla írta meg a város történetét a középkortól a 

19. század legvégéig. Némethet is Zrínyiék tettei inspirálták. És bár a monográfiából látszik a 

koraújkor túlsúlya, a szerző igyekezett a város többi korszakát is – a források adta lehetőségek 

mértékében és arányában – bemutatni.  

1999-ben merült fel az ötlet, hogy száz évvel Németh monográfiája után, újabb szintézis 

készüljön a város történetéről. A Bősze Sándor és Ravazdi László által szerkesztett kötetbe a 

18. századi fejezetet jómagam írtam meg 2002-ben, továbbá T. Mérey Klára érintette ezt a 

korszakot ugyanebben a kötetben a város 19. századi úrbéri pereinek előzményeként.
90
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A bevezető végén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a 

disszertáció elkészítésében. Köszönettel tartozom a Somogy Megyei Levéltárból egykori 

igazgatóimnak, Szili Ferencnek és Bősze Sándornak, továbbá munkatársaimnak, elsősorban 

Polgár Tamásnak, Vonyó Anitának, és tanszékvezetőmnek, Hahner Péternek, akik a kutatás 

kereteit biztosították. Külön köszönöm a dolgozat tartalmi részéhez fűzött konstruktív 

javaslatait, hozzászólásait Dominkovits Péternek, Gárdonyi Máténak, Glück Lászlónak, 

Fazekas Istvánnak, Kaposi Zoltánnak, Kulcsár Krisztinának, Oross Andrásnak, Pálffy 

Gézának, T. Mérey Klárának, Végh Ferencnek és kiemelten Varga Szabolcsnak. Hálával 

tartozom a doktori program és a dokroti iskola vezetőinek, Font Mártának és Fischer 

Ferencnek a támogatásukért, továbbá Spannenberger Norbertnek az instrukcióiért és a 

termékeny németországi kutatási lehetőségekért. Végül, de nem utolsósorban köszönöm 

konzulensemnek, Oborni Teréznek emberi és szakmai támogatását és azt, hogy történeti, 

paleográfiai ismereteit megosztotta velem.  
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II. Mezővárosi fejlődés sajátosságai Somogy megyében a 18. században  

 

Stadt ist, was sich selbst Stadt nennt
91

 

(Erich Keyser) 

Stadt ist, was im amtlichen Sprachgebrauch als Stadt bezeichnet wird
92

 

(Carl Haase) 

 

Az alábbiakban vázlatosan és a teljesség igénye nélkül szeretnék kitérni a 18. századi városok 

fejlődésének specifikumaira. A disszertációnak nem célja a megyebeli mezővárosok 

összehasonlítása, egyenkénti elemzése, ez egy későbbi, további kutatás feladata lesz.  

 

1. A 18. századi magyar mezőváros definíciója  

A fenti két idézet összességében jól példázza dolgozatom témáját. Melyik a meghatározó? Az, 

ha egy város saját magát akarja, illetve szeretné akár civitas-nak, akár privilegizált városnak 

látni és tudni, vagy az, ahogy erre a városra tekint a környezete, akár az adott időszakban, 

akár az utókor.  

Mielőtt rátérnénk a dolgozat tárgyalására, megkísérlem megfogalmazni a mezővárosok 

definícióját. Ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a hazai társadalomtudományokban lassan egy 

évszázada folyik a vita a mezővárosok státuszáról, főként úgy, hogy már eleve problémát 

jelent a mezőváros, kisváros fogalma. A terminus meghatározásában jelenleg számos dolog 

keveredik, egyrészt a jogállás (oppidum), másrészt a településszerkezet (kertes, majd tanyás 

városok), illetve a gazdasági vonatkozások (agrárvárosok). A szóhasználat az egyes 

diszciplinák esetében is folyamatosan változik.
93

 A mezővárosok jogállását 1848-ig nem 

határozta meg egységes törvény, létüket általában privilégiumok, helyi szokások, 

specifikumok határozták meg, melyek egyedivé tették őket.
94

 

Le kell szögeznem, hogy amiként a dolgozatban, úgy a következő sorokban is elsősorban a 18. 

századi, Dél-Dunántúl területén lévő mezővárosokkal foglalkozom, és így ezekkel 

kapcsolatos definíciót kívánok megadni, sem Magyarország más részei, sem Erdély, sem 

Felső-Magyarország városait nem vizsgálom az alábbiakban, miként a 18. századon kívül eső 

időszakokat sem.
95

  

A városi szerepkört betöltő települések közjogi értelemben két típusba voltak besorolva, a 

szabad királyi városok, azaz a civitasok, illetve az úrbéres függésben lévő mezővárosok, azaz 
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az oppidumok közé.
96

 Előbbiek voltak a teljes jogú városok, mivel nem álltak magánföldesúri 

hatalom alatt, és testületileg dönthettek saját ügyeikben.
97

 Ezen felül képviseltethették 

magukat az országgyűlés alsótábláján. A 18. századra az a jogszokás alakult ki, hogy a 

városok is két-két követet küldtek.
98

  

Természetesen nem volt ilyen egyértelmű a magyarországi városok kategóriába sorolása a 

valóságban. Szinte minden egyes város más és más pályát járt be az újkorban, fejlődésük, 

működésük speciálisnak tekinthető. A 18. század közepétől kezdve a szabad királyi városok 

egyre súlyosabb tehernek tartották az uralkodónak, illetve a bécsi kormányszerveknek a 

királyi biztosokon keresztüli felügyeletét.
99

 A kormányzat viszont a városok gazdálkodásának, 

működésének, igazgatásának átláthatóbbá tételét, a városirányításban résztvevők körének 

bővítését várta el.
100

 Ugyanakkor a mezővárosok is elégedetlenek voltak a helyzetükkel, ők 

viszont a civitasok sorsában akartak osztozni. Kifogásaik közül elsőként a földesúri függést (a 

birtokos megnövekedett befolyását és beleszólását) említhetjük, célként pedig az önállósodás 

különböző fokozatait.  

A magyar városfejlődés útja több szempontból is eltérő volt a nyugat-európai városokétól.
101

 

Magyarországon domináns szerepet játszott a jogi helyzetét, önkormányzatát, gazdasági 

struktúráját tekintve igen heterogén, erősen agrár-jellegű településforma, az oppidum.
102

  

Az oppidum kifejezés etimológiája is vitatott. Abban azonban megegyeznek a kutatók, hogy 

eredetileg egy olyan helységet jelölt, mely – akár városként, akár erődítményként – védelmet 

nyújtott.
103

 Cicero és Caesar már egyértelműen városként, lakott településként használta a 

terminust. A szakirodalom a kisvárosi jelentés rögzülését látja abban,
104

 hogy Cicero 

megkülönböztette az urbs fogalmától.
105

 Az oppidanus kifejezés Julius Caesartól kezdve 
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városlakót jelölt.
106

 A mezőváros (oppidum) alatt a középkorban olyan települést értünk, 

amelynek piaca és több-kevesebb kézműves lakosa volt, és amely jogilag az egyszerű falusi 

közösségek közül kiemelkedve különböző kiváltságokra, mentességekre tett szert.
107

 A latin 

oppidum elnevezéssel a 13. század közepén találkozhatunk először Magyarországon, 

valójában a 15. század végén, illetve a 16. századtól válik általánossá mezővárosi 

értelemben.
108

 Ebben az időszakban jöttek létre kisebb centrumokként a mezővárosok, 

megbontva ezzel a nagyobb városok ipari-, kereskedelmi körzeteit. Növekvő forgalmú heti 

piacaikkal, illetve országos vásáraikkal egyre jelentősebb és hangsúlyosabb helyet követeltek 

maguknak.
109

 

Ugyanakkor a mezőváros elsősorban a koraújkori és újkori magyar társadalom- és 

gazdaságfejlődésnek volt jellegzetes és különösen fontos szerepet játszó településtípusa.
110

  

Az 1715-1720-as összeírások szerint a szorosan vett Magyarországon 39 szabad királyi város, 

443 mezőváros, 1230 kuriális és 6766 úrbéres község volt, 1773-ban 502 mezővárost, 8420 

községet, míg 1784-85-ben 61 szabad királyi várost, 605 mezővárost és 7579 községet írtak 

össze.
111

  

A 19. század elején a mezővárosokat földesuraik, illetve történeti kialakulásuk szerint 

differenciálták, egyrészt koronavárosokra (Miskolc, Mezőkövesd, Diósgyőr), másrészt királyi 

(Sassin, Holics), harmadrészt királynéi mezővárosokra (Moson, Óvár), negyedrészt 

egyháziakra (Eger, Kalocsa, Csanád, Veszprém, Nyitra, Győr, Pécs, Mohács, Szombathely) és 

világi földesúriakra (Kaposvár, Szigetvár, Kanizsa, Kecskemét, Pápa).
112

 

Csizmadia Andor jogi szempontból privilegizáltakra és nem privilegizáltakra (contractualis) 

osztotta a mezővárosokat. Az előbbiek királyi vagy a király által megerősített földesúri 

privilégiumokkal rendelkeztek, utóbbiak pedig abban különböztek az egyszerű 

jobbágyközségektől, hogy a birtokossal kötött szerződésben vagy a földesúr engedélyével 

szolgáltatásaikat kollektíve teljesíthették, továbbá a nekik átengedett ügyeket az általuk 

választott tisztviselők intézhették.
113
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Általánosan elmondható a mezővárosokról, hogy, ha különböző mértékben is, de földesúri 

fennhatóság alatt maradtak a lakóik, ám az átlagos úrbéres jobbágyfalvaknál nagyobb 

autonómiát élveztek. Az oppidumok státusza – ellentétben a civitasokkal – nem volt 

egyértelműen lefektetve, miként az ezt meghatározó szabadságjogok sem voltak 

körülhatárolva. Sőt, mind önkormányzatukban, mind úrbéres viszonyaikban igen nagy 

különbségek fedezhetők fel.
114

  

A mezővárosok között a legfejlettebbnek az ún. szabadalmas vagy kiváltságos mezővárosokat 

(oppida privilegiata) tarthatjuk.
115

 Ugyanakkor ezek között is jelentős különbségeket 

tapasztalhatunk. Egyes mezővárosok önállóságára jellemző, hogy bíróságuk a pallosjogot is 

gyakorolhatta, a jól jövedelmező regálék hasznát élvezhette a város, a polgárok saját 

magisztrátusuk előtt szabadon adhatták, vehették ingatlanjaikat, a választott elöljárók teljes 

szuverenitással bírtak.
116

 Más településeket azonban – miként Szigetvárt – egyes, részleges 

önállóságot biztosító uralkodói privilégium kapcsán neveztek így. Előfordult, hogy egyes 

települések semmiféle lokális szintű uralkodói, vagy akár földesúri privilégiumlevéllel nem 

rendelkeztek, ám az idők során szokássá (usus) rögzült az oppidum elnevezés. A mezővárosi 

„rangsor” legalján olyan oppidumokat találhatunk, amelyek úrbéri viszonyaikban, 

autonómiájukban alig különböztek a jobbágyközségektől.  

A szabadalmat biztosító iratok a mezővárosok egyik fő fegyverévé váltak megkülönböztetett 

(a többi úrbéreshez viszonyított) státuszuk bizonyításában, továbbá ilyen jellegű 

megkülönböztetésre vonatkozó igényük alátámasztásában. Ennek tükrében érthető, hogy a 17. 

század első felének városellenes törvényei között az egyetlen olyan jelentősebb artikulus, 

amely a mezővárosok és nem a szabad királyi városok ellen irányult, épp az uralkodói 

privilégiumot, mint intézményt vette célba. Arról rendelkezett ugyanis, hogy ha egy 

településnek volt privilegiális oklevele, az abban biztosított jogokra csak tényleges, régtől 

fogva való használata esetén (vagyis ha ususban volt) lehetett hivatkozni, a nem használt 

jogokat pedig egyenesen semmisnek kellett tekinteni. Szigetvár mezővárosi léte 

szempontjából is éppen az I. Lipót-féle vásárprivilégiumot tartották a legfontosabbnak. Ebben 

manifesztálódott leginkább az az uralkodói jogbiztosító szándék, amely a települést kiemelte, 

ráadásul civitas terminust használta.  

A felsoroltakból is kiderül, hogy az egyes mezővárosok tényleges helyzete kizárólag a helyi 

viszonyok alapos és intenzív feltárásával, ún. mélyfúrásokkal állapítható meg.
117
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A 19-20. századot tárgyaló várostörténeti kutatás Magyarországon Bácskai Vera, Nagy Lajos 

és Gyimesi Sándor munkájának köszönhetően már szakított a hagyományos közjogi 

definíciókkal, illetve az ezek alapján történő kategorizálással, és új, funkcionális szemléletet, 

vizsgálati módszert vezetett be.
118

 A 19. század eleji városhálózat kutatásánál a 

piacfunkciónak, az egyes települések vonzáskörzetének megállapítását helyezték vizsgálatuk 

középpontjába, mert – feltételezésük szerint – Magyarországon ekkor leginkább a 

kereskedelmi szerepkör volt a fő városfejlesztő erő.
119

 A 18. században vizsgált városok 

számára azonban még fontosak olyan szempontok, amelyek a 19. század első negyedének 

végére ténylegesen veszítettek a jelentőségükből. Ezek közé sorolhatjuk a védelmi, biztonsági 

szempontot, illetve a jogi definiáltság lényegi voltát. Előbbi főleg a század első felében 

játszott fontos szerepet, míg a másik inkább a század második felére, az úrbéri peres időszakra 

volt érvényes.  

A somogyi mezővárosok jól példázzák, hogyan és milyen okok miatt változtak, változhattak a 

17. század végén és a 18. században a városi funkciók. Az is nyilvánvalóvá válhat számunkra, 

hogy ebben az időszakban más szempontokat kell figyelembe vennünk, ha differenciálni, 

hierarchizálni, tematizálni akarjuk a településeket. Somogyban speciális helyzetben voltak a 

mezővárosok az újkorban. Nyersanyaglelőhelyek, ipari, kereskedelmi központok hiányában 

egy-egy különleges, egyedi adottság megléte, felbukkanása tehetett központtá egy települést. 

Az alábbiakban ezeket tekinteném át vázlatosan.  

Az 1680-as évektől az 1720-as évek elejéig a katonai és biztonsági tényezők voltak 

meghatározóak Somogyban. Azok a helységek tudtak fejlődni, mind a lakosságszám, mind a 

gazdaság tekintetében, amelyek valamilyen szinten érintetlenül kerültek ki a korszak hadi 

eseményeiből. A katonaság jelenléte nemcsak a védelem, a (köz)biztonság szempontjából volt 

pozitív tényező, hanem felvásárló potenciálja miatt piac-, kereskedelem- és gazdaságélénkítő 

szempontból is. A biztonság a világi és egyházi közigazgatási funkciók tekintetében is 

meghatározó volt. A szigetvári várban állomásozó katonaság, illetve a város státuszának 

állandósága eredményezte azt, hogy a megyei közigazgatás központja lett, a megye vezető 

tisztségviselői pedig házakat vásároltak itt maguknak. Ugyanakkor – mint látni fogjuk – 

éppen a 17. század végén és a 18. század elején a katonaság jelenléte miatt a szerbeknek is 

biztonságot nyújtó Szigetvár lett a dél-dunántúli szerb püspökség székhelye.
120

 Az 1730-as 

évektől kezdve azonban, a közbiztonság viszonylagos stabilizálódásával, a védelmi funkciók 
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háttérbe szorulásával Szigetvár is veszített egyedi helyzetéből, ezáltal csökkentek azok a 

tényezők, amelyek a városba újabb központi funkciókat vonzhattak. A világi és az egyházi 

közigazgatás elhagyta Szigetvárt. Előbbi részben Nádasdy Tamás főispán uradalmi 

központjaiba (Tapsony, majd Marcali) került, részben centrálisabb helyet keresett magának 

Somogyban (Kaposvár).
121

 Az ortodox püspökök ugyanakkor a szerbek által sűrűbben lakott 

településekre tették át székhelyüket (Mohács, Pécs). A katonaság jelenléte már csak 

vásárlóerőként jelentett vonzó tényezőt, ám az 1740-es évektől ennek a jelentősége is 

folyamatosan csökkent. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a várban 

lakó katonai személyek, kiegészülve a hozzájuk tartozó civilekkel, egy állandónak nevezhető, 

80-100 fős megrendelést jelentettek, amely bár korlátozottan, de pozitívan hatott a szigetvári 

kézművesek, kereskedők egy részére, akiket részben képes volt eltartani.  

A somogyi mezővárosok fejlődését megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a század közepétől a 

közigazgatási funkció tette központtá Kaposvárt, amely 1749-től lett megyeszékhely. A 

közgyűlés állandó jelenlétének, illetve egyes tisztségviselők városba költözésének 

köszönhetően Kaposvár demográfiailag és gazdaságilag is fejlődött, és bár nem vált 

piacközponttá, mégis centrális funkciói lettek. Ennek egyik megnyilvánulása a város 

szomszédságában fekvő Toponár fejlődése. Toponárra éppen a Somogyban kimagasló 

vásárlóerőt jelentő megyeszékhely miatt költöztek nagyobb számban zsidó kézművesek és 

kereskedők.
122

 Toponár lakosságszáma a 18. század végére már meghaladta az 1000 főt.  

A század végén már egyértelműen a határok nagysága, illetve a termények eladása jelent 

fejlődési lehetőséget az egyes somogyi településeknek. Ebben a tekintetben nincs kedvező 

helyzetben a korábban meghatározó Kaposvár és Szigetvár, így fejlődésük ebben az 

időszakban kevéssé volt lendületes. A mezőgazdasági termelésbe bekapcsolódó somogyi 

településekről azonban általában a terménykereskedelemre szakosodott kanizsai, kisebb 

részben pécsi, pesti és eszéki kereskedők vitték el az árut, nem alakult ki a vármegye 

településein egy olyan nagykereskedő réteg, amely megszabhatta volna egy-egy város 

arculatát. A csupán az agrárium szabta fejlődés pedig általában nem volt képes önmagában 

tényleges városi központokat létrehozni. A fokozatosan jelentős termésmennyiséget 

produkáló és növekvő lakosságszámot felvonultató Nagyatád, Nagybajom nem vált 

funkcionális várossá. A lakosság többsége számára a saját szükségletre termelés biztosította a 

megélhetést, a mezőgazdaságon kívüli munkaerőpiac pedig szűknek bizonyult, ezért a 

lakosság piacra utaltsága élelmiszerben és alapvető létszükségleti cikkekben kisebb mértékű 
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volt. Az agrártermékeknek jóval kisebb hányada talált gazdára a régió nem önellátó ipari, 

közigazgatási központjaiban.
123

  

Somogyban – Bácskai Vera és Nagy Lajos kategóriáit használva – több település is betöltött 

piacfunkciót, azaz rendelkezett országos vagy hetivásárokkal, melyeken rendszeres és 

szervezett kereteket biztosított bizonyos áruk adásvételének lebonyolítására. E funkció 

betöltése szempontjából irreleváns a forgalom nagysága. Piacközponti funkciót ugyanakkor 

egyetlen somogyi helység sem töltött be.
124

 Azt azonban nem jelenthetjük ki egyértelműen, 

hogy a lakosság termelését, életmódját nem befolyásolta a települések viszonylag kis területre 

kiterjedő piacfunkciója, illetve a piacközponti funkció hiánya. Az 1790-es években a 

gabonafelvásárlásra specializálódott nagykereskedők tevékenysége igenis meghatározó volt a 

dél-dunántúli régió településeinek életében, és több esetben kiváltotta a nagyobb vásárokat. 

Somogy megye több, a szállítási problémák miatt nehezen elérhető települése esetében az 

1770-es évektől a zsidó kereskedők felvásárló tevékenysége hozott pozitívumot.
125

 Ez utóbbi 

tevékenységet természetesen csak kis mértékben tarthatjuk a termelést befolyásoló 

tényezőnek. Véleményem szerint az adott régióban kell a hatásokat vizsgálni. Somogy 

mezővárosai esetében mást jelent a piac nagysága és mást a piac funkciója.  

A konjunkturális viszonyoktól függően Somogyban hol a gabona, hol a gyapjú iránt volt 

nagyobb a kereslet, illetve tradícionálisan meghatározó volt az állatkereskedelem.
126

 Az 

agrártermények jól jövedelmeztek, a jövedelemmel együtt növekedő igényeket pedig már nem 

tudta kielégíteni a régi, közvetítő nélküli kereskedelem.
127

 Az 1800-as évek elején nagy 

tételben legtöbbször a kanizsai kereskedők vásárolták fel a somogyi gabonát és gyapjút is, de 

ritkábban találkozunk somogyiakkal is.
128

 

Somogyban az 1750-es évektől, a majorsági gazdálkodás térnyerése miatt nélkülözhetetlenné 

váltak a kereskedők. Nekik kellett gondoskodniuk a termékek megfelelő felvevő piacáról, 

eladásáról, bizonyos termékek beszerzéséről illetve hitelek biztosításáról. Ez a gazdasági és 

kereskedelmi szükséglet bírta rá a birtokosokat arra, hogy a birtokaikon zsidó kereskedőket 

telepítsenek le.
129

 Somogyban elsősorban kiskereskedőkkel találkozunk, a Somogyban 

megtermelt termékekkel nagykereskedelmi tevékenységet Kanizsa kereskedői végezték. 

Kanizsa bár a megye határán kívül feküdt, Somogy gazdasági és kereskedelmi életében 
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azonban megkerülhetetlennek számított. A nagykereskedők a jelentős piacközpontok hiánya 

és a közlekedési nehézségek miatt maradtak távol a megyétől. Még az 1770-es években is 

jellemző, hogy sok zsidó kereskedő csak raktárt tartott fenn Somogyban.
130

 Szigetváron 

például a horvátok, szerbek mellett pozsonyi, pesti, pécsi, kanizsai kereskedők lerakataival 

találkozhatunk.
131

  

Somogyot a korszakunkban alacsony népsűrűség jellemezte.
132

 A társadalmi összetétel nem 

garantált nagy keresletet, a lakosság differenciálatlan szükségletei csak korlátozottan adtak 

lehetőséget széleskörű kereskedésre. Ennek köszönhetően kevéssé honosodott meg 

Somogyban a nagykereskedelem. A vásárok mellett fontos szerepet kapott a boltokban 

történő, illetve a házaló kereskedés.
133

 Ez a fajta kereskedelem a mindennapi szükségletekre 

épült (in fornice vendit merces usibus rusticanis aptas) és aprócikkeket (minutiores merces), 

jelentéktelenebb (leviores res), olcsóbb termékeket árult (questura cum vilioris sortis; et alias 

viles res). Létjogosultságát Somogy megye igen rossz állapotban lévő útjai adták. Itt (akár a 

Koppány völgyében, akár a Zselicben) különösen nagy jelentősége volt annak, hogy valaki az 

adott helyszínen felvásárolta az összegyűjtött termékeket, illetve különböző portékákat 

eladásra felkínált.
134

 

 

A kutatás feladata megállapítani, hogy a dél-somogyi mezővárosok tényleges városfunkciókat 

töltöttek-e be, és hogy a fejlődésük mennyire volt spontán, avagy milyen mértékben függött a 

birtokos személyétől, akaratától.  

A dél-somogyi mezővárosok esetében nem használhatóak egyértelműen a felállított 

kategóriák. Ezeket célszerűbb inkább kontextuálisan vizsgálni, azaz a somogyi települések 

között betöltött szerepüket relatíve vizsgálni. Több szempontból is megkérdőjelezhető a dél-

somogyi mezővárosok városi státusza a funkcionális iskola paraméterei szerint. Nagyatád, 

Nagybajom, Kaposvár és Szigetvár nem nevezhető egyértelműen egy élesen körülhatárolható 

vidék gazdasági centrumának, amely a mindennapi szükségletek kielégítésére szolgáló 

termékek nagy részével saját termeléséből látta el mind a maga, mind környéke lakosságát.
135

 

Ugyanakkor azonban mégis arra az eredményre juthatunk, hogy viszonylagos és olykor 

tényleges központi szerepet játszottak az említett települések a dél-somogyi térségben.  
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2. Birtokos és jobbágyközösség viszonya a somogyi mezővárosokban  

Minden úrbéres viszonyban álló település esetében meg kell vizsgálni a birtokos 

(közbirtokosság esetén a birtokosok) és az adott közösség kapcsolatát. A birtokos szándéka, 

hozzáállása, orientáltsága jelentős mértékben befolyásolta az adott mezőváros vagy falu életét, 

fejlődését. Ez Somogyban több szempontból is meghatározó volt. A települések nem voltak 

gazdaságilag annyira erősek, hogy önálló fejlődésükkel szabják meg központtá válásukat, 

sokkal inkább függött ez a birtokosok célkitűzéseitől, hozzáállásától.  

A magyar szakirodalom többször állást foglalt ebben a kérdésben, ugyanakkor megfigyelhető, 

hogy egymásnak ellentmondó megállapításokkal találkozhatunk, aminek az az oka, hogy 

általában prekoncepciókkal kezelték a kérdést. A két világháború közötti történetírásunk 

inkább a birtokosok tevékenységének pozitívumait helyezte előtérbe, előszeretettel mutatott rá 

a birtokosok működésével kapcsolatban arra, hogy külsőleg, városképileg hogyan és milyen 

intenzitással fejlődtek az adott települések. Szekfű szerint a birtokosok támogatása 

ösztönzőleg hatott a városok növekedésére, amelyeket pedig nem segített a földesura, azok 

„magukra hagyva tapogatóztak, lassú esetlegességgel fejlődtek”.
136

 A második világháború 

utáni munkák ezzel éppen ellenkező tartalmú megállapításokat tettek. Rúzsás Lajos például – 

Szekfűvel polemizálva – egyenesen azt állította (dolgozatában elsősorban dunántúli szabad 

királyi városokat vizsgált), hogy „azok a városok erősödtek, azoknak sikerült a feudalizmus 

kori kisebb szerepükből a kapitalizmus kori nagyobba átnőniük, amelyek magukra hagyottan, 

a feudalizmus és a központi hatalom ellen sikerrel harcoltak”.
137

  

Hasonló kettősséget láthatunk korszakonként a településmonográfiák esetében is. Ugyanakkor 

az is tény, hogy az egyes, nagyobb forrásbázis alapján, igényesebben elkészített monográfiák 

árnyaltabb és teljesebb képet nyújtanak számunkra. Megmutatják, hogy a birtokos 

egyértelműen meghatározó szegmense az egyes helységek, közösségek életének, fejlődésének 

a 18-19. században. Egyértelművé teszik azt is, hogy a birtokos szerepe lehetett egyaránt 

negatív és pozitív, illetve azt, hogy a földesúr-település viszonyrendszerben nem lehet 

egyöntetű véleményt alkotni, a bonyolult érdekviszonyok miatt csakis árnyalt, több oldalról 

megvizsgált, különböző szempontokat, perspektívákat figyelembe vevő konklúziót szabad 

alkotni.  

A 18. században a birtokos-település viszonyrendszerben egyértelműen az volt az egyik 

legmeghatározóbb tényező, hogy az előbbi milyen szerepet szánt a birtokának. Egyes 
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települések szerződésben egyeztek meg birtokosaikkal, melynek értelmében rendszeresen 

fizettek bizonyos adóösszeget, melyet időszakonként emeltek is. Más településekkel 

kapcsolatban viszont a birtokos a majorsági gazdálkodásának lehetőségeit igyekezett 

kihasználni. Előbbit mindenképpen előnyösebbnek kell tartanunk a közösség szempontjából. 

Tapasztalatunk szerint ez esetben jóval nagyobb lehetősége volt a településnek a fejlődésre. 

Vizsgálataink arra is rámutatnak, hogy leginkább nagybirtokok, jelentősebb uradalmak 

esetében beszélhetünk a birtokok, elsősorban az uradalmak egyes egységeinek 

támogatásáról.
138

 Az egyes uradalmi tiszttartók érdekeltté tételével a különböző birtoktesteken 

igyekeztek optimalizálni mind a struktúrát, mind a terméseredményeket.
139

 

Rúzsás megállapításait annyiban kell módosítanunk, hogy valóban látványosabb, jóval inkább 

tetten érhető azon települések fejlődése, amely függetlenebb a birtokos gazdálkodásától, de 

csak akkor, ha ez a majorsági gazdálkodás alóli függetlenséget, immunitást jelentette. A 

birtokos tudatos birtokpolitikájától, illetve a tiszttartók pozitív szerepétől azonban nem 

függetleníthetjük a települések fejlődését. Ezek hiányában bizonyos falvak vagy mezővárosok 

nem voltak képesek hosszútávon eredményesen funkcionálni, bár számos példa van ennek 

ellenkezőjére is. Azokban az esetekben pedig egyértelműen kimutatható a birtokos káros 

hatása, ahol csupán járandóságait, illetve a majorsági gazdálkodást erőltette, a hosszú távú 

stratégiát nélkülözve. Előbbi változatra a Baranya vármegyei és az Esterházy család birtokát 

képező Mekényes és Ráckozár, továbbá az 1728-ig a Caprara család birtokát képező Siklós 

példáját említeném a dél-dunántúli régióból,
140

 utóbbira pedig a Somogy vármegyében fekvő, 

és 1769-től Festetics Lajos tulajdonában lévő Szigetvárt.  

 

Mint az ország más vármegyéiben, úgy Somogyban is jelentős mértékben befolyásolta a 

birtokos vagy a birtokosok személye a települések fejlődését. Annyiban is rendhagyó az itteni 

településfejlődés, és annyiban meghatározó a birtokos személye, hogy egyes uradalmakon 

belül a földesúr rezidenciája fejlődést indukáló tényezővé vált. Azaz az uradalmi központok 

fejlődtek, míg a perifériára kerülő települések kevéssé. Jó példa erre Festetics Lajos uradalma. 

A Somogy megyei alispán Toponáron alakította ki birtokközpontját, így Szigetvárral szemben 

ezt a települést preferálta, miként Böhönyét is. Czindery Ignác Ferenc Szigetvár bérlőjeként 

és kamarai adminisztrátoraként igyekezett pozitív birtokpolitikával fejleszteni a várost. 1749-

ben azonban az uralkodó Neffczernnek adta el a várost. Czindery attól kezdve, hogy Szigetvár 
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földesúri fennhatóság alá került (ami számára számtalan kellemetlenséget okozott), 

fokozatosan eltávolodott a várostól, és már nem tartózkodott ott. Részben egyéb, Szigetvár 

környéki birtokaira ügyelt, leginkább azonban Varasdi alispánsága és nagyatádi birtokossága 

kötötte le idejét. Azzal, hogy Nagyatádot uradalmi központjává tette, jelentős mértékben 

indult meg a város növekedése.  

Ebben a konstellációban fontos volt a birtokosok telepítési politikája, az incolatus, inpopulatio 

kérdése. A beköltözés ténye eltérően befolyásolta az egyes településeket. Ha a határai 

lehetővé tették megfelelő mennyiségű földterület kiadását az újonnan érkezetteknek, akkor 

pozitív irányban hatottak. Érdekében állt a birtokosnak is a lakosságszám növelése, hiszen 

ezáltal nőttek a bevételei, és érdeke lehetett a közösségnek, hiszen így csökkenhetett az egy 

főre jutó adóterhek nagysága. Erre látjuk példaként Nagybajom 18. századi történetét. 

Nagybajom kiterjedt határai, illetve az a tény, hogy a közelében nem volt sűrű 

településhálózat (ráadásul a hódoltság korában elpusztultak a szomszédos kisebb falvak) azt 

eredményezték, hogy a beköltözők számára a birtokosok kedvező feltételeket tudtak 

biztosítani.
141

 1785-re a város lakossága (2341) meghaladta Kaposvárét (2166), és 

megközelítette Szigetvárét (2659).
142

 Ha kisebb mértékben is, de hasonló tendenciákat 

láthatunk Nagyatád esetében is, ahol a birtokos új utcát nyitott meg új jobbágyai számára, 

akiket még érdekeltté is tett további beköltözések szervezésére.
143

 Kaposvár esetében már 

másként jelentkezett ez a kérdés. A század első felében hangsúlyt fektettek a birtokosok mind 

a határterület nagyságának, mind a lakosság számának emelésére. Az 1750-es években igen 

nagyméretű betelepülést tapasztalhatunk. Ennek egyértelmű oka a város megyei közigazgatási 

központtá válása volt. Ennek hatására több kézműves és kereskedő költözött a mezővárosba 

(egyesek éppen Szigetvárról, amely ugyanabban az évben került úrbéres függésbe, amikor 

Kaposvár megyeszékhely lett). Ez a hirtelen beköltözés terhessé vált mind a földesúr, mind a 

lakosság számára, hiszen a kialakult telkiállomány, illetve a kaposváriak által már telítettnek 

tartott határállomány kereteit „fenyegette” a beköltözés mérete.
144

 Ráadásul az új betelepülők 

a város viszonylag szűk határában kezdetben nem tudták kiépíteni a gazdaságukat, ezért 

csökkent az adózóképességük.
145
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Kanizsán 1745 és 1800 között 531 embert vettek fel a polgárok közé, legtöbbjük kézműves 

volt, kisebb arányban kereskedők és gazdák.
146

 A folyamatos beköltözés nagyban hozzájárult 

a város fejlődéséhez. Keszthelyen azt tapasztaltuk, hogy a 18. században a birtokosok nem 

korlátozták a város gazdasági tevékenységét, sőt a kézműipart iparosok telepítésével elő is 

mozdították.
147

  

 

Szigetvár város gazdasági életét különböző tényezők határozták meg alapjaiban. Ezek változó 

intenzitással érvényesültek a 18. század folyamán. Elsőként a város határában lévő földek 

minőségét és mennyiségét, míg másodikként a szigeti várban tartózkodó katonaság jelenlétét 

említeném. A század első felében a várhoz tartozó 100 fő körüli katonatársadalom folyamatos 

megrendelést jelentett. Olyan nagy lehetőséget jelentett ez a szigetvári lakosságnak, amivel 

Somogyban semelyik más település nem rendelkezett. Ennek köszönhető a városban élő 

iparosok viszonylag magas aránya, illetve a dél-dunántúli régió mezővárosai esetében kevéssé 

jellemző alacsony mértékű mezőgazdasági tevékenység. Csekély a bevetett földterület, az 

elvetett gabona mennyisége, és – a település méreteihez, a lakosságszámhoz képest – 

alacsonyak a növénytermesztés és az állattenyésztés eredményei.
148

  

A somogyi városok esetében meghatározó pontnak számít a vásártartás jogának megszerzése. 

Ez azonban elsősorban a birtokos szándékától függött. A földesurak nagy része kijárta, hogy 

uradalmi központja vásártartó hellyé váljon, ezt követően azonban gyakorlatilag magához 

vonta a vásári funkciókból eredő hasznokat, a városnak csak kisebb mértékű, járulékos, 

közvetett előnyei származtak ebből.
149

 Az egyes birtokosoknak a somogyi mezővárosokkal 

kapcsolatos birtokpolitikáját az is jellemzi, hogy kevéssé váltak meghatározó figurákká a 

tiszttartók. Kivétel ez alól Kaposvár, ahol az Esterházyak nagyobb szerepet szántak nekik, és 

nagyobb mozgásterük volt. A szigetiek, nagyatádiak, nagybajomiak azonban az úrbéres 

vitákban sohasem a tiszttartókra, az uradalmi alkalmazottakra hivatkoztak, hanem kizárólag a 

birtokosra. E mögött nemcsak a helyben lakó, intenzív jelenléttel bíró földesúr áll, hanem egy 

kevéssé tudatos birtokpolitika, amelyben nem váltak érdekeltté a tiszttartók.  
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III. Szigetvár 1689 és 1798 közötti történetének főbb kérdései 

 

Szigetvár közjogi helyzetének fejlődésében három nagyobb szakaszt, ezeken belül pedig 

számos kisebb egységet állíthatunk fel a 18. században. Az elsőt, mikor a török alóli 

felszabadulása után a város kamarai igazgatás alá került. A másodikat 1749-től datálhatjuk, 

mikortól a város földesúri tulajdonná vált, és magára mint szerződéses földesúri mezővárosra 

tekintett. Szigetvár szerződéses státusza azonban megkérdőjelezhető, hiszen a „contractualis” 

jelzőt elsősorban a vásártartó privilégiumhoz és a Caraffa Commissiohoz kötötték, illetve 

ahhoz, hogy egy összegben fizették adójukat.
150

 Kétoldalú úrbéres szerződéssel azonban nem 

rendelkezett a város. Szigetvár úrbéres függése 1768-ban „tetőződött”, mikor urbáriumot 

kapott, ettől kezdve úrbéres mezőváros volt. E két utóbbi szakaszt az úrbéri függés elleni 

küzdelem jellemezte. A folyamatos konfliktusok megrontották a város és a birtokos viszonyát, 

ez igen negatív hatással volt a város fejlődésére, illetve mindennapjaira. A konfliktusok az 

1790-es évekre végképp elmérgesedtek. Ezt az évtizedet folyamatos oppozíció, konfrontáció 

jellemezte, a magisztrátus legnagyobb energiáit az úrbéres küzdelem kötötte le. A város 

ellenállása miatt folyamatosan szemben állt a birtokossal, illetve a majd negyed századon 

keresztül az alispáni tisztséget is betöltő Festetics Lajos támogatójaként a vármegyével.  

 

Szigetvár a 18. század egészében jelentős szerepet játszott Somogy vármegye életében, annak 

nemcsak egyik legnagyobb, de egyik legfejlettebb települése is volt.  

Adózók száma 1767-ben

105
126 133 137 147

179 181

326

401

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

N
ag

ya
tá

d

Som
og

ys
zi
l

Fel
ső

se
ge

sd
G
ig

e

N
ag

yb
aj

om
 

Kar
ád Ig

al

Kap
os

vá
r

Szi
ge

tv
ár

 

A század elején Szigetvár számított a vármegye központjának, annak ellenére, hogy a megye 

keleti határán feküdt. Somogy vármegye a hódoltság idején Zalával egyesült, és hivatalosan 
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az 1715. évi 86. törvénycikk révén nyerte vissza önállóságát, gyakorlatilag azonban már 

röviddel a szabadságharc után. Az első önálló megyegyűlését 1710. május 11-én Szigetváron 

tartotta Somogy tisztikara. Az 1686 után bevezetett kamarai igazgatás idején Kaposvár mellett 

Szigetváron állítottak fel tiszttartóságot.  

Az országos hatóságok számára Szigetvár elsősorban katonai szempontból volt 

kulcsfontosságú. A szigeti azon csekély dunántúli várak közé tartozott, amelyet a katonai 

igazgatás nemcsak fenn kívánt tartani, hanem fejlesztette is. Egyrészt azért, hogy katonák 

elhelyezésére (kaszárnyaként) alkalmas legyen, másrészt pedig biztonságpolitikai 

megfontolásból.
151

  

A város vezető szerepét egyéb tényezők is mutatják, többek között az is, hogy a hódoltság 

után, amikor még tisztázatlanok voltak a mértékegységek, az 1713. október 16-17-i 

vármegyei részgyűlés azt a statutumot adta ki, hogy a kádárok olyan mérőket készítsenek, 

amelyek Szigetváron használatosak, és a jövőben a kereskedelemben minden település csak 

ezeket használhatta.
152

 

Bár a város a későbbiekben is igen meghatározó szerepet játszotta a megye életében, annak 

közigazgatásában egyre kisebb feladatokat kapott, elsősorban amiatt, mert a megye határán 

feküdt, és egyre inkább a „centrálisabb” helyen lévő, a század közepétől fejlődésnek induló 

Kaposvár vette át a megyeszékhely funkcióját. Hozzájárult még ehhez a folyamathoz az is, 

hogy a vármegye nehezen tudta kezelni Szigetvár kamarai és szerződéses státuszát,
153

 továbbá 

a várban tartózkodó katonaság helyzetét. A század első negyedében a vármegye 

számtalanszor fordult a Magyar Kamarához, a hadbiztossághoz tájékoztatás végett, mit, 

mennyit, mikor, miért tartoznak adni a katonaság számára.
154

 Ez azért volt fontos kérdés, mert 

többek között Somogynak kellett gondoskodnia a hadsereg ellátásáról.
155

 

Szigetvár fejlődését azonban a vármegyei adminisztrációból való kiszorulás nem érintette 

negatívan. Egyértelművé vált, hogy a város jövőjét nem a megyebeli szerepe és fekvése fogja 

meghatározni. Szigetvár fejlődése független volt a vármegyétől, fordítva ez azonban nem volt 

igaz. Örökölt funkcióiból, viszonylag előnyös földrajzi fekvéséből adódóan a város fejlődése 

és jelentősége nemcsak megmaradt, hanem növekedett is a török hódoltság után. Szigetvárnak 
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Somogy más mezővárosaitól eltérően igen intenzív kapcsolatai voltak más vármegyékhez 

tartozó településekkel, leginkább Péccsel, Siklóssal és Eszékkel.  

A város lakossága azonban nem mindig érezte a viszonylagos prosperáció előnyeit. Szigetvár 

a 18. század közepétől kezdve földesúri tulajdonba került, és az egymást váltó birtokosok 

folyamatosan próbálták a szabadságukat, privilegizált helyzetüket óvó városlakókat úrbéri 

helyzetbe erőltetni. Vég nélküli perek, állandósult panaszok fémjelzik ezt a korszakot. Ha 

csupán a város tanácsának, elöljáróinak leveleit, kérelmeit, és azok hangnemét tekintenénk, 

olyan siralmasnak gondolhatnánk a városlakók helyzetét, mintha a törökkori 

megpróbáltatások kevésbé lettek volna terhesek, mint az új tulajdonosok jelenléte és a 

városlakók úrbéri státusza. A korábban megszerzett jogok védelmezése az országos és 

vármegyei adminisztrációval szemben valóban nehéznek és kilátástalannak tűnt a „máshoz 

szokott” szigetiek számára, a város mégis fejlődött mind társadalmilag, mind gazdaságilag. 

Ám ez a fejlődés igen lassúnak mondható, ezt pedig nagyban befolyásolta a földesurak 

birtokpolitikája. A forrásokban domináns, sőt szinte kizárólagos szerepet kapnak a város és a 

birtokosok küzdelmei, ebből is látszik, milyen mélyen érintette a magisztrátust. Hibát 

követnénk el, ha „lenyűgözne” minket a folyamatos panaszáradat, a források minél nagyobb 

bázisát kell átnéznünk, hogy a lehető legreálisabb képet nyerhessük erről.  

A fejlődésnek komoly gátjai voltak az úrbéres viszonyok tisztázatlansága következtében 

jelentkező érdekkülönbségek. Szigetvár mindennapjait a század közepétől egyrészt a 

földbirtokos, másrészt a városi vezetés és városlakók, harmadsorban a várban állomásozó 

katonaság és az itt tartózkodó aktuális hadnagy békésnek nem mondható viszonya határozta 

meg. Mivel érdekeik különbözőek voltak, tevékenységük nem egymás ügyeinek elősegítését, 

hanem éppen ellenkezőleg, sokszor hátráltatását eredményezte.  

Más értelemben is ambivalensnek kell neveznünk Szigetvár helyzetét. Míg kereskedelmi 

szempontból környezetében jelentős szerepet játszott, addig alacsony mértékű mezőgazdasági 

teljesítménye miatt nem vált uradalmi központtá. A török hódoltság idején a környékbeli 

falvak látták el adóikkal az itt lévő török katonaságot, amelynek következtében azok területe 

valamelyest megnőtt a város kárára. A szűkös határ kialakulásában azonban sokkal inkább 

szerepet játszott az, hogy a 15. században, az Antimus család idején Szigetvár még kisebb, 

marginális településként elegendő határral rendelkezett.
156

 A 16. század első felében azonban 

olyannyira gyarapodott a város lakossága, illetve olyannyira növekedett a területe, hogy már 
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akkor problémát jelentett a határhasználat. 1566 után, amikor Horváth Márk várkapitány 

szerint majdnem 3000 polgári személyről kellett az ostrom alatt gondoskodni, új városrészt 

kellett nyitni a korabeli várostól délre.
157

 Sziget életében döntő szerepe volt a Török Bálint 

uralma alatt eltöltött 15 esztendőnek. Ezelatt vált kis mezővárosból szinte tartományi 

központtá. A hadsereg védelemében fokozatosan közigazgatási központtá vált, 1541-re Sziget 

vált Somogy központjává, sőt bizonyos esetekben Pécs versenytársává is.
158

 A 16-17. 

században folyamatosan gyarapodott a város. A növekedésnek köszönhetően azonban igen 

csekély mértékűre apadt a város határa. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy 

önmagában egy település csekély határa nem szükségképpen jelenti azt, hogy nem válhat 

uradalmi központtá. Ezekre láthatjuk példaként Tokajt. Itt a mezőváros volt az uradalmi 

központ (tudniillik a földesúr lakhelye, birtokigazgatási központja), de a szűk határ miatt nem 

itt, hanem a szomszéd faluban létesült a majorság.
159

  

A határ kérdése részben megmutatja a 18. századi problémák okait. Szigetvár határa 5063 

hold volt.
160

  

A határok nagysága (kat. holdban)
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A 16-17. században rögzült állapotoknak köszönhetően Szigetvárnak viszonylag csekély 

méretű szántóföldje, rétje, legelője és erdője volt. A határ nagysága – a lakosságszámhoz 

viszonyítva – összességében még nem jelentett volna problémát. Gondot valójában a 

mezőgazdasági területek hasznosításának mértéke okozott. A mocsarasság, a magas vízállás 

folyamatos gondot okozott. Amikor 1852-1853-ban számba vették Szigetvár határát, öt 

osztályba sorolták az egyes szántóterületeket. A felsorolt 29 szántó közül 9 került az első, 5 a 

második, 21 a harmadik, 7 a negyedik, 1 az ötödik osztályba. Azaz a 29-ből 14-et soroltak az 

első két osztályba, azok közé, amelyek megfelelő minőségű termelésre alkalmasak. 

Harmadosztályúnak azokat tartották, amelyeket gyakran elönt a víz (lapályos, erősen 

vízállásos), és ezért csak korlátozott termelésre alkalmas (pl. egyedül csak kétszeres gabonát 

termők).
161

 Hangsúlyozni szeretném, hogy ez 19. század közepén mért állapot, a 18. 

században ennél jóval rosszabb viszonyok uralkodtak.  

A termőföldek rossz minősége is alapvetően befolyásolta a város fejlődési pályáját. Egyrészt 

annyiban, hogy a mezőgazdasági termelés eredményei az egész korszakon át átlagosnak 

tekinthetők, a város lakosságszámához képest pedig alacsonynak. Másrészt a szűk határterület 

és a csekély legeltetési lehetőség miatt jóval kevesebb volt a mezőgazdasági tevékenysége 

révén nagyobb vagyonnal rendelkező polgár a városban a 18. században. Csak azok tudtak 

szert tenni nagyobb bevételre, akiknek kereskedőként sikerült „meglovagolniuk” egy-egy 

konjukturális időszakot, vagy kézművesként jelentősebb megrendelést kapniuk. Ugyanakkor 

az is kiderült, hogy a nagyobb bevételeket állandósítani nem lehetett, azt hosszabb időszakra, 

több generációra nem tudták átörökíteni. Nem találkozunk ennek köszönhetően tradícionális 

„patríciusi” családdal Szigetváron a 18. században. Harmadrészt annyiban volt determináló a 

határterület, hogy a város társadalmában meghatározóvá váltak a kézművesek és a kereskedők, 

akik nemcsak az év hat-hét hónapjában űzték tevékenységüket, hanem majdnem az év 

egészében. A kézműves réteg tradícionálisan jellemezte a várost. A helyi lakosság már a 16. 

századtól a katonaság ellátására rendezkedett be. Ezt bővítette, hogy a 17. század végén és a 

18. század elején szerb állatkereskedők települtek meg a városban, akik messzi vidékekről 

hajtották az állatokat a környező vásárokra. Legeltetési lehetőségeik hiányában, egyértelműen 

a távolabbi beszerzésekre specializálódtak. Szigetvár mind a művelt földterület, mind a tartott 

állatok számában elmaradt a régió településeitől.
162

  

A határ szűkössége eredményezte azt is, hogy a város az úrbéres időszakában nem vált 

uradalmi központtá, nem voltak jelentős bevételei a mezőgazdaságból. Első két birtokosa ezt 
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belátván – viszonylag gyorsan – túladott a városon, Festetics Lajos pedig mindvégig a jóval 

kisebb lélekszámú, de nagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező Toponárt tekintette 

birtokközpontnak.  

Szigetvár – a forrásokból úgy tűnik – csalódást okozott a 18. században birtokosainak. Míg a 

remélt hasznok, előnyök elmaradtak, addig a városlakók körömszakadtukig védelmezték 

jogosítványaikat. Így folyamatos pereskedést kellett folytatniuk a várossal. Nem véletlen, 

hogy nem alakult ki jó viszony közöttük, és ennek tükrében válik érthetővé, miért 

tapasztalhatunk Festetics Lajos részéről negatív, olykor a meliorizációt nélkülöző 

birtokpolitikát, miközben Toponáron ezzel ellentétes, fejlesztő tevékenységet folytatott.  

A város az úrbéres függésből úgy próbált szabadulni, hogy privilegizált, szabad királyi városi 

címet akart szerezni. Ám éppen a vázlatosan felsoroltak miatt volt eleve sikertelenségre ítélve 

Szigetvár kandidációja az 1790-es évek legelején. A várost a valós teljesítménye nem 

predesztinálta feljebb lépésre. Ezt mutatja, hogy a szigetiek argumentációja elsősorban a 

történeti múltra, dicsőségre alapozott, de a szükséges anyagi potenciál hiánya is szembetűnő. 

Sokat elárult ebben a fázisban Festetics Lajos hozzáállása. Kezdetben támogatta Szigetvár 

szabad királyi várossá válását, abban a reményben, hogy a város az általa megnevezett 

összegért megváltja magát. Az összeg irreálisnak tűnhet a város teljesítményéhez képest, de 

ennek realizálódása esetén Festetics kárpótolva, kielégítve és győztesnek érezhette volna 

magát. A pénz azonban nem gyűlt össze, ráadásul a magisztrátus elkövette azt a stratégiai 

hibát, hogy a kandidáció mellé úrbéres panaszaikat is csatolták. Így a város és a birtokos a 

kandidáció elutasítását követően a korábbinál is rosszabb viszonyban, pereskedéssel, 

konfliktusokkal terhelve töltötte a század utolsó éveit.  

Dolgozatomban azt próbálom bemutatni, milyen okok játszottak közre abban, hogy a város 

nem tudott arra a szintre eljutni, amire a század elején tapasztalt eredményei 

predesztinálhatták volna. Igyekszem feltárni annak az okait, hogy miért nem tudott sikeresen 

együttműködni a város és a birtokos, miért vált Festetics Lajos 30 éves „regnálása” 

szenvedéssé, terméketlen koegzisztenciává.  

A dolgozat domináns része a földbirtokosi tulajdonba került mezővárossal foglakozik, 

részletesen tárgyalva a birtokosok szerepét a város fejlődésében. Vizsgálja a konfliktusok 

folyamatait, okait, jellegét, hatásait. Egy olyan, folyamatosan generálódó „konfliktus-spirált” 

vázolok fel az alábbiakban, amely egyrészt ellehetetlenítette a város és a birtokos viszonyát, 

másrészt gátolta a város fejlődését. Ahhoz azonban, hogy érthető legyen ez az időszak, meg 

kell mutatnom az előzményeket, a 18. század első felében kamarai igazgatás alatt lévő várost 

is.  
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IV. Somogy vármegye és Szigetvár közigazgatása a visszafoglaló háborúk után 

 

Somogy megyét 1596-ban Zala megyével egyesítették,
163

 ami a gyakorlatban annyit jelentett, 

hogy Somogy igazgatási és törvénykezési szempontból Zala vármegye egyik járása lett. Ez az 

állapot de jure 120, de facto 115 évig tartott. Az 1715. évi országgyűlés 86. törvénycikke 

választotta el újra egymástól a két törvényhatóságot,
164

 a gyakorlati különválás azonban már 

korábban megtörtént. Somogy megye első önálló megyei közgyűlését ugyanis 1710-ben 

tartotta Szigetváron (előtte Zala megyében, illetve a megyehatárokon kívül, elsősorban Vas 

megyében zajlottak a közgyűlések).
165

 

 

1. Világi hivatali szervezet  

A világi hatalmi faktorok közül hármat különböztethetünk meg ekkor ebben a régióban. 

Egyrészt az államot, a Habsburg Birodalmat képviselő Kamarát, másrészt a birtokosokat, 

harmadsorban a katonaságot.  

1686 után megnyílt a lehetőség arra, hogy a Magyar Királyi Kamara hatáskörét az ország 

egész területére kiterjesszék (egyébként elvben és jogilag addig is a hatáskörébe tartozott). 

Mindez azonban nem valósult meg Bécs államgazdasági és pénzügyi politikája, illetve az 

ország területi megosztottsága miatt. Az elsődleges ebben a politikában a pénzügyi szempont 

volt. A bécsi udvar a visszahódított területek teljes gazdasági felhasználását tervezte. Ennek 

értelmében az egész, az uralkodóra visszaszállt neoacquistica (újszerzeményi) terület a 

császári kincstár birtokába került. Az uralkodó szándéka szerint az innen származó 

bevételeket a háborús kiadásokra, a költségvetési hiány felszámolására, az államháztartás 

rendbetételére kellett fordítani.  

A magyar történelem folyamán 1686 előtt két esetben háramlott vissza birtok a magyar 

uralkodóra. Egyrészt a birtokos családjának kihalása esetén (magvaszakadás, caducitas), 

másrészt felségárulás esetén. 1686 után egy harmadik mód lépett életbe. A Habsburg uralkodó 

a fegyver jogán (jus armorum) tartott igényt a hódoltsági magyar területekre. A magyar 

birtokosoknak ezért pénzen kellett megváltaniuk birtokaikat, melyek értékének 10%-át kellett 

befizetniük az Udvari Kamarához fegyverváltság címén. A magyar birtokosok nagy része ezt 

nem tudta, illetve nem akarta vállalni, és általában az egyes vármegyék kollektíven fizettek be 
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végül egy kisebb, kialkudott összeget. A Kamara ugyanakkor számos birtokot adományozott 

fizetségképpen a visszafoglaló háborúkban szerepet vállaló tiszteknek, hadiszállítóknak. Ez is 

közrejátszott abban, hogy a magyarországi birtokstruktúra csak az 1720-as évek végén 

stabilizálódott az egykori hódoltsági területeken.
166

  

 

A bécsi államkonferencia már 1684-ben úgy döntött, hogy a visszafoglalt területeken, a 

Győrtől, Komáromtól délre fekvő egész területet egészen Belgrádig külön kamarai 

tartományként, budai központtal kell majd igazgatni. Ezért 1686-ban felállították a budai 

kamarai felügyelőséget igen nagy hivatali apparátussal, és ezt a bécsi Udvari Kamara alá 

rendelték.
167

 Ez a kamarai szerv 1699-ig birtokába vette a töröktől visszafoglalt területek 

szinte teljes egészét. A Dráva-Száva köze keleti részének, Alsó-Szlavóniának, mint 

újszerzeményi területnek a kamarai igazgatását a Csáktornyai Kamarai Adminisztrációra 

bízták.
168

  

A kamarai adminisztráció legfontosabb feladata – a háború alatt – a kiépített raktárhálózaton 

keresztül a hadsereg és a végvári katonaság élelmezése, illetve szükségleteinek biztosítása 

volt. Ez a hivatal Magyarország egyik legfontosabb hatóságának számított. Teljes hatáskörrel 

bírt a kincstári gazdálkodás, közigazgatás, igazságszolgáltatás és benépesítés felett. A Budai 

Kamarai Adminisztráció
 
az Udvari Kamara közvetlen felügyelete alá tartozott, a magyar rendi 

intézményektől független volt, még formálisan sem függött a Magyar Kamarától.
169

  

A kamarai igazgatás alatt álló területet kisebb egységekre, felügyeletekre (praefectura) 

osztották, melyeket jelentősebb központokban szerveztek meg. A dél-dunántúli régióban a 

pécsi felügyeletet hozták létre, amelynek élén a felügyelő (praefectus) állt. A praefectus alá 

rendelve a további településeken kamarai tiszttartóságokat (provisoratus) állítottak fel, 

melyek élére tiszttartót (provisor) neveztek ki, aki a kerületének igazgatását és gazdasági 

kiaknázását végezte, továbbá a felszabadító háborúban résztvevő katonaságnak élelmet, 

szállítóeszközöket és munkáskezeket biztosított. A térségben a kanizsai, a kaposvári, a 

szigetvári, a siklósi tiszttartóságok álltak fel.
170

 A rövid ideig tartó katonai igazgatást tehát 

Somogyban is felváltotta a kamarai kormányzás.  

A katonai igazgatás sokáig meghatározó volt a dél-dunántúli régióban. A visszafoglaló 

háborúk idején Pécsen állomásozó Gabriele Vecchi generálisra – stratégiai okokból– a Pécs-
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Siklós-Szigetvár-Kaposvár négyszög katonai irányítását bízták.
171

 Ebben a szerepében ő 

szorgalmazta és irányította Szigetvár visszavételét is.
172

 Ezt követően az Udvari Haditanács 

Vecchit nevezte ki Szigetvár katonai parancsnokának, aki ide tette át a székhelyét.
173

 Az 

1690-es években fokozatosan átvette az irányítást a kamarai (ebben az esetben polgári) 

közigazgatás, ám annak bevezetése után is meghatározó szerepet játszott Vecchi, majd Johann 

Joseph Huyn szigeti várkapitány mind Szigetvár, mind Pécs életében.
174

  

 

Nem volt egyszerű feladat az egykori végvári katonaság demilitarizálása. Bécs a visszafoglaló 

háborúk időszakában, illetve azt követően úgy döntött, hogy csökkenti a sok esetben rossz 

állapotban lévő erődök számát, és inkább összevonja őket, és kevesebb számú, de jól 

felszerelt várakat támogat. Ennek a védelmi és stratégia politikának „esett áldozatul” a 

régióban Kanizsa, Kaposvár és Dombóvár erődítménye, ugyanakkor így vált kiemelt 

jelentőségűvé a szigeti vár. A Titkos Konferencia 1699. évi februári ülésén Szigetvár azon 

stratégiailag fontos várak között szerepelt, amelyet erődíteni kell, hogy falai között több 

katonát lehessen elszállásolni.
175

 Többek között amiatt is növekedett a szigeti várban 

szolgálók létszáma, mert a karlócai béke megkötése után – költségkímélési szempontból – 

megkezdték a régió katonai élelmiszerraktárainak felszámolását, és Huyn szigeti 

várkapitánynak ezt követően meg kellett oldania a kaposvári, a mohácsi, a tolnai és a bajai 

raktáraknál szolgáló katonák beintegrálását saját parancsnoksága alá.
176

 Az ilyen módon 

fokozatosan „duzzasztott” várnak ugyanakkor nagy szerepe volt abban, hogy Szigetvár 

gazdasága a megye többi településénél jobban és gyorsabban fejlődjön.  

Kaposvár és Dombóvár várainak lerombolásához Huynt, a szigetvári várkapitányt és a 

Szlavóniában működő Kaspar Dörck hadmérnököt rendelte ki a Kamara. A munkához a 

szomszédos vármegyéknek kellett gratuitus laborként jobbágyokat biztosítani, a fuvarozáshoz 

pedig kocsikat és vonóállatokat, hiszen a tüzérséget és a hadifelszerelést Budára, a tárolt 

élelmiszereket pedig a legközelebbi raktárakba szállították. A dél-dunántúli várak 

lerombolásában Philipp von Duellersperg, pécsi kamarai prefektus játszott jelentős szerepet. 

A munkálatok irányításával megbízott Huyn számára azt jelezte, hogy semmilyen anyagi 
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vagy tárgyi segítséget nem tud számára biztosítani.
177

 Miután Huyn ezt jelezte az Udvari 

Kamara és az Udvari Haditanács felé, azonnal kötelezték a pécsi prefektust, hogy támogassa a 

szigeti várkapitányt a várak megsemmisítésében. Míg az egymással ellenérdekeltségű 

hivatalnokok és birtokosok hátráltatták a munka folyamatosságát, levelezésükből lassúság és 

körülményesség rajzolódik ki, addig valójában gyorsan zajlottak az események. A 

Péterváradról kiküldött hadbiztos 1702. március 4-én érkezett meg Szigetvárra, március 15-én 

már Kaposváron voltak Huynnal és a szigetvári tüzérparancsnokkal, Lorenz Fabian 

Silbereisennel együtt, hogy a várat felmérjék. A munkálatok április 12-re be is fejeződtek.  

Mivel a Budai Kamarai Adminisztráció nagy hangsúlyt fektetett a bevételek növelésére, 

erősen foglalkoztatta a hivatalt, hogy a felügyelete alá tartozó területen, ki és milyen 

mértékben élvez adómentességet. A katonaság beillesztése a polgári közigazgatásba ilyen 

szempontból is problémákat okozott. Az 1700-as évek legelején a kaposvári és az igali 

huszárok igényelték (mint volt végvári katonák), hogy mentesek legyenek a 

terményszolgáltatás alól, Batthyány Ádám dunántúli főkapitány pedig támogatta ezt a 

törekvésüket. Ernst Heher kaposvári tiszttartó természetesen nem értett egyet a kapitánnyal. A 

hosszas vitákat végül egy 1701. novemberi rendelet igyekezett feloldani, amely a katonákat 

választás elé állította: vagy adófizető állampolgárokként letelepednek, vagy az állandó 

hadsereg ezredeiben vállalnak szolgálatot.
178

 

Az újjáépítés megindítása nagyon sok pénzt kívánt. Az új források felkutatása és a régiek 

bővítése mindenekelőtt a Kamarára hárult. A töröktől visszafoglalt területek gazdasági 

kiaknázásában komoly szerepet játszott a kereskedelmet terhelő vámok és harmincadok 

létesítése.
179

 Különösen a távolsági kereskedelmet sújtó harmincad volt jelentős bevétel.
180

 A 

harmincadhivatalok kezdetben a bécsi kormányzat 1686. évi döntése szerint ott létesültek, 

ahol ilyenek a török időben is voltak.
181

 A török kiűzése után hamarosan felállították a 

kaposvári harmincadhivatalt, melyet az Udvari Kamara pénzigénye miatt újabbak követtek. 

Az új hivatalok helyének megválasztásában már a helyszínen tartózkodó tiszttartók közvetlen 
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tapasztalatai voltak döntőek.
182

 Az 1690-ben felállított pécsi sóhivatal végezte a somogyi 

területek ellátását.
183

 A kereskedelmi viszonyok kialakulatlansága következtében a somogyi 

és a baranyai harmincadok nem eredményeztek jelentősebb bevételeket a 17. század végén.  

A tiszttartó rendelkezett a kerületében élő jobbágyok ingyenmunkájával is. Elméletileg 

minden összeírt jobbágytól heti egy nap robotot vehetett igénybe. Ezt a munkamennyiséget 

többek között a kerületében lévő utak, hidak karbantartására fordíthatta. A robot többségét 

azonban a katonaság használta fel. A szállítások, az építkezések rengeteg munkát emésztettek 

fel. 1695 és 1699 között például Szigetvár megerősítéséhez a kaposvári kerület naponta 40 

embert és 6 szekeret adott.
184

  

1699 után értelemszerűen jelentősen csökkent a katonaság robotkövetelése, a Kamara 

azonban az új helyzetben sem mondott le az immár feleslegessé vált robotról, hanem 

átváltoztatta pénzjáradékká. A kaposvári tiszttartó az 1701. évi összeírás szerint minden 

jobbágytól heti egy nap robotot, vagy helyette évente 8 forintot kapott.
185

 Ez a 8 forintos adó 

rövidesen általánossá vált, mégpedig úgy, hogy nem jelentette automatikusan a robot 

megszűnését. A tiszttartó kisebb mennyiségben a továbbiakban is igényt tartott a 

munkajáradékra. 

A bécsi kormányzat ezeken felül elrendelte a kilenced beszedését is. A parancsot annak az 

Ernst Heher tiszttartónak kellett végrehajtania, aki két évvel azelőtt azzal az indoklással 

tiltotta meg például Sárközy Pálnak somogyi birtokain a kilenced behajtását, hogy ez az adó a 

hódoltság idején nem volt szokásban. A parasztság tiltakozott is a kilenced beszedése ellen, de 

katonai segédlettel megtörtént a behajtás. Maga az adó, illetve a beszedésének módja egyaránt 

kiváltotta a parasztság és a birtokosok elégedetlenségét, amely a továbbiakban 

megakadályozta a kilenced-szedést a megyében.
186

 

Tehát a parasztság egyrészt pénzzel adózott, másrészt élelmezte a hadsereget, és kaszárnyák 

hiányában ősztől tavaszig szállást adott a katonáknak. A megnövekedett adóteher az adózás 

rendszerének megváltozásával járt együtt. Az országra kirótt adót a nádor az egyes megyék 

között portaszámaik arányában osztotta szét. Somogy megye 1702-ben mintegy 100 porta 

után adózott.
187

 

Az országos adóból a megyére eső rész szétosztása, felbontása az egyes településekre, 

jobbágyháztartásokra már a megye hatóságának a feladata volt. Az adó nagysága a 17-18. 
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század fordulóján arra ösztönözte a megyéket, hogy a háztartásfőkön túl a felnőtt 

családtagokat, az állatállományt, sőt a termést is az adózás körébe vonják. Ezt a célt szolgálta 

az új adórendszer, a dikarendszer bevezetése, amely az adózók családi és vagyoni helyzetének 

figyelembevételével egyúttal az adóteher méltányosabb elosztását is lehetővé tette.
188

 

A kamarai kormányzás tehát igen negatívan érintette Somogy megyét. A megye nemesei is 

egyre terhesebbnek érezték, az idő múlásával pedig szorgalmazni kezdték a kamarai igazgatás 

felszámolását, amely korlátozta törekvéseiket (egyrészt határt szabott a bevételeiknek,
189

 

másrészt megsokszorozta a jobbágyok adóterheit). A bécsi kormányzat viszont a földesúri 

törekvések korlátozásáról, a kamarai igazgatásról csak abban az esetben volt hajlandó 

lemondani, ha a földesurak megfizették birtokaik után a fegyverváltságot. A fegyverváltság a 

birtok értékének mintegy 10%-át tette ki.
190

 A somogyi földesurak általános 

fizetésképtelensége miatt az Udvari Kamara tárgyalásokat kezdett a fegyverjog megváltásáról. 

Ennek eredményeképpen 1702 őszén abban állapodott meg a két fél, hogy a megye a 

megváltásért 12.000 forintot fizet. Ezt az összeget azonban nem tudták összeszedni a 

birtokosok, így maradt továbbra is a kamarai igazgatás, és maradtak a panaszok a kamarai 

tisztviselők túlkapásai, túlzott adó- és robotkövetelései ellen. A megye 1700-ban beadott 

panasza szerint többet kellett adóznia, mint a hódoltság idején. Ugyanakkor pozitívuma volt a 

kamarai igazgatásnak, hogy a vele, illetve ellene folytatott adminisztrációs fellépések 

következtében megerősödtek és fejlődtek a falusi önkormányzatok, illetve előtérbe került az 

önkormányzatok ügyintézésében az írásbeliség, a hivatali jelleg. Ernst Heher, a kaposvári 

kerület kamarai tiszttartója látta el például a falvak egy részét – kívánságuknak megfelelő – 

pecséttel.
191

 

A századfordulón elsősorban a kamarai adminisztráció tevékenysége, másrészt a közép- és 

alsószintű közigazgatás stabilizációjának, konszolidációjának hiánya következtében 

Somogyban is olyan társadalmi, gazdasági ellentétek, elégedetlenségek halmozódtak fel, 

amelyek előrevetítették a 18. század első évtizedének eseményeit. Somogyban nemcsak a 

birtokosok, hanem a falvak lakossága is igen elégedetlen volt,
192

 titokban már gyűléseket is 
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tartottak. A babócsai, a csurgói, a szigetvári várak császári őrségei azonban éberen figyeltek 

minden megmozdulásra, és az adószedőket erős csapatokkal védték.
193

 

A társadalmi, gazdasági ellentétek mellett felekezeti konfliktusok is jelen voltak Somogyban, 

elsősorban a veszprémi központhoz közelebb lévő észak-somogyi településeken. Generálta 

ezeket a polémiákat Kollonich Lipót 1701-ben a vármegyéhez küldött utasítása, mely szerint 

Somogyból ki kell űzni a protestánsokat. Az érsek instrukcióját nem hajtották végre, de a 

vármegye protestáns nemessége nem üdvözölte a valláspolitika ilyen jellegű irányelveit.  

A kialakult helyzeten a számtalan instancia, panaszos levél nem tudott változtatni, a Rákóczi 

szabadságharc eseményei voltak azok, amelyek átalakulást hoztak magukkal. I. József 1709 

júniusában rendelettel megszüntette a budai kamarai igazgatóságot, és az általa kormányzott 

területeket a Magyar Kamara illetékessége alá utalta át. Ugyanakkor a szabadságharc 

eseményei évekkel tolták ki az újrakezdés, a konszolidáció, az újjáépítés esélyeit Somogyban. 

 

2. A Rákóczi szabadságharc eseményei Somogyban és Szigetvár környékén  

Károlyi Sándor csapatai 1704-ben jelentek meg Somogyban. Ettől kezdve változó sikerű harc 

folyt a küzdő felek között a vármegye birtoklásáért. A dél-dunántúli hadszíntéren 

kulcsmomentum volt, hogy sem 1704-ben (Pécs feldúlása után),
194

 sem a későbbiekben nem 

sikerült a felkelőknek Szigetvár bevétele, és a vár mindvégig a császári katonák kezén maradt. 

Huyn kapitány – elméletileg – a csapataival a várból ellenőrizhette az egész régiót.  

Ez azonban nem jelentette azt, hogy ténylegesen kontroll alatt tartotta Somogy és Baranya 

déli részét. A várban szolgáló katonaság általában csak a vár védelmét tudta ellátni, a kapitány 

nem nélkülözhette embereit, nem tudta különböző ügyekben kiküldeni őket. Fokozottan 

érvényes volt ez akkor, amikor kurucok tartózkodtak a közelben. 1703-ban például arra 

panaszkodott Huyn, hogy nem tudott kiküldeni katonákat a tótszentmártoni 

(Vaskaszentmárton) apát meggyilkolása ügyében, mert egyről sem tudott lemondani.
195

 A 

várat azonban meg tudták védeni a kurucokkal szemben, akiknek nem volt gyakorlatuk a 

szervezetten védett várak ostromában.
196

 A blokádok idején sem a kuruc, sem a császári, sem 

a szerb csapatok nem kímélték a Szigetvár környéki falvakat. 1704 márciusának végén 

például a rác csapatok komoly vérengzést rendeztek a környéken, „rác katonaságunk teljesen 
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kifosztotta a Sziget környéki falvakat, a lábasjószágot elhajtotta, ahány férfit talált, azt ott 

helyben levágta, az asszonyokat, a gyermekeket pedig rabláncra fűzve elhurcolta.”
197

  

Az első szigetvári kudarc után Somogy megye nemesei két pártra szakadtak, és a protestáns 

nemesség majdnem egyöntetűen felsorakozott Rákóczi mozgalma mellett. A vármegyei 

tisztikar egy ideig ingadozott ugyan, de kevés kivétellel ők is a kurucokhoz csatlakoztak. 

Ebben nagy szerepe volt a kamarai adminisztrációnak, leginkább annak, hogy ellenőrizték a 

megyei nemesség adóztatási tevékenységét. Jól tükrözi a megyebeli megosztottságot, hogy 

Nagybajom egyik földbirtokosa, Szelestey György a kurucok közé állt, míg a szintén ebben a 

helységben birtokos Festetics Pál mindent megtett, hogy a kurucokhoz állt vejeit a mozgalom 

elhagyására késztesse.
198

 Szegedy Pál alispán hű maradt az uralkodócsaládhoz, Bogyay 

György viszont azonnal Rákóczi mellé állt, és őt küldte a vármegye nemessége Gyöngyösre, a 

fejedelem üdvözlésére. Szegedy mindvégig kitartott habsburg-hű politikája mellett. Az 1703 

és 1709 közötti alispánsága idején a hivatali és adminisztratív munkát csak Szigetváron tudta 

megvalósítani, így ide tette át székhelyét. Ezzel azonban kiszorult a megyei nemesség közös 

fellépéseiből.
199

 

A kuruc sereg helyzete hamarosan nehézre fordult. Az 1704 januárjában a császári csapatok 

fővezérévé kinevezett Heister Ausztria felől, gróf Pálffy János, az újonnan kinevezett horvát 

bán pedig a Dráva felől kezdte meg ellenük az előrenyomulást. A kurucok kiszorításában a 

szigeti várban lévő egységek is részt vettek. A várkapitány arra kapott utasítást Szigetvár 

blokádja után, hogy segítse a kurucok átűzését a Duna túlpartjára, illetve, hogy akadályozza 

meg a szerbek tömeges „exodusát”. Baranyában és Somogyban is komoly atrocitások érték a 

már letelepült szerb lakosságot részben a katonák, részben a polgári lakosság részéről is, 

válaszként a rác katonák és irreguláris elemek erőszakos fellépésére. A Habsburg 

államvezetés számára fontos volt a szerbek konszolidált jelenléte Dél-Magyarországon. Az 

Udvari Haditanács rendelkezése értelmében Huyn rác csapatokat kapott kiegészítésként 1704 

első felében Herbenstein szlavóniai csapataiból, majd az év második felében a Heister 

parancsnoksága alatt álló varasdi regimentből.
200

  

A császáriak könnyedén kiszorították Károlyi csapatait a Dunántúlról. Károlyi azonban 1705. 

február 4-én ismét átkelt a Dunán és nemsokára a Balaton délkeleti sarka felé vonult. Az 

osztrák seregek mindvégig a nyomában voltak, és Kilitinél március 31-én vereséget mértek a 

kuruc csapatokra. Károlyi szétszóródott csapatrészei Béri Balog Ádám, Szekeres István és 
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Hellebronth János vezénylete alatt a Bakonyban és Somogy erdőségeiben kerestek 

menedéket.
201

 

A császári hadvezetés minden eszközt megragadott a mozgalom leverésére, és az osztrákok 

mellett rác csapatokat vetettek be a kurucok ellen.
202

 A rácok somogyi és baranyai 

tevékenységét, mozgását – az Udvari Haditanács utasításai mellett – részben Huyn 

vezényelte.
203

 Több parancs is eljutott a várkapitányhoz, akinek elsősorban a kisebb, a Dél-

Dunántúlon és Szlavóniában mozgó kuruc csapatokkal szemben kellett volna eredménnyel 

fellépnie, valamint a közbiztonságra felügyelnie.
204

  

Természetesen nem minden esetben sikerült teljesen kontrollálni sem a kurucok, sem a 

szerbek, sem a horvátok cselekményeit a vármegyében. Huyn több esetben is panaszkodott az 

Udvari Haditanácsnál a délszlávok rablásai, gyilkosságai és kihágásai miatt.
205

 A vagyon 

elleni bűncselekmények folyamatos problémát jelentettek. Elsősorban állatok elhajtásáról van 

tudomásunk.
206

 1704 áprilisában például Pálffy horvát bán és Huyn levélváltásából tudjuk, 

hogy egy horvát „csapat” (Croatische Parthei) 3000 marhát hajtott el Szigetvár alól, 

miközben 60 embert lemészároltak (niedergehautet). A várkapitány kérte a bántól az ügy 

kivizsgálását, a bűnösök megbüntetését és a marhacsorda visszaszolgáltatását.
207

  

A számtalan rablás következtében a várparancsnok nem véletlenül nyúlt a példastatuálás 

módszeréhez, 1704 májusában az egyik rác rablóbanda vezetőjét (Rädelführer) kivégeztette a 

szigeti várban, míg a társainak a szigeti várban kellett fizikai munkát végezniük.
208

 Huyn 

szerint német lovasságra lenne szüksége, hogy eredményesen vehesse fel a küzdelmet a 

rablásokkal szemben, a polgári lakosság védelmében.
209

  

Huynnak a vármegye igazgatásban, illetve az a felett betöltött szerepét jól mutatja az az eset, 

melynek során a szigeti járás szolgabírája rácok által elhajtott marhák után ment 1704-ben, 

ám eközben – a vármegye tisztviselőinek a Rákóczi-szabadságharc kapcsán kevéssé 

egyértelmű állásfoglalása miatt – a szigeti vár börtönébe került. Nádasdy Tamás főispán 

levélben kérte Huynt, illetve az Udvari Haditanácsot, hogy a szolgabírót engedjék szabadon 

(a compedibus eliberare sinat), az ellopott marhák visszajuttatásáról pedig gondoskodjanak 
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(per Rascianos abacta pecora restituantur). Huyn mindkét kérést teljesítette a főispán 

megelégedésére.
210

 A kapitány ugyanakkor a vármegye tehetetlenségére panaszkodott. 

Kifejtette, hogy semmilyen segítséget nem kapott a közbiztonság helyreállítására, a vármegye 

egyértelműen a szigeti katonákra várt minden esetben. A korábbi megyei hajdúk Rákóczi 

mellé álltak, ezekben az években nem állt rendelkezésre számba vehető karhatalmi erő 

(disarmirt worden seynd).
211

  

A szigeti katonák által elfogott rablók elzárása, fogvatartása és elhelyezése is meghaladta a 

kapitány lehetőségeit, mindannyiukat ugyanis nem tudta a várban fogva tartani vagy a 

környéken elszállásolni.
212

 Ugyanakkor a császári hadvezetésnek, és így Huynnak is 

létfontosságúak voltak a szerb csapatok, emellett kiemelt célnak tartották szerb lakosság 

letelepítését és konszolidálását. Huyn folyamatos harcot folytatott a pécsi magisztrátussal és a 

katolikus egyházi vezetőkkel a szerbek jogainak betartásával kapcsolatban. Külön 

kérvényezte az Udvari Haditanácstól, hogy támogassák őt abban, hogy a szigeti és a pécsi 

rácok ne veszítsék el privilégiumaikat. Szigetvár esetében ez nem jelentett problémát, 

leginkább a katonai parancsnok vezető tisztsége miatt. Éppen ennek köszönhetően nőtt ebben 

az időszakban a rácok száma a városban. Pécsen azonban igen komoly konfliktusokat okozott 

az, hogy a szerbek a város határán kívül, a mai Rácváros területén telkeket, szőlőket 

vásároltak, illetve kaptak a Caraffa-Commissionak köszönhetően. A város nevében mind a 

pécsi magisztrátus, mind a helyi katolikus klérus komoly támadásokat intézett ennek az 

állapotnak a felszámolására. Huyn ezt több esetben jelezte Bécs felé, és kért segítséget a Dél-

Dunántúl városaiban lakó szerbek számára.
213

 A dél-dunántúli és a szigetvári szerbeket 

képviselő Nicanor (Melentyijevics) patriarka Huynnak azt ígérte, hogy ha támogatják vissza-, 

illetve letelepedésüket a régióba, akkor „nagy hasznára lesznek az államnak”.
214

 A 

kérvényekből és a beszámolókból kiderül, hogy a kereskedők különösen ellenezték a rácok 

beköltözését, tartottak a konkurenciától.
215

  

Huyn központi szerepe a cigányság integrációjával és konszolidációjával kapcsolatos 

törekvések esetén is kitapintható. A 17. század végén a vándorló rác cigányokat is rá akarták 

kényszeríteni a letelepedésre. A Kamara 8 hold földet, 5 hold szántót, 2 kaszás rétet ígért a 
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letelepedőknek. A házuk és földjük után 6 forint adót kellett volna fizetniük, ám mentesültek 

volna a tized alól. Az adók összegyűjtése a cigány igazgató feladata volt. A cigányok felett a 

Budai Kamarai Adminisztrációnak volt joghatósága, ide fordulhattak védelemért, 

jogorvoslatért. A Kamara kikötötte azt is, hogy aki nem fogadta el a feltételeket, az továbbra 

is „vándorló, lopó életmódot” folytatott, és számukra kiűzést irányoztak elő. A feltételeket 

tartalmazó iratot Szigetváron írta alá Huyn.
216

 

1704-ben a megyébe érkező rácok óriási pusztítást vittek végbe a falvakban. Házakat 

gyújtottak fel, állatokat hajtottak el.
217

 Haunolth János az Esterházy uradalom adminisztrátora 

a következőket írta: „Én mindenemet elvesztettem. Ugy eő Herceghsége is elegendő károkat 

vallott, kit kurucz által, kit ráczok által. Pincehely, Kónyi, Tamási, Dombóvár, Kaposvár, 

Koppány és több eő Herceghsége jószága az pogány ráczok által elégettettek.”
218

 A lakosság 

jelentős része az erdőkbe és a mocsarakba húzódott.
219

  

Somogy későbbi megyeszékhelye, Kaposvár is megszenvedte a szabadságharc eseményeit. 

1702-ben a birtokos, Esterházy Pál úrbéri szerződést kötött a város megmaradt lakosságával. 

Az első „kaposi” urbárium erősen megnyirbálta addigi jogaikat, és jelentős jobbágyi 

szolgáltatásokra kötelezte őket.
220

 A város azonban minden tekintetben vesztesként került ki a 

küzdelmekből, ugyanis gyors egymásutánban két katasztrofális tűzvész is pusztította. Először 

1705-ben égett le, mikor a városban lévő szerb és magyar katonák összeverekedtek, 

másodszor pedig három évvel később, a Bottyán János visszavonulásakor kialakult utcai 

harcok közepette.
221

  

A megye lakosságát a szigetvári vár katonasága, a császári katonaság és a kóborló kuruc 

csapatok is „zaklatták”.
222

 A viszonyokat jól tükrözik Madarász alispán szavai: „valaki mit 

akart az Vármegyébe, azt mivelte.”
223

 A vármegye is panaszkodott az Udvari Haditanácsnál, 

hiszen az ide bekvártélyozott szerb csapatok nem elégedtek meg a hadtáp-területen a 

számukra biztosított ellátással, hanem egyrészt jóval többet követeltek, másrészt önkényesen 

szereztek ellátmányt önmaguk számára.
224
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Károlyi Kilitinél elszenvedett vereségének hírére Bottyán János hétezer lovasával átkelt a 

Dunán és Pest vármegyéből egészen Szigetvárig hatolt, de a vár ostromáról – gyalogság 

hiányában – kénytelen volt lemondani. Bottyán megjelenése rendkívül buzdítólag hatott a 

somogyi kurucokra. A vármegye erdőségeiben bujkálók rövidesen jelentkeztek az öreg 

tábornok előtt. Az önként jelentkezők mellett további toborzásra, a sereg létszámának 

növelésére volt szükség. Bottyán Somogy vármegye területét jelölte ki „hadfogadó területül” 

Sándor László (1704-ben már harcolt csapataival Somogyban) és Horváth Mihály számára, 

hogy ezredeiket kiegészítsék.
225

 Őszre akkora létszámúvá nőtt a sereg, hogy Bottyán már 

támadólag léphetett fel a császáriak ellen. 1705 végén építtette ki az ún. „Sió-vonalat”. De La 

Riviere francia hadmérnök tervei szerint készítettek földsáncot Foknál és Hidvégnél is. 

Ezeknél állandó őrséget tartottak, akiknek az ország belsejébe betörő rácokat kellett 

feltartaniuk és visszaszorítaniuk.
226

 Ezek után Bottyán Veszprém vármegyébe vonult, Béri 

Balogh Ádám és Hellebronth János pedig ismét Szigetvár alá érkezett csapataikkal, majd 

ostrom alá vették a várat, megfelelő mennyiségű és minőségű felszerelés hiányában azonban 

ekkor is eredménytelenül jártak. Béri Balogh – Hellebronthot hátrahagyva a várnál – a hozzá 

csatlakozó Sándor László seregeivel Zala vármegye felé indult.
227

 

A sikeres toborzásnak és Bottyán János ismételt megjelenésének köszönhetően felcsillant a 

győzelem kivívásának a reménye Somogyban. A generális magához vette Hellebronth 

csapatát, átkelt a Dráván, és a Dráva-Száva közén hadakozott. Az ezt követően a Sió felé 

vonuló Bottyánt császári parancsnokok – kiegészülve a szigetvári őrséggel – megpróbálták 

bekeríteni, de mire a Sióhoz értek, a kuruc csapatok már átkeltek. A császáriaknak mégis 

sikerült Bottyán utóhadát Igalnál utolérni és legyőzni. A csata igen nagy öldöklés közepette 

zajlott, és a menekülő kurucok, hogy egérutat nyerjenek, felgyújtották a községet, melynek 

során elpusztult a templom és a régi kolostor is. Bottyán János a következőket írta a harc után: 

„Én mindenemet elvesztettem az ellenség miatt az igali sáncban.”
228

 A generális 

Simontornyára érkezve kapta kézhez a somogyi református vallású nemesek petícióját, akik 

14 pontban sorolták fel sérelmeiket és kívánságaikat. Panaszaik elsősorban a kurucok által 

1705-ben elkövetett fosztogatásokra vonatkoztak, amelyek a későbbiekben is gyakoriak 

voltak.
229
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Szigetvár blokádjának újabb kudarca azt eredményezte, hogy ténylegesen kiszorultak a kuruc 

csapatok a régióból, a császári hadvezetés a nagyobb központokba rác egységeket vezényelt, 

hogy állandósítsa a területi nyereségeket. Pécsre 130 katonával „rác kapitányt” (Raitzischer 

Kapitain, Рацког Капетана) vezényeltek, akinek az volt a feladata, hogy a Szigetvár-

Szentlőric-Pécs vonalat, azaz a dél-somogyi, dél-baranyai területet védelmezze, és a délről 

vagy keletről érkező betöréseket felügyelje, és megakadályozza.
230

  

1707-ben Béri Balog Ádám csapatai számos alkalommal megjelentek Somogyban, sikeresen 

szorították vissza a rácokat és többször a Dráván túl is portyáztak. Az év nagy részében 

Sándor Lászlónak és Zana Györgynek főleg somogyiakból álló csapatai felügyelték Somogy 

vármegyét, illetve tartották szemmel Szigetvárt és Eszéket. Részben ennek köszönhetően 

tagozták be a császáriak, az elsősorban szerb katonákból álló igali helyőrségét a 

szigetváriba.
231

 A császári hadvezetés minden eszközt bevetett a kurucok visszaszorítása 

érdekében. 1707. június 18-án azt az utasítást küldte a Brodba Herbensteinnek, hogy hajtson 

végre kisebb támadásokat a kurucok ellen a Szigetvár-Pécs térségben, és okozzanak 

bármilyen mértékű kárt ellenfelüknek, hogy ez által megkönnyítsék a fő egységek harci 

tevékenységét. Azért preferálta az Udvari Haditanács a kisebb támadásokat, mert tisztában 

voltak azzal, hogy nem áll rendelkezésükre jelentősebb hadi potenciál.
232

  

1707 végére azonban feloszlatták, illetve más csapatokhoz osztották be Sándor és Zana 

seregeit, és ezzel kivonultak Somogyból a kurucok, csupán Siófokon és Hidvégen maradtak 

Domonkos Ferenc hajdúezredéből egyes alakulatok. 

1708-ban Bottyán János helyett Esterházy Antalt nevezte ki Rákóczi a Dunántúl vezényletére. 

Ismét megpróbáltak Somogyból katonákat toborozni, Béri Balog és Kisfaludy is járt ez 

ügyben a vármegyében. A brigadéros főhadiszállása ezen év tavaszán Nagybajomban volt.
233

 

Esterházy a csapatok ellátásának javítása érdekében gyűlésre hívta Sümeg várába a dunántúli 

vármegyék képviselőit. Ezen a gyűlésen Pesthy Ferenc vármegyei jegyző képviselte 

Somogyot. Az egybegyűltek 12.000 forintot szavaztak meg az ellátásra, melyből Somogyra 

1268 forint 50 dénár jutott. Egyúttal döntöttek a somogyi alispán személyét illetőleg is. Az 

addigi alispán, Szegedy Pál – mint már említettük – császárhű volt, ezért a helyére Esterházy 

Sankó Boldizsárt ajánlotta, aki nagy vagyona és a vármegye nemessége körében tapasztalható 
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népszerűsége folytán jó választásnak tűnt. Sankó azonban nem fogadta el a megbízást, 

helyette Lengyel Miklós lett az alispán.
234

 Feladata nem volt egyszerű. Neki kellett 

gondoskodnia a kuruc csapatok ellátása céljából kivetett adók és terményjárandóságok 

behajtásáról. Somogy – nem kis erőfeszítések árán – teljesítette kötelességeit. Rákóczi 

csapatainak Trencsénnél elszenvedett veresége igencsak elbizonytalanított számos somogyi 

nemest, akik a kudarc hatására hátat fordítottak a szabadságharc ügyének. Ennek ellenére 

1708-ban még a kurucok tartották kezükben Somogyot, 1708 végén Kisfaludy ezredes 

táborozott itt, feladata elsősorban Szigetvár felügyelete volt.
235

 A császáriak komoly 

várakozásokat fűztek ahhoz, hogy ebben az évben kiverik a Dél-Dunántúlról a kurucokat. 

Herbenstein azt az utasítást kapta, hogy ha megindulnak a somogyi hadmozdulatok, 400 

lovassal és 600-800 gyalogossal azonnal törjön be Szigetvár-Pécs környékére, és segítsen 

kiűzni a kurucokat.
236

 

1709-ben végleg kiszorultak a kurucok Somogyból, az 1710-ben tartott vármegyei gyűlés 

pedig már arról intézkedett, hogy a rejtekhelyeken húzódó lakosság mielőbb térjen vissza 

lakóhelyére.
237

 Szigetvár kapitányának külön jelzi az Udvari Haditanács, hogy a város körüli 

falvakba visszaköltözhetnek a rácok által elűzöttek.
238

  

Már 1710. szeptemberében megtörtént a szabadságharc miatt fegyverben lévő katonaelemek 

racionalizálása. Szigetvárra vonták össze a szigeti és a kaposvári hajdúkat. Ugyanekkor 

differenciálták Szigetvár katonai vezetését is. A vár élére főkapitányt (Ober Capitain) 

neveztek ki Schranz személyében, továbbá egy kapitányt (Capitain) Kaposi Pantalia, illetve 

egy hadnagyot (Leutnant) Barics György személyében. A katonaság összetételét mutatja, 

hogy a kapitány és a hadnagy is délszláv volt.
239

  

A szabadságharc leverését követően megkezdődött az itt állomásozó császári csapatok 

elhelyezése. A császári seregből öt század került Somogyba és két század Szigetvárra.
240

 A 

katonaság elsősorban rác, kisebb részben német anyanyelvű katonákból állt. Huyn külön 

kérvényezte az Udvari Haditanácstól, hogy a „rác milicia” maradjon Szigetváron, továbbá 

mentesüljön az adóterhek alól.
241

 Felhívta a figyelmet arra is, hogy az utódjául kinevezett 
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szerb nemzetiségű Kaposi Pantaliának meg kellene őriznie a tisztségét az eredményes katonai 

irányítás érdekében.
242

 Az Udvari Haditanács jóváhagyta Huynnak a szerb katonaságra 

vonatkozó kérvényét.
243

  

Az Udvari Haditanács rendelkezése értelmében a régióban egyedül Szigetváron maradt 

katonaság, mégpedig 164 gyalogos és 112 lovas katona 1712-ben, ami a többi erődítmény 

adataival összevetve komoly létszámnak mondható. Ugyancsak jelentősnek kell tekintenünk 

az erődítményekbe elhelyezett katonaság egészének fenntartására fordított évi 70620 rajnai 

forintot.
244

  

Szigetvár, a térségben szinte egyedüliként, érintetlenül került ki az 1686 és 1711 közötti 

viszontagságos időszakból. Ez tetemes előnyt biztosított számára Somogy és Baranya 

vármegyék más településeihez képest. A stabil állapotoknak köszönhetően mind 

közigazgatási, mind infrastrukturális szinten mérvadóvá vált Somogyban.  

Huyn politikája jelentős mértékben meghatározta a következő évszázadokra Szigetvár etnikai 

összetételét, azáltal, hogy nagyban elősegítette a szerb lakosság konszolidációját.  

 

A szabadságharc megbénította a kamarai igazgatást, és a császár a kuruc mozgalom 

leszerelésére irányuló politikai meggondolásból 1709. június 7-i rendeletével eltörölte a Budai 

Kamarai Adminisztrációt. Ezzel a kaposvári kerületben és egész Somogyban megszűnt a 

kamarai igazgatás. A szatmári békekötést az 1711. július 3-án tartott vármegyegyűlésen 

jelentette be Madarász László alispán.
245

 

Az 1708. évi pozsonyi országgyűlésen bízták meg az ott követként megjelent Madarászt a 

somogyi birtokosok, hogy alispánként vegye át a vármegye közigazgatásának irányítását. 

Madarász személyében egy ambiciózus, Somogy megyét és a régiót jól ismerő birtokos vált 

vezető tisztviselővé (Madarász a század első éveiben Somogy megye jegyzője volt).  

A Rákóczi-szabadságharc erősen éreztette hatását a vármegyei tisztikar működésében is. 

Főispán, alispánok, szolgabírók szinte egyáltalán nem tartózkodtak a megye területén a század 

első évtizedében („… hogy mivel ezen nemes vármegyének semmi gondviselője nincsen” – 

tájékoztatta a közgyűlést az 1710-es állapotokról Madarász László alispán).
246

 A vármegye 

tisztviselői, a nagybirtokosok tiszttartói elmenekültek a megyéből. Ennek következtében a 

megyei igazgatási szervezet működése majdnem teljesen megszűnt. Ezt a hiányt és problémát 

                                                           
242

 Gavrilović, 2005. 83.  
243

 Gavrilović, 2005. 141.  
244

 Gavrilović, 2005. 211.  
245

 Gőzsy, 2003.a. 136.  
246

 SML, IV. 1. x. 129.  



 60 

felmérve Nádasdy Tamás főispán 6 pontból álló utasítást küldött 1711. június 14-én a szinte 

egyedüliként Somogyban tartózkodó megyei tisztviselőnek, Madarász László alispánnak. 

Ebben felkérte, hogy tekintse át az 1700. évtől kiállított, elsősorban gazdasági iratokat, 

azokról számoljon be a következő év decemberéig, vegye fel a kapcsolatot valamennyi 

perceptorral, mutassa be minden egyes településre vonatkoztatva a kivetett adók nagyságát, 

illetve azt, hogy milyen alapon („micsoda fundamentumbúl”) lett kivetve, és mindezeken felül 

ismertesse a megye aktuális állapotát.
247

 Madarásznak arról is tájékoztatnia kellett a főispánt, 

hogy kik lehetnek alkalmasak szolgabírónak vagy esküdteknek.
248

 

A helyzetet tovább nehezítette, hogy az egyetlen potenciálisan számba vehető tisztviselő is 

akadályoztatva volt. Madarász ugyanis „beteges állapota” miatt nem tudott megjelenni a 

megyegyűlésen, és egyrészt ezért nem tudott tájékoztatást adni a kért számadásokról, másrészt 

a kiszabott munka – hatalmas mennyisége miatt – teljesíthetetlennek bizonyult.
249

 

 

3. A megye területe és határai 

A visszafoglaló háborúk után tisztázni kellett az illetékességi határokat is, mind Somogy 

vármegye közigazgatási határait, mind a Veszprémi püspökség somogyi plébániáinak határait. 

Erre annál is inkább szükség volt, mivel a határok kérdése számos problémát vetett fel. A 

vármegyének elsősorban a keleti, illetve északkeleti határaival kapcsolatban jelentkeztek 

konfliktusai Baranya, Tolna és Veszprém vármegyékkel, míg a Veszprémi püspökségnek a 

zágrábi és a pécsi egyházmegyével támadtak vitás kérdései.
250

 

Az újjáépítés egyik gátja az volt, hogy a vármegye határai nem voltak pontosan megállapítva, 

mert azok a hódoltság alatt többé-kevésbé elmosódtak. A határok megállapítása számos vitát 

indukált a régióban. A megyék igyekeztek ugyanis a határaikat minél inkább kiterjeszteni, 

hogy egyre több községet tudhassanak magukénak a megyére kiszabott hadiadó könnyebb 

beszolgáltatása végett.
251

  

Somogynak a századfordulón egyáltalán nem voltak vitás ügyei a korábbi „megye-társ” 

Zalával. Annál inkább a többi szomszédjával. A „problémás esetek” közül a legkisebb 

konfliktusa Veszprém megyével volt, igaz pont ezek az ellentétek húzódtak a legtovább, és 
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váltottak ki a későbbiekben igen nagy vitákat.
252

 Az 1710. május 11-én Szigetváron tartott 

megyei közgyűlésen olvasták fel Veszprém megye levelét, amelyben a siófoki és a 

mezőkomáromi lakosok kétfelé adózása dolgában kértek megfelelő határozatot a megyétől. 

Eszerint az említett települések lakói (jóllehet Veszprém megyében laktak), egy Somogy 

megyei puszta használata miatt ugyanúgy „exigáltattya” őket Somogy mint Veszprém 

vármegye.
253

 

Tolna és Somogy között nem volt olyan éles ellentét a határok kérdésében, mint Tolna és 

Baranya, illetve Somogy és Baranya vármegyék között. Ez azért is figyelemreméltó, hiszen 

több olyan, a hódoltság után somogyivá vált helységet ismerünk, amely a középkorban 

Tolnához tartozott.
254

 Természetesen ez nem jelentette azt, hogy konfliktusok nélkül zajlott a 

rendezés. Erre kellő garanciát jelentett Broderich Andrásnak, Tolna vármegye alispánjának 

konfrontációt bátran vállaló személye. Broderich kemény harcot indított Baranya és Somogy 

vármegyékkel szemben a határokkal kapcsolatban. Fennmaradt egy összeállítása, amelyet 

1695 decemberében készített azokról a helységekről, amelyek – szerinte – régi idők óta 

jogosan Tolnához tartoztak.
255

 Ebben – többek között – Som, Kiliti, Ádánd, Jut, Endréd, 

Törökkoppány, Igal és Kaposvár helységek vannak tolnai helységekként megemlítve.
256

 

Középkori oklevélre támaszkodva közli azoknak a helységeknek a jegyzékét, amelyeket a 

somogyiak még „erőszakkal” választottak el Tolnától.
257

 Egy másik, szintén a tolnaiak jogait 

bizonyítani igyekvő irat szintén számol Kaposvárral, továbbá a környékén fekvő 

Szentbalázzsal, Sántossal is.
258

 

A Broderich-féle jegyzéken szereplő helységekre mindegyik érintett megye igényt tartott.
259

 

Így a vármegye keleti határait csak hosszas helyszíni szemlék, határjárások és tárgyalások 

után lehetett meghatározni. Ezek eredményeképpen, illetve az 1696. januárjában a hidvégi 

lakosság és a császári csapatok között történt incidens
260

 hatására Esterházy Pál nádor 1696. 
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március 15-én kelt leiratával egyrészt a Somogy és Tolna, másrészt a Somogy és Baranya 

közötti határokat is kijelölte. E szerint Somogy északkeleti határát a Sió folyóban állapította 

meg. Így az ettől délre eső helységeket (Hidvég, Igal, Kiliti, Koppány, Ádánd stb.), valamint 

az Almamellékig terjedő vonalon fekvő falvakat Somogy területéhez csatolta, ellenben Ozora, 

Tamási, Dombóvár, Döbrököz, Pincehely helységeket Tolnának ítélte oda. A kérdés azonban 

nem zárult le a nádori ítélettel, és még az 1710-es évek elején is felmerültek viták ezzel 

kapcsolatban. Miután például a Somogy megyei comissarius három Tolna megyei falutól is 

kért kenyeret Schilling obester részére, a tolnai alispán, Broderich mérges levelet írt neki 

(„Kegyelmed, hagyjon békét Tolna vármegyének; parancsoljon Somogyban, hiszen hála 

Istennek én még meg nem holtam.”).
261

 

Sokkal nehezebb volt a Somogy és Baranya közötti határ megállapítása, itt ugyanis a 

vármegye szempontjából is kulcsfontosságú településnek számító Szigetvár hovatartozása 

okozott nehézséget.  

Szigetvár stratégiai szerepe teszi érthetővé, hogy Somogy vármegye nem fogadta el Esterházy 

Pál nádor azon 1696-ban kelt ítéletét, mely szerint Szigetvárt és a környező falvakat 

Baranyához kellett csatolni. Az évekig húzódó ügy végén a nádor 1699. június 23-án, 

Kismartonban kelt ítéletlevelével a pécsi püspökség alapítólevelére támaszkodva Szigetvárt 

Somogy vármegyéhez sorolta.
262

 

Somogy megye déli határait tekintve Körös megyével, illetve a határőrvidékkel támadt vita a 

Répás-kerülettel kapcsolatban. Zákány településnél a Dráva kettéágazik, és Bélavárnál 

egyesül újra. Ezt a szigetet nevezik Répásnak. A terület a középkorban és a kora újkorban 

Somogyhoz tartozott. Ezt az állapotot támasztotta alá az a geográfiai tény, hogy a terület a 

Dráva folyásától északra fekszik. A visszafoglaló háborúk után azonban horvát határőrök 

foglalták el önkényesen (violenter occuparunt), és Somogy vármegye 1692. november 7-i 

tiltakozása ellenére sem adták vissza a területet. 1752-ben a varasd-károlyvárosi generalatus 

területéhez csatolták.
263

  

                                                                                                                                                                                     

oka, hogy Somogy és Tolna is a magáénak tekintette őket, így mindkét megye részére adózniuk kellett, és ebben 
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V. Szigetvár fekvése és városképe 

 

A város fejlődését külső környezete is nagyban befolyásolta, így fontos annak bemutatása is. 

Elsőként a tartósan ható földrajzi adottságokat mutatnám be.
264

 Szigetvár a Zselic déli 

peremén fekszik, a Dráva völgye felé átmenetet képező csaknem tökéletesen sík területen, 

melyet az Almás-patak oszt ketté.
265

  

A földrajzi tényezők közül az úthálózat szerepét kell kiemelni. Szigetvár életében 

meghatározó volt a Somogyon átvezető ország- és postaút, amely Kanizsától Szigetváron 

keresztül Pécsig vezetett. Ezen kívül kisebb országutak mentek a városból Nagybajom, 

Kaposvár és Orci felé. Tehát egy országos postaút, három kisebb országút és számos 

partikuláris érdeket szolgáló, a szomszédos falvakba vezető út határozta meg Szigetvár 

központi szerepét. A kelet-nyugat irányú forgalom önmagában nem eredményezett centrális 

szerepet. Szigetvár akkor vált központtá, amikor a hadiutak, illetve katonasághoz kapcsolódó 

kereskedelem miatt működött az észak-déli irányú forgalom, így ugyanis Szigetvár két fontos 

vonal kereszteződésébe került, ami geopolitikailag felértékelte szerepét. Az észak-déli 

irányultság azonban (részben a katonai funkciók csökkenése miatt) keletre tolódott, és 

„elhagyta” Somogy vármegyét. Ehelyett a szlavón-baranyai vonal (Eszék-Pécs), illetve sokkal 

inkább a dunai hajóút funkcionált. Ez láthatóan visszavetette Szigetvár piacközponti szerepét. 

Azok a települések emelkedtek ki a régióban 18. század végére (vagy már korábban is), 

amelyeknek több irányban voltak kapcsolataik, így Kanizsa, Keszthely és Pécs helyzete 

tovább erősödött.
266

  

Ahogy a 16-17. században is találhatunk erre vonatkozó adatokat, a 18. században viszonylag 

jelentős szerepet játszott a Dráva közelsége a város életében, ám dominánssá nem vált.
267

 A 

források alapján azonban úgy tűnik, hogy a szigetiek közvetlenül már nem használták ki a 

folyó nyújtotta lehetőségeket, annál inkább közvetve a halforgalmat bonyolító szigeti 

kereskedők. Az Almás-patakot, illetve a hozzá kapcsolódó mocsaras részeket elsősorban 

halászatra, illetve teknős- és rákgyűjtésre használták.  
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Az úthálózat Somogy megyében a 18-19. század fordulóján
268

 

 

A város életében – mint látni fogjuk – meghatározó szerepet kapott a szőlőtermesztés, melyet 

a környező szőlőhegyeken, elsősorban Turbékon műveltek. Mivel a városnak saját 

promontoriuma nem volt, extraneusként bírtak szőlőt a szigetiek. A város környékén termelt 

borok ugyan még regionálisan sem tettek szert ismertségre, ám a szigetiek számára 

meghatározóak voltak.  

                                                           
268

 T. Mérey, 1997. 173. alapján.  
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Nagy Sziget városa a Sziget elnevezésű belvárosból (interius oppidum),
269

 továbbá két 

külvárosból, a pécsi (suburbium Quinque Ecclesiensis) és a kanizsai külvárosból (suburbium 

oppidi Canisiensis) állt. A városrészek kelet-nyugati felosztásának köszönhetően a város ilyen 

irányban növekedett, a határbeli lehetőségek miatt azonban inkább az észak-déli 

terjeszkedésre volt mód. Főleg a pécsi városrész növekedett – elsősorban – északi irányba, 

illetve a Kanizsai városrész felől tapasztalhatunk Turbék irányába bizonyos fokú kisugárzást.  

Az 1740-es években többször csak külső és belső várost különböztettek meg egymástól, ekkor 

az utóbbin a belső és a kanizsai városrészt értették együttesen.
270

 A város a vár mellett terült 

el, az Almás-patak felett híd kötötte össze őket. A 18. században két hídja volt a településnek, 

az egyik a kanizsai külvárosban, a másik a pécsi külváros irányában.
271

 A Pécsi kapunál lévő 

hidat ingyenmunkával építette a lakosság.
272

 A kanizsai kapu előtt a vízfolyások miatt igen 

posványos volt a terület.  

A városrészek közül messze legtöbben a pécsi külvárosban éltek, a belvárosban körülbelül 

ennek ötöde-hatoda, míg legkevesebben a kanizsaiban laktak. A pécsi városrészben az egész 

korszakban előfordultak puszta telkek, melyek a másik két helyen nem voltak. A belvárosiak 

közül többeknek volt a kanizsai külvárosban kisbirtoka.
273

 A városkapukat (porta) a város 
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ellentétes pólusain nyitották a falban már a középkorban.
274

 A két városkapunál sorompók 

álltak, melyek közül a kanizsaihoz idővel sorompóház is épült, a kanizsai sorompó mellett állt 

a vachter, az éjjeli őr háza is. A pécsi kapunál az 1750-es években alakult ki ez az 

infrastruktúra. A kamarai igazgatás alatt a várbeli katonák adtak itt őrséget.
275

 Az 1700-as 

évek elején megépült a város déli kapuja, melyet siklósi vagy déli kapu elnevezéssel 

illettek.
276

 

A kanizsai kapunál állt a vámtiszt háza.
277

 A pécsi kapunál lévő vámhely nagyobb forgalmat 

bonyolított, a kanizsai városrész csupán a nagyobb társadalmi presztízse miatt adott otthont a 

vámtisztnek. A vámszedés funkcióját ellátó sorompóknál általában egy hajdú, egy sorompós, 

egy éjjeliőr és a vámos állt.
278

 A két sorompó között egyenes út ment, melyet „Vám utcának” 

neveztek.  

A Neffczern Jakab birtokba iktatásával kapcsolatos jegyzékekből kiderül, hogy a kanizsai 

külvárosban 20 ház, a pécsi külvárosban 297, a belvárosban 47 ház volt (összesen 364 házat 

írtak össze a városban).
279

 Átlagban a legkisebb telkek a belvárosban voltak, míg a 

legnagyobbak a kanizsai külvárosban, és ezektől csak kevéssel lemaradva a pécsi külvárosban. 

A pécsi elővárosban több uradalmi udvarház és épület is állt.
280

  

1765-ben katonák bekvártélyozása miatt összeírták a belvárosi házakat.
281

 Ez az összeírás 

csupán 40 házat jegyzett fel, melyek közül három ház volt háromszobás, tizenhárom 

kétszobás, huszonnégy pedig egyszobás. A háromszobás házak egy kivételével kamrával is 

rendelkeztek, a kétszobások közül azonban csak három, az egyszobások közül pedig csak 

négynek volt kamrája.
282

 A pécsi városban lévő házak nagy része egy szobából és konyhából 

állt.  

A belvárosban állt természetesen a városháza, és itt kaptak helyet a nemesek (Czindery, 

Batthyány, Melczer, Vécsey), megyei tisztviselők által fenntartott házak és az azokhoz tartozó 

telkek is, amelyek adómentes telkek voltak.
283

 A városháza kétszintes épület volt, a felső 

szinten két szoba volt, az egyiket levéltárnak használták, a másikban az üléseket folytatták. 
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Alul négy helyiség volt kialakítva, melyet a század nagy részében kézműveseknek adtak ki 

bérbe.
284

  

1784-1785-re jelentős bővülést tapasztalhatunk a házak számában. A II. József idején történt 

összeírás már 531 házat jegyzett fel, amely az 1750-es évek elejéhez képest 46%-os 

növekedést jelentett.
285

 Ez nyilvánvaló összefüggésben van a lakosságszám növekedésével. A 

házak gyarapodása elsősorban a pécsi városrészt érintette, de a másik két városrészben is 

tapasztalható, főként a kanizsaiban. A birtokos a pécsi városon kívül biztosított cenzuális 

földeket a házépítőknek. Egy 1790-ben készült összeírás 527 házat írt össze a városban, 64-et 

a belső, 59-et a kanizsai és 404-et a pécsi városrészben.
286

 A százalékos arányokat nézve 

növekedés a kanizsai városrészben volt tapasztalható a század második felében (erről a 

társadalmi fejezetben lesz szó bővebben). A század közepén még csak a házak 5%-a volt 

ebben a városrészben, a század utolsó évtizedére már 11%-a. Ennek az lehetett az oka, hogy 

leginkább a kanizsai városrészben tudtak terjeszkedni, itt volt lehetőség a telkek megosztására.  

Házak számának növekedése 1749 és 1790 között
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A város mellett egy halastó volt, melyről azt olvashatjuk, hogy az „igen szép” volna, ha az 

árkokat és a mocsarakat a város körül rendesen kitisztítanák. A tó el volt mocsarasodva, és 

nem szolgáltatott vizet, annak ellenére, hogy 8-10 gazdag forrás is táplálta.
287

 

Az 1760-as és az 1770-es években egyre több gondot okoztak a helyi vízfolyások mind a 

városnak, mind a várnak. A problémát az Almás vizének szabályozása, illetve a vár körül 

létesített csatorna igen gyors tönkremenetele okozta. Az Almás vizét a postautak 

helyreállítása miatt kellett szabályozni, míg a kanális tönkremenetelében több tényező is 
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közrejátszott. A városlakók szerint elmulasztották a karbantartását, a katonai vezetés és a 

birtokos szerint azonban a városlakók nem használták rendeltetésszerűen a csatornát. Nem a 

hídon, hanem a csatornán hajtották át csordáikat és szekereiket. A víz így elrekesztődött, és a 

vár melletti bozótosban gyűlt össze.
288

  

A vízfolyások rendezetlensége az érintetteket csak a saját szempontjukból érdekelte. A 

szigetváriak természetesen a saját káraikat sorolták, amelyek valóban súlyosak voltak. Még a 

szárazabb időszakokban is víz alá kerültek a rétek, egy-egy nagyobb eső után, és nem egy 

esetben félő volt, – kis túlzással – hogy „végre még az házaikban, és kerteinkben is a víz 

uralkodjék”.
289

 Ugyanakkor a katonaság is a saját szemszögéből vizsgálta a helyzetet. Joggal 

féltek, hogy ha a vizek megáradnak, a csatorna töltését elmossák, és ez „a várnak is igen nagy 

kárára fogh lenni”. Emiatt a vármegye, a katonai vezetés és a magisztrátus új kanális építését 

határozták el.
290

 Elsősorban a vár körül felgyülemlett vizet kellett elvezetni, amely egyre 

nagyobb károkat okozott egyrészt az épületben, másrészt a hadi felszerelésben. A vár 

problémája nem igazán foglalkoztatta a birtokosokat. Miként Szily Ádám, úgy Festetics Lajos 

sem sietett a helyzet megoldásával. A vár kapitányának azt válaszolta Festetics a sürgős 

munka kezdetét firtató kérdésére, hogy ő nem tehet arról, amit az előző birtokos 

elmulasztott.
291

 Mesterházi János, a vár ekkori kapitánya – érvei között az ország védelmi 

képességének csorbulását is felsorakoztatva – több levelet is írt a katonai vezetésnek, de 

Pálffy Lipót generális csupán sajnálkozását fejezte ki a fejlemények miatt. Ez a tétova 

hozzáállás jellemezte a munkálatokat, és emiatt váratott sokáig a tényleges megoldás, amely 

az Almás folyásának egészen a Dráváig történő megtisztítása lett volna. Amíg ezt nem tették 

meg, addig teljesen hiába ügyködtek a város területén az Almással. A birtokos és a városlakók 

egymásra mutogattak, Somogy pedig Baranya vármegyére várt. Csordogált a pénz a 

munkálatokra, de ezzel csak a tüneti kezeléseket fedezték. Helyesen állapította meg sokadik 

panaszában Mesterházi János: „minden ásás, vésés, és arra fordéttandó költség haszontalan” 

volt.
292

 

A víz elvezetését az 1780-as évek végére úgy oldották meg, hogy a vár felett 12 kilométerre 

északra kétfelé választották az Almás-patakot, úgy, hogy a vár délnyugati sarka és a város 

északnyugati sarka között egyesült ismét, és közvetlenül a régi töltés mellett vezették el. Ezzel 
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megszűnt a nagy tó, a helyén pedig egy igen termékeny rét jött létre,
293

 amely igen nagy 

jelentőséggel bírt a szűk határral rendelkező város számára. A vizek elvezetését a 19. század 

elején rendezték csatornákkal a Csertő és Szigetvár közötti bozótos vidéken.
294

 

Magyarország belső területeinek felvétele II. József idején, 1782-1785 között történt meg. A 

térképészeti felméréshez hét kötet országleírás (Landesbeschreibung) készült. Szigetvár 

földrajzi helyzetéről többek között a következőket olvashatjuk: A várat körülvevő Almás 

patak a városnál nagyon erős, járhatatlan mocsarat alkot. A mocsár állandóan járhatatlan, a 

rétek ugyancsak, mivel azok, amelyek a mocsárral határosak inkább nedvesek, mint szárazak. 

Az itt húzódó országút, valamint az egyéb utak csupán nedves időben járhatók nehezen.
295

 

1810-ben az I. Ferenc által a napóleoni háborúk nyomán elrendelt országleírás keretében egy 

hadmérnök viszonylag részletes leírást adott a várról, amelyet a várossal egy 15 lépés hosszú 

és 24-30 lépés széles híd kötött össze. Egészen jó állapotúnak ítélte a várat, amelyet esetleges 

védekezés esetén jól fel lehetne használni. Erős és szilárd építményként jellemezte (annak 

ellenére, hogy a bal oldali fala beomlott), istállókkal, téglafallal, sarokbástyákkal (a helyzetre 

és a hadmérnökre jellemző, hogy a török templomot építőanyagnak javasolta). A vár falait 3 

öl magasnak és 15 láb vastagnak határozta meg, majd beszámolt még arról, hogy az Almás-

patakot vezették be a várárokba.
296

 A belső vár régi, nevezetes tornyát 1788-ban egy 

villámcsapás ledöntötte.
297
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VI. Szigetvár kamarai igazgatás alatt 

 

A török hódoltság után külön státusza volt Sziget városának és a várnak. A város Nagy Sziget 

(Magnum Szigeth, Gröss Siget) néven külön birtokot alkotott a település környékén lévő 

földterülettel együtt, a várban (Arx Szigeth, Fortalitium) pedig katonaság állomásozott.  

A visszafoglalt területek többségét a Magyar Királyi Kamara vette birtokába.
298

 A kamarai 

igazgatás alatt álló területet kisebb egységekre, tiszttartóságokra osztották. Ezek élén a 

tiszttartó, a provizor állt, aki kerületének igazgatását és gazdasági kiaknázását végezte, 

továbbá a katonaságnak élelmet, szállítóeszközöket és munkáskezeket biztosított. Szigetvár is 

kamarai igazgatás alá került, és a 18. század első felében a Kamarával állt szerződéses 

(contractualis) viszonyban.
299

  

A másik fontos tényező, ami befolyásolta a város életét, hogy Szigetvár – mondhatnánk –

„katonai város” volt. A vár a hadbiztossághoz (Kriegskommissariat) tartozott. Az itt 

tartózkodó katonaságot élelmiszer-, illetve gabonaraktárakból látták el. Bizonyos szigetvári 

szántóföldek ezekhez a raktárakhoz voltak rendelve.
300

 Az itteni raktárak szélesebb 

érdekeltségeket is kielégíthettek. Például, amikor az 1736-ban tartott országos gyűlés 

(regnicolaris concursus) tervezetet (schema) készített arról, hogy országos szinten a központi 

raktárakba mennyi gabonát kell a megyéknek beszállítaniuk, Somogy és Tolna megye 

raktáraként Szigetvárt jelölték meg, és ez így is maradt a század első felében.
301

  

A hódoltság utáni időszakban, mikor még a vármegyei rendfenntartó erők nem álltak fel, az 

uralkodó a szigetvári kapitányt kérte fel, hogy az elszaporodott gonosztevőket, rablókat a 

vármegyével együttműködve kézre kerítse.
302

 A közbiztonság fenntartása szempontjából 

jelentős szerepet játszott a szigeti milícia a vármegyei fegyveres testület szélesebb körű 

kialakításáig. A vármegye tehát rá volt utalva a szigeti katonákra, ugyanakkor a sereg ellátása 

miatt is alárendelt szerepet játszott. A várban szolgálók szükségletei meghatározták a 

szigetvári kézművesek tevékenységi formáit. A katonák élelmiszer és dohány igénye a 

szűkebb régió mezőgazdasági tevékenységét és az ezt felvásárló szigeti kereskedők forgalmát 

határozta meg. Mint a kereskedelemmel foglalkozó fejezetben bővebben kifejtésre kerül, a 

szigetvári kereskedők egyértelműen specializálódtak a katonaság ellátására, és a szigeti 

mellett az eszéki, kisebb mértékben a brodi csapatokat is igyekeztek ellátni.  
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A vármegye és a várbeli katonaság olykor kényszerű és hierarchizált kapcsolata miatt 

előfordultak nézeteltérések. Például abban a tekintetben, fizessen-e adót a katonaság. Johann 

Huyn ezredes két levelében is nyomatékosan figyelmeztette Somogy vármegyét, hogy a 

szigetvári katonaságot semmifajta adóra ne kényszerítse.
303

 Huyn itt tartózkodása alatt közte 

és a város között korrekt, jó viszony alakult ki, ami pozitív hatással volt a város gazdasági és 

társadalmi fejlődésére. Huyn praktikus szempontból tekintett a Szigetvár környékén lakó 

nemzetiségekre. A cigányságot a várbeli és a vár környéki munkák miatt integrálta, míg a 

szerbeket részben – mint láttuk – katonai, részben kereskedelmi tevékenységük miatt. A 

rácokkal kapcsolatos ellenséges viszonya miatt emelt panaszt 1700. szeptember 11-én 

Radonay pécsi püspökkel szemben.
304

  

Szigetvár 1689-es visszafoglalásától kezdve konszolidáltan működött, kézművesei, 

kereskedői ügyesen használták ki a század első negyedében a vármegyében és a régióban 

fennálló átmeneti állapotok nyújtotta lehetőségeket. Szigetvár a stabilitásának köszönhetően 

nagy előnyre tett szert a délkelet-dunántúli térségben. Ennek köszönhetően a század első 

negyedében Szigetvár fejlődése viszonylag jelentősnek mondható. A lakosság száma nőtt, a 

város bővült, jelentős építkezések zajlottak. Az 1720-as évek második felében például a Tolna 

megyei Szakadátról is érkeztek német nemzetiségű kőművesek és velük segédek a tőlük távol 

fekvő, de munkát biztosító Szigetvárra dolgozni.
305

 Ez azért is figyelemreméltó, mert a megye 

többi településén általában a közösségen belül oldották meg a házépítés kérdését.
306

  

 

1. A Commissio Caraffiana 

Szigetvár státuszát – a szigetváriak szemében mindenképpen – a Caraffa-küldöttség 

(Commissio Caraffiana) határozta meg. Ferdinando Caraffa az 1690-es évek közepén kapott 

megbízást, hogy Magyarország egykori hódoltsági területén, továbbá Horvátország és 

Szlavónia területén kezdje meg a közigazgatás meg- és újjászervezését.
307

 A Caraffa-féle 
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bizottság 1698-ban pécsi tartózkodása idején tárgyalta Szigetvár ügyét.
308

 A szöveg eredeti 

német nyelvű változata, illetve a latin nyelvű másolata is fennmaradt a város iratai között.  

A Caraffa által folytatott tárgyalások, illetve az általa kiadott végzések azonban nem mentek 

át a gyakorlatba. Ennek több oka is volt. Egyrészt ezek nem egyeztek meg teljes mértékben a 

bécsi kormányzat elképzeléseivel, másrészt több pontban a magyar rendi érdekekkel is 

ellentétben álltak. Többek között ezért sem lehetett esélye arra Szigetvárnak, hogy a Caraffa-

küldöttség által írásban foglaltakat a gyakorlatban is érvényesíthesse, vagy akár peres eljárás 

során járhassa ki. Ezt azért tartották sajnálatosnak, mert a bizottság megállapításai rájuk nézve 

kedvezőek voltak Ugyanakkor éppen azért, mert a szigetiek a commissio végzéseinek 

érvényesítését várták másoktól, annál inkább igyekeztek önmagukra nézve alkalmazni azokat. 

Így azt mondhatjuk, valójában igen nagy jelentőséggel bírt, mind elméletben, mind 

gyakorlatban Szigetvár mindennapi életében a küldöttség tevékenysége. És ugyanezt 

mondhatjuk ennek lélektani hatásáról, amely alatt kizárólag azt az emocionális tényezőt 

említem, mely szerint önmagukat a bizottság működése alapján privilegizált városnak 

tartották. 1792-ben a birtokossal, Festetics Lajossal szemben viselt úrbéres per során a 

vármegyei küldöttség „az oly igen dicsért” (tantam
309

 dilaudatam Regulationem) jelzővel 

illette a commissio által kiállított iratot.
310

  

A szigetváriak a Caraffa-commissio végzéseit leginkább az úrbéres kötöttségeik elleni 

pereskedés idején hozták fel, bizonyítékként privilegizált státuszukra. A vármegye és az 

országos szervek azonban nem tartották ebben a tekintetben mérvadónak. Úgy értelmezték 

annak megállapításait, mint a város belső rendjének egyfajta rögzítését, véleményük szerint 

azonban semmiképpen nem vonatkoztatható az úrbéres viszonyra, így nem használható fel 

annak értelmezéséhez.
311

  

Ha megvizsgáljuk a commissio által lefektetett pontokat, megérthetjük, miben és miért nem 

egyeztek meg azok a bécsi kormányzat elképzeléseivel. A küldöttség által megfogalmazott 

irat kezdő pontjai az erkölcsi és vallási élet kifogástalan, a katolikus egyház elvárásainak 
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megfelelő gyakorlására figyelmeztetnek. A hitetleneket (infideles/ungläubig), akik közé a 

zsidókat, a törököket, az ortodoxokat, a rácokat, a cigányokat sorolja, a városból és az abba 

foglalt külső városokból el kell távolítani, és őket itt többé ne tolerálják.
312

 Ugyanerre a sorsra 

szánja azokat, akik nem képesek a közösség hasznára lenni, ezek alatt azokat érti, akiknek 

sem uruk, sem „szolgálatuk”, azaz munkájuk vagy hivatásuk nincsen.
313

  

A város későbbi történetét megvizsgálva azt láthatjuk, hogy ezek az elvek – miként az ország 

későbbi történetében – nem találtak követésre, és ebben az időszakban egyáltalán nem 

szolgálták a birodalom érdekeit a régióban. Szigetvár esetében sem voltak életszerűek a 17. 

század végén (gondoljunk csak Huyn tevékenységére), de a későbbiekben sem. Szigetvár 

mindvégig több nemzetiségű és több felekezetű város volt, melynek életében a katolikus 

magyar és horvát lakosság mellett az ortodox és a zsidó vallás képviselői jelentős szerepet 

játszottak.  

Természetesen nem múlt el azonban nyomtalanul a bizottság működése. A szigetiek egyrészt 

instrukciónak, másrészt hivatkozási alapnak tekintették (Laut Löblichen Caraffischen unsere 

Stadt Instruction).
314

 Az etnikai és vallási instrukciókat egyszer sem említették, a város 

státuszát és struktúráját illető megállapításokat annál inkább. A commissionak a város 

közigazgatásáról hozott rendelkezései tartósnak bizonyultak, igaz, a városi magisztrátus már 

korábban is – részben – ilyen formák szerint működött. A város élén a bíró állt, akinek 

betegsége vagy egyéb súlyosabb akadályoztatása esetén a tanács tagjainak a városházán 

kellett összegyűlnie, és a vezetésben őt helyettesítenie. A commissio rendelkezett arról is, 

hogy hetenként két vagy három alkalommal (hétfőn, szerdán, pénteken) tartsanak gyűlést, 

rendszerint délelőtt 9-től 11 óráig, kivételes helyzetben pedig úgy, ahogyan az ügy 

megkívánja.
315

 Az aktuális téma megtárgyalása után a magisztrátusnak szavaznia kellett, 

amelynek eredményét a bírónak tudomásul kellett venni, még akkor is, ha azzal nem egyezett 

az álláspontja (solle der Stattrichter mit nach seiner Meinung allein sondern wie es die 

mehrere Anzahl der Stimmen gegeben).
316

 Véleményét ugyanakkor meg kellett osztania a 
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résztvevőkkel. A tanács végzését jegyzőkönyvben kellett rögzíteni.
317

 Ez utóbbiról már 

szóltunk részletesebben, mégpedig hogy jegyzőkönyvet vezettek ugyan, de ezt nagyobb 

hiányokkal tették. A tanácsban a bírónak egyértelmű elsőbbsége volt, a többiek rangsorrendje, 

akár szavazásnál, akár más esetben kor szerint érvényesült.
318

 Ha a bíró tanácsülést kívánt 

összehívni, előtte – időben – értesítenie kellett a tanács tagjait. A senatorok közül senki nem 

lehetett távol 2-3 hétnél tovább a várostól, kivéve, ha előzetesen a bírónál bejelentette, és tőle 

engedélyt kapott. Itt szeretném megjegyezni, hogy a szigetiek a bizottság által felvázolt 

magisztrátus-rendszerre úgy tekintettek, mint ami bizonyítja a város privilegizált státuszát. 

Szerintük ez egyértelműen megegyezett a szabad királyi városok tanácsainak ülésezési 

módjával.
319

 

A commissio rendelkezett a külső tanács működéséről is (Senatus minor seu extrinsecus), 

amely ez alapján 8 főből állt és a magisztrátus munkáját kellet felügyelnie (invigilet).
320

  

Arra az esetre, ha valaki nem fogadná el a városi tanács döntését, a bizottság úgy rendelkezett, 

hogy lehetősége van akár a kamarai tiszttartóhoz (Dominus Provisor), akár a pécsi kamarai 

praefecturához fordulni, ugyanígy bűnügyek, illetve igazságügyi végzések esetében. Azt le 

kell szögezni, hogy a commissio minden esetre a pécsi kamarai praefecturát jelölte meg 

felügyeleti szervként. Felhívta a magisztrátus figyelmét arra is, hogy nagy szorgalommal 

törekedjen az utcák és terek tisztán tartására, az utakat pedig kaviccsal vagy téglával (e glarea 

vel tegulis) tegyék járhatóbbá. Ezek az instrukciók azonban még a század végére sem 

realizálódtak Szigetváron teljes mértékben. Ugyanígy a házakat és azok előtti részt is jó 

állapotban kellett tartani, ezt a családfők feladatai közé sorolta (Pater Familias cujusque 

Domus procurare tenetur).
321

 A bizottság végzései szem előtt tartották a város biztonságát is. 

Rendelkeztek arról, hogy minden szigeti polgár házánál legyen víztárolására alkalmas 

„instrumentum”, amelyet tűzoltás esetén használni tudnak.
322

 A magisztrátusnak be kellett 

töltetnie a Vigiles (őr/éjjeli őr) státuszát, akinek a bizottság szerint nemcsak az órát kellett 

bizonyos időközönként kihirdetnie, és a házakat szorgalmasan körbejárnia, hanem a 

meggyújtott tüzeket is felügyelnie, ha éppen nagy szél támadt. Rendelkezett a bizottság a 
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városi kassza kezeléséről és őrzéséről (egy-egy kulcs a bírónál és a pénztárnoknál). Szigorúan 

szabályozta a készpénzkifizetések menetét. Ez alapján sem nagyobb, sem kisebb összeget 

nem fizethettek ki a városi kasszából, ha azt nem jegyezte ellen a bíró és három fő az idősebb 

tanácstagok közül.
323

 A bíró és a magisztrátus feladataként lett megszabva az özvegyek és az 

árvák feletti gondoskodás (cura et tutela).
324

 A commissio rendelkezett a vásártartások 

rendjéről, az ott résztvevő személyekről, az árulandó portékákról is.  

 

A szigetváriak az elkövetkező másfél évszázadban arra hivatkoztak, hogy a Caraffa-

küldöttség végzései alapján a város majdnem olyan jogokkal bírt, mint a szabad királyi 

városok. Részben erre építették a 18. század utolsó negyedében szabad királyi városi 

keresetüket, holott az itt biztosított jogosítványok alapján még a mezővárosi „rangsor” 

legfelső fokán sem állhatott volna. Ugyanakkor tény, hogy Szigetvár lakosai számára többek 

között bormérési, mészárszék-tartási és vámszedési jogokat is biztosított, továbbá lehetővé 

tette, hogy a település lakói az adót egy összegben váltsák meg, mentesítette őket a forspont 

kötelezettsége alól. A commissio állásfoglalása alapján a szigetváriak magukat szabad 

polgároknak nevezték (per Commissionem Regiam Caraffianam se Cives Liberos apellari 

remonstravunt).
325

  

A bizottmány nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a vár, a várban lévő katonák, illetve a szigeti 

polgárok viszonya zökkenőmentes legyen. Rendelkezéseikkel olyan tendenciákat igyekeztek 

előmozdítani, hogy a szigeti polgárok és a várbeliek eredményes szimbiózisban éljenek. 

Többek között ezt szolgálta, hogy a vár környékén lévő területre – amelyet a Kamara amúgy 

sem szándékozott hasznosítani – olyan gazdasági épületek létrehozását engedélyezte a 

szigetieknek, amelyek mindenki számára hasznossá válhattak. Engedélyt adott például a 

polgároknak közös malom (communis mola) felállítására és használatára.
326

 Ugyanakkor 

figyelmet szentelt olyan iparosok letelepítésére, vagy már helyben lakók kedvezmények általi 

„megtartására”, akik a várbeli katonaság kiszolgálására alkalmasak lehettek. A forrásainkból 

úgy tűnik, hogy a commissio működésének hatására egyes polgároknak, elsősorban 

mesterembereknek, házhelyet, illetve házat biztosítottak,
327

 illetve azt is láthatjuk, hogy a 
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commissio bizonyos fokig véglegesítette, szentesítette az 1690-es évekre kialakult telki 

állományt.
328

  

 

2. Szigetvár a Rákóczi-szabadságharc utáni években 

Szigetvár a Rákóczi-szabadságharc utáni években a leginkább épen maradt település volt 

Somogy megyében, ennek köszönhetően jelentős előnnyel indulhatott. Mindebben szerepet 

játszott történeti fejlődése, illetve a vár és a katonaság szerepe. A város szempontjából igen 

nagy jelentőséggel bírt, hogy a szigeti milícia helytállásának köszönhetően érintetlenül került 

ki a harcokból. Sőt, a harcoktól leginkább érintett településekről, elsősorban a környező 

falvakból, továbbá somogyi mezővárosokból nagy számban költöztek Szigetvárra ebben az 

időszakban.
329

 A beköltözésben a biztonsági tényezők mellett a katonaság által nyújtott piaci 

lehetőségek is szerepet játszottak. A város összeírásainak és a vámszedők adatainak 

összehasonlításából jól látszik, hogy a katonák nyújtotta előnyök miatt beköltöző kereskedők 

egy része nem tudott gyökeret verni Szigetváron, az 1700-as és 1710-es években jelentős 

fluktuáció tapasztalható.
330

  

Szigetvár állapotának köszönhetően természetesnek tűnhet, hogy Madarász alispán 1709-ben 

ide tette hivatali székhelyét. Tulajdonképpen csak követte az 1709-ig alispán, Szegedy Pál 

gyakorlatát, aki itt viselte a hivatalát a szabadságharc idején. Az is teljesen logikus volt, hogy 

az első önálló somogyi megyegyűlést 1710. május 11-én Szigetváron tartotta Somogy 

tisztikara. Mindezek azt mutatják, hogy bár a megye keleti határán feküdt, Szigetvár számított 

a vármegye központjának. Ez utóbbi megállapítás azonban nem értelmezhető a központ szó 

teljes értelmében. Szigetvár elméletben valóban központja lehetett a megyének, gyakorlatban 

azonban nem volt az.  

Először vizsgáljuk meg, miért kerültek az első megyegyűlések a városba! Somogynak nem 

volt állandó megyeszékhelye. Somogyvár, a megye középkori székhelye már a török hódítás 

előtt elvesztette a jelentőségét.
331

 A visszafoglaló háborúk, majd a szabadságharc után 

Szigetvár tűnt a legalkalmasabbnak a központi szerepre. Leginkább azért, mert az előző 
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évtizedben a császárhű város és vár egyértelmű támasza volt a bécsi udvarnak, másrészt mert 

érintetlenül került ki a hadi eseményekből, harmadrészt mert belső és külső infrastruktúráját 

tekintve szinte csak ez a mezőváros volt alkalmas a vármegyei bürokrácia elhelyezésére.  

A későbbiekben azonban a megye tisztikara más településre tette át a közgyűléseket. A 

választásnál elsősorban az a szempont érvényesült, hogy a gyűlés színhelye a megye minden 

részéből viszonylag könnyen megközelíthető legyen, és az ott megjelenő nemesek elhelyezése 

a lehető legkevesebb gondot okozza.
332

 Miután ennek Szigetvár nem felelt meg, a vármegye 

tisztikara fokozatosa elhagyta a várost, és a vármegye belső részeiben keresett helyszínt 

közgyűléseinek. 1711. február 15-én és március 12-én Csökölyben ültek össze a megye 

nemesei. Az okok között említhetjük, hogy a téli, kora tavaszi hónapokban nem vállalták a 

szigetvári utazást. 1711 nyarán még ismét Szigetvár a közgyűlése helyszíne, ám a tendenciák 

már előre vetítették a megyehatáron fekvő település későbbi ignorálását.
333

 Ebben még 

egyértelműen közrejátszott az a tény is, hogy Szigetváron és Szigetvár közvetlen közelében 

nem feküdtek jelentősebb birtokai Somogy legbefolyásosabb nemesi családjainak. Nádasdy 

Tamás 1703-1734 közötti somogyi főispánsága idején saját birtokközpontjaiba hívta össze a 

gyűléseket, 1735-ig Tapsonyba, 1748-ig Marcaliba. Több más településen is tartottak 

közgyűléset, ami azt bizonyította, hogy a század közepéig Szigetvár is alkalmas helyszín lett 

volna.
334

  

Egyes, a szigetiek által kiállított forrásokból negatív képet is kaphatunk a városról. Az adók 

mennyisége miatt a többi településhez hasonlóan Szigetvár magisztrátusa is felszólalt. 1710-

ben panasszal fordultak a vármegyéhez, amelyben a városra kivetett adó mennyiségét 

nehezményezték. Magukat szegénynek és szerencsétlennek nevezték (Nos exigui et partim 

miseri Cives), akiknek lehetetlen a kivetett adót megfizetni.
335

 

 

A város és környezete viszonyairól a Kamara által készített felmérésekből kapunk bővebb 

információkat. 1714. augusztus 2-án Wagner Kristóf János kamarai tisztségviselő készített 

széleskörű összeírást a szigeti járás településeiről.
336
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A felmérés megállapította a városról, hogy mocsarakkal és árkokkal van körülvéve. A házak 

nagy része fából épült, és a legtöbb még a törökök által készült (Domus per Turcas adhuc 

aedificatae). Az épületek közül külön megemlítette a várkapitány (Generalis Commendans) 

rezidenciáját (városparancsnokság), továbbá Akay István kamarai tiszttartó rezidenciáját, 

amely nyugatra volt található, illetve a somogyi alispán, Madarász László házát, aki ekkor 

Baranya megye alispáni tisztét is betöltötte. A város keleti részén, a városon kívül 

ekkoriban
337

 kezdett költséges építkezésbe Breuner generális. Ez egy új, kétszintes rezidencia, 

amely mellett több más épület (majorság és istálló) is állt. A városlakók beszámolója alapján 

Breuner több, elszegényedett lakó telkét gyűjtötte össze, és vásárolta meg.
338

 

A katonaság ellátását szolgáló épületek viszonylag jó állapotban voltak, az égetett téglából 

készült terményraktárt az összeíró elég nagynak tartotta. A városon kívül, északi irányban 

található a vár, vizekkel körbevéve. A városból kivezető utcák végén külvárosok (suburbes) 

alakultak ki, ezekben már ekkor sokan laktak (tat copiosi homines resident), mégpedig 

igencsak vegyes lakosság, magyarok, rácok, horvátok és németek. Foglalkozásukat tekintve is 

vegyesek, nagy számban éltek itt iparosok, kereskedők és értelemszerűen katonák. Ez a 

lakosság a visszafoglaló háború óta nagyrészt a katonaságnak szolgált, amiért a hadbiztosi 

szervezettől (Commissariatus Bellicus) kaptak fizetséget.
339

  

A lakosság által teljesített szolgáltatások rendezésre szorultak, az összeírást elvégző Wagner 

ezt jelezte is és javaslatokat tett arra nézve, miként tudná a város, és ez által a Kamara a 

bevételeket növelni. Az összeírás elvégzője szerint a kamarai tiszttartónak (Dominus Provisor) 

már régen meg kellett volna szerveznie a kocsmáltatást, ami évente könnyedén 1500 forint 

bevételt jelenthetne.
340

 Ugyancsak felhívta a figyelmet arra, hogy sörfőzőt mindenképpen fel 

kellene állítani, hiszen a várban szolgáló német katonaság, illetve más, nagyszámú, sört 

szerető emberek révén szintén nagy bevételre tehetne szert.
341

 Wagner javaslatot tett például 

két (igen jó) malom létesítésére. A mészárszék viszont már ekkor jól, viszonylag nagy 

bevétellel működött, hiszen a katonaság igen nagy mennyiségben igényelt húst. A 

dokumentum kitért arra is, hogy bővebb bevételt jelenthetne a vám jogának hatékonyabb 

használata, hiszen országos és postaút megy át a településen. A vám – a tiszttartó számadásai 

alapján – ekkor évente 1000 forint bevételt jelentett.  
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A Kamara tehát nagy hangsúlyt fektetett a város fejlesztésére, közvetlenül a Rákóczi-féle 

felkelés után vizsgálni kezdte, miként tudna a várban állomásozó katonaság szükségleteinek 

megfelelni, illetve, miként lehetne gazdaságát fellendíteni, bevételeit növelni.  

 

3. Szigetvár helyzete az 1720-as évektől a 18. század közepéig 

A város nagy energiákat mozgósított, hogy jogait, kedvezményeit az udvar is megerősítse. A 

privilégiumok azonban a 18. század folyamán folyamatosan veszítettek érvényükből. Mint 

már korábban említettük, Bécs nem ismerte el a Caraffa által lefektetett elveket, azok 

szentesítésétől és a gyakorlatba történő „beemelésétől” egyértelműen elzárkózott. Szigetvár a 

Neoacquistica Commissiohoz is fordult, hogy privilegizált státuszát biztosítsa. Az 

újszerzeményi bizottsághoz írt kérvényében (petitio) egyértelműen szabad királyi városi 

jogokat kért magának.
342

 Annak ellenére, hogy a város nem kapta meg ezeket a 

jogosítványokat, a Neoacquistica Commissio által kiadott és a hozzá címzett levelezésben 

gyakran fordult elő a szabad királyi városi, illetve ehhez hasonló titulus. A kamarai igazgatás 

alatt önmagukat királyi városként (Regia Civitas; Königliche Kameral Stadt), kamarai 

városként (Civitas Cameralis), illetve 1739 után kamarai mezővárosként (Camerale Oppidum) 

aposztrofálták.
343

  

1727-ben a Kamara – tekintettel a békés, háborúmentes időszakra – elrendelte az összlakosság 

megadóztatását, a katonai telepeseket viszont mentessé tette. A város azonban a vármegye 

felé ekkor nem fizetett adót.
344

 Az ezt követő dica-összeírások tartalmával azonban nem értett 

egyet a város, és Kovács István bíró vezetésével tiltakoztak. Fő kifogásuk az volt, hogy 

számos olyan személy került fel az összeírásba, aki vagy egyáltalán nem, vagy már nem lakott 

Szigetváron. Több olyan özvegy élt ekkor a városban, akik katonákhoz mentek újonnan 

feleségül, így adómentessé váltak.
345

 Éppen ez volt a vármegye egyik problémája. A várbeli 

katonaság ugyanis sajátosan értelmezte a megszerzett privilégiumait, és azt minden rokonukra 

„kiterjesztették”. A vármegye is jelezte, hogy különböző nemzetiségű katonák szereztek 

Szigetváron házakat, és ott semmiféle adót nem fizetnek.
346

  

Ennek következtében 1736-ban olyan határozatot hozott a Kamara, hogy a katonai telepes 

adómentessége csakis és kizárólag az adott személyre, illetve házastársára érvényes (a 
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katonák telkei tehát továbbra is adómentesek maradtak). Ezzel kapcsolatban a város polgárai 

panasszal éltek a Kamaránál és a vármegyénél, ugyanakkor a tizedet ettől kezdve, és a 

későbbiekben is fizetnie kellett a lakosságnak.
347

 A kivetett vármegyei adót – mint láthattuk – 

folyamatosan sérelmezte a város, azzal a javaslattal élt a megyénél, hogy szabjanak meg 

„esztendönkint bizonyos quantumot”, amely alacsonyabb lenne az eddig megszabottnál, és azt 

fizetné a város a megye kasszájába.
348

  

Az 1730-as évek végére, az 1740-es évek elejére egyértelművé vált, hogy a zavarosnak látszó 

helyzetet rendezni kell. A város adófizetése esetleges volt, emiatt adóssága halmozódott fel a 

vármegye felé. A város lakosságának szolgáltatásait és kötelességeit véglegesíteni akarta a 

Kamara. Ennek érdekében 1739-ben adminisztrátort neveztek ki Szigetvár élére Czindery 

Ignác Ferenc személyében.
349

 Czindery a Kamara álláspontjának megfelelően, ám a város 

érdekeit is figyelembe véve hajtotta végre a megbízatást. 1739 és 1742 között az ő elnöklete 

alatt tartott úriszékek alkalmával tisztázták a város és lakóinak adózási státuszát. Az itt 

megállapított alapelvek hosszú időre meghatározták a város életvitelét. Olyan kérdésekben 

foglaltak állást, mint például, mi is pontosan Szigetvár és környékékének státusza, mely 

termények és egyéb bevételek után kell a városlakóknak (oppidanusoknak) szolgáltatást 

nyújtaniuk.
350

 Czindery adminisztrátorsága idején, 1742 és 1747 között bérbe vette a Magyar 

Kamarától Szigetvárt.
351

  

 

A Kamara és Somogy vármegye tisztikara szerint a birtokról készült összeírások nem voltak 

szinkronban a valósággal. Problémát jelentett, hogy több lakos is minden alap nélkül hospes-

ként szerepelt a lajstromokban, így státuszuk eltért a többiekétől. Az úriszék városlakókként, 

jogi státuszuk szerint pedig adózó jobbágyként (colonus) állapította meg az „álhospeseket”, és 

a város többi lakosát, kivéve azokat, akik katonaság révén tényleges kiváltságokat nyertek.  

Ennek megfelelően a szigetváriaknak – elméletileg – az ország más jobbágyaihoz hasonlóan 

kellett adózniuk, illetve szolgáltatásokat nyújtaniuk. A tizedet azonban egy összegben 

teljesítették, robottal pedig nem tartoztak. Kilencedet mindaddig nem kellett a városlakóknak 

fizetniük, míg a Kamara fennhatósága alá tartozott a helység.
352

 A szolgáltatások ilyen 
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kedvező alakítását egyértelműen Czindery személyéhez köthetjük. Olyannyira, hogy a 

változások okait a Kamara vizsgálta is, de konkrét választ nem kapott.
353

 Czindery bérlőként 

is igyekezett olyan birtokpolitikát folytatni, ami a város fejlődését, megerősítését célozta.  

Teljes adómentességet természetesen nem élveztek a szigetváriak, előnyös helyzetük 

leginkább abból fakadt, hogy kevesebb fajta szolgáltatással tartoztak, adójukat pedig egy 

összegben fizethették be a Kamarának. Ez évente 400 forintot jelentett.
354

 Czindery 

adminisztrátorsága és bérlősége idején a tized teljesítése is megtörtént, viszonylag 

alacsonynak mondható, évi 58-65 forintot fizetett a város. Jellemző Czindery 

birtokpolitikájára, hogy figyelembe vette az éves terméseredményeket, és annak megfelelően 

csökkentette az előzőleg megállapított összeget.
355

 Az alábbiakban számba vesszük, milyen 

szolgáltatásokat fizettek Czindery rendezése után.  

A szigetiek fizettek bért a használatba kapott kamarai rétek után is. Ezek mennyiségét a 

Kamara számba vette, és 187 hold nagyságú rétet írt össze.
356

 A 187-et elfelezték (93,5), majd 

holdanként körülbelül 4 kereszt gabonát számolták, amely összesen 374 keresztet jelentett. 

Mivel minden kereszt körülbelül két pozsonyi mérőt adott, így az összesen 748. Ezt a számot 

elosztották hárommal, így jött ki a bérleményként fizetett 249 forint. Ezen felül egy 50 kaszás 

kamarai rét után további 33,33, összesen tehát 282,33 forintot fizettek.  

A szigeti vámot a város bérelte a Kamarától. A bécsi udvar az 1720-as években arra a 

meggyőződésre jutott, hogy a kamarai jövedelmek szempontjából előnyösebb, ha a kamarai 

javakat bérlet útján hasznosítják, és nem tartják házi kezelésben. Az uralkodó ezért elrendelte, 

hogy a harmincadokat, a földesúri vámokat, a fiskális javakat bérbeadással kellene jobban 

hasznosítani. A Magyar Kamara ellene volt a harmincadok árendálásának, ugyanis a 

magyarországi harmincadszervezet jól működött és a harmincad jelentette a legnagyobb 

bevételt. A földesúri vámok bérbeadása ellen nem volt a Kamarának kifogása, ezeket ugyanis 

nagyrészt már eddig is bérbe adták. Ilyen folyami átkelő, illetve útvámot Szigetváron kívül 

Komáromban, Budán, Szolnokon, Drávafokon és Simontornyán szedtek a Kamara részére. Ez 

a gazdaságpolitikai megfontolás tette lehetővé, hogy a város bérelhesse az itteni vámot.
357
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1747-ben a Czinderyvel való elszámolás idején a szigetvári vámot másod osztályúból első 

osztályúvá „léptették elő” a gyakori vámhasználat miatt, mely után 900 forintot tartozott 

fizetni a város.
358

 A kanizsai kapun kívül lévő 3 kerékkel, elegendő vízzel rendelkező kamarai 

malom után 179,40 forinttal tartoztak, ebben az évben a kocsmáltatás után 595 forint, a két 

uradalmi mészárszék után pedig 24 forint bérleti díjat (in titulo arendae) fizettek. Ez 

viszonylag nagy növekedést jelent, hiszen 1739-1745 között a kocsmáltatás és a mészárszék 

jogáért együttesen 250 forintot fizettek, amely akkor viszonylag kedvezőnek számított.
359

 A 

szigeti zsidók évente 30 forintot fizettek, azon a címen, hogy a Kamara védelme alatt álltak 

(sub protectione Camerali). Mindezek felett 32,66 forintot tartoztak adni a pécsi kapun kívüli 

terület használatáért. Ehhez járult még a katonaság számára biztosított mészáros és 

kocsmáltatási tevékenység bére, előbbi után 12, utóbbi után 54, összesen 66 forintot fizettek. 

A 400 forint cenzussal együtt összesen így 2510,28 forintot kellett volna fizetnie a városnak 

1747-ben a Kamara részére.
360

 Ebből az összegből azonban levonásra került erogatio-ként a 

vámtiszt, Duliczky Tamás József 100 forintos, egy sorompó őr 24 forintos bére, továbbá 100 

forint a városnál maradt, amelyből a vámút jó karban tartását kellett biztosítani, a belső 

városban 167 ölnyi, a pécsi városon kívül 93 ölnyi mennyiségben, továbbá a kamarai malom 

állagmegőrzését. Ezt a 224 forintot levonva megkapjuk a végösszeget, amely 2286,28 

forint.
361

  

A város lakói azonban továbbra sem fogadták el a rájuk kirótt terhek érvényességét, és nem is 

minden esetben tettek eleget kötelezettségeiknek, leginkább a vármegye részére fizetendő 

összeget vitatták. Ennek köszönhetően jelentős tartozásuk gyűlt össze. A restancia rendezését 

két indokkal utasították el. Egyrészt azzal, hogy ők a vármegyei adót soha nem fogadták el,
362

 

és csupán a kamarai tisztviselők hibája volt, hogy ekkora adósság összejöhetett, másrészt 

olyan nyomorultak (miseri) és szegények, hogy nem kötelezhető a városlakók egésze 

(communitas) az amúgy is nehezen fizethető cenzus kiegyenlítésére.
363
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A város lakosainak a szolgáltatások terén az egyik legfőbb gondot a megyében állomásozó 

katonaság okozta. A legsúlyosabb teher a katonák téli elszállásolása volt. Mint a megye 

minden településének, Szigetvárnak is ki kellett vennie a részét ebből a kötelezettségéből. 

Kaszárnyák hiányában ősztől tavaszig kellett szállást adniuk a katonáknak. A beszállásolt 

katona ilyenkor egy fedél alatt, sőt egy szobában lakott a jobbággyal, aki nemcsak 

fekvőhelyet, fűtést, világítást biztosított a számára, hanem megfőzte a katona által hozott húst, 

melyhez neki kellett a levest, a főzeléket adnia. A jobbágy mindezért jelképes összeget kapott 

(elméletileg beszámolták az adójába, de általában csak jóval kisebb összeg lett megtérítve, ez 

volt a deperdita), cserében viszont el kellett viselnie az együttélés minden nehézségét. Nem 

csoda, hogy a parasztság, és az ekkor még Zalában működő megyei hatóság is a 

katonatartástól tartott a leginkább. Somogy is — az országos gyakorlatnak megfelelően — 

csökkenteni próbálta ezt a terhet.
364

 Ennek egyetlen szóba jöhető módja a megvesztegetés volt. 

Anyagi ráhatással, ajándékokkal igyekeztek a csapatok parancsnokait és szállásmestereit 

meggyőzni, hogy könnyítsenek helyzetükön.
365

 Hogy ez mekkora tehertételt jelentett, azt az a 

sajátos paraszti ellenállás bizonyítja, amely 1730-ban a szigetvári járás több falujában 

kibontakozott. Ennek során sok jobbágy, hogy házát alkalmatlanná tegye a beszállásolt katona 

fogadására, ősszel szétverte a házában lévő kályhát. A jobbágyok egy része hasonló hatást 

kívánt elérni azzal is, hogy ősszel elbocsátotta cselédjét. De hogy biztosan elkerüljék a 

beszállásolást, a két említett „praktikát” összekapcsolták egymással. Mindent elviseltek, 

inkább fáztak egész télen, mintsem hogy egy fedél alatt éljenek egy olyan idegen 

katonaemberrel, aki szinte bármit megengedhetett magának. Az elméletileg a problémával 

foglalkozó szerv, a Helytartótanács alatt funkcionáló Commissariatus Provincialis elé 

azonban csak igen ritkán kerültek somogyi ügyek, inkább helyben igyekeztek az érintett felek 

ezeket elrendezni.  

Mivel a katonák nemcsak különböző házakban, hanem különböző településeken is éltek, 

fellazult közöttük a közvetlen kapcsolat, és a közvetlen ellenőrzés is. Ennek köszönhető, hogy 

igen sok konfliktus származott a katonák olykor önkényes fellépéséből. Így volt ez – mint 

láttuk – a szigetvári járás falvaiban, Szigetváron azonban ez a probléma kevéssé érvényesült, 

ugyanis itt laktak parancsnokaik is, illetve a várban állomásozó tiszteknek is visszatartó erejük 

volt. Kisebb konfliktusok természetesen Szigetváron is adódtak, amelyeket első fokon a 

magisztrátus vizsgált. Arról nincs tudomásunk, hogy az elszállásolt katonaság és a lakosság 

közötti nézeteltérések felsőbb fórumok elé kerültek volna. 1749-ben például a szerb Lazics 
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Andrásnál elszállásolt katona sértegette Lazics feleségét, aki erre – több társával együtt –

válogatott sértésekkel válaszolt. A katona panaszt tett a magisztrátusnál, a városi vezetők 

pedig kibékítették a feleket, súlyos fenyítést helyezve kilátásba arra az esetre, ha 

megismétlődne az eset.
366

 

A 18. század második felében is több ízben panaszt tettek a vármegyénél kvártélyozási 

kötelezettségeik miatt, és azt kérték, mérsékeljék terheiket. Elsősorban annak mértékét 

tartották elviselhetetlennek, és ha ezen „könyörülni nem méltóztatnak, romlásunk nélkül el 

nem szenvedhettyük”.
367

 A problémák folyamatosságát mutatja, hogy 1791-ben a Korona 

vendégfogadósa tett panaszt, mert az „elmúlt héten által ment Preisz regimentje, ahol az 

Quartely tsináló hadnagy a Koronában az ajtót porrá zúzta” A „főbíró” ment jelenteni a 

hadsereg képviselőjének az ügyet, „de az semmi satisfactiot nem adott.”
368

  

 

A Kamara folyamatosan igyekezett csökkenteni a szigetváriaknak a múlt század végén, illetve 

a Czindery adminisztrátorsága idején szerzett előjogait, a város lakossága azonban 

következetesen ragaszkodott azokhoz, és úgy gondolták, nemcsak, hogy meg lehet őrizni 

azokat, hanem növelhetőek is. A kamaránál Czindery Ignác Ferenc adminisztrátorsága és 

bérlősége egésze alatt képviselte a szigetváriak érdekeit.
369

  

Czindery adminisztrátorsága számos előnnyel járt a város számára, nem véletlen, hogy 

Szigetvár értékesítésekor őt szerették volna (ha már az úrbéri függés elkerülhetetlen) 

birtokosukként látni. 1741-ben évi 250 forintért bérbe adta a Kamara nevében a 

szigetváriaknak a kocsmáltatást, és ezt az összeget 1748-ig nem is emelte.
370

  

 

Mária Terézia uralkodása alatt – főként az örökösödési háború idején – egyre nagyobb 

szerepet kapott a birodalom készpénz igényének biztosítása. Ennek érdekében a kamarai 

birtokok gazdálkodását fokozottan ellenőriztette a Kamara, ösztönözték a városok volt 

birtokainak visszaszerzését, a bevételek növelését, és ez utóbbival kapcsolatban számtalan 

javaslatot tettek. Ugyanakkor át kellett értékelni a birodalom védelmi politikáját is. Az 1737-

1739-es évek háborúi után ugyanis már kevéssé volt jelentős bizonyos erődítmények olyan 

intenzitású és olyan költségekkel járó fenntartása, mint amilyen Szigetvár is volt.
371

 A várnak 

már nem volt olyan stratégiai szerepe, mint korábban. A potenciális veszélyt jelentő, 
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Magyarországtól délkeletre eső területek már viszonylag távol kerültek Somogytól. Főleg 

ekkor, a nyugati, északnyugati hadszíntereken játszódó örökösödési háborúk idején 

merülhetett ez fel szempontként.  

Szigetvár esetében 1745-től fokozottan találkozunk ilyen jellegű törekvésekkel. 1747-ben 

több alkalommal is jártak kamarai tisztviselők a településen,
372

 és részletes összeírást, 

felmérést végeztek. Ennek az volt az oka, hogy lejárt Czindery bérleti szerződése, és a 

Kamara elvégezte az elszámolást, illetve megkezdődött az esetleges hasznosítás 

előkészítése.
373

  

Ekkor a város gazdálkodásának szinte minden momentumával kapcsolatban tettek 

javaslatokat. Szükségesnek tartották a pontosabb, korrektebb adminisztrációt. A Kamara arra 

ösztönözte a várost, hogy hatékonyabban szedje be ezt az adót, amelyet 1747-hez képest akár 

1000 forinttal is lehetne növelni.
374

  

Ugyancsak az 1747-ben tartott vizsgálatoknál derült fény arra, hogy Vécsey Ferenc báró 

engedély nélkül nyitott kocsmát, jelentős kárt okozva a városnak. Emiatt vitája támadt a 

kamarai és városi bormérésekkel, és a Kamara meg is intette.
375

 Vécsey Ferenc egyébként a 

Breuner („Prajner”) javakat szerezte meg a város területén,
376

 a kúriát kerttel, istállóval, 

granáriummal együtt.
377

  

A kamarai vizsgálatok konzekvensen kiálltak amellett, hogy a városnak a volt birtokait vissza 

kell szereznie. E törekvés mögött az esetleges értékesítés állt, hiszen a megszabható ár függött 

a város értékétől. A vizsgálat érzékenyen reagált arra is, ha bizonyos események hátrányosan 

érintették a Kamara javait, illetve azok bevételeit. Ezért is léptek fel például Somssich 

Antallal szemben. Somssich Szenterzsébet puszta birtokosaként jelentős szerepet töltött be 

Szigetvár életében. Az említett pusztán malmot állíttatott fel, amely a Kamara malma számára 

károsodást jelentett.
378

 A malmokkal kapcsolatos vizsgálatok más összefüggésekre is 

rámutattak. A Kamara „értékesítési” törekvéseit magyarázza az a tény is, hogy 1749-ben arról 
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tájékoztatják Szigetvár városát, hogy a romos malom helyreállításában a Kamara semmilyen 

összeggel nem kíván és nem tud részt vállalni.
379

 Ebből az ügyből is világosan látszik, hogy a 

kamarának a készpénzért történő eladás állt érdekében, ugyanakkor majd azt is láthatjuk, 

hogy a szigetváriaknak nem volt megfelelő alternatíva a város földesúri irányítás alá kerülése.  

A kamarai vizsgálatok nehezményezték azt is, hogy a városi fundusok telekkönyvi rendezése 

igen hiányos képet mutat. Ennek pontos vezetése elengedhetetlen, ugyanakkor abban a 

tekintetben is megkönnyíti a városi adminisztráció munkáját, hogy a település fejlődését 

jobban és eredményesebben tudják követni.
380

  

A Magyar Kamara az elvégzett vizsgálat után 1748-ban részletes jelentést tett az Udvari 

Kamarának a Czinderyvel való szigeti bérlet elszámolásáról. Ebben a jelentésben igazolták, 

hogy a Szigetváron lévő királyi jogok rendben vannak, a birtok egy esetleges átadásra 

alkalmas.
381

 Mária Terézia még ebben az évben értesítette a Magyar Kamarát a Szigetben 

rejtőző királyi jogok átadásáról és a birtok értékesítéséről.
382
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VII. Szigetvár birtokosai –Földesúri mezőváros 

 

„Báro Neffczern Ur Szigetet megvette”
383

 

„Oppidanos Urbarialiter regulandos”
384

 

1. Neffczern-birtokosság  

Mint láthattuk, Szigetvár viszonylag kedvező helyzetbe került Czindery adminisztrátorsága 

idején. Czindery bérlőként igyekezett a várost fejleszteni, gazdasági teljesítményét növelni. 

Teljesen érthető, ha a szigetiek ragaszkodtak ezekhez a kedvezményeikhez, illetve nem voltak 

hajlandóak semmit sem engedni akár szokásjogban, akár más jogi normákban lefektetett 

privilégiumaikból. Így az is logikusnak tűnt, hogy nehezen viselték, amikor földbirtokos 

tulajdonába került a város. Minden egyes birtokosnak pereskedések sorát kellett végigvinnie 

velük szemben, ami nem segítette a város fejlődését.  

1747-ben döntöttek véglegesen a kamarában Szigetvár értékesítése mellett. A település 

földbirtokosi tulajdonba került, aminek következtében megváltozott a város és a városlakók 

státusza. Az állam a váron kívüli javadalmakat értékesítette, azaz a városban lévő összes 

házhelyet, a városhoz tartozó földeket, réteket, legelőket, a vámszedési, a vadászati és egyéb 

jogokat, továbbá olyan javadalmakat, melyeket addig a katonaság használt. 

Báró Neffczern Jakab királyi tanácsos és Czindery Ignác Ferenc is 50000 rajnai forintos 

ajánlatot tett 1748. áprilisában.
385

 Mária Terézia és a Kamara Neffczern mellett döntött, 

tekintettel annak több évi kamarai szolgálatára,
386

 figyelmen kívül hagyva Czinderynek 

kamarai tevékenységét, a szigetváriakért tett buzgólkodását, amelynek során rendkívül jó 

kapcsolat alakult ki közte és a város vezetése között.
387

 A Neffczern család kamarai szolgálat 

útján felemelkedett, a bécsi udvart maradéktalanul kiszolgáló német eredetű család volt.
388

 

Neffczern Konrád Farkas a Szepesi Kamara, majd 1728-tól a magyar Kamara tanácsosa volt. 

Ttestvére, János Jakab kamarai és hadellátási érdemeiért 1745-ben báróságot szerzett.
389
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Czindery már adminisztrátori kinevezése előtt is szoros kapcsolatot ápolt a várossal. Az 1720-

as évektől kezdve több időt töltött Szigetváron, Rókus nevű fia is itt született 1730. április 17-

én. Rókus keresztapja a szigeti várban szolgáló kapitány, Fábri Mihály Ferenc lett.
390

 Az 

adminisztrátor Szigetvár iránti tiszteletből adhatta fiának a keresztnevét, ugyanis a város 

temploma, illetve annak fő oltára Szent Rókus tiszteletére volt szentelve.  

Érdekes az a kedélyes, udvarias, de ugyanakkor buzdító hangnem, melyet Czindery ütött meg 

a város vezetése felé. Varasd vármegye alispánjaként és Nagyatád birtokosaként rendkívül 

racionális, precíz, jobbágyai és beosztottjai felé a végletekig szigorú, puritán emberként 

ismerhettük meg.
391

 Ehhez képest leveleiben többször is kifejtette, hogy örvend annak, hogy 

képviselheti a szigetieket, továbbá buzdította őket, hogy emlékezzenek kiváltságaikra, 

„amelyekben voltatok, és amelyekben lesztek!”. Nehéz eldöntenünk, hogy a későbbi birtokosi 

címre apellálva ügyködött-e ily buzgalommal, hiszen egyrészt nem biztos, hogy tudott az 

1740-es évek első felében az uralkodó Szigetvárral kapcsolatos szándékáról, másrészt nem a 

szigetváriak döntöttek a földbirtokos személyéről. Ugyanakkor Czinderynek, három 

jelentősebb ház, közöttük két vendégfogadó tulajdonosának az állt érdekében, hogy ne 

függjön más fölbirtokostól, ne kelljen változásnak kitenni kedvező pozícióját. Czinderyt 

egyébként más is kötötte Szigetvárhoz. Adamovits Mária személyében szigeti asszonyt vett 

feleségül, Szigetváron volt a lakodalmuk is.
392

  

Mindezek mellett egy további érvet is meg kell említeni Czindery Szigetvárhoz való 

ragaszkodása kapcsán, melyről közvetlen bizonyítékaink nincsenek. Ez a szlavóniai és az 

osztrák térség közötti útszakasz, az Eszék-Kanizsa útvonal stratégiai pontjainak birtoklása. A 

Kanizsától Eszékig tartó út postaút volt, jelentős kereskedelmi tranzitforgalom zajlott rajta. A 

Szigetvárt és Kanizsát összekötő útszakasz áthaladt Ladon és Nagyatádon, Czindery Ignác 

Ferenc két birtokközpontján. Szigetvár birtoklásával együtt igen komoly stratégiai 

pozícióikkal rendelkezett volna a varasdi alispán. Ráadásul Czindery ezzel éppen a két 

domináns kereskedő hely, Pécs és Kanizsa hatósugarának köztes részét foglalta volna el. A 

Szigetvár, Patosfa, Lad övezte körzetig tartott ugyanis Pécs vonzása. Az ettől nyugatra eső 

területek számára már Kanizsa megközelítése kedvezőbb volt. Szigetvár és Lad 

tulajdonlásával mindkét piacos helyet elérhette volna, illetve a kettő közötti – ebben a 

tekintetben – optimális pozíciót birtokolhatta volna.
393
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A Habsburg-Birodalom életében 1740 után nagyszabású államkormányzati átszervezések és 

reformok korszaka köszöntött be. A reformok elindítója és generálója az osztrák örökösödési 

és hétéves háború következtében kialakult bel- és külpolitikai válság, illetve államháztartási 

hiány volt. Ezek egyértelművé tették, hogy át kell alakítani a közigazgatást. Az állandó 

háborús kiadások tovább gyarapították a már amúgy is meglévő államadósságot. Világossá 

vált, hogy a birodalom jövedelmei nem elégségesek egy korszerű hadsereg fenntartására, a 

polgári és a katonai igazgatás elavult, nem alkalmas a meglévő erőforrások tervszerű 

kihasználására. Az 1749-ben bekövetkezett államigazgatási reformok a pénzügyigazgatásban 

és a pénzügypolitikában is fontos változásokat vontak maguk után.
394

 Az átszervezések célja 

egyértelműen az állami jövedelmek emelése, és ennek segítségével hatékonyabb állam, illetve 

erősebb hadsereg kiépítése volt. Ezt a bécsi udvar elsősorban egységes, központosított, a 

kormányzati ügyeket könnyen áttekintő államigazgatás megteremtésével igyekezett elérni. 

Ennek az új szervezetnek feladatául tűzték ki, hogy az állami jövedelmi források jobb 

áttekintésével, megfelelő gazdálkodással, a tartalékok eredményesebb kihasználásával, 

ésszerűsített ügyvitellel tegye lehetővé az állami bevételek növekedését.
395

 Alapvető cél volt 

magyar viszonylatban, hogy a kincstári jövedelmeket lehetőleg összbirodalmi államháztartási 

célokra használják fel.
396

 A magyar kamarának is növelnie kellett a bevételeit, hogy kielégítse 

Bécs igényeit. Az uralkodó elvárta a magyar féltől, hogy intenzíven vegye ki a részét a terhek 

viseléséből.  

A bevételek növelésének egyik módja a meglévő vagyontárgyak és értékek eladása volt. Így 

merült fel az örökösödési háború idején Szigetvár mint kamarai mezőváros értékesítése. A 

fokozott készpénzigényről árulkodnak a birtok értékesítésének körülményei. Úgy tűnik, a 

Kamara két szempontot vett figyelembe az új birtokos személyének kiválasztásában. Egyrészt 

vizsgálták a Bécsnek tett szolgálatok súlyát, illetve azt, melyik potenciális vásárló tudott 

készpénzben fizetni. Ebben a korrelációban nem meglepő Felsőbüki Nagy István 1748. április 

6-án Czinderynek írt levele, melyben arról tudakozódott, hogy az egykori adminisztrátor 

készpénzben kíván-e fizetni (azaz hiánytalanul rendelkezik-e a felajánlott összeggel 

készpénzben),
397

 és ha igen, arról értesítse sürgősen a hivatalt. A kamarának ugyanis a jelen 
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körülmények között készpénzre volt szüksége, és ezért nem is tudott hosszú fizetési határidőt 

engedélyezni a vásárlók számára.
398

  

Mindenesetre az uralkodó az 1748-ban keltezett szerződés szerint Szigetvár egész városát 

(„Totale et Integrum Oppidum Nostrum Camerale Szigeth”)
399

 – a vár és az ahhoz tartozó 

ingóságok kivételével
400

 – Neffczern János Jakabnak és mindkét nembeli utódainak adta, 

amiért 50 ezer forintot kellett fizetnie, 40.000 forintot azonnal, 10.000 pedig a jogügylet 

végleges rendezésénél.
401

 Mária Terézia az eladás és az eladó személyének indoklásánál 

természetesen nem a „készpénz-képességet” emelte ki, hanem Neffczern érdemeire helyezte a 

hangsúlyt, továbbá hangsúlyosan megemlítette, hogy a jövőben is hasonló hozzáállást vár el 

tőle.
402

 A vevő személyének kiválasztása annyiban is szimbolikus, hogy Neffczern János 

Jakab közvetve részt vett a háborús eseményekben, továbbá kamarai tisztviselőként a 

birodalom akut kérdéseiben, problémáiban diszponálhatta magát. Czindery Ignác Ferenc 

Varasd és Somogy vármegyék tisztviselőjeként, Szigetvár adminisztrátoraként kevéssé került 

előtérbe, országos tisztségei kevéssé voltak súlyozottak, látványosak.  

 

Czindery nem fogadta boldogan a döntést, ahogy a szigetváriak sem. A város lakói elsősorban 

amiatt aggódtak, hogy polgárokból (civis) jobbágyokká (colonus) válnak, miközben magukat 

soha nem tekintették parasztnak (rusticus). Féltek a változásoktól, az újabb földesúri 

szolgáltatásoktól, illetve a már meglévők emelkedésétől. Több polgár is féltette házát, illetve 

házhelyét, főleg azok, akik a vásárlásaikra még nem kaptak megerősítést (például akik a 

várparancsnoktól vásároltak fundust), vagy akik iratokkal nem tudták igazolni az adásvételt. 
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Szigetváron – miként Somogy többi településén – nem vezettek ekkor funduális-, 

telekkönyveket, ezért az 1750-es évek elején tanúvallomások segítségével próbálták 

rekonstruálni az ingatlanok változásait, továbbá ennek személyi vagy vagyoni 

konzekvenciáit.
403

  

Fokozta a szigetiek aggályait, hogy Neffczern a vételár kifizetése után azonnal nekilátott 

vásárolt jószágával kapcsolatos jogainak gyakorlásához. A szigetiek érdekeit figyelmen kívül 

hagyta, emiatt hamarosan számos kérdésben összetűzésbe került a helyiekkel. Tiszttartóját 

azonnal a településre küldte, ezáltal is igyekezett földesúri jogosítványait minél szélesebb 

körben és minél hamarabb érvényesíteni. A magisztrátusnak már 1749-ben figyelmeztetnie 

kellett Vázsonyi Pál tiszttartót, hogy az új birtokos október és december között ne folytasson 

kocsmáltatást.
404

  

Neffczern ezen év májusában pontokba szedve állt elő újdonsült elképzeléseivel, feltételeivel. 

Kikötötte, hogy az évente tartandó úriszékekre minden 10 „házgazda hozzon két ludat, 

elegendő tikot”. Felajánlotta, hogy a – szigetiek által egyébként el nem ismert – robotot 

pénzben megválthatják. Kijelentette, hogy rajta kívül majorral senki nem rendelkezhet a 

városhoz tartozó földeken, akinek van, azt „magának el venni kiványa”. Akinek fundusa a 

Caraffa commissio idejéből és annak a végzése szerint származik, az tizedköteles, akié 

viszont későbbi, az kilencedet és tizedet is köteles adni.
405

 Ezt a kötelességüket vitatta a 

magisztrátus, ám 1752. augusztusában azt a végzést kapta a város a Királyi Táblától, hogy a 

kilencedet meg kell adniuk Neffczern részére.
406

 Neffczern ezeken kívül a forspontra is igényt 

tartott.
407

  

A város közössége 1750. június 24-én visszautasította a birtokos által összeállított pontokat. 

Válaszukban közölték, hogy csak annyit hajlandóak teljesíteni, amennyit a törvények és a 

szerződések előírnak számukra. Kiemelték, hogy az úriszékre semmilyen naturáliát nem 

hajlandóak adni.
408

 A szigetiek ezeket szélesebb körben és magasabb grémium előtt is 

tudatosítani akarták, ezért Szalapatakai Nagy János alispánhoz Ádándra és Bárány András 

procuratorhoz Boglárra küldték válaszukkal Szalay Márton esküdtet és Gannai Ferenc jegyzőt. 

Az alispánnak pénzbeli és természetbeni ajándékot, a procuratornak pedig dohányt küldtek 
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„discretioba”. A küldöttség összköltsége 29 forint és 20 dénár volt. Hazafelé az esküdt és a 

jegyző betértek Kaposvárra is, ahol részt vettek a megyegyűlésen.
409

 Júliusban vármegyei 

deputáció érkezett a városba a kérdés kivizsgálására, ellátásuk majdnem harminc forintot tett 

ki.
410

  

A szigetváriak átérezték, hogy 1749-től hangsúlyosabb szerepet fog kapni a vármegyei 

tisztviselőkkel való kapcsolatuk és a tőlük való függésük. Igyekeztek velük a jó viszonyt 

fenntartani és ápolni. 1750-től megszaporodtak az alispánhoz menő küldöttségek és a neki 

szánt adományok, melyek főleg dohányt és bort jelentettek, esetenként 1-2 forint értékben,
411

 

de küldtek például citromot is.
412

 A későbbiekben már a szolgabírónak és a megyei 

nótáriusnak is adományoztak hasonló mértékben.
413

  

A vásártartás joga szintén komoly vitákat indukált a városban. Ez részben gazdasági kérdés 

volt, részben pedig elvi, a szigetiek ugyanis a vásári privilégiumukhoz kötötték leginkább az 

úrbéri függéstől mentes státuszukat. Nem elég, hogy egy birtokostól függenek, de még 

legfőbb privilégiumuk is veszélybe került. Már 1750-ben tiltakoztak a vármegyénél, hogy 

vásáraik kondíciói ne változzanak, maradjanak ugyanúgy, mint a kamarai igazgatás alatt, és 

Neffczern ne merjen ezeken a maga számára helypénzt szedetni.
414

 A város közössége 1751-

ben is kinyilvánította, hogy a legnagyobb bevételt hozó Szent Antal napi vásáron nem szedhet 

pénzt a birtokos.
415

 Saját vásáraikat – mint majd látni fogjuik – viszonylag sikeresen védték a 

század során a szigetiek. Egyrészt hivatkozhattak I. Lipót privilégiumára, másrészt annak 

1741-ben történt vármegyei kihirdetésére, amelynek során senki nem élt ellentmondással 

(nemine contradicente … publicatum est), illetve a kialakult és folyamatos gyakorlatra (usu 

roboratum et continuatum).
416

 1760-ban Neffczernnel szemben szintén kimondta a vármegyei 

gyűlés a szigeti vásárok földesúri joghatóság alóli szabadságát (Privilegium Nundinale 

Oppidanis elargitum, Jus Dominale non sufferret).
417

  

Neffczern 1749-ben személyesen is Szigetvárra érkezett, és panaszt emelt a kamaránál a 

városbeli pozíciói tekintetében riválisának számító Czindery Ignác Ferenccel szemben. 

Szerinte az egykori adminisztrátor a hivatali működése során több házat és földet is jogtalanul 

megszerzett magának, illetve több birtok eladásával jelentős haszonra tett szert. Neffczern a 

                                                           
409

 Uo.  
410

 Uo.  
411

 Vő. SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 194.  
412

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 206. A forrásokból kitűnik, hogy a citrom sztenderd és exkluzív 

ajndéknak számított.  
413

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 203, 206.  
414

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 194.  
415

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 201.  
416

 Vö. BMMI Sz. 58. 151. 1. 880-881.  



 93 

Kancellárián keresztül az uralkodóhoz fordult, aki 1750-ben vizsgálatot rendelt el a felmerült 

problémák tisztázására.
418

 A Czindery által birtokolt házak, vendégfogadók, illetve az általa 

lakott és a belvárosban (in interiori oppido) lévő Istvánffy-ház állt a vizsgálat középpontjában. 

Ez utóbbival kapcsolatban azonban már jóval korábban tisztázták Czindery jogait
419

 (ez 

konkrétan azt jelentette, hogy az 1740-es évek második felében készített kamarai összeírások 

Czindery nevén vették fel az Istvánffy-örökség egyes részeit). A felek az Istvánffy-birtok 

tekintetében megegyeztek, a többi birtoktest miatt azonban perre mentek egymással. 

Neffczern vizsgáltatta az épületek tulajdonjogát, korábbi tulajdonosait, az egyes tranzakciók 

módját, a telkek és házak méreteit, illetve azok adómentességének körülményeit, vagy 

esetleges adóterheinek fajtáit, mennyiségét.
420

 Mindkét fél álláspontja érthető volt ebben az 

esetben. Czindery családi örökségére és korábbi szabályos vásárlásaira hivatkozott, Neffczern 

viszont amiatt állt értetlenül az eset előtt, mert ő az egész várost (totum oppidum) szerezte 

meg vásárlásával.  

 

A vizsgálat a Czindery tulajdonában lévő három épületre tért ki, tudniillik a belső városban, a 

főtéren lévő házra, a kanizsai városrészben található Szarvas vendégfogadóra, illetve a 

felesége révén birtokolt majorságra (melyet 1738-ban a házasságával szerzett meg).
421

  

A belső városban lévő Czindery-háznál alakította ki az adminisztrátor az Arany Korona 

vendégfogadót (diversorium).
422

 Ennek helyén a visszafoglaló háborúk után egy romos 

állapotú kaszárnya volt egészen 1714-1715-ig. Mellette egy kis házban Országh Péter lakott. 

A várban tisztként szolgáló Cserkiczy Ferenc
423

 az 1710-es évek második felében szerezte 

meg a kaszárnya épületét, ahhoz pedig, hogy azt átépítse, területre volt szüksége, és megvette 

Országh telkét a házzal együtt. Bővítési kísérleteit a várparancsnok a ház kaszárnya-volta 

miatt sokáig akadályozta, később azonban sikeresen megegyeztek. Cserkiczy Ferenc azonban 
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 SML V. 78. Neffczern pere. 481.  
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meghalt, és halála után a fia szintén katonának állt (káplár volt), és Althan regimentjével 

táborba vonult. Erre az időre a házat Decleva József zászlótartóra bízta. A fiú is rövidesen 

meghalt, Czindery pedig annak „plenipotentáriusától” 400 forintért megvásárolta az épületet. 

Erre a vendégfogadóra – a Szarvas fogadóval egy időben – 1739-ben tette ki az Arany Korona 

cégért, miután erre vonatkozóan szerződést kötött a kamarával. Czindery igyekezett kibúvót 

találni az adófizetés kötelezettsége alól. Érvelésében ő is a Caraffa commissio-ig nyúlt vissza. 

E szerint a 17. században „királyi commissio” tartatott a városban, amely úgy rendelkezett, 

hogy évente 250 forintokért megválthatják a városlakók a kocsmáltatást, de ez az egyesség a 

„Rákóczi-szabadságharc idején jelentkező disturbiumok miatt elfelejtődött”. Czindery e 

korábbi rendelkezés visszaállítását kérvényezte, és ennek elfogadására buzdította a szigetieket 

is. Ebben azonban – úgy gondolván, hogy ez kevéssé előnyös számukra – nem támogatta a 

város, és a Kamara sem adott rá engedélyt (mint említettük kényesen ügyeltek rá, hogy a 

commissio bármely pontját akceptálják, elismerve azáltal annak bárminemű érvényességét). 

Ezért Czindery szerződést kötött a kamarával, és kitetette a cégéreket. Az által, hogy 

Czinderyé lett a két vendégfogadó, csak két kocsma maradt a katonaság kezén („az militiának 

korcsmái már tsak kettöre reducáltattak”).
424

 A fogadóban az 1747-ben felvett vizsgálat 

szerint évente kb. 205 hordó bort mértek ki.
425

 Később, 1741-ben azonban – mint láttuk – 

mégis létrejött a felsorolt beneficiumok bérbeadása, egészen 1749-ig fizették a 250 forintot a 

kamarának.
426

  

A Koronához hasonlóan az Arany Szarvas vendégfogadóval
427

 kapcsolatban is több kérdés 

merült fel.
428

 Ki építtette, hogyan került Czindery kezére, és milyen jogcímen fizetett vagy 

nem fizetett adót, hogyan kocsmáltathatott, árultathatott-e ott bort? A telket Huyn 

várparancsnok adta egykor a saját kocsisának (egyes tanúk szerint a katonaság fegyveres 

kovácsáé volt), tőle vette meg később Bildstein „ágyúkapitány” („Stuck Hauptmann”) 20 

forintért. A telken nem volt semmilyen épület, hanem egy „csunya gödrös jégverem”, illetve a 

század elején idejártak a helyiek szórakozni, „tekést jádzottak”.
429

 Bildstein itt építtetett fel 
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 A forrásokban Báró Frankó és Cserkics neveken szerepelt. Előbbi a család egyik ágának bárói rangjára utalt, 

melyet Cserkiczy Mihály Ignácz nyert el 1680-ban, utóbbi a Ferenc melléknévre.  
424

 SML V. 78. Neffczern pere. 470-530.  
425

 MOL U&C. 50:55. 54.  
426

 „Educilli et macelli Beneficia erga attactam Fisco Regio praestandum annualem 250 florenorum Censum 

hinc fisccali Communitati Szigethiensi … ad manus Fiscalis Administratoris Szigethiensis Domini Ignatii 

Francisci Czindery administratoris Szigethiensis.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 803.  
427

 Czindery az Arany Szarvas nevet adta, Festetics Lajos idején már csak a Szarvas elnevezés maradt. A 

kamarai vizsgálatban az Aureus Cervus (Arany Szarvas) név szerepelt. MOL U&C. 94:30. 1.  
428

 Az épület 34 öl hosszú, 28 öl széles volt.  
429

 SML V. 78. Neffczern pere, 503, 507. Itt jegyezném meg, hogy a szigetváriak egyéb szórakozásáról csak a 

kocsmai kockázásról olvashatunk a forrásokban.  



 95 

egy „kocsmaházat”. A tiszt úgy egyezett meg a várossal, hogy évi 8 forint megfizetése után 

szabadon árultathat bort a kocsmájában (egy tanú úgy emlékezett, hogy minden akóért két 

vagy három garast kellett fizetnie). Bildstein halála után az özvegye nem maradt Szigetváron, 

hanem „visszaköltözött Németországba” a házat pedig eladta Czinderynek.
430

 Az említett 8 

forint megmaradt a Czinderyvel megújított szerződésében is. Ő azonban nem fizetett, 

mégpedig azért, mert amikor a vármegye küldöttsége a városba érkezett az 1740-es évek 

elején, az ő költségén szálltak meg, ami – számadása szerint – 50 forintot tett ki. A város 

részéről jelentkező adósságot így törlesztették az adminisztrátor felé. A szarvas cégért 

Czindery rakatta ki 1739-ben a kocsmára. Az épület téglából készült, két szobából, konyhából, 

két kamrából, egy elég tágas pincéből állt, melyhez kert és istálló tartozott. Czindery a 

vendégfogadót bérbe adta, amelyből 45-50 forintos bevétele származott.
431

  

Szintén vizsgálat tárgyát képezte a Czindery birtokában lévő major. Ezzel kapcsolatban is az 

eredetet akarta tisztázni Neffczern, kitől szerezte azt Czindery, milyen módon bővítette annak 

területét. A vizsgálat szerint a majorság egy Martin nevű pintéré volt, aki Bildstein mellett 

lakott Szigetváron. Baksai András egykori katonatiszt tőle vásárolta meg 1720 körül. 

Czindery azáltal szerezte meg tőle, hogy Baksai halála után annak özvegyét, Adamovits 

Máriát vette feleségül. Később, az 1740-es években sorra felvásárolta a majorság mellett lévő 

házhelyeket, melyeket a visszafoglaló háborúk után öten vásárolták meg (Bercsin János, Feigl 

Sándor, Majer Mihály, Mifeld János, Plum Jakab) akkor még fejenként 5 és 7 forintért. Feigl 

idővel eladta a részét – ekkor már 64 forintért – Baranyai Miklósnak, aki, mivel adóssága volt 

Czindery felé, és azt megadni neki készpénzben nem tudta, átengedte a részére a területet. A 

további tulajdonosok családja pedig idővel kihalt Szigetváron, és így azokra is rá tudta tenni 

Czindery a kezét, olykor az adminisztrátori tekintélye igénybevételével. Hasonlóképpen 

megvásárolta a majorság környékén Antalics György telkét 50 forintért és egy öl fáért 

(Antalics „oda kéntelenétett adni”), majd ugyancsak megszerezte Antalics 

telekszomszédjának, Pákodi Mátyásnak, illetve Bentzl vagy Ventzl nevű szigeti lakosnak a 

telkét, lakóhelyükkel együtt.
432

  

A három ingatlanon kívül még vizsgálat tárgyát képezte Czindery téglaégető kemencéje 

(Domus Tegularia), amely egykor Madarász László alispáné volt. A terület Madarász előtt 

Eckhart Pál kamarai tiszttartóé volt, és házat is ő épített rá 1714 körül, „majorképpen”. Tőle 
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vette meg Madarász. Madarász háza, halála után 300 forint adósság fejében Bildsteinhez 

került. Czindery tőle vásárolta meg 40 aranyért.
433

  

Czindery érvrendszerében – mint már láthattuk – igen nagy súllyal szerepelt Istvánffy Miklós 

neve. A Czindery család első birtokszerzőjeként Czindery Pál 1573-ban nyerte el Miksa 

királytól Nagyatád és további 8 helység birtokjogát, és bár az adományozás hitelességét 

többször kétségbe vonták, utódaik — de jure — továbbra is a helység birtokosai voltak, és 

büszkén viselték a „nagyatádi” előnevet („Czindery de Nagyatád”).
434

 A 17. században csak 

kevés ismeretünk van somogyi jelenlétükről.
435

 Nagyatádi birtokosságukat 1722-ben szerezte 

vissza Czindery Ignác Ferenc Turinetti Herkulestől, aki 1710-től volt a helység földesura.
436

 

A család a 17. század végén tevékenykedő György révén vált ismét befolyásossá.
437

 Czindery 

György elnyerte Varasd vármegye alispáni tisztségét,
438

 amit ezt követően fia, Ignác Ferenc is 

betöltött.
439

 Részt vett a török ellenes fegyveres harcokban, majd a Rákóczi-szabadságharc 

idején a császáriak mellett harcolt.
440

 Czindery György feleségül vette Malakóczi Miklós 

leányát, Malakóczy Évát. Ez többek között azért volt jelentős a család életében, mert a 

Malakóczy család bírta az Istvánffy-örökséget. Istvánffy Pál és Gyulay Hedvig házasságából 

született Istvánffy Miklós a neves történetíró, az ő lánya volt Orsolya, akit Lipcsei Dóczy 

János vett feleségül. Az ő házasságukból született Lipcsei Dóczy Erzsébetet vette feleségül 

Malakóczy Miklós. Miklós a 16. század végén több eredményes ütközetet vívott a törökök 

ellen, Zrínyi Bajcsa vár kapitányává is megtette.
441

 Lányuk Malakóczi Éva lett Czindery 

György felesége, házasságukból született Czindery János, Ignácz Ferenc, Donát és László.  

Neffczern birtokbaiktatása után Czindery Ignác Ferenc bíztatására egy még élő Malakóczy 

leszármazott, Terézia ellentmondást (contradictio) jelentett be a birtokba iktatás ellen. Mária 
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Terézia 1750. augusztus 30-án kiadott levelében a Kancellárián keresztül megállapította és 

igazolta Malakóczy Terézia egyenes ági leszármazását a Szigetváron, illetve annak környékén 

birtokokat szerző Istvánffy Miklóstól, és ezáltal elismerte birtokjogát. Ezzel kapcsolatban 

azonban ellentmondásba keveredett az uralkodó, hiszen ő 1749-ben az egész várost (totum 

oppidum) értékesítette Neffczern számára. Neffczern emiatt azonnal pert indított mindenki 

ellen, aki az Istvánffy-örökség bármely részét Szigetváron megszerezte és birtokolta, így 

Czindery, Hojcsy Mihály és Boronkay Ferenc ellen.
442

 Az ellentmondási pert (processus 

contradictorius) azonban 1752-ben visszavonta Neffczern, belátta ugyanis, hogy azzal többet 

veszíthet a birtokbaiktatása után, mint amennyi hasznot hoz. Ez azonban azzal járt, hogy a 

későbbi pereknél a Királyi Tábla nem hozott addig ítéletet, míg nem történt meg az 

ellentmondások feloldása. Ezt tudomásul véve Neffczern 1756-ban ismét megindította az 

ellentmondási pert, melyet egy év alatt meg is nyert.  

Czinderynek jelentős hasznot hajtottak az „Istvánffy-örökséghez” tartozó turbéki szőlői is, 

amelyek az 1740-es években kb. 200 forint bevételt eredményeztek számára.
443

 Ezek, a 

Czindery számára számos előnyt nyújtó viszonyok 1749 után jelentősen megváltoztak. 

Czindery ettől kezdve fokozatosan eltávolodott a várostól. Eleinte csak kevesebb, rövidesen 

azonban már szinte semennyi időt nem töltött ott. Részben egyéb, Szigetvár környéki 

birtokaira ügyelt, leginkább azonban Varasdi alispánsága és nagyatádi birtokossága kötötte le 

idejét. Éppen Szigetvárról való távozásával párhuzamosan kezdett intenzívebb birtokpolitikát 

Nagyatádon.  

Azonban nemcsak Czinderynek és a szigetváriaknak nem tetszett az, hogy földbirtokost 

ültettek a fejük fölé, hanem a szigeti várban állomásozó katonaságnak sem. Elsőként éppen ők 

emeltek kifogást Neffczern ellen. Elsősorban azt nehezményezték, mihez kezd majd az új 

földesúr a számára teljesen felesleges, váron kívüli katonai objektumokkal (sáncok, árkok), 

miért nem vették külön ezeket a szerződés megírása során. Esterházy Miklós is adott be 

ugyanakkor tiltakozást a tüzérség ingó javaival kapcsolatban. Összesen huszonnégy tiltakozó 

volt, közöttük maga Szigetvár városa is.
444

 

 

A szigetváriak nem nézték ölbe tett kézzel az eseményeket, igyekeztek minden követ 

megmozgatni. Közös megegyezés alapján a magisztrátus tagjaiból alakított követségeket 

küldtek többek között Kecskemét városához, hogy ott megvizsgáljanak különböző, elsősorban 
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Szigetvárra vonatkozó iratokat.
445

 Olyan dokumentumokat kerestek, melyek érvelésüket 

alátámaszthatták volna. A Királyi Tábla Szigetvárt érintő tárgyalásain lehetőség szerint 

képviseltette magát a város, ekkor is a magisztrátus tagjai közül jelöltek ki kéttagú 

küldöttséget, akiket elláttak a megfelelő iratokkal.
446

 Mindezeken kívül számos más szigetvári 

ingatlannal kapcsolatban kellett vizsgálatot lefolytatni, ugyanis sokan arra hivatkozva nem 

akartak adózni, hogy házuk, telkük után korábban sem tették ezt meg.  

A szigetváriak olyannyira nem fogadták el a tényt, hogy a kamarai függésből földesúriba 

kerültek, hogy Somogy vármegyének többször is figyelmeztetni kellett őket a kialakult 

helyzet akceptálására. 1755-ben Thassy László táblabíró vezetésével küldöttség érkezett 

Szigetvárra, hogy figyelmeztesse a város lakóit, vegyék már tudomásul jelenlegi állapotukat, 

azaz, „legyen mindenki engedelmességgel”, és fogadják el, hogy birtokosuktól „mindenben 

függenek”. „Az egész város szépséggel intettetik, hogy Földes Uri authoritását Méltóságos 

Neffczern Jakab és Benedek uraknak meg ne vessék, azzal ne háborkodgyanak.”
447

 

Neffczern Jakab és fia Benedek is érzékelte az ellenállást.
448

 A helyzet tisztázása érdekében 

(„pro majori claritate”) maguk indítottak peres eljárást az úriszéken, majd a sedrián, ahol 

előadták igényeiket (Dominus Liber Baro Jacobus Benedictus Neffczern perpetuus contra & 

adversus Subditos Suos Judicem et Juratos totamque Communitatem Oppidi Szigeth).
449

 A 

birtokos már 1749-ben úgy érezte, hogy minél előbb lépnie kell, ha ugyanis ennyiben hagyja a 

fennálló helyzetet, az rossz példát szülhet a későbbiekre, amit ő nem tűrhet (malum exemplum 

praeberent, adeoque tolerari nequiret).
450

 Elsődleges célja természetesen az úrbéri viszonyok 

szabályozása és lefektetése volt.
451

 Az úrbéri per ítélete az úrbéres függés tényét mondta ki, 
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Instrumentis, quibus Ablegatis Nostris jam memoratis concessimus Generalem Facultatem (in Justis et Licitis) 

Conveniendi, Contrahendi, in Extradatione Literalium Instrumentorum Nostrorum, ab Antiquo Deperditorum 

aeque Litigandi sub Corona Nostra Regni Hungariae, eosdemque in Universis. SML V. 78. Testimoniales, 1752. 

A küldöttségről még: SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 206.  

Sajnos Kecskemét város irataiban nincs nyoma a szigetvári küldöttségnek. Ezúton köszönöm meg Dr. Gyenesei 

Józsefnek, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár levéltárosának az ezzel kapcsolatos segítségét.  
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megerősítve Neffczern birtokosi státuszát. Ezt a végzést kimondta a sedria és a kúria is. Erre 

azért került sor, mert egyrészt a szigetiek fellebbeztek, másrészt Neffczern is úgy akarta, hogy 

felsőbb szinten is korroborálódjon az ítélet.
452

  

Neffczern azt is elvárta, hogy az ítélet mondja ki és határozza meg a városlakók státuszát, 

mégpedig azokkal a terminusokkal, amelyeket az ő úriszéke megszabott (statum civicum … 

regulatum et hactenus libere tractatum in pure Rusticanam et Jobbagyionalem Conditionem 

transportere et commutare nititur, verum etiam jura eorundem usu continuo firmata tollere 

novum usum et Urbarialem praestationem). A szigetváriak ezt igen negatívan élték meg, úgy 

nyilatkoztak, hogy az eddig is nehéz helyzetükből a legnagyobb elnyomás státuszába kerültek 

(ex laceribus et ad statum pressissimae egestatis deventis Oppidanis).
453

  

 

Az úrbéri pert (processus urbarialis) Neffczern Jakab halála miatt (80 éves volt már) fia, 

Benedek folytatta le, és ő már engedetlenség (inobedientia) címén perelte a szigetváriakat egy 

új peres eljárás keretében (in moderno processu).  

Neffczern Benedek mindazon járadékokat, szolgáltatásokat, melyeket egy magyarországi 

földbirtokos elvárhatott jobbágyaitól, szeretett volna a mindennapi gyakorlat szintjére emelni, 

nevezetesen egy urbáriumban lefektetve. Egyrészt az 1514. évi 15. törvénycikkre hivatkozva 

minden jobbágyot minden évben egy forint (census) megfizetésére akart kötelezni, másrészt a 

munkával teljesített szolgálatot, a robotot is be akarta vezetni,
454

 harmadsorban természetben 

behajtott ajándékot (muneralia) is meg akart követelni újdonsült jobbágyaitól, mégpedig 

havonként egy csirkét,
455

 minden évben 4 kacsát, és minden tíz lakótól karácsonykor egy 

hízott disznót.
456

 

A város lakói azzal védekeztek, hogy ők nem jobbágyok, és házhelyeiket, birtokaikat nem 

földbirtokostól kapták, ezáltal nem tartoznak mindennemű feudális járadékkal. Abban az 

esetben azonban, ha Pécs mintájára a kocsmáltatási jogot egész évre meghagyják a nekik, úgy 

hajlandóak a birtokosnak kilencedet, az egyháznak pedig tizedet fizetni.
457

 

A bíróság rendkívül kényes és nehéz helyzetben volt. Miután Szigetvárt földbirtokosnak 

adományozták, kénytelen volt a város lakóit eddig élvezett szabadalmaitól megfosztani. 

Mégis kompromisszumos ítéletet hozott. Egyrészt elutasította Neffczern túlzott követeléseit, 
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másrészt viszont megállapította az „úrbéri viszonyt”. A per ítélete nyomán 1756-ban úrbéri 

szabályzatot adott ki a birtokos.
458

 A létrejött szabályzat semmiképpen nem nevezhető 

urbáriumnak, hiszen a szigetiek érdekeit, szokásait csak nyomokban vette figyelembe. Sokkal 

inkább nevezhetjük utasításnak, ahogy mind a címadó terminusa (regulatio), mind a szöveg 

jellege, tartalma mutatja. Neffczern szinte minden, országos, törvény által rendezett úrbéres 

szolgáltatást be kívánt vezettetni Szigetváron. Ráadásul visszamenőleg, ugyanis a regulatioval 

igazolva látta korábbi követeléseinek jogosságát. A Neffczern-féle úrbéri rendezés a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban elsősorban a törvényekre támaszkodott. A birtokos részéről 

sérelmesnek, vitásnak tartott pontokat részletesebben tárgyalta, az úrbéres viszony fontos, 

ugyanakkor evidens szegmenseit azonban általánosan és röviden (például az úriszék kérdése). 

Ugyanakkor a 30 pontos regulatio legutolsó pontjába a birtokos beemelte az urbárium szót, 

mintegy kételyt sem hagyva a felől, hogy ezt ő – bár a szövegben eddig egyszer sem fordult 

elő – végig annak tekintette (Praemissa universa puncta pro reali Urbario definienda).
459

  

 

A Neffczern-féle rendezés, 1756 

Regulatio Oppidanorum Magno Szigethváriensium coram Sede Dominali 

Az 1. pontban Neffczern az 1548:35 és 36. törvénycikkek alapján igyekezett rendezni a 

városlakók munkajáradékát. Figyelembe vette azonban a szigetiek speciális, szűkös 

földbirtoklási képességeit és lehetőségeit, ezért a törvényben megszabott mennyiség felét 

kérte, évente 26 nap igás, 52 nap kézi robot. A cenzust az 1514:15. törvénycikk alapján kérte 

a szigetiektől, azaz egy forintot, két részletben, 50 dénárt Szent György, 50 dénárt Szent 

Mihály napján. A szabályozás nem differenciálta a census mértékét a telekméretnek 

megfelelően – ellentétben a más településeken és birtokokon kialakult gyakorlattal. Igaz ez a 

rendelkezés itt sohasem ment át a gyakorlatba, hiszen a szigetiek egy összegben váltották 

meg a censust.  

A 2. pont a zsellérek terheiről rendelkezett, mégpedig az 1514:22. és az 1548:38 

törvénycikkek alapján. A 3. pont szerint minden jobbágy havonta köteles volt egy csirkét adni 

a birtokosnak.  

A 4. pont értelmében az 1514:19 törvénycikk alapján évenként két libát kellett adniuk, 

tudniillik egy fiatalt pünkösd ünnepére és egy felnőttet szent Márton püspök napján; az 
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1514:20 törvénycikk alapján pedig minden tíz telek után karácsony ünnepére egy hízott 

disznót kellett adniuk.  

Az 5. és a 9. pontban a kilencedről rendelkezett a birtokos. Az 1514:18. törvénycikk 

értelmében a földnek minden, akár aratható, akár kaszálható termékéből, és ezenkívül a 

borokból, az egyháznak járó dézsmán felül, birtokosuknak kilencedet tartoztak adni a 

szigetváriak. A kilenced jogosságát vitatták a szigetiek, ezért a birtokos a következő úriszéken 

külön magyarázatot adott erre. Szerinte ebben a vármegyében bevett szokás, hogy a 

birtokosok az 1514:18 tc. értelmében kérik a kilencedet.
460

  

A pannonhalmi tizedről rendelkező 1729:45 törvénycikk értelmében a tizedet is a birtokosnak 

kellett adni. Ezen artikulussal emelték törvényerőre, hogy Somogy vármegye 1726. évi 

december hó 13. napján úgy egyezett meg a főapátsággal, hogy hatezerötszáz forintért kibérli 

a tizedszedés jogát.  

A 6. pont az 1548:36 törvénycikk alapján úgy rendelkezett, hogy a szőlőmunkák, valamint a 

kaszálás és aratás idején, minden jobbágy mindaddig, amíg annak a szőlőmunkának, valamint 

a kaszálásnak és aratásnak az ideje tart, hetenként két-két napon át dolgozzon a földesurának, 

mégpedig úgy, hogy azt követően a többi hetekből ezt az egy napi munkát le kell vonni. A 7. 

pont az 1548:37. törvénycikk alapján arról rendelkezett, hogy ha a szigetieknek a borok vagy 

élelmiszerek szállításában vagy más szolgálatok teljesítésében akár gyalog, akár lóháton vagy 

szekérrel egy héten egy napnál tovább kell dolgoznia vagy utaznia, azt le kell vonni a többi 

héten teljesítendő szolgálatból. Érdekes módon Neffczern az úrbéres rendelkezés bevezetése 

után módosította a hosszúfuvar kötelezettséget, és bevette az éves egyszeri, Bécsig történő 

fuvarkötelezettséget. Ezt megerősítette a megyei törvényszék is 1756-ban.
461

 

A 8. pontban az 1548:39 törvénycikk 1. § alapján arról rendelkezett, hogy a szigetiek 

lakodalmi ünnepélyek vagy temetések alkalmával tartoznak földesuruknak megfelelő segélyt, 

ajándékot adni. A 10. pontban az 1550:36 törvénycikk alapján rendelkeztek a kocsmáltatásról. 

Mivel Szigetvárnak nem volt szőlőhegye, ezért Szent Mihálytól karácsony napjáig mérhettek 

bort. A 11. pontban a húsmérés, a 12. pontban a faizás rendjét szabták meg, Neffczern 

mindkét kérdésben magának tartotta fenn a jogokat, azokat fizetniük kellett a szigetieknek. A 

13. és a 14. pontban kimondta a rendezés, hogy a városlakók el vannak tiltva a vadászattól és 

a madarászattól. A 15. pont szerint a bírságpénzek a birtokos kezébe kerültek, kijelentette, 

hogy a törvényesen megállapitott bírságokat meg kell fizetniük a földesúrnak vagy tisztjeinek. 
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A szöveg nem részletezte a módozatokat, csak annyit mondott ki, hogy az 1548:50 és az 

1550:35 törvénycikkek alapján értelmezi (in conformitate articuli 40:1548 et 35:1550), ám 

ezek alapján nem vált világossá a bírság kérdése.  

A 16. pont egyértelműen megmutatja számunkra ennek a „rendeletcsomagnak” az 

egyoldalúságát. Ebben a birtokos kimondta, hogy az első teljes, birtokosként eltöltött évtől, 

azaz 1750-től kezdve jogosnak értelmezi a szolgáltatásokat. Szerinte azok elmaradását a 

szigetiek ellenszegülése okozta, így azt restanciaként kezelte, és ezért mindezt visszamenőleg, 

a mostantól fizetett összegbe beszámítva kéri a szigetiektől (verum quia a tempore hujusmodi 

cepti Dominii Illustrissimo Domino Terrestri suo solvenda solvere, praestandaeque 

praestare, insuper mandatis obsequi penitus intercipissent, hinc neglectum tott annorum 

Censum, Robottas, Nonam, ac id genus alias Datias praestari neglectas ab anno 1750 usque 

annum 1755 iisdem vel ut refractariis et obstinatibus omnino injungi).  

A 17. pontban a szabad ház- és telekvásárlást és eladást korlátozta a birtokos. Kinyilvánította, 

hogy ettől kezdve csak a birtokos beleegyezése, illetve a tiszttartó értesítése után lehet 

házhelyet értékesíteni, az adásvétel után pedig adót kell fizetni. A 18. pontnál érezhetjük, 

hogy a birtokos figyelembe vette a szigetiek érdekeit. Előnyben részesítette a szigetieket a 

legelőbérleményeknél az extraneusokkal szemben, tekintettel a legeltetési lehetőségek 

szűkössége miatt. A 19. pont arról rendelkezett, hogy az utód nélkül meghaltak földjei – a 

magyar törvények értelmében – a birtokost illetik. A 20. pont röviden ismertette az úriszék 

jogosítványait, csak annyit rögzített, hogy ez a fórum jár el a jobbágyok ügyeivel 

kapcsolatban.  

A 21. pont a kereskedőkkel foglalkozott, akikről elmondta, hogy „nem csekély haszonnal 

tevékenykednek” (Certum est quaestores ex mercibus suis in dicto Oppido existentibus non 

exiguum percipere lucrum). Ez a mondat is árulkodó abban a tekintetben, hogyan tekint a 

birtokos a szigetiekre, milyen elképzelései voltak a birtokán élőkkel kapcsolatban. Fejleszteni 

akarta-e a tevékenységüket, vagy inkább azt vizsgálja, hogyan növelhetné bevételeit 

rövidtávon. Neffczern osztályokba sorolta őket, és ez alapján kellett az adót megfizetniük 

(convenienter itaque ad statum illorum id ordinari posset, ut a fornicibus ad quattuor classes 

reductis a prima classe 4 florenos, a secunda classe 3 florenos, a tertia classe 2 florenos, a 

quarta classe 1 florenos ).  

A 22. pont megállapította a tisztújítás szokásos menetét és szerepeit, a bíró és az esküdtek 

jelölése (candidatio) a birtokos joga, a választás (electio) a szigetieké. A 23. pont kimondta, 

hogy a szigetiek kötelesek a vám- és a malomhoz vezető utakat karban tartani, a feladat 

mértékét ennél jobban nem részletezte. Az utak és hidak karbantartásánál Neffczern és Szily 
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idején csupán általánosságban határozták meg a kötelezettség mértékét (aliquot orgiarum 

Pontes et aggeres reparare et conservare fuerunt obligati).
462

  

A 24. pont meghatározta, hogy a város köteles minden év végén a birtokosnak bemutatni a 

számadásait. A 25. pont az 1556:29. törvénycikk értelmében arról rendelkezett, hogy a 

birtokos az elköltöző jobbágyok szőlőit, földjeit és rétjeit (becsű útján) megszerezhette. A 26. 

és a 27. pont megállapította, hogy a földesúri jogosítványok sérthetetlenek, a szigetieket nem 

illetik. A 28. pont arról rendelkezett, hogy ha a birtokos vagy képviselője megérkezik a 

településre, akkor kötelesek „konyhai hozzájárulásban” (ad culinaria adjutoris esse debeat) 

részesíteni, azaz biztosítaniuk kellett élelmiszert az étkezésekhez. A 29. pont már lassan a 

lezárást készítette elő. Kissé didaktikus módon kifejtette, hogy ha a szigetiek mindenben 

engedelmeskednek a birtokosnak és tiszttartójának, akkor minden hálát és jószándékot megad 

a maga részéről (in euoque casu omnem gratiam benevolentiam Illustrissimus Dominus 

pollicetur). A 30. pontban a rendszabás lezárásaként arra hívta fel a figyelmet, hogy minden 

egyes szigetvárinak be kell tartania az itt felvázoltakat.
463

  

A regulációt helyben hagyta az úriszék, majd a vármegye törvényszéke, a sedria, majd a 

Királyi Tábla is. Ezt követően Mária Terézia 1757. március 14-én kelt levelében erősítette 

meg, lezárva ezzel a Szigetvár és Neffczern között zajlott pert.
464

  

 

Hiába próbálta a 29. és a 30. pont azt sugallni a szigetieknek, hogy tartsák be az úrbéri 

rendezésben lefektetett elveket, a somogyi mezőváros lakói azokat nem fogadták el, és 

folyamatosan vitatták. Ennek megfelelően számos konfliktus adódott a város és a birtokos 

között az adóztatás kérdésében. Erre lehetőséget nyújtott nekik a rendelkezés általános 

megfogalmazása, a konkrétumok gyakori hiánya. A zsellérekre vonatkozó pontot például 

éppen emiatt ignorálták. Ráadásul a Neffczern birtokossága alatt készült összeírások nem 

vettek fel külön zselléreket, csak egységesen városlakókról rendelkeztek. A 3, 4, 8, 16, 17. 

pontokat teljesen figyelmen kívül hagyták, ezeket a szolgáltatásokat nem adták meg 

Neffczernnek.  

A gyakorlatban is realizálódó kötelességek még több vitát váltottak ki, hiszen azokat nem 

lehetett teljesen figyelmen kívül hagyni. Többek között abban is különbözött a két fél 

véleménye, hogy hol termett és milyen mezőgazdasági termékekből kell beszolgáltatniuk. 

Neffczern ugyanis mind a külső telken termesztett növényekből, mind a ház körüli kert 
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növényeiből is kérte a neki járó mennyiséget. A szigetváriak viszont a ház körül termelt 

növényekből nem kívántak adni.
465

 A kilenceddel kapcsolatban az 1514:18 törvénycikkre 

hivatkozott a birtokos. Ez azonban nem mondja ki azt, hogy minden mezőgazdasági termék 

után kell fizetni. A forrásokból tudjuk, hogy a robotot szintén sokallták a szigetiek, ám ennek 

végrehajtásáról nincsenek adataink Neffczern birtkossága idejéről.  

A kereskedőktől tervezett külön adó sem ment át a gyakorlatba, a városlakók itt is csak az 

egységes elbánást fogadták el. 

Végül Neffczern Benedek belenyugodott abba, hogy a szigetiekkel szemben nem képes 

szélesíteni az úrbéres szolgáltatások rendszerét. Így abban egyezett meg Szigetvár lakóival, 

hogy az úrbéri követeléseket egy összegben megválthatták. Azaz maradt a lefektetett 500 

forintos, készpénzben fizetett adó. A birtokos nem tudta érvényesíteni azt az elképzelését sem, 

hogy visszamenőleg fizetteti ki 1750-től a szigetiekkel az adókat. Ugyanakkor kötelezte 

önmagát és örököseit, hogy e birtokukat kizárólag ezen egyezség fenntartása mellett 

örökíthetik vagy adhatják el.  

Előfordult a megállapodást megelőzően olyan is, hogy a birtokos önkényesen megváltoztatott 

addig bevált formákat. Dömötör Lászlónak a kanizsai külvárosban, a kapun kívül lévő házát 

például, melyet ő már igen régóta használt („Domum certam in Oppido Szigeth extra portam 

Canisiensem Sito sub urbio existentem hactenus usurpatam”), mindenfajta egyeztetés nélkül 

átadta Király Ferencnek. Az eljárás és az esemény miatt Dömötör tiltakozott a pécsi káptalan 

előtt.
466

 

 

A Neffczern család azonban nem sokáig élvezhette a szigetvári birtokosságot. Benedek olyan 

súlyosan eladósodott, hogy kénytelen volt birtokát eladni. Eladósodásához és eladási 

szándékához nagyban hozzájárult, hogy az úrbéri pert, melyet Szigetvárral szemben indított, 

mind a királyi táblánál, mind a kúriánál az 1760. február 12-én hozott ítélettel elveszítette, és 

így egyértelművé vált, hogy nagyobb jövedelmet nem tud a várostól nyerni. A per elvesztése 

alatt csak annyit kell értenünk, hogy Neffczern nem kérhetett több szolgáltatást a 

szigetváriaktól, mint amennyit a birtokba iktatása idején lefektettek és meghatároztak számára, 

illetve amennyit már a megyei törvényszék is megszabott. A királyi kúriát is megjárt ügy 

ítéletét a megyei törvényszék hirdette ki 1760-ban.
467

 A bíróság helyben hagyta a két fél 

közötti megállapodást, azaz évi, két részletben megfizetendő 500 forintos tételt állapított meg 
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 SML V. 78. Instantiae ad Comitatum Simighiensem.  
466

 BML. IV. 1. f. 3. XXVII. XII.1. E. fasc. Contradictiones originales. 142.  
467

 SML IV. 1. b. Jkv. 1760. 589-590.  
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az úrbéri terhekért cserébe, továbbá minden megművelt hold után 1-1 máriást voltak kötelesek 

a szigetiek fizetni.
468

 Az ítélet a hidak és gátak javítását – korlátozás nélkül – a városlakókra 

hagyta, azzal a megkötéssel, hogy Neffczern köteles a hídkarbantartáshoz szükséges 

famennyiséghez hozzájárulni.
469

 Ez a megállapítás számos kérdést vetett fel. Egyrészt 

ellenkezett az 1723:15. törvénycikk 16. §-ával, amely éppen azt mondta ki, hogy a vámokat 

tulajdonló birtokosok kötelesek a hidakat, utakat és töltéseket karban tartani (teloniorum 

possessores, sub poena citatarum legum pontes, vias et aggeres reparare et conservare 

teneatur).
470

 Másrészt az 1756-ban kiadott úrbéri rendelkezés 22. pontjának utolsó bekezdése 

is a törvény szellemében rendelkezett,
471

 és ezt a kitételt a későbbi urbáriumok is 

megismételték. Ugyanakkor tény, hogy a renováció általában éppen azért tolódott, mert a 

birtokos a munkálatokat egyérelműen a városlakóktól várta.  

Neffczern Jakab tiszttartója arról számolt be egy 1763-ban felvett jegyzőkönyvben, hogy a 

birtokos valójában már 1755-ben el akarta adni Szigetvárt Czinderynek, de mivel ő a pénzt 

nem tudta azonnal kifizetni, és közben Neffczern Jakab meghalt („meghalálosodván”), fia 

visszamondta a megállapodást. Az eladási szándékról az 1750-es évek közepétől tudtak a 

szigetváriak is. Felmerült, hogy maguk vásárolnák meg a birtokot, de erre nem tudtak elég 

pénzt előteremteni, és nem volt senki, aki kölcsönt szerzett vagy adott volna nekik.
472

 Ez 

ügyben Bécsbe ment az akkori bíró, Turnics Pál és Dóczy Ádám prókátor, de – mint az 

várható volt – eredménytelenül jártak. Szigetvár nem tudott semmi konkrétumat felajánlani. 

Miként később, most is csak az uralkodó és az udvar jóindulatában bíztak. Ez azonban igen 

gyenge érvrendszernek bizonyult.  

A szigetváriak hektikusan fogadták azt, hogy nem sikerült a Neffczern család birtokossága 

után kikerülni az úrbéres viszonyból. Annak ellenére élték ezt meg kudarcként, hogy semmi 

esélyük nem volt a megváltásra. Szigetvárnak gazdasági potenciálja ezt sem ekkor, sem 

később nem tette lehetővé.  

A minden alapot nélkülöző, irreálisan felfokozott várakozás miatt a közösség nem tudta 

objektíven értékelni a birtokosváltást. A szigetiek bűnbakot kerestek. A városlakók körében 

például az az elbeszélés járta, hogy gonosz ármány áldozatai lettek. A negatív töltetű 

történetben értelemszerűen szerepelt az új birtokos, Szily Ádám, illetve szükség volt egy 
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 Declaravimus summam censualem fl. quinquegentorum … a singulo jugero terrae arabilis unum Marianum 

extradare teneantur. SML V. 78. Sententionales, 1760.  
469

 Sine restrictione et illimitate Pontium, et aggerum reparatio, et conservatio Oppidanis injuncta habetur; Cum 

autem Dominus Baro necessaria pro Pontibus ligna … Oppidani Sylvis destituantur. Uo.  
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 Corpus Juris Hungarici. 580-581.  
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 Porro obligatio consevandorum in bono statu pontium, viarum et aggeres de exigentia articuli 15:1723 

Domino Terrestre maneant. SML XV. 4. 58. 26. 1.  
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„árulóra”. Ez utóbbit Dóczy Ádám prókátor testesítette meg. Állítólag, amikor Dóczy és 

Turnics Bécsben voltak, Dóczy hirtelen hazajött, majd levelet kapott az osztrák fővárosból, 

amivel azonnal felkereste Szilyt a Somogy megyei Gigén. Ott – hogy azt senki más ne értse – 

latinul olvasta fel a levelet, majd ezt követően Szily Bécsbe ment, és azonnal meg is vette a 

várost.
473

 Ez a változat a város saját interpretációja, így erős kritikával kell kezelnünk.  

                                                                                                                                                                                     
472

 SML V. 78. Szigetvár iratai, 1765-1799; BMMI Sz. 58. 151. 1. 2363.  
473

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 2364-2365.  
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2. Szily Ádám birtokossága 

 

„Az új formulátul és modtúl, szokástul iszonyodik a községh,  

retteg, és fél, és semmi új szokást vagy módot bé venni  

nem akar, ameddig a Fölséges Consiliumtól
474

  

vagy T. N. Vármegyétől nem parancsoltatik.”
475

 

 

A szigetvári születésű Szily Ádám (1716–1785) vette meg végül Neffczern Benedektől a 

birtokot. 1761. április 8-án kötötték meg Bécsben az adásvételi szerződést.
476

 A vételár 60 

ezer forint és 200 arany volt. Szilynek köteleznie kellett magát a Neffczern és a szigetváriak 

között létrejött szerződés betartására.
477

 

A Szily családnak Dunántúlon voltak birtokai, főleg Somogy-, Sopron-, Vas-, Veszprém- és 

Zala vármegyékben. A család első ismert őse Márton volt (1662–1724.), aki a 17. század 

végén Horvátországból telepedett vissza Somogy megyébe, és megalapozta a família 

virágzását. Nádori új adományt (nova donatio) 1743. március 6-án nyertek, ezt 1752. 

november 6-án, 1761. március 18-án és 1764. február 10-én megújíttatták. Mária Terézia 

1765. január 31-én véglegesítette adománylevelével azt a tényt, hogy adásvétel útján Szily 

Ádám és annak fiú utódai birtokába került Nagysziget mezővárosa (természetesen a szigeti 

vár és tartozékai kivételével).
478

 Szily Ádám 1751-ben kapta meg a vármegyétől nemesi 

bizonyítványa és ajánlása alapján a címermegújító levelét.
479

 

Szily érdekes alakja a 18. századi Magyarországnak. Iskoláiról, tanulmányairól nincsenek 

adataink, az 1740-es évektől Morvaországban és Sziléziában katonáskodott.
480

 Hazatérése 

után nagyarányú birtokszerzési politikába kezdett, részben vásárlás, részben bérlés útján, 

elsősorban Somogy és Vas vármegyében. Ráadásul nem csak kisebb birtokokat, hanem 1761-

ben Somogyban a legnagyobb mezővárosnak számító Szigetvárt, míg Vas vármegyében a 

sárvári uradalmat is megszerezte. Az 1750-es években Somogyban több más birtokot is 

megvett, 1753-ban például a Harrach-féle birtokból Drávafokot. 1752-ben megerősíttette 

magát és nővéreit a Batthyányi jogon bírt Szilvásszentmárton, Póstelek, Szentimre, Szentiván, 
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 Helytartótanács. 
475

 SML V. 78. Ad punctam 12. 8.  
476

 A Szily család Szigetvár megvétele előtt a „Ceglédi” előnevet, attól kezdve a „Nagy Szigeti” (Szily de Nagy 

Szigeth) előnevet viselte. SML IV. A. 1. i. 10. doboz. 471. Szily család. 
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 Sajnos Szily Ádámnak a Somogy Megyei Levéltárban található, két csomónyi személyi iratai között 

nincsenek Szigetvárra vonatkozó dokumentumok, az itt található források más birtokaival (Nagygomba, Kötcse, 

Drávafok) foglalkoznak. SML XIV. 19.  
478

 Kempelen, X.  
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 SML IV. A. 1. i. 10. doboz. 471. Szily család.   
480

 Boda, 2000. 471.  
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Zsipfalva, Szerászló,
481

 Kelemenfalva, Váralja, Ipoltfalva, Endőlaka, Csókakő, 

Kerekszenttamás és Nagybajom helységekben.
482

 Ezeket közbirtokosságok részekéként bírta, 

és összességében nem jelentettek meghatározó birtoktestet.  

Első felesége Galánthai Balogh Erzsébet volt, akivel 1742-ben házasodtak össze, és az 

asszony 1750-ben bekövetkezett haláláig éltek együtt. Galánthai Balogh Erzsébet Magyar- és 

Németladon volt birtokos. Gyermekeik közül a legidősebb, József, aki a család idősebb 

ágának volt alapítója, továbbá Borbála, aki Vörös Sándor felesége lett, Ferenc, aki Erdődy 

Simforosát vette el feleségül, végül Anna, aki Dóczy Ádám, majd Somogyi János felesége lett. 

Szily Ádám második nejétől, Csák Jusztinától (akivel annak 1757-ben bekövetkezett haláláig 

élt együtt) egy leánya született, Jusztina, aki később Rosty Ferenchez ment feleségül. Szily 

Ádám harmadszor is megnősült, ekkor Hersching Juliát vette feleségül. Ebből a házasságából 

származó fiai: Ádám, Gáspár, Antal. Az itt említett Ádám az ifjabb ág alapítója.
483

  

Szily Ádám tanulva elődje hibáiból, igyekezett a város adottságait jobban kihasználni, és 

bevételeit nem kizárólag a jobbágyszolgáltatásokra építeni. Mivel a szigetiek eredményesen 

védelmezték saját vásáraikat, azokból a birtokos csak csekély mértékben és közvetetten tudott 

hasznot húzni. Ennek érdekében Szily 1765-ben kérvényezte, hogy Szigetváron országos 

vásárjogot nyerhessen birtokosként. Három országos vásárra nyert engedélyt az uralkodótól, 

mégpedig Szent György (április 24.), Keresztelő Szent János (június 24.) és Szent Anna 

(július 26.) napjára,
484

 továbbá vasárnapi hetivásárokra. Így a szigetváriak három vásárával 

együtt már hat országos vásárt tartottak a városban. Az új vásártatrási napok száma sem lehet 

meglepő. Egyrészt a birtokos ezzel ugyanúgy három vásárral rendelkezett mint a város, tehát 

nem volt elmaradva mögötte, sőt megfelelőbb időpontjaival helyzeti előnybe is kerülhetett. A 

vásárok számának növelését azonban más is indokolta. Bár Szigetvár elsőként szerzett a 

vármegyében vásártartási jogot,
485

 az 1760-as évekre már alulmaradt a térség más 

településeivel szemben. Ekkor Csokonya öt, Babócsa, Berzence, Kaposvár, Kéthely, 

Somogysárd négy, míg Sellye három vásárt tartott. A vármegyében piaci központnak számító 

Szigetvár vásárainak számát valóban jogosan növelték.  

Szily vásártartási napjai mögött láthatólag tudatos koncepció húzódott meg, igyekezett 

tavaszra és nyárra időzíteni a vásárokat, ettől is nagyobb forgalmat remélve. Szigetvár 
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 Zsipfalva (Zsippó néven) és Szerászló ma Bárdudvarnok területén lakott településrész.  
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 Kempelen, X.  
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 Az ünnep kiválasztásában közrejátszott az is, hogy Szent Anna tiszteletére volt felszentelve a kanizsai 

városrész temetőjében lévő kápolna.  
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vásáraival kapcsolatban folyamatosan megfogalmazták azt a kifogást, hogy csapadékos 

időben azok nehezen megközelíthetőek. Részben ez is közrejátszott abban, hogy a Szent Pál 

(január 25.) és Szent Mihály napi (szeptember 29.) vásárok mellett a Páduai Szent Antal 

napján (június 13.) tartott vásár volt messze a legforgalmasabb.  

Míg a birtokos sikerként könyvelte el a vásártartás bővítését, a városnak ambivalens érzései 

voltak ezzel kapcsolatban. A várható előnyök és a kereskedelmi lehetőségek szélesedése 

mellett inkább a privilégiumok sérelmeként értékelték a bővítést. Ez rövidesen meg is 

fogalmazódott, és pereskedés indult a város és Szily Ádám között a vásárok miatt. A szigetiek 

attól tartottak, hogy az új vásárok rontják majd a bevételeiket. Emellett elterjedt az a rémhír, 

hogy Szily idővel az összes vásárra ki akarja terjeszteni a fennhatóságát. Ennek az adott 

alapot, hogy Szily egy levelében megemlítette, hogy lehetőség szerint az összes vásáron 

gyakorolni kívánja a kocsmáltatási jogokat.
486

  

Ezeken kívül még két másik per is lefolyt a földbirtokos és a városlakók között. Mindkettőnek 

az volt az alapja, hogy a birtokos emelni akarta úrbéres bevételeit, a polgárok viszont 

ragaszkodtak előjogaikhoz és „szabadságukhoz”. A városlakók ezekben az ügyekben igazi 

közösségként védelmezték magukat. Adtak be olyan kérvényeket is, melyet közel 100 

városlakó erősített meg aláírásával.
487

  

Neffczernhez hasonlóan Szily is szélesíteni akarta a szolgáltatások rendszerét. Birtokossága 

alatt honosodott meg a forspont, és a kertekben termelt növények után is szedett kilencedet. A 

szigetiek panasza folytán elrendelt vizsgálat azonban megállapította, hogy eddig ilyen 

kötelességük nem volt,
488

 és ezt nem kötelesek a későbbiekben szolgáltatni.  

Ezen felül Szily a városlakókkal személyes összetűzésbe is keveredett. Kummer Ádám 

kovácsot például kirendelte magához, hogy az istállójában patkoltassa meg a lovait. Mivel a 

munka tempójával elégedetlen volt, hajdúival megverette. Miután azonban egyikük elengedte 

a kovácsot, Szily úgy megütötte az „überrajtert”, hogy az elesett.
489

 

Szily Ádám konfliktusba keveredett a helyi katonai hatósággal és a Czindery családdal is. 

Folyamatos pereskedésük volt abból kifolyólag, hogy Szily Neffczerntől azokat a házakat, 

földeket is átvette, melyek – a Czinderyek szerint – őket illette volna meg. Szily azt 

nehezményezte leginkább, hogy a szigetiek inkább és többet jártak Czindery vendégfogadóiba, 
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 Uo. A város panaszából nem ismerhetjük meg a birtokos verzióját.  
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mint az ő urasági kocsmájába. Ez egyrészt számára komoly bevételkiesést, másrészt 

presztizsveszteséget is jelentett. A szigetváriak azzal védekeztek, hogy ők tisztelik a 

birtokosukat, de saját magukat is, és arról nem tehetnek, hogy Czindery kocsmáiban nemcsak 

olcsóbb, de jobb bort is mérnek. Ha Szily kocsmájában lennének ezek a feltételek, akkor oda 

járnának.
490

  

Szily birtokossága idején nemcsak az úrbéres bevételek növelésére történtek kísérletek, erre a 

korszakra esett a kvártélyozási kötelezettségek jelentős növekedése is. 1763-ban azzal a 

panasszal fordult a magisztrátus a megyéhez, hogy elviselhetetlen és teljesíthetetlen 

mértékben növekedtek a szállásadási kötelezettségeik. A tisztek kvártélyozása 193 forintra 

növekedett. Ezen kívül azt is sérelmezték, hogy a közkatonák mellett a várban és az a körül 

végzendő ingyenmunkára iderendelt kőműveseket és ácsokat is el kellett szállásolniuk 

(Gazdákkal egy szobában rekesztve quártélyoznak). A kvártélyt adóknak a szállás mellett ételt 

és fát is kellett biztosítaniuk a kézműveseknek. A vármegyétől arra kértek sürgős választ, 

kötelesek-e mindezt megtenni, és hogy ingyen kötelesek-e ezt teljesíteni. A költségekre már 

összeírtak 160 forintot, de mivel ezt a vármegye csak beszámította a jövő évben kivetett 

adóba, és ott is csak csökkentett mértékben, a szállásadás kellemetlenségei nem oldódtak meg, 

főleg, hogy a tendenciákat figyelembe véve azok fokozatosan növekedtek.
491

 A vármegye 

egyébként figyelembe vette a szigetiek kéréseit, és azt az utasítást adta, hogy a kvártélyozást 

kötelesek „gratis” biztosítani, de ehhez fát, gyertyát, ágyneműt nem kell ingyen adniuk.
492

 A 

Boronkay György által kiadott utasítás hozzátette, hogy a kvártélyozásból azoknak a helyi 

cigányoknak is ki kell venniük a részüket, akik házat, kertet bírnak, és az adózás tekintetében 

a szigetváriakkal egyenlők.
493

  

Szily birtokossága alatt érte el Szigetvárt is az úrbéres sérelmek elleni elégedetlenség 

dunántúli hulláma. A jobbágyszolgáltatások – és ezen belül különösen a robot – az 1740-es 

évektől jelentős mértékben megnőttek. Az emelkedés fő oka a majorsági területek növekedése 

volt. A 18. század közepén jelentős gabonakonjunktúra volt megfigyelhető, ami a 

földesurakat a gabonatermelés fokozására – és ezáltal a majorsági területek növelésére 

ösztökélte. A földeket pedig jobbágyokkal műveltették meg, emiatt a nemesség elemi érdeke 

volt, hogy ez a rendszer változatlan maradjon.  
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 A lectisternium itt ágyneműt, ágytakarót jelent. Uo; SML IV. 1. a. 65. SML IV. 1. b. Jkv. 1763-1764.  
493

 „Neo-Incolae vero, vulgo Zingari dicti ut in gremium Oppidi contribuant, in Sortem, et conditionem 

Contribuentium positi habeantur, Szigethi habitantes vero [áthúzva Incolae], … ” Uo.  
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Az udvar is érzékelte a jobbágyság fokozódó terheit és súlyosbodó helyzetét, így bekerült 

céljai közé a jobbágyok adófizető-képességének megőrzése – természetesen a földesúri terhek 

racionalizásása révén. Az uralkodó a jobbágyi terhek rendezését azzal indokolta a magyar 

rendek előtt, hogy ez számára lelkiismereti kérdés, a közjó érdekében cselekszik, javítani akar 

az elnyomott parasztok sorsán. Természetesen az uralkodó és az államtanács is tisztában volt 

azzal, hogy a jobbágyok helyzetének javítását célzó politika könnyen elégedetlenségekhez, 

akár fegyveres konfliktusokhoz vezethet. Ahogyan azonban báró Borié államtanácsos is 

megfogalmazta: ez cseppet sem lehet az uralkodó számára káros, mivel így lehetősége nyílik, 

hogy „hatalmát alattvalói egyrészének rendreutasításával gyakorolja”. Másképpen 

fogalmazva, a jobbágyok támogatásának biztosításával nyomást tud gyakorolni a magyar 

rendekre, így elérve célját, az állami bevételek növelését – és az abszolút hatalom 

megerősítését. A királynő számára tehát az úrbéri terhek kérdése mindenképpen politikai 

jellegű volt, igyekezett tehát ezek rendezését ellenőrzése alá vonni. Ehhez azonban az ilyen 

témájú pereket ki kellett vonnia az igazságszolgáltatás hatásköre alól, és áthelyeznie a 

Kancellária és a Helytartótanács felügyelete alá, ugyanis az igazságszolgáltatás döntéseibe az 

uralkodónak nem volt beleszólási joga.
494

 

1765-66-ban a Dunántúlon parasztmozgalmak bontakoztak ki, több településen gyűléseket 

tartottak, megtagadták a robotmunkát, földet, legelőt foglaltak el. A nemesek komoly 

veszélytől tartottak, mint erről Somogy megye alispánja írta: A szennai jobbágyok a megyei 

közmunkára nem akarnak menni…lázadó tettet követnek el…A földesurakat és tisztjeiket 

nemcsak hogy halállal fenyegetik, hanem ezt meg is mondják nekik…rablásokat és 

latorságokat követnek el.
495

  

 

A szigetieket a határok szűkössége miatt a majorsági gazdálkodásból eredő robotterhelés 

kevéssé érintette, annál inkább a munkaszolgálatuk más jellegű igénybevétele, ami szintén 

meghaladta a korábbi mennyiséget.  

Miként más dunántúli települések jobbágyai, a szigetváriak is Bécshez fordultak úrbéres 

problémáikkal. Mária Terézia politikája felbátorította a terhek növekedése miatt felháborodott 

jobbágyságot. 1765 augusztusában, a nyári munkák idején, a birtokos munkakövetelései miatt 

amúgy is elégedetlen hangulatban a szigetvári magisztrátus megfogalmazta instanciáját, a 

városháza előtt mintegy kétszáz ember előtt „kimagyaráztatott” latinul, magyarul és horvátul 

is, majd küldeményüket az udvarnak címezve postára adták, Ugy a’ Fölséges Thronus eleiben 
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küldettek Onnan egyedül ily sok sérelmink orvoslását remélvén..
496

 Szigetvár – más somogyi 

településekhez hasonlóan – elsőként megpróbált a vármegyéhez fordulni, onnan azonban – 

részben az események hatására is – elutasító választ kaptak. Szily eleve megtiltotta a 

magisztrátusnak, hogy bármilyen fórumhoz forduljanak, egyértelműen fizikai büntetést 

(verberatio) helyezett kilátásba mindannak, aki ezzel próbálkozik. A szigetiek azért sem 

bíztak a vármegyei igazságszolgáltatásban, mert Szily vármegyei táblabíró volt. Az egész 

magisztrátus veréssel való megfenyegetése törvényes eljárásuk esetére természetesen túlzás 

volt, miként az instancia azon kitétele, hogy a város a birtokost minden alázatossággal 

(submissio) tiszteli és mindent nagy engedelmességgel megad neki. Mindenesetre a város 

érvrendszerében egyértelműen ez a fenyegetés támasztotta alá a közbülső fórumok 

negligálását és az uralkodóhoz („legfőbb orvosunk”) történő közvetlen kapcsolatfelvételt. Az 

instanciát a szigetváriak nagy része aláírásával ellenjegyezte.
497

 

Mindezek ellenére Szily Ádámmal kapcsolatban annyit meg kell jegyezni, hogy levelei 

alapján úgy tűnt, mintha igyekezett volna jó viszonyt fenntartani a város elöljáróival, mint 

birtokos azonban ragaszkodott úrbéres bevételeihez, illetve annak bővítéséhez, és így 

feloldhatatlan ellentétbe került a várossal.
498

 

A források alapján megállapítható, hogy Szily birtokossága idején az utak rossz állapota és 

ezzel párhuzamosan a vámszedés jogossága több problémát is okozott, ezt bizonyítja, hogy 

számtalan panasz érkezett ezekkel kapcsolatban. Az 1723. évi 15. tc. alapján Somogy és 

Baranya vármegye is kérvényezte Szigetvár vámjogának megszüntetését.
499

 A panaszok 

hatására bizottságot küldött ki Somogy vármegye, hogy megvizsgálják az utak állapotát, és a 

fizetendő vám nagyságát szinkronba hozzák azzal.
500

 

 

A bevételek növeléséhez és a megszerzett javakhoz, szolgáltatásokhoz való ragaszkodásának 

megvolt az oka. Szily a birtokszerzések közepette ugyanis igencsak eladósodott. Hitelezői 

között a legjelentősebbek a Batthyány család (a körmendi pénztár, illetve Batthyány 

Ádám),
501

 és genovai kereskedők voltak, utóbbiaktól 400.000 forintos kölcsönt vett fel.
502

 

Szily 1766-ban még megpróbálta újabb hitelekből rendezni, helyrehozni anyagi viszonyait. 
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Inkey Boldizsártól 10.000 forintot kapott kölcsönbe, Pais Boldizsártól 4000 forintot, Czindery 

Ignác Ferenctől pedig 2000 forintot „szükség miatt”.
503

 De ezek segítségével sem tudta 

megoldani pénzügyi gondjait. 1768-ban még egy jelentősebb kölcsönt, 30.600 rajnai forintot 

vett fel (kedvező, 4%-os kamatra) Nikelli Kristóftól, továbbá „bajok miatt” 3000 forintot 

kölcsönzött neki a Győri Káptalan. 1769 februárjában 5000 forintot adott neki hitelbe Fábry 

Teréz.
504

 Ahhoz, hogy adósságait – részben – törleszteni tudja, fel kellett áldoznia bizonyos 

birtokait. Jelentős segítséget, nagyobb pénzösszeget Szigetvár eladásától remélhetett.  

Szily Ádám nem is tartotta meg sokáig a számára több adósságot,
505

 pereskedést, 

kényelmetlenséget, mint bevételt eredményező birtokot, és 1769-ben eladta Festetics 

Lajosnak és Festetics Pálnak 92840 rajnai forintért (érdekes, hogy az 1768-ban felvett 

urbárium már Festetics Lajost tüntette fel birtokosként, aki 1760 és 1774 között Somogy 

vármegye alispánja volt).
506

 Szily már korábban elkezdett foglalkozni Szigetvár 

értékesítésével. 1765-ben kikérte az Udvari Kamarától Sziget 1722-es becslését, hogy a város 

árának megszabásában segítse.
507

  

Festetics Lajos is jelentős kölcsönt vett fel Szigetvár megvásárlása miatt, 1770 

szeptemberében Szuhay Boldizsártól 100000 rajnai forintot. Szily Ádám felesége, Hersching 

Julianna nem értett egyet a mezőváros eladásával, és ezért a ellentmondással élt 

(„Contradiciomrul jelentett”) a „Tekintetes Pétsi Káptalan előtt”.
508

 A feleség által bejelentett 

ellentmondás további sorsáról nincsenek adataink, minden valószínűség szerint, idővel 

elfogadta, illetve nem reklamálta Festetics Lajos birtokba iktatását. Szily egy belvárosi házat, 

illetve egy belvárosi kertet megtartott magának.
509
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A forrásokból egyértelműen látszik, hogy Szily a sárvári uradalom megtartására és 

konszolidálására törekedett, és erőit ebbe az irányba összpontosította.
510

 Erre utal az is, hogy 

egyre több időt töltött Sárváron, 1769-ben pedig az ő megrendelésére készített Dorffmaister 

István kilenc ótestamentumi jelenetből álló sorozatot a Nádasdy-kastély dísztermében. Hogy a 

megbízó és a festő hogyan került kapcsolatba egymással, az sajnos nem ismert. A bécsi 

akadémiát elvégző Dorffmaister, a Dunántúl későbbiekben legtöbbet foglalkoztatott festője, 

ekkor pályájának még eléggé az elején járt. A sárvári kastély dísztermének kifestése az első 

kastélyba készített falciklusa volt.
511

 A megrendeléssel azonban Szilyt tarthatjuk a kastély 

legfőbb mecénásának.
512

 Adósságai azonban ekkor sem csökkentek, nagyobb és kisebb 

összegeket vett kölcsön, 1773-ban például 23000 forintot vett fel Tallián Jánostól, kétszer 

1000 forintot Nagy Istvántól.
513

 Végül Sárvárt sem sikerült megtartania Szilynek, és az egyre 

súlyosabb mértékben jelentkező pénzzavar miatt 1775-1776 körül meg kell válnia ettől az 

uradalomtól is.
514

 Szily Ádám 63 évesen 1785 áprilisában halt meg Görösgalon, a szigetvári 

ferencesek templomában temették el.   
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3. Úrbérrendezés Szigetváron 

 

Mária Terézia 1766. december 29-én Vas, Zala, Sopron, Somogy, Tolna és Baranya 

megyékben elrendelte az egységes urbárium bevezetését. 1767-ben megindult Somogyban is 

az úrbérrendezés, azaz a jobbágyság és a földesurak viszonyának egységes szabályozása.
515

 

Bár Szigetvár lakossága erélyesen tiltakozott, mégis úrbérrendezés alá akarták vonni a várost, 

annak ellenére, hogy a város önmagát szerződésesnek tekintette.
516

 Az uralkodói rendelet 

értelmében a rendezést elvben mindenhol el kellett végezni, még a kuriális helységekben is. A 

jogszabály ugyanakkor lehetőséget biztosított a szerződéses települések számára, hogy 

megmaradhassanak korábbi kontraktusuk mellett, amennyiben azok kedvezőbb kondíciókat 

biztosítanak, mint az urbárium. Ezek a helységek végül nem kaptak urbáriumot, ugyanakkor 

az előzetes összeírások elkészültek.
517

  

Szigetvár esetében azonban ez az eljárás több kérdést is felvetett. Egyrészt azt, hogy a 

szigetiek vitatták a korábbi megállapodások érvényességét, a Neffczern-féle regulációt pedig 

– amely az urbáriumuk alapját jelentette – egyszerűen nem fogadták el.  

Az ügy peres útra terelődött. Az úrbérrendezést irányító és ellenőrzését ellátó Győry Ferenc 

királyi biztos, arról számolt be jelentésében, hogy készítettek egy összeírást Szigetvárról, amit 

felterjesztettek a királynőhöz. Ezt az összeírást és az elkészült urbáriumot eddig a 

szakirodalom nem létezőnek tartotta, ugyanis a kancelláriai levéltárban
518

 sem szerepeltek az 

adatai.
519

 Az összeírás sajnos valóban nem maradt meg, így nem ismerjük a város földjeinek 

pontos nagyságát. A Somogy Megyei Levéltár iratai között azonban fennmaradt az urbárium 

szövege.
520

  

Szigetvár birtokosának úrbéres szándékait bizonyítja, hogy 1768-ban megfogalmazták, 

lejegyezték, és Somogy vármegye jegyzőkönyvébe bejegyezték a helység urbáriumát, amely 

formailag eltér az 1767. évi, egységesen elkészített urbáriumoktól. Nem a megszokott kilenc 

pontos kérdőív alapján töltötték ki, hanem egyedi, harminc pontban összeállított 

dokumentummal találkozhatunk, melynek terminológiája megegyezik az ekkor készült 

urbáriumokéval. 
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Az urbáriumot 1768. november 14-én hirdették ki. Érdekessége, hogy csupán Boronkay 

György vármegyei főjegyző aláírása szerepel rajta. Ez a dokumentum fordulópont a város 

életében. A 18. század végén és a 19. első felében a lakosság nem a földesúri függéstől, 

hanem az urbárium kiadásának napjától számította „szolgaságát”, és a kiadásig a 

„szabadságát”,
521

 a szigetváriak szerint ugyanis az urbárium számos, eddig számukra 

ismeretlen kötelezettséget rögzített.  

 

Az urbárium számos kérdést vet fel, melyek megválaszolása után igen érdekes és tanulságos 

kép tárul fel előttünk. Az urbárium 1768-ban készült. Az irat inkább hasonlít jellegében, 

szándékában és struktúrájában a Neffczern-féle úrbéri regulációhoz mint egy úrbéri 

szerződéshez. Az urbárium elkészítőjét, elkészítését és bevezetését csak közvetett forrásokból 

tudjuk rekonstruálni. 1768-ban Szily már vevőt keresett Szigetvárra, hiszen adósságai miatt 

készpénzre volt szüksége, hogy legalább sárvári birtokát megtarthassa. Festetics Lajos 

Somogy vármegye alispánja jelentkezett vevőnek, akinek azonban még jelentős mértékű 

kölcsönt kellett felvennie. Alispánként azonban el tudta intézni, hogy megfogalmazásra 

kerüljön egy urbárium, amely elvi alapját jelentené szigetvári birtokosságának. Azaz már 

birtokba lépése előtt, 1768-ban elkészíttetett egy minden úrbéres kérdést és viszonyt lefektető 

és tisztázó okiratot, melyet Boronkay maga írt alá. Felmerül a kérdés, hogy emelkedhetett ez 

jogerőre.  

Ezek a kérdések folyamatosan foglalkoztatták a szigetváriakat, és mivel nem történt meg 

minden részletre kitérően a tisztázása, újra és újra felmerültek. Főként azért jelentett ez 

állandó témát, mert Festetics Lajos birtokosságának elvi alapja az urbárium volt. A 

szigetváriak azonban nem fogadták el ennek érvényességét. A szigetiek azt vallották, hogy az 

urbáriumot úgy küldték el a városba, és nem lett sem kimagyaráztatva, sem publikálva a 

számukra.  

Az urbáriumot ráadásul csak késve, 1769-ben próbálták meg kihirdetni a városban. Festetics 

Lajos kérésére Somssich Antal megkísérelte beküldetni az urbáriumot Szigetvárra, de a 

magisztrátus tagjai közül senki sem vállalta a bevitelét a városba, és ezáltal a bevezetését. 

Végül Somssichnak sikerült meggyőznie a bírót (azt mondta neki, „könnyebbség lesz ez a 

városnak”), és Simiscsák 1770-ben magával vitte a városba. Ám Szigetváron senki nem 

akarta átvenni, a magisztrátus, illetve a város közössége egységesen vissza akarta küldeni, de 

ezt Simiscsák már nem vállalta, nem akarta Somssichnak adott szavát megváltoztatni és vele 
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konfrontálódni.
522

 Így az urbárium a városban maradt, de mindvégig illegitimnek tekintették. 

A szigetiek mindvégig arra hivatkoztak, hogy egyrészt nem volt olyan ember, aki azt 

kihirdette volna, másrészt nem érkezett semmilyen vármegyei utasítás hozzájuk ezzel 

kapcsolatban.
523

 

Következetesen ragaszkodtak ahhoz, hogy az urbáriumot erőszakkal kényszeríttették rájuk 

(sese Urbario vi esse subjectos), a kihirdetés előtt ők nem adták erre a beleegyezésüket.
524

 A 

vármegyei bizottság azonban legálisnak ítélte meg az urbárium bevezetésének tényét és 

módját.
525

 1770-ben Festetics Lajos összehívott egy városi gyűlést, ahol az urbáium pontjait 

megpróbálta kifejteni, ám ez a gyűlés botrányba fulladt (erről később szólok részletesebben), 

így itt sem történt érdemi közbeszéd az urbáriumról. A birtokos 1785-ben hirdettetett ki egy 

némileg változtatott urbáriumot Szigetváron.  

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés végrehajtásának menetét ismerve azt állapíthatjuk meg, 

hogy valóban történtek olyan események, melyeket joggal kifogásoltak a szigetiek. Szigetvár 

nem került úrbéres rendezés – sem úrbéres felmérés – alá. Ennek az oka azonban nem a város 

szerződéses státusza volt, hanem az, hogy kedvezőbb kondíciókkal rendelkezett a rendezést 

megelőzően. Szigetvár szerződéses státusza pedig már eleve megkérdőjelezhető, hiszen a 

„contractualis” jelzőt elsősorban a vásártartó privilégiumhoz, a Caraffa Commissiohoz 

kötötték, illetve ahhoz, hogy egy összegben fizették adójukat. Kétoldalú úrbéres szerződéssel 

azonban nem rendelkezett a város.  

A rendezés elmaradásával párhuzamosan nem történt meg a kilenc kérdőpont felvétele,
526

 

nem mérték fel az itt lakók úrbéres helyzetét.
527

 A szigetváriak ezt azért nem sérelmezték, 

mert nem akartak a korábbinál kedvezőtlenebb helyzetbe kerülni. Törekvésük azonban 

hiábavaló volt, hiszen Festetics Lajos mégis bevezette az urbáriumot.  

 

Az alábbiakban megvizsgáljuk az 1768-ban kiadott dokumentumot. Az urbárium csakis és 

kizárólag a földesúr jogaival és az úrbéres kötelességekkel foglalkozott. A város 
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Zita, 2001. 12-21; Horváth Zita, 2003.  
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szántóföldjeit, rétjeit nem osztályozta, telkekről nem tett említést, a lakosság számát nem 

említette, mint ahogyan jogállásukat, kondíciójukat sem. Hiányzott szinte minden olyan adat, 

információ, mely a 9 pontos kérdőívben szerepelhetett volna.  

Az urbárium elkészítésekor figyelembe vették a Neffczern-féle rendelkezéseket, az a szöveg 

egyfajta bázisként szolgált. Ugyanakkor – mint láthattuk – az úrbéri reguláció Festetics Lajos 

birtokosságáig nem érvényesült a gyakorlatban, sem Neffczern, sem Szily nem érvényesítette 

teljes mértékben, a szigetváriak pedig nem vettek tudomást róla. 1770-ben is azt vallották, 

hogy nekik urbáriumuk nincsen, sőt még Festetics Lajosét sem ismerték el, mivel azt 

hivatalosan nem publikálták a város közössége előtt és „ki nem magyaráztatott”.  

 

A szigetváriak a továbbiakban is egy összegben válthatták meg járulékaikat. A házhelyeikért 

– ezt követően – évi 500 forintot fizettek.
528

 Az urbárium kikötötte, hogy a birtokos a város 

által, egy összegben kifizetett census felett nem követelhet semmilyen külön adót a 

kereskedőktől.
529

  

A kilenced kötelezettségét azonban kimondta a szerződés. A termények egy részét 

természetben kellett beszolgáltatniuk a szigetváriaknak, ilyen volt a gabona és a bor. Egyéb 

más, kilenced-kötelezettség alá eső naturaliáról másként rendelkezett, a méhek után 

kaptáronként 6 krajcárt, bárányonként 4 krajcárt, gödölyénként 3 krajcárt szabott meg.  

A városlakók kötelesek voltak a kilencedet és a tizedet a birtokos által kijelölt helyre 

összegyűjteni, ám kimondásra került az is, hogy más, a birtokos majorságában termett 

naturáliák összehordására nem kötelezhetőek.
530

 Kikötötte az urbárium, hogy a birtokos csak 

egyszer szedheti be a kilencedet és a tizedet, ha a jobbágyok beszolgáltatták már egyszer 

termésük megfelelő hányadát, majd ismételten bevetették földjüket, azután már nem 

kötelezhetőek beszolgáltatásra.
531

  

Mivel Szigetvár saját területén nem rendelkezett szőlőheggyel, ezért a Szent Mihály napjától 

karácsonyig tartó bormérést hagyták jóvá,
532

 egyébként az urasági kocsmákban és 

vendégfogadókban folyt a kocsmáltatás.
533

 Urasági kocsmák Festetics Lajos birtokossága 

idején is viszonylag csekély számban voltak a városban, ám azok a legfrekventáltabb 

helyeken nyíltak, így például a pécsi sorompónál.  
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 „Oppidani manent pro futuro semper obligati” BMMI Sz. 58. 151. 1. 720.  
529

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 722.  
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 BMMI Sz. 58. 151. 1. 716-717.  
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Pálinkafőzés esetén, ha azt valaki ténylegesen mérte, akkor minden egyes üst után két forintot 

tartozott adni a birtokosnak („si realiter et effective eadem usi fuerint ad pendendos annue 

florenos duos obliguntur”).
534

 A városlakók az I. Lipót által kiadott vásáradományozó 

oklevélben foglaltak alapján az eredeti három vásárnapon saját maguk mérhették borukat és 

pálinkájukat. A birtokosnak ellenben meg volt tiltva a kocsmáltatás a város vásárain, illetve 

azok idejr alatt,
535

 kivéve az urasági vendégfogadókban, ahol egész évben szabadon 

kocsmáltathatott.
536

  

A hosszúfuvarral (longa vectura/longum iter) kapcsolatban olyan megállapodás született, 

hogy a városlakóknak évente egy alkalommal egy kocsit kellett kiállítaniuk egészen Bécsig, 

illetve, ha a birtokos másként rendelkezett, és nem akarta igénybe venni a bécsi fuvart, akkor 

az előbb említett távolságot nem túllépve, négyszer vehette igénybe ezt a szolgáltatást.
537

 Ezt 

már Neffczern birtokossága idején megfogalmazásra került. Az 1769-ben és 1785-ben kiadott 

urbáriumok ebben a kérdésben bővültek, mégpedig a Mária Terézia-féle úrbérrendezés 

szellemiségében. Azzal egészültek ki ugyanis, hogy a birtokos csak jó állapotú utakon veheti 

igénybe a hosszú fuvart, dologidőben, azaz szántás, aratás és szüret idején nem kötelezheti a 

jobbágyokat, a fuvarral kapcsolatos költségeket (vám, harmincad, szállás stb.) pedig a 

birtokosnak kellett állnia.
538

  

A szigetváriak 1785-ben az urbáriumban lefektetett, Bécsig terjedő hosszúfuvart megváltották 

a birtokostól, mégpedig évi 25 forintban, melynek felét Szent Mihálykor, másik felét Szent 

Györgykor fizették ki.
539

  

A szigetieknek részt kellett venniük a város, illetve a birtokos vármegyével vagy az uradalmi 

tisztekkel folytatott hivatalos levelezésének logisztikájában, konkrétan arra kötelezte őket, 

hogy ilyen alkalmakkal állítsanak ki fogatot, és levélhordóként funkcionáljanak.
540

  

A húsmérés jogáról egyértelműen megállapította az urbárium, hogy az földesúri haszonvétel 

(beneficium macelli). A faizás jogától Neffczern érkeztével megfosztattak (beneficium 

lignatio destitueretur) a szigetiek, de a per után lehetőségük volt pénzben (per paratum 

censum) megváltani a tüzifa szedését. A szigetváriaknak érdekében állt megeggyezni ebben a 

kérdésben, hiszen a városhoz csak csekély méretű erdő tartozott, és a kamarai időszakban is 
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nagy szükségük volt a környező birtokosok által felkínált vásárlási lehetőségre, illetve a 

szabad faizás engedélyezésére.
541

 Egyes feljegyzések szerint hidegebb teleken komoly gondot 

okozott Szigetváron a fűtés hiánya.
542

 Egy 1771-es kertösszeírásból tudjuk, hogy azokat 

leginkább tüzifa céljából tartották (hortum pro fagopyro).
543

  

Erdők hiányában az épületfa is megoldandó kérdésnek számított. A szigetieknek az átlagosnál 

többe került az épületfa beszerzése, és ez megnövelte a házépítés költségeit is. Ennek több 

oka is volt. Egyrészt, hogy magáért a fáért is pénzt kellett adniuk, másrészt, hogy azt szállítani 

kellett, harmadrészt, hogy a behozott szekér fák után vámot kellett fizetniük. A hoboliak 

rendszeresen szállítottak épületfát a szigetieknek, és minden alkalommal kellett vámot 

fizetniük, amit persze a vevő utólag vagy előre megtérített.
544

 A másokkal végeztetett 

szállításban az is közrejátszott, hogy vonómarhákkal csak kisebb számban rendelkeztek. A 

szigetiek nehezményezték az épületfák utáni vámfizetést (a hidakat saját költségen tartják 

karban, saját pénzen vették a gerendákat, pallókat, mégis mindig kellett fizetniük vámot).
545

 

Már egy 1747-es felmérés is említette a fák hiányát, ami miatt a faizás problematikus, 

bokrokat tudnak csak használni, ami megnövelte a házépítés költségeit.
546

  

A szigetváriak vámfizetési kötelezettsége több problémát is felvetett. A lakosok azt vallották 

1766-ban, majd még a későbbiekben is, hogy a kamarai időkebn és Neffczern alatt még nem 

kellett vámot fizetniük, Szily birtokosságától azonban ez megváltozott, ami főleg a 

nagyszámú szigetvári kereskedő miatt számított kényes kérdésnek.  

A szintén a földesúri haszonvételek közé számító vadászatot, madarászatot és a halászatot 

teljesen megtiltották a városlakóknak az 1729:22. törvénycikkre hivatkozva (venatio, aucupia 

et piscatio praecise ad jura Dominalia spectantia … Oppidanis interdicuntur).
547

  

A bírságpénzek az urbárium által szintén a birtokos kezébe kerültek (Birsagya urbarialiter 

etiam Inclyto Dominio sint delata).
548

 A szöveg kimondta, hogy csak azokat a bírságokat érti 

ez alatt, amelyek az úriszék vagy a sedria által ítéltettek meg, a bírságokon kívül lévő mezei 
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vétségekkel kapcsolatban a törvény rendelkezése szerint kellett eljárni.
549

 A kisebb ügyekkel 

kapcsolatban a magisztrátus által hozott ítéletek miatt beszedett pénz a várost illette.
550

  

Újdonságnak számított a szigetiek számára, hogy Neffczern az 1548:39. törvénycikk alapján 

arra akarta kötelezni a város lakóit, hogy a birtokos családjával kapcsolatos lakodalmi és 

elsőáldozási ünnepélyek alkalmával valamely tisztességes segélyt adjanak. Ez az adónem a 

Festetics-féle 1768-as urbáriummal bevezetésre került, ám azzal a megkötéssel, hogy minden 

ilyen alkalommal a szigetiek 50 forintot fizetnek készpénzben, temetés alkalmával azonban 

nem kötelesek semmit sem adni (mint ahogyan a törvény sem rendelkezett erről).
551

 Az 

urbárium e passzusa 1785-re módosult, a szigetváriak szempontjából mérséklődött. Ekkor már 

csak a birtokos személyének házassági ünnepélyére kellett adománnyal szolgálniuk, külön 

kiemelték, hogy gyermekei házasságát már nem sorolták az ajándékozandó kategóriába. Azért 

is volt erre szükség, mert az 1549:38 törvénycikk csak általánosságban fogalmaz ezzel 

kapcsolatban. Ugyanakkor beemelték az urbáriumba az említett artikulus első pontját, amely 

kimaradt a korábbi változatból. Ez a birtokos fejváltságára vonatkozott (redemptio capitis 

Domini Terrestris). Ha Szigetvár földesura hadifogságba kerülne (bello captus), akkor erre az 

esetre szintén valamely tisztességes és tűrhető pénzösszeget (honestum et tolerabile 

subsidium) fizessen a város.
552

  

Az urbárium arról is rendelkezett, hogy a város köteles országgyűlési segélyt (subsidium 

diaetale) adni a birtokosnak, ha oda királyi levél hívta meg (ubi Dominus Terrestris per 

Regales nominatim vocatus fuerit ad Regna Diaeta). Ez csak a felsőházi tagságra vonatkozott, 

és mivel Szigetvár egyik birtokosa sem volt tagja a felsőháznak, ez a pont csak jelképes helyet 

foglalt el.  

A későbbiek során igen nagy jelentőségűvé vált a szigetváriaknak az a joga, hogy házaikat és 

telkeiket szabadon adhassák, vehessék. Ebben a tekintetben is igen vegyesen értékelhetjük az 

urbáriumban foglaltakat. Egyrészt kimondta a szigetiek szabad adásvételi jogát a városbeli 

házak tekintetében, mivel a határ szűkössége miatt igen kevés tartozéka volt a telkeiknek.
553
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Ugyanakkor az úrbéres viszonyok taglalásakor külön tárgyalta ennek a módozatait. A szabad 

adás-vétel jogának kimondása mellett megteremtette a földesúr beleszólásának lehetőségét is, 

amellyel a birtokosok éltek is, hol kevéssé, hol jobban. Kimondta ugyanis, hogy az eladást 

megelőzően értesíteni kell az uraság tisztjét, aki megvizsgálja a vevő kvalitásait.
554

 Csak ezt 

követően nyílt lehetőség a tulajdonosváltás aktualizálására, és csak ezt követően lehetett (és 

kellett) bejegyezni az új tulajdonost a városi könyvbe. Minden egyes ilyen jogi aktusért 1 

forintot tartoztak fizetni az uraság tisztjének.
555

 A későbbiekben ez a szövegrész ismétlődött 

az urbáriumokban. Festetics Lajos idején már igen felerősödött a birtokos beleszólása az 

incolatusba, és ezzel kapcsolatban mindig az urbárium ezen, 13. pontjára hivatkozott.  

Azt is kikötötte, hogy a városlakók nem adhatják bérbe sem külső telkeiket, sem szántóikat, 

legelőiket az uraság előzetes értesítése (praemonitio/praeadmonitio) nélkül.
556

  

Az utód nélkül meghaltak földjeivel kapcsolatban – a magyar törvények értelmében – 

kimondta az urbárium, hogy azok a birtokost illetik teljes mértékben, a város a meghalt javait 

meg nem tarthatja, hanem köteles a halálesetet azonnal bejelenteni.
557

 Kikötötte továbbá, 

hogy minden esetben figyelembe kell vennie az 1723:18. törvénycikk rendelkezéseit a 

birtokosnak a parasztság védelmében.
558

 Az árvák örökségével és jószágaival kapcsolatos 

konfliktusokat elkerülendő, megszabták, hogy minden árva örökösödési ügyét az úriszék 

tárgyalja, majd küldje tovább a vármegyei törvényszékhez.
559

 Festetics Lajos a birtokossága 

idején nagy hangsúlyt fektetett az árvapénzek és számadások ellenőrzésére, az árvaügyi 

iratokat rendszeresen bekérette.  

Az úriszékkel kapcsolatos költségek és terhek megoszlottak a város és a birtokos között.
560

 A 

városlakók kötelesek voltak biztosítani a meghívottak szállását (hospitia), a napidíjukat és 

egyéb költségeiket azonban a birtokos állta.
561
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Az urbárium igen hosszasan és részletesen rendelkezett a város önkormányzatának 

működéséről, ezt a város igazgatását taglaló fejezetben tárgyaljuk majd részletesebben.
562

 A 

rendelkezések részben megerősítették, konstatálták a magisztrátus működésének kereteit, 

illetve megszabták elméletben elismert elveit, részben kijelöltek olyan szabályokat, melyek az 

úrbéres viszonyban lévő város önkormányzatát a jövőben meghatározták.  

A legeltetéssel kapcsolatban az urbárium a városlakók érdekeit védte. Mint arról már szóltunk 

és még szólni fogunk, a város határának viszonylagos szűkössége meghatározó volt Szigetvár 

gazdasági teljesítményében és gazdasági fejlődésében (ennek tényével mindkét fél, illetve a 

korabeli közvélemény is tisztában volt). Éppen ezért fontos volt, hogy jogaik ebben a 

kérdésben ne sérüljenek, és a birtokosnak sem volt érdeke, hogy a várost ellehetetlenítse. 

Mindezek figyelembevételével az urbárium eltiltotta a birtokost attól, hogy a város legelőit 

használja, illetve hogy külső birtokairól Szigetvár irányába hajtsák az állatait, nehogy emiatt a 

legeltetés még kisebb területre szoruljon.
563

  

Az urbárium szerint a birtokos nem kötelezhetett egyetlen városlakót sem arra, hogy az ő 

malmában őröltessen, saját gabonájával mindenki szabadon rendelkezhetett.
564

 

Az urbárium 28. pontja a városlakók pontos és hiánytalan adófizetéséről rendelkezett. Ha 

valaki adós maradt (restantiarius Oppidanus), vagy késlekedett a fizetéssel (morosus 

Oppidanus) annak behajtást (executio) kellett elszenvednie, és akiknél még ez sem vezetett 

eredményre, annak naponként az adósságán felül 3 krajcárt számítottak fel.
565

  

 

Akit valamilyen módon, igazságtalanul megkárosított egy másik városlakó, annak lehetősége 

volt a birtokoshoz vagy annak valamely tisztjéhez fordulni igazságát keresni.
566

 Ez 

voltaképpen a birtokos impensio-kötelessége volt, azaz a jobbágyok által elkövetett, kisebb és 

nagyobb bűnök esetében úgy szolgáltatott elégtételt (satisfactio, Genugtuung) számukra, hogy 

kivizsgáltatta, megtárgyaltatta az ügyet, és ítéletet hozott.
567

 Abban az esetben azonban, ha 

valamely uradalmi tiszt károsított meg egy városi jobbágyot, akkor a birtokoshoz fordulhatott, 

                                                           
562

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 722-724.  
563

 „Exignitate Pascui quoad Oppidum Szigeth ex publica notorietate in dubia existente suae Majestatis 

summefatae Benigna Intentione eo directa nepascuum Communitatis coarctetur et per pecorum impulsionem 

constringatur, idcirco pascuum commune per impulsionem Dominalium ex aliis Bonis pecorum constringendum 

non admittitur, et pro communitate deserviturum citra coarctationem ullam relinquitur.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 

730.  
564

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 731.  
565

 Az úgynevezett „executionalis garas pénz”. BMMI Sz. 58. 151. 1. 732.  
566

 „Ut pressis qui quaqua ratione injuriam patiuntur prompta Justitiae administratione subveniatur si querelae 

illorum ejusdem Dominii Oppidanum tangerent Justitiae administrationem ab ipso Dominio vel ejus Officialibus 

querant.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 732.  
567

 Vö. Kállay,1985.  



 124 

és, ha a birtokos nem gondoskodott a kérvényről, akkor a vármegyéhez folyamodhatott a 

károsult. Ha a jobbágyot maga a birtokos károsította meg, közvetlenül a vármegyéhez 

fordulhatott panaszával.
568

  

Ennek ismeretében is érthető, hogy a birtokosok nem vették jó néven, ha jobbágyaik az ő 

megkerülésükkel közvetlenül a vármegyéhez fordultak. Erre vonatkozik egyébként az 

urbárium utolsó pontja is: Dominus Terrestris tamen vel hujus Officialis Oppidanos propter 

recursum vel ad Comitatum vel ad superiores instantias factum punientes velut hac ratione in 

Oppidanos saevientes considerentur. Az ilyen eredetű konfliktusokra jó példa a szigetváriak 

szabad királyi városi kérelme, mellyel később részletesen foglalkozunk. Ezt a helyzetet 

legjobban egy más uradalomból vett példával lehet érzékeltetni, amely pontosan megmutatja a 

birtokosok gondolkodásmódját. Jól tükrözi ezt a szituációt az Esterházy család dombóvári 

uradalmában Gyulai Gaál Gábor jószágigazgatósága idején történt eset.
569

 A dombóvári 

tiszttartó, Nagy György 1740-1741-ben a számára adott tiszttartói utasítás szinte összes 

pontját megsértette. A praefectus ismételt és szigorú felszólításai ellenére sem adta le az 

elszámolásait, előfordult, hogy az általa beszedett készpénzekből nagyobb mennyiséget 

visszatartott, nem hajtotta végre a jószágigazgató utasításait, kegyetlenül és „szokatlanul” 

bánt a jobbágyokkal.
570

 A dombóvári jobbágyok ezért Gyulai Gaál Gáborhoz fordultak, aki 

Wachtel consiliariussal egyeztetve elbocsájtotta Nagy Györgyöt.
571

 Ugyanebben az évben a 

kaposvári jobbágyok is elégedetlenkedtek nagy szegénységük, illetve készpénz és 

kenyérhiány miatt (hicce tumultus non alia ex ratione exortus, quam ob magnam paupertatem, 

penuriem
572

 videlicet panis et pecuniarum). Gyulai Gaálnak sikerült a kaposváriakat 

lecsillapítani, és mivel az ügy nem került a vármegye elé, a praefectus megoldottnak vélte az 

ügyet. 1743-ban azonban a vásárosdombóiak, csikóstöttösiek (Tolna vármegye) 8 pontban 

foglalták össze sérelmeiket (a dombóvári híddal és gáttal kapcsolatos nyári munkálataik miatt 

panaszkodtak, illetve amiatt, hogy bíróikat áristomba tették), melyeket egyenesen Perczel 

József alispánnak és Berényi Zsigmond pécsi püspöknek, egyben tolnai főispánnak küldtek.
573

 

Gyulai Gaál nem a jobbágyoktól, hanem Perczeltől és Berényitől kapott értesítést, mindketten 
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kérték az ügy kivizsgálását és a sedria elé bocsájtását.
574

 A tiszttartó a jobbágyokkal szembeni 

viselkedésében hasonló hibákat vétett ekkor, mint két éve az elődje. Gyulai Gaál azonban nem 

foglalkozott a provisorral, hanem az uradalom jobbágyait figyelmeztette, hogy máskor „a 

hasonlóan üres, oktalan panaszoktól tartózkodjanak, és ne mást, hanem a birtokost, illetve 

annak embereit értesítsék, ha magukat ennyire leterhelve érzik” (si semet aggravatos esse 

sentiant). A praefectus igen rossz néven vette, hogy „ekkora lármát csináltak” (tantam 

larmam facere), amellyel kellemetlen helyzetbe hozták a birtokost, illetve az uradalom 

tisztviselőit a vármegye közönsége előtt.
575

 Azt látjuk tehát ebben és majd a szigetvári esetben 

is, hogy míg a jobágyok betartották az uradalom diktálta szabályokat, az ügyük kivizsgálásra 

került vagy kerülhetett, mihelyst azonban más fórumokhoz fordultak a birtokos kihagyásával, 

az negatívan viszonyult a kérdéshez. Az 1741-ben tapasztal pozitívabb hozzáálláshoz 

természetesen más jellegű birtokpolitika szükségeltetett. Az Esterházy család dombóvári, 

ozorai és kaposvári uradalmából ismert tiszttartói utasítások mindegyike részletesen 

foglalkozott a jobbágyvédelemmel, és a jószágkormányzók feladata volt ennek a felügyelete. 

Ez jelentős különbség volt az egyes birtokpolitikai stratégiák között. Azt láthatjuk majd a 

későbbiekben, hogy a szigetvári birtokosok, illetve azok uradalmi emberei nem rendelkeztek 

sem ilyen stratégiával, sem ilyen instrukciókkal. Ez az egyik fő oka a város és a birtokosok 

közötti konfliktusoknak.  

 

A szigetváriak és a birtokos között létrejött urbáriumot összességében értékelhetjük egyfajta 

kompromisszumként, hozzátéve, hogy a korszak viszonyainak megfelelően és azoknak 

köszönhetően a birtokos érdekei hangsúlyosabban kerültek megfogalmazásra. A szigetváriak 

számára ezzel a jogi aktussal vált egyértelművé úrbéres viszonyuk, amely egyébként az egész 

tárgyalt korszakban fennállt. Úrbéres terheiket szabályozta az urbárium, Festetics Lajos 

követelései nagyrészt realizálódtak. Lehetőséget kaptak terheik egy részének egy összegben 

való megváltására.  

Az urbárium bevezetésében több szempont is motiválta Festetics Lajost. Már a 

birtokbalépésével egy időben rögzíteni akarta jogait és a szigetiek kötelezettségeit. Festetics 

úgy gondolta, hogy a Neffczern-féle reguláció kellő alapot adhat erre. Ennek tudható be, hogy 

azzal azonos struktúrájú és hasonló elveken alapuló szöveget készíttetett.  

Az urbárium elutasítása természetesen nem jelentette azt, hogy a szigetiek semmilyen adót 

nem fizettek. Továbbra is érvényben maradtak azok a szolgáltatások, melyeket eddig fizettek.  
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4. Festetics Lajos birtokossága  

 

„… szemük előtt viseljék az urbáriumot”
576

 

„Az urbárium nékik letzke”
577

 

 „Én Dominális Autoritásomra nagyon vigyázok”
578

 

Festetics Lajos 

„Ad observantiam Benigne Regulationis cogere dignetur”
579

  

 

4. 1. Küzdelem a szabad királyi városi címért  

 

A város és az új birtokos viszonyát nem nevezhetjük felhőtlennek. Mint látni fogjuk, megvolt 

a szándék a kompromisszumra, ugyanakkor mindvégig „a levegőben lógott” a két fél 

konfliktusa, amely fokozatosan tört a felszínre. Ennek fő oka az eredendően meglévő 

gazdasági ellenérdekeltség volt, ami kiegészült egy antagonisztikusnak tűnő konfliktussal és 

elvi vitával. Festetics Lajos a birtokosságát következetesen és olykor görcsösen a már említett 

urbáriumra alapozta. A Festetics-család és a város olykor normális, olykor azonban igen 

hektikus kapcsolata, együttélése az 1790-es évekre teljesen megromlott, ekkorra tetőződtek 

ugyanis a város függetlenedési, elszakadási törekvései, amit a birtokos eddigre már abszolút 

intoleránsan fogadott. Az 1790-es évekre teljesen elmérgesedett a két fél viszonya, amihez az 

is hozzájárult, hogy mindkét fél tartózkodott a kölcsönös gesztusoktól, attól tartván, hogy azt 

a másik fél precedensnek tekinti, és esetleg felhasználja a későbbiekben.  

Festetics Lajos birtokbalépését tehát meghatározta az urbárium. A szigetváriakban azonban 

csak 1770-ben tudatosult igazán ennek léte. Festetics Lajos birtokának átvétele után rövidesen 

már panasszal is élt Somogy vármegye hatóságánál azon pontokkal kapcsolatban, melyeknél 

szerinte nem tartották tiszteletben a szigetiek úrbéres jogosítványait.
580

 Már 1770-ben perek 

kezdődtek az úriszéken, melyek a két fél pozícióját voltak hivatva tisztázni. Ezek közül az 

egyik tárgya az igazságszolgáltatás jogkörének realizálása volt.
581

 Ez – egyelőre – csupán 

nevében volt per, a két fél – érdekeiket szem előtt tartva – igyekezett a fontosabb elveket 

tisztázni. Az úriszék péládul 1771-ben egyértelműen megfogalmazta és meghatározta a 

birtokosnak az urbáriumban csak közvetetten szereplő
582

 impensio-kötelezettségét (…ad 

petendam legalem Impensionem a Dominio Terrestrali invient, adeoque Judex et Jurati 
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abhactenus practicato abusu sese abstineant. … Sedes Dominalis per totum aprobari).
583

 

Ugyanbben az évben azonban már komolyabb nézeteltérésekben is állást kellett foglalnia az 

úriszéknek. Festetics Lajos például birtokba iktatása után röviddel bejelentette, hogy a 

vendégfogadóin kívül további 4 kocsmábam (popina) kíván bort méretni egész évben, pedig 

12 hónapra csak a vendégfogadóban volt számára ez engedélyezve (non ratione tavernarum, 

non ratione papinarum, verum ratione diversorium … unicum solum diversorium).
584

 Ezt a 

szigetváriak ártalmasnak és egyben „kötekedésnek” vélték (quam sinistra, quam cavillatoria 

sint).
585

 Jellemző, hogy a szigetváriak jogos ellenkezését Festetics vette rossz néven, és 

makacskodásnak, ellenkezésnek, morgásnak tartotta (Oppidani recalcitrent, ac sub pallio 

humilitatis continuo murmurent).
586

  

 

A szigetváriak úgy emlékeztek a századfordulón, hogy Festetics még be sem lépett a városba, 

de már mindenki rettegett tőle. A konfliktusok valóban léteztek már eredendően, hiszen az 

urbárium bevezetése, főleg annak körülményei már negatív konnotációkat eredményeztek. A 

konfliktusok lehetőségeit szintén bővítette a birtokos személyisége, mellyel kapcsolatban a 

következőket jegyezték le a szigetváriak: „Régi köz hír az, hogy a Tekéntetes Tolnai Festetics 

Lajos Uraság mód nélkül kemény, és azért minden ember fél tőle, és irtózik, sőt még ezen 

szigeti uraságában bé sem lépett, mikor már az egész város, töle el ijedt, és elrémült, 

ahunnénd is Szigeth megértette, hogy e mostani Tekéntetes Uraságnak eladatott, leg ottan a 

maga levele által, kérte az Uraságot, hogy Szigeti Uraságnak által vételét csak addig is 

halasztaná el, még Ő Felségétül Szabad Királyi Várossá tételére kegyelmet kérnek okát adván 

már akkor is tudva való keménységének annyira, hogy inkább Szigetböl kipusztulni kivánnak, 

mintsem keménységét szenvedhessék, holott keservesebb volna, életek az halálnál, 

produkáltatik a városnak ezen levele, és a Tekintetes Uraságnak arra adott rescripruma, 

amelyben jól lehet, ugyan a várost, minden következhető jóval biztosítani láttatott is, de 

tapasztaltuk, mi a város akkori jövendő mondásának igaz voltát midön amitől az akkori 

városiak féltek, mi rajtunk meg esett és bételjesedett.”
587

  

Az tény, hogy már Festetics birtokba iktatásakor érezhető volt egyfajta feszültség, e mögött 

azonban az a felismerés húzódott meg, hogy Festetics Lajos személyében ténylegesen egy 
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vagyonos és nagy hatalmú birtokost kaptak a „nyakukba”, másrészt az is tudatosult bennük, 

hogy az új birtokos érvényt akar szerezni az urbáriumának. 

A szigetiekben már Szily birtokossága alatt többször felmerült, hogy meg kellene váltaniuk 

szabadságukat. Festetics birtokba iktatásával azonban távolodni látszott a kitűzött cél, a régóta 

szorgalmazott szabadság elnyerése. Ezért a birtokosváltással szinte egy időben, az 1760-as 

évek végén – nem először – felmerült a szigetváriakban, hogy szabad királyi városi rangot 

kérnek maguknak. Ennek több oka volt. Egyrészt arra hivatkoztak, hogy az uralkodó elővételi 

jogot (praeemptio) biztosított számukra. Másrészt sietniük kellett, igyekeztek még a birtokba 

iktatás előtt realizálni szándékukat, illetve felmerülhetett az is bennük, hogy a birtokba iktatás 

idején talán nagyobb esélyük lenne a birtokossal kiegyezni, mint később, amikor már a 

possessioján berendezkedett. Éppen ezért igencsak nehezményezték, hogy Szily csak utólag 

értesítette a várost az eladásról. A város bírója, miután megtudta a birtokosváltást, 

összehivatta a város egészét, és úgy tájékoztatta őket az eladás tényéről.
588

  

Felháborodásukat rövidesen tudatták a vármegyével és az új birtokossal, Festetics Lajossal 

is.
589

 Azt kérték, hogy várjanak az adás-vétel realizálásával, hiszen a szigetiek megpróbálnak 

Mária Terézia elé járulni, és kérni tőle, hogy érvényesíthessék elővásárlási jogukat. A 

szigetiek abban bíztak, hogy Mária Terézia politikai elképzelései, illetve az 1760-as évek 

második felében neki tulajdonított „úrbéres” politikai tendencia hozzásegíthetik őket céljaik 

eléréséhez. Egyrészt bíztak a bonum publicum elvének érvényesítésében, amelyről 

egyértelműen úgy gondolták, hogy ebben az esetben rájuk vonatkozik. Ennek az elvnek 

látszólag túl nagy, sőt kizárólagos jelentőséget tulajdonítottak. Argumentációjukból az derül 

ki, hogy ehhez a valóban igen általános elvhez részben érzelmi vonatkozásokat (a publicum 

szeretete), részben konkrét funkciókat kötöttek (a többség, azaz a városlakók érdeke a 

publicum érdeke, és ez felülírja az írásban rögzített szerződéseket).
590

 Másrészt a szigetiek 

hivatkoztak az uralkodó azon elhatározására, mely szerint célszerű lenne minden 

vármegyében legalább egy szabad királyi várost létesíteni.
591

  

A kandidáló városok igyekeztek kidomborítani tradícióikat, kiemelkedő pozíciójukat. 

Hasonlóval találkozhatunk például Veszprém esetében, ahol a város történetét vázolták fel 
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narratív munkában.
592

 A szigetiek nem készítettek a múltjukat bemutató historiográfiai 

alkotást, de röviden kiemeltek bizonyos pozitív elemeket, igyekeztek a város imázsát kiemelni 

a Helytartótanács, illetve az uralkodó felé. Már 1747-ben, a város eladásának előkészítésekor 

végzett felmérések kapcsán is dicső történeti múltjukat hangoztatták legfontosabb 

elemként.
593

 A levél második részében azonban ismételten előkerült az úrbéres státusz negatív 

interpretációja. „Szigeth nagy érdemű, nevezetes város Somogyban, holott semmi királyi város 

nem lévén, éppen egy sem olyan alkalmatos, annak, mint Szigeth, akár magára a városra, és 

annak várjaira, sántzaira nézve, akár hadi viselt szolgálatira akár régi státuszára, fényére és 

dicsőségére nézve, amely jól lehet a felséges Kamara kezére jutván, utóbb a mostani Földes 

Ur alá esett is, de sok, és nagy érdemére nézve, annyival is inkább, hogy tsupa félelemmel és 

rettegéssel tractáltatnék, és több rendbéli keménységgel ’s újságokkal terheltetnék, más mód 

nem lévén könnyebbülésében instálni kénszeritettnékaz szabadságért, és Királyi Városságért 

kész lévén inkább a ki füzettendők ki füzetésére, és minden reá esendő terhek elviselésére 

mintsem tovább is tudva lévő nyomorgatások szenvedésére.”
594

  

Pozíciójukat a város nemes jogállású lakóinak bevonásával próbálták erősíteni. Arra az esetre, 

ha Festetics Lajos továbbra is kitart a város megvétele mellett, kilátásba helyezték, hogy „ex 

parte nobilium solemniter protestálni fogunk”.
595

  

Ugyanakkor a szigetiek folyamatosan hangsúlyozták azt is, hogy a közösség kívánságát 

képviselik („nem egy két ember esze után készült, hanem mindyájunknak köz egyenlő 

akarattyából és rendeléséből lett, következett azon instantia egész város instantiája”).
596

  

 

A földesúr válaszleveléből az derült ki, hogy egyrészt értetlenül állt a szigetiek – személyét 

illető – véleménye előtt,
597

 másrészt, hogy  – a szigetiek kezdeményezéseinek köszönhetően – 

valóban volt már a kezdetektől egyfajta ellenérzés a két félben, és hogy történtek már kisebb 

nézeteltérések is.
598

 Ennek oka volt a szigetváriak lépései mellett Festetics ellentmondást nem 
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tűrő birtokpolitikája, stílusa, illetve a szolgáltatások előzetesen bejelentett mértéke, nagysága 

is.  

Festetics mindenekelőtt leszögezte, hogy a szigetieknek joguk van a szabad királyi városi 

rangért folyamodni („kiki a maga szerencséjének kovácsa”), de kifejtette azt is, hogy ennek 

más módjait tartja megfelelőnek és célravezetőnek („Nemes szándékjuk vagyon, de az módját 

fel nem találták, mert nem ily formán kelletik azt elkövetni, úgy mint ujj huzással az Földes 

Urral”).
599

  

Festetics érzékeltette, hogy a szigetváriak nem a megfelelő taktikát alkalmazták céluk 

elnyeréséhez. „Mert tudja meg kegyelmetek, egyezett
600

 erő nagyobb, talán jobb volna 

Kegyelmetek is ezen sziveknek háborodását, meg tsendesitését tsillapitani. ” Viszont, ha ezt 

megtartja, azaz nem perlekedik folytonosan, és továbbra is így fejlődik, elérheti célját. 

Festetics reálisan mutatott rá a fejlődés szempontjának fontosságára, sőt kizárólagosságára. 

Szigetvárnak még jócskán kellett volna gyarapodnia és gazdagodnia a kitűzött cél 

elnyeréséhez, illetve ahhoz, hogy a cím kritériumainak megfeleljen. Ezzel természetesen 

Festetics a messzi távolba tolta ki a kandidáció időpontját, főleg úgy, hogy egyfajta lassabb 

fejlődést képzelt el Szigetvárban („és látván, hogy a Város egy kevéssé gyarapodik, népesedik, 

akkor egyenlő erővel, hogy királyi város lehessen, azon lehetnénk, addig is pediglen találnánk, 

olly módot, hogy tsendes megmaradásban lehetne a Város.”).
601

 Látható, hogy Festeticsnél 

egymással karba öltve járt a fejlődés és az elégedett város, illetve a konfliktusmentes lét.  

A levélben Festetics inkább Szigetvár protectoraként tüntette fel magát.
602

 Mint az majd a 

fentebbiekből kiderül, jogosan hívta fel a figyelmet arra, hogy a szigetváriak számára „ki pénz 

nélkül jó tanácsot adott, volna, nem találkozott, a jó tanács pedig erszényt üresített.”
603

 

Kézzelfoghatónak tűnő és számonkérhető megállapításokat is tett álláspontja alátámasztására 

és rossz hírének cáfolására. Ha valaki a birtokossága idején az ő „keménysége miatt el megy 

Szigetböl”, helyette ő fogja fizetni a kieső adórészt (portio).
604

 Ugyanekkor hozzátette azt a 

félmondatot, amelyhez incolatus-politikáját az 1790-es években – igen szubjektív módon – 

igazította is, „de hogy a mellett rosszak szaporodjanak, Kegyelmetek sem fogja kivánni”.
605
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Festetics azt vélelmezte a levelében, hogy valaki negatív színben tüntette fel a szigetiek előtt, 

és ők ezért ilyen bizalmatlanok vele szemben („aki engemet Kenteknél olly formidabilisnak 

tett, hazudott, ha Nemes lészen is, de ha még magistratualis tisztet visel is, mert talán az 

háládatlannak jobban mondatódhatik, mintsem én Kegyelmetek meg is ismértem azt 

Kegyelmetekkel, hogy mások is meg fogják mondani, hogy az Kegyelmeteknek rossz akarója, 

meg ismértetem azt Kegyelmetekkel, hogy az nem másnak, de még magának sem tud tanátsot 

adni”).
606

 Többre tartotta volna a birtokos, ha a szigetiek súlyos ítéleteik megalkotása előtt, 

megkisérlik őt jobban megismerni, esetleg egy deputációt küldtek volna e célból hozzá 

Böhönyére.
607

 Így elhárította azt a vádat is, mellyel még a birtok átvétele előtt illették a 

szigetváriak, mely szerint ő miatta „el fog pusztulni Szigeth”. Erre röviden azt írta: 

„nevetséges dolog”. Arra kérte őket, hogy „bízzanak benne”.
608

  

Ebben a levelében kikérte magának a személyét és Szilyt ért támadásokat is, mégpedig amiatt, 

hogy a városlakók ne illessék „goromba szóval” a nemeseket, továbbá, hogy magukat 

„kölletik a Rendbélitül distinqualni”.
609

  

Festetics a kandidálással kapcsolatban megállapította, hogy azt nem „impediálja”, de 

kijelentette előre, hogy a valószínűsíthető kudarcról és anyagi veszteségekről semmit nem 

tehet.
610

 Ugyanakkor azt meg kell állapítanunk, hogy a szigetváriaknak ekkor nem lett volna 

reális esélyük arra, hogy Szilytől megvásárolják a várost, a későbbiekben is egyértelművé vált, 

hogy nem lettek volna képesek akkora összeget előteremteni, amellyel megválthatták volna 

magukat. Bár a forrásokból azt olvashatjuk, a szigetiek kötelezték magukat a megfelelő 

összeg kifizetésére, ehhez valójában nem rendelkeztek elégséges és megfelelő potenciállal.  

Az 1790-es évek elején ismét beadott, saját maguk által esélyesebbnek gondolt szabad királyi 

városi kandidációjuknál is felemlítették, hogy nem először próbálkoznak ezen a téren. Ezzel 

azt akarták akkor kifejezni, hogy egyrészt a tervük kiérlelt, másrészt nem csupán a Festetics 

Lajossal szembeni ellenérzéseik miatt kívánnak lépni.
611
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A birtokosnak ugyanakkor határozott elképzelése volt a település irányításával kapcsolatban. 

1770-ben gyűlést hívatott össze a városházára, hogy feltételeit, céljait megossza a 

városlakókkal. Ezt a gyűlést szánta arra, hogy az urbáriumot bemutassa és elfogadtassa. 

Simiscsak bíró vezetésével a magisztrátus jelezte a birtokosnak, hogy bizonyos pontokat ők is 

érintenének, és szívesen vennék, ha azokról is tárgyalnának (leginkább az urbáriummal 

kapcsolatos kifogásaikra gondoltak). Ezek azonban egyáltalán nem kerültek szóba. Sőt, 

miután Festetics Lajos tudomást szerzett róla, hogy a magisztrátus a város nevében az 

urbárium elvetéséről akart tárgyalni, és annak bevezetését meg akarja vétózni, a birtokos a 

gyűlésen a szigetvári bíró leváltását eszközölte.
612

 Ez utóbbit a város közössége ellenezte, a 

birtokos hozzáállása következtében a szigetiek – Veroviticai Iván vezetésével – tüntetőleg 

elindultak hazafelé, miközben azt hajtogatták: „hajde doma!”. A birtokos igen nehezen viselte 

ezt az „obstrukciót”,
613

 utasította embereit, tegyenek rendet a teremben. A hajdúk 

kiválasztottak egy Hagyi Antal nevű horvát nemzetiségű lakost, mintha ő mondta volna az 

inkriminált mondatot. Festetics Hagyit Toponárra vitette, ahol 25 botütést kapott, majd az 

inzultusok és a birtokos pressziója következtében ki kellett költöznie a városból.
614

  

1770-ben Festetics egy másik úriszéket is tartott, melyen a vásártartással kapcsolatos 

jogosítványokat akarta tisztázni. Mint láttuk ez kényes kérdésnek számított 1749 óta, illetve a 

Szily Ádám által megszerzett újabb vásárnapok óta. Az úriszék a szigetváriak érdekeivel 

szemben döntött. Úgy rendelkezett, hogy a vásáron megjelenő és ott termékeiket áruló 

szigetvári kézműveseknek és kereskedőknek is kell ezentúl helypénzt fizetni. A birtokos azzal 

érvelt, hogy a szigetváriak vásári privilégiuma nem rendelkezett arról, hogy az itteni 

városlakóknak előnyösebb lenne a helyzetük a nem itt lakóknál.
615

 Az úriszék végzését a 

vármegyei törvényszék is megerősítette 1770. szeptember 9-én.  

Festetics Lajos a portio kérdésében hajthatatlan volt, és a város teljes lakosságára ki akarta 

terjeszteni, nehezményezte, hogy a vármegye hajdúi, katonái és várbeli katonaelemek is 

mentesültek korábban az adó alól, ezért megrótta a magisztrátust, az érintettek azonban nem 

kívántak az adózók körébe tartozni, a birtokos további próbálkozásai ellenére sem terjedt ki 

rájuk a portio kötelezettsége. Tehát a birtokos itt a város lakosságának érdekeit képviselte a 

portiot nem teljesítő elemekkel szemben, és még a vármegyével is szembeszállt.  
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Az 1766. június 22-én tartott megyei közgyűlés – megerősítve a korábbi gyakorlatot – 

Szigetvárt és Kaposvárt jelölte ki a hajdúk megyei központjának. Az eddigi hajdúk felett 

felvett további 40 főt, akiket egyfajta járőröző csapatként használtak. Leginkább nekik kellett 

ellátniuk a Dráva-melléki határszolgálatot.
616

 A két járőrcsapatot is ebbe a két városba 

rendelték.
617

  

 

Festetics Lajos igyekezett a bíróval éreztetni a hierarchiát. Figyelmeztette szolgálatának, 

hivatalának kielégítő elvégzésére (idem Judex admoneatur ad satisfaciendum officio suo), 

ezen felül a birtokos utasítására Simiscsaknak el kellett látnia a perceptori tisztséget is, éppen 

annyi ideig, ameddig elmulasztotta a magisztrátus betöltetni ezt a tisztséget (ac insuper 

Perceptori Oppidano imponatur, quatenus commoret, quot dies neglexerit).
618

 Ezzel a 

lépésével egyértelművé tette, hogy bármikor beleavatkozhat a magisztrátus működésébe, a 

város vezetésébe. Ebben az esetben az is sokat elárul a számunkra, hogy a bíró végre is 

hajtotta az utasítást.  

Simiscsakkal egyébként más konfliktusa is akadt a birtokosnak. A bíró nem jött ki az egyik 

esküdtjével, azzal a német nemzetiségű Fridericus Paerrel, aki nem sokkal korábban költözött 

a városba, és megválasztását éppen a birtokos támogatta. A bíró elmozdított Paert a 

tisztségéből (juratus … ab eodem Judice functione sua motus). Az úriszék viszont vissza 

akarta hivatalába helyeztetni (antelatum Juratum ad pristinum locum et functionem 

restituendum adinveniri), ám ezt nem sikerült keresztülvinnie a birtokosnak, ami azt mutatja, 

hogy nem volt korlátlan hatalma a magisztrátus felett.
619

  

Festetics Lajos birtokosságának elején több esetben is igyekezett példát statuálni, ezzel is 

tudatosítani a szigetiekben az erőviszonyokat. 1769-ben külön pénzbeli juttatást biztosított 

egy esküdt számára, hogy a kilenced behajtásánál jelen legyen, és nagyobb helyismeretével 

garantálja, hogy ott ne történjen visszaélés. A következő évben azonban a számtartó 

megegyezett a városlakókkal, és kisebb pénzösszegért bíztak meg katonákat a kazlak 

összeszedésével, míg Kolb rationista a kocsmában ivott. Így jóval kevesebb volt a birtokos 

részére beadott kilencedgabona. Festetics igen nehezményezte a történteket, úriszéken 

büntette meg a Kolbot, úgy, hogy a szigetiek is okuljanak belőle.
620
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1774-ben Cserics Tamás borbíró nem adta le az adott évre vonatkozó számadását. Arra 

hivatkozott, hogy a keze „súlyos nyavalyába esett”, emiatt nem tudta elkészíteni. Festetics 

Lajos utasítására a magisztrátus 21 nap áristomra ítélte, amit le is kellett töltenie. A jegyző – 

Cserics távollétében – elkészítette a számadást, és abban 26 forint adósságot állapított meg. 

Ezt elküldték neki, hogy írja alá, de ezt megtagadta, arra hivatkozva, hogy távollétében 

készítették. A számadást a birtokos sem fogadta el. A jegyző újabb számadásokat készített, 

ebben már 35 forint 47 dénár hiányt állapított meg. A különbséget nem tudták 

megmagyarázni, ezért felkérték Csericset, adjon be replicatiot/replicát.  

Festetics Lajos ebben az esetben is példát akart statuálni. Vasra verette Csericset, aki 

Szigetváron utcáról utcára „kisértetett”, majd átvitette őt Toponárra, ahol 35 napig volt 

bezárva. A birtokos felmérette Cserics házát, hogy annak eladásából kielégítse a hitelezőket. 

A „mesteremberek” 560 forintra becsülték, végül 360 forintért sikerült eladni. Ebből 200 

forintot az adósság kiegyenlítésére fordítottak. Egy évig kellett Csericsnek „quartélyban” 

laknia, majd egy helyi özvegy házát vette meg 115 forintért (az özvegy kezdeményezésére), 

olyan kondíciókkal, hogy Cserics részletekben fizetett, az asszony pedig élete végéig 

maradhatott a házban. 50 forintot fizetett ki, amikor az özvegy az úriszék elé ment panaszával, 

mely szerint Cserics megkárosította, nem fizette a vételárat. Festetics Lajos így tudta meg, 

hogy Cserics házat vásárolt, kijelentette, nem járul hozzá, hogy Csericsnek háza legyen 

Szigetváron.
621

  

 

Ha megvizsgáljuk Festetics Lajos birtokpolitikáját, azt kell megállapítanunk, hogy igen 

egyszerű és kézenfekvő elképzelései voltak a mezővárossal kapcsolatban. Közvetlen 

fejlesztésekben igazán nem gondolkodott, Szigetvárra mint potenciális adófizető közegre 

tekintett. Olyan adófizető közegre, amely a járulékok beszolgáltatásán túl semmilyen fejtörést 

nem okoz birtokosának, betartja mindazokat az úrbéres előirányzatokat, kötelezettségeket, 

amelyeket a birtokos irányelvei szerint rögzítettek. Festetics Lajos meg sem kísérelte, hogy 

Szigetváron, illetve annak környékén egységes birtokkomplexumot hozzon létre. Nem 

vásárolt meg a város szomszédságában olyan területeket, amelyek enyhítették volna a határ 

szűkösségét.
622

  

A fejlesztések hiányával, illetve a járulékfizetés fő szemponttá válásával kapcsolatban több 

okot is meg tudunk nevezni. Egyrészt a város határainak szűkössége determinálta, hogy 
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Szigetvár nem mint mezőgazdasági termelésre specializálódott uradalom növelte a birtokos 

bevételeit. Azzal is tisztában volt Festetics Lajos, hogy a gabonakunjunktúrába kevéssé tudja 

bevonni a várost termelőként, ugyanakkor a lakosság nagyságában, a kézművesek, 

kereskedők anyagi potenciáljában bízhatott. Ebben a vonatkozásban azonban leginkább az 

adókban, járulékokban rejlő lehetőségekre koncentrált.  

Festetics egy úrbéres mezővárost kívánt birtokában tudni, a város viszont éppen ennek 

ellenkezőjét akarta, megszabadulni az úrbéres kötelékektől, és megváltani magát. Ráadásul 

Festetics Lajos a vásárlás után szembesült azzal a ténnyel, hogy testvére, Festetics Pál anyagi 

nehézségeire hivatkozva visszalépett a közös vételtől, így Lajosnak kellett az egész, 92.840 

forintos árat vállalni.
623

 Ez tovább erősítette benne az igényt, hogy minél hamarabb pénzt 

szerezzen vissza befektetéséből.  

A különböző érdekek már Festetics birtokvásárlása pillanatától egymásnak feszültek. A felek 

álláspontja tartósan nem változott, és ez már magában hordozta a későbbi történéseket. A 

szigetiek privilégiumaikra hivatkoztak, míg a birtokos éppen a privilégiumokat igyekezett 

elvitatni, visszaszorítani. Festetics álláspontját híven tükrözi az a mondata, mely szerint azt a 

közösség „rossz néven nem veheti, hogy én Dominális Authoritásomra nagyon vigyázok.”
624

  

Előfordult ugyan, hogy megpróbáltak közös platformot kidolgozni, de ez általában 

eredménytelen maradt. Azt is megállapíthatjuk, hogy az 1770-1780-as években kevesebb volt 

a konfliktusa, az olykor lappangó, olykor napvilágra kerülő problémák az 1790-es évekre 

kulminálódtak.  

A források alapján úgy tűnik, hogy az 1770-es évek második felére viszonylag 

konszolidálódott a város és a birtokos viszonya. A szigetiek elfogadták, hogy úrbéres 

állapotukon egyenlőre képtelenek változtatni. Jól tükrözi az úrbéres állapotba való 

beletörődést, hogy a város irataiban az 1750-1760-as évekhez képest más terminológiát 

használ levelezésében, illetve az általa kiadott hivatalos iratokban. Míg 1769 előtt többször 

Civitasként aposztrofálták a várost és Civisként az ott lakókat, 1770 után az Oppidum és az 

Oppidani terminusokat olvashatjuk,
625

 bár azt hozzá kell tennünk, hogy az 1790-es évek 

legelején, a szabad királyi városi címre jelentkezés idején ismételten felerősödött a polgár szó 

említése a város saját iratain. Sőt az évtized közepén a kandidáció sikertelensége után, a 

                                                           
623

 Szabó, 1928. 171.  
624

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 699.  
625

 Magistratum Civitatis Magno Szighetiensis; pro Justo et vero Cive stb. / Magistratum Oppidi Nostri Magno 

Szighetiensi; Oppidanea. SML XV. 4. Természetesen nem jelent egyértelmű törésvonalat ebben az 1769-es év, 

előfordul oppidum kifejezés egyéb iratokban már az 1760-as évek előtt is.  



 136 

birtokossal szembeni fellépés csúcspontján a Bécsbe küldött deputáció Privilegiata Civitast írt 

címként a levél dorsumára.
626

  

A viszonylagos nyugalmat az zavarta meg, hogy Festetics Lajos 1785-ben újra kihirdette a 

korábbi urbáriumot, mégpedig némi módosítással. A birtokos abban látta ennek jelentőségét, 

hogy a szolgáltatásokat egyrészt realizálja, másrészt bővíthesse. Mint említettem, a szigetiek 

vitatták az 1768-as urbárium érvényességét, sőt egyenesen a meglétét is. Festetics Lajos csak 

akkor tudott érvényt szerezni az abban leírtaknak, ha ténylegesen megtörténik az urbárium 

bevezetése. A szöveg szinte alig módosított változatban került a szigetiek elé, és lett 

kihirdetve az ebben az évben tartott úriszéken.
627

 A szigetváriak azonban egyre több esetben 

kezdték el megkérdőjelezni a birtokos jogosítványait és tetteit.  

 

1785 után megsokszorozódtak és súlyosodtak a város és a birtokos közötti konfliktusok. 

Árulkodó, hogy a birtokos ebben az időszakban több esetben fenyegette meg elzárással, 

veréssel a magisztrátus tagjait.  

Festetics Lajos a birtokának átvételekor olyan bírót és magisztrátust akart a város élén tudni, 

akik végrehajtják az elképzeléseit. Emiatt már a kezdetekben nagy teher hárult a városi 

közigazgatás vezetőire, ugyanis Festetics – mint láthattuk – kísérletet tett Simitsák Antal 

eltávolítására a bírói tisztségből.
628

 Festetics a későbbiekben is minden eszközt megragadott, 

hogy különböző módon tartsa „nyomás alatt” a magisztrátus tagjait. 1789-ben például a 

jegyző, Bizvássy útján feddte meg a bírót, Hornung Domonkost, mivel szerinte több esetben 

ellenére nyilvánult meg. Ugyanakkor figyelmeztette, hogy kölcsönét rendben fizesse, továbbá 

arra is, hogy más nem törleszthet ő helyette. Hornung Domonkos ugyanis kölcsönt vett fel, és 

emiatt megterhelte a házát. Hornung kereskedésből élt, boltja volt a városban. A bíró nem 

törlesztette időben a kölcsönt, szerencséjére azonban a hitelező megbetegedett, így késett a 

házára emiatt kiírt executio. Eközben azonban jelentősen növekedett Hornung hitelezőinek 

száma, a birtokos figyelmeztetése miatt újabb kölcsönöket vett fel, hogy a korábbi, ismertté 

vált adósságát rendezhesse, így rövidesen 22 hitelezője lett a bírónak.
629

  

Festetics Lajos a kezébe vette az ügyet, és ez által igyekezett pressziót gyakorolni Hornung – 

és így a magisztrátus – felett. Felhívta a bíró figyelmét arra, hogy ha nem egyenlíti ki a 
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tartozását, gondja lesz a végrehajtásra. Végül tudatosította Hornungban, hogy „ha pediglen az 

házát elveszti, meg mondom, Szigetben nem maradhat.”
630

  

Ez az eset is jól mutatja, mekkora problémát jelentett, ha a közösség élén álló személy nem 

volt teljesen független egzisztenciálisan, mennyire volt kiszolgáltatott a birtokosnak, illetve 

azt is, hogy a város első emberének feddhetetlennek kellett lennie, és példaként szolgálnia.
631

 

Végül Hornung ügyét az úriszék tárgyalta, aminek következtében vagyonát zár alá vették 

(sequestrare/apud sequestrum deponere).
632

 A tárgyalás, illetve az úriszék működése több 

problémát is felvetett. Olyannyira, hogy vármegyei vizsgálat indult ezzel kapcsolatban. Ennek 

során azt vallották a szigetváriak, hogy Festetics Lajos úriszékén „nem szerepeltek mások csak 

prókátorok, fiscalisok/csupán fiscalisokból áll”. Hornung Domonkos tárgyalásán a birtokos a 

fiával együtt jelent meg, és ha valamelyik ítélettel nem voltak megelégedve („másképp akarja, 

mint dedicaltatik”), ellentmondtak, és „maguk diktálták a sententiát”.
633

  

A vármegyei vizsgálat több anomáliát is kimutatott az eljárással kapcsolatban. A Hornung 

személyét terhelő tanúvallomásokról maguk a fassiót tévők azt mondták, hogy az általuk 

aláíratott dokumentumokról nem tudták, mi volt az pontosan, ám azt a tájékoztatást kapták, ha 

aláírják, kikerülhetnek a földesúri kötöttségből, és ez motiválta őket. Érdekes ugyanakkor, 

hogy a tanúvallomásokat olyan kézművesek, kereskedők tették, akik 1782 után költöztek a 

városba. Nem véletlenül őket vette igénybe a birtokos. Egyrészt a szűk körben engedélyezett 

incolatus bizonyos fokig Festetics elkötelezettjeivé, illetve intenzívebb alávetettségbe tette 

őket, másrészt pedig még kevéssé alakulhatott ki bennük a szigetváriak öntudata. Hornungban 

nemcsak a főbírót, a birtokos egyik ellenpontját látták, hanem a kereskedőt, aki konkurrenciát 

jelentett.
634

  

Hornungot természetesen igen rosszul érintette vagyonának lefoglalása. Kecskés János 

egykori szigeti bírótól tudjuk, hogy Hornung 1794-ben az ítélethirdetést követően találkozott 

Festetics Lajossal, majd hazaérkezése után elkeseredésében öngyilkosságot akart elkövetni. 

Kecskés vigasztalni ment Hornungot, aki este a vacsora közben „félre beszélt”, majd azzal az 

ürüggyel, hogy találkozni fog a birtokos hajdújával, kiment a házból. Más vendégek is voltak 

a háznál, akik kintről sírást, jajgatást hallottak, aminek utánanéztek, és Hornungra a kútnál 

találtak, mikor már „lehúzta magát”. Az odaérkezők felhúzták, és nekik bevallotta, mire 
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készült, majd a vigasztalására érkezett szigetváriak bekísérték a házába.
635

 Hornung, illetve 

családjának „vesszőfutása” ezzel nem ért véget. Hornung saját gyermekeivel is megpróbált 

végezni, szerencsére nem történt tényleges tragédia. Festetics Lajos felajánlott 10 köböl búzát 

Hornung családjának, a szigetieket ez a lépés nem hatotta meg, úgy vélekedtek, a birtokos 

csupán saját lelkiismeretének megnyugtatása miatt adakozott.
636

  

További egyéni tragédiák is kísérték a város és birtokos konfliktusát, melyek meghatározták a 

városlakók hangulatát. Az egyik a már említett perceptor-borbíróhoz Cserics Tamáshoz 

köthető. Az 1790-es évekre már amúgy sem sokra tartott Cserics („együgyű és gyáva ember”) 

halála számos tanulsággal szolgált a szigetiek számára. Turbékról jött haza, ahonnan állítólag 

a beteg fiának hozott be bort. Mint később részletesen tárgyaljuk, a birtokos intenzíven 

figyeltette és büntette a bor behozatalát a városba. Csericset megállították a birtokos hajdúi, 

vallatni kezdték a borról. A hajdúk szerint nem bántották, csak a szűrénél fogva tartották, más 

tanúvallomások szerint „erősen megrángatták” a 70 éves Csericset, aki másnapra meghalt. 

Halálával kapcsolatban természetesen számos kérdés felmerült. Eleve sokkoló volt egy 

szigetvári lakos halála, amiben közvetve vagy közvetlenül szerepet játszottak a birtokos 

emberei. Előkerült tehát a birtokos erőszakossága, illetve a neuralgikus pontnak számító bor 

kérdése, a saját bor fogyasztásának korlátozása. A vizsgálat viszonylag gyorsan lezárult, és 

nem mutatta ki a hajdúk felelősségét.
637

  

Az úriszékkel más alkalommal is felmerültek polémiák. Mint láttuk, a szigetváriak igényelték, 

hogy hosszabban ideig tartson az úriszék, álláspontjuk részletesebb kifejtését és az ügyek 

alaposabb („az egész dolgoknak könnyen lett általnézése”) ismeretét várták el.
638

 A birtokos 

nem fogadta el ezt a kezdeményezést, mert ez szerinte túl költséges.  

 

A mezővárosi polgárságnak a földesúrral folytatott küzdelme meg-megújuló konfliktusokban 

zajlott. A harc célját elsősorban az úrbéres kötöttségtől való szabadulás, illetve a korábbi 

privilégiumok megerősítése, alkalmasint gyarapítása jelentette. A mezőváros és birtokosa 

közötti viszony annyira elmérgesedett vált az 1780-as évek végére, hogy a szigetiek a 

megoldást a királyi szabadság elnyerésében vélték megtalálni.
639
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Szigetvár magisztrátusa az 1780-1790-es évek fordulóján arra az elhatározásra jutott, hogy 

szabad királyi városi státuszért folyamodik a Helytartótanácshoz, illetve az uralkodóhoz.
640

 

Ennek több oka is volt. Ezzel a lépéssel egyrészt további fejlődését kívánta elősegíteni a város, 

és további sorsát a saját kezébe kívánta venni, másrészt ki akart törni Festetics Lajos 

fennhatósága alól. Előbbi valóságalapját egy kevésbé látványos gazdasági fejlődés adta. A 

fejlődés, illetve annak érzete a viszonylagos nyugalomnak volt köszönhető. A szigetváriak 

számára ezek az évtizedek az „építkezés” és fejlődés békés időszakát jelentették. Az 1780-as 

évek végére a város fejlődése viszonylag magas szintet ért el.  

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a szabad királyi városi cím elnyerésére a polgárok 

igyekeztek kihasználni a politikailag kedvező helyzetet. A városok a saját gyengeségüket 

kívánták kompenzálni azzal, hogy kritikus helyzetekben álltak elő kérvényeikkel, hogy ezáltal 

biztosabban célt érjenek. A győriek és a szombathelyiek az 1740-es évek elején próbálkoztak, 

majd utóbbiak számára a Szigetváriakhoz hasonlóan az 1790-es évek legeleje, II. Lipót 

uralkodása tűnt ismét alkalmas időpontnak szándékaik keresztülvitelére.
641

 Szigetvár esetében 

a legnyomósabb érvnek azt kell tartanunk, hogy meg akart szabadulni a város az úrbéres 

kötöttségei alól.  

Alkalmasságuk alátámasztására leginkább a korábbi történeti időszakokra hivatkoztak. Igen 

nagy, sőt úgy is fogalmazhatnánk, kizárólagos szerepet kapott az argumentációban a múltra 

való hivatkozás, az érzelmi szempontok. Hivatkozási alapjuknak négy hangsúlyosabb 

szegmensét ragadhatjuk meg. Egyrészt megemlítik a hódoltság idején tanúsított vitézségüket, 

Zrínyi Miklós történeti szerepét, másrészt a visszafoglaló háborúkat (innen eredeztetik a 

Magnum Szigeth elnevezést),
642

 harmadsorban a Commissio Caraffiana végzéseit, 

negyedikként pedig I. Lipót vásáradományozó oklevelét. A második és a harmadik elemet 

olykor összekapcsolták, és katonai jogcímen kapott kiváltságokat emlegettek, ami nem felelt 

meg a valóságnak. A szigetváriak úgy jelenítették meg történelmi szerepüket, mintha az 

egyedülálló lett volna az ország múltjában és a jelenében is.
643

  

Céljuk a szabad királyi városi cím, a kivétel (exemptio) jelenlegi státuszukból, ami mellett ott 

szerepelt még az eliberatio, azaz ki-, illetve megszabadulás kifejezés is. Mindhárom érv 

konklúziója közös volt, Szigetvár meg akart szabadulni úrbéres kötöttségei alól. Ezzel 
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azonban több probléma is adódott. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy a szigetiek 

minden áron be akarták emelni a kérvénybe úrbéres sérelmeiket. Ezzel akarták érzékeltetni 

lehetetlen helyzetüket, és bemutatni az ellenpontját korábbi, idealizált állapotuknak. Mint 

látni fogjuk, mind a vármegye, mind a Helytartótanács úgy ítélte meg, hogy a szigetiek a 

kandidációval párhuzamosan egy úrbéri perbe kezdtek bele, így a kérvényt kettéosztották.  

Negatívumként kell értékelnünk azt is, hogy Szigetvár kevéssé emelte ki azt, hogy másoknak 

mi érdekük származhatna a cím megadásából. Pedig ez nagyon fontos szempont lett volna a 

szabad királyi városi cím kérvényezésének megindoklásában. Megmutatni azt, miért kell ezt 

akceptálnia, sőt esetleg támogatnia a birtokosnak, a vármegyének, a Helytartótanácsnak és az 

uralkodónak. Mekkora hatást remélhettek például a szigetiek attól a mondatuktól: „szegények 

vagyunk, de ugyantsak sokan, és mit használna így nekünk az élet ”?
644

  

Szigetvár valójában csak érzelmi húrokat pengetett meg kérvényében, és nem jelenítette meg 

az esetleges előnyöket, hasznokat, politikai szempontból tehát kevésbé volt meggyőző. A 

földesúr birtokpolitikáját negatív kontextusba helyező argumentáció a rendi szempontokat 

preferáló fórumokon általában kevesebb megértésre számíthatott. A megyei birtokosokból 

álló vármegyei tisztikar – mint láthattuk – nem vette jó néven, ha valamely közösség felsőbb 

szervekhez nyújtott be panaszt birtokosával szemben („quare tantam larmam facerent?”).
645

  

A probléma az érzelmi elemeket és a sérelmeket hangsúlyosabban kidomborító instanciákkal 

az, hogy szubjektívek, leginkább a közösség szemszögéből nézve vezették elő a kérvényt, 

illetve túlságosan előtérbe helyezték a sérelmeket, a konfrontációt. Kidomborították azokat az 

eseteket, amelyek bizonyosan bosszantóak, de mégsem döntő jelentőségűek sem az alattvalók, 

sem a birtokos számára.
646

 Mint majd látni fogjuk, az elbírálók részben ezért sem álltak 

pozitívan a szigetiek kérvényéhez.
647

  

Pedig a szigetiek argumentációjában a Festeticcsel szembeni konfliktusaik igen intenzíven és 

részletesen voltak feltüntetve. Érvelésükben egyértelműen szembeállították a kiszolgáltatott 

szegénységet és a magának mindent megengedő, befolyásos birtokosságot („Tudjuk az 

Uraság ellen a szegény panasztevőnek kevés a hitele, bizonyságot pedig a Uraságok és a 

Nemes Rendek a szegény mellett az Uraság ellen, ha csak compulsoriummal vagy más királyi 

móddal nem kénszeríttetnek tenni nem tartozván, nem is tesznek.”).
648

 Ebből az is kiderül, 

hogy valóban csak a királyi hatalomtól reméltek megoldást problémáikra, és teljesen 
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szkeptikusak, bizalmatlanok voltak a rendi intézményekkel szemben. A szigetiek 

problémásnak tartották, hogy Festetics birtokossága alatt már nem laktak a városban nemesek, 

akik bizonyos esetekben csökkenthették volna Festetics hatalmát, enyhíthették volna a 

településre nehezedő nyomást.
649

 Ez a szempont egyébként már 1769-ben felmerült, a Szily és 

Festetics közötti adásvételkor. Ekkor a szigetiek még bíztak abban, hogy a nemesség 

megvétózza házhelyei miatt Festetics birtokba iktatását. Valójában azonban csak csekély 

számban éltek nemes jogállásúak a városban, akikkel pedig találkozunk a forrásokban, azok 

közül sem mindegyik nemessége lett Somogy vármegye által kihirdetve.
650

 Festetics ráadásul 

– kissé cinikusan – azzal vette el az élét a szigetiek ez irányú reménységének, hogy 

kijelentette: „Czindery és Hojtsy Urakon kívül, kikkel régtül fogva barátságban élvén, a 

többiekkel meg egyezek.”
651

 Pozíciója így még erősebb volt, ami tükröződött a városi 

nemesekkel és nemesi telkekkel kapcsolatos viselkedésén is. A nemesi házhelyeket Festetics 

utasítására be kellett számítani a contribuens telkek közé, a birtokos álláspontja szerint még a 

domestica cassába is kellett fizetniük. Festetics Lajosnak egyébként igen radikális 

elképzelései voltak ebben a tekintetben, véleménye szerint még robotolnia is kellett volna a 

Szigetváron élő nemeseknek.
652

  

 

Festetics Lajos is több alkalommal kitért a szigetváriak verbális támadásaira, a személyét 

érintő panaszokra. A birtokos is az úrbéres viszonyok kritikus helyzetében látta a problémák 

fő okát, ő azonban a másik felet hibáztatta, és álláspontjukat igazán nem is értette: „Himpellér, 

varga, szabó mester emberektül port nem rugatok szemembe.”
653

 Ebből a megjegyzéséből is 

látszik, hogy Festetics szemében az iparos, kézműves réteg, illetve azok önállósodási 

törekvései nem játszottak pozitív szerepet, azokat nem tartotta sokra. Festetics a szigetiek 

törekvéseit irreálisnak tartotta, mivel szembehelyezkedtek a lefektetett úrbéres szabályokkal 

és szerződéssel. A birtokos a helyiek összeférhetetlenségére, nyakasságára hívta fel a 

figyelmet, többször kihangsúlyozta, hogy szerinte a szigetiek valójában sohasem fogadták el 

függő helyzetüket: „mindenkoron nyakassok voltak, Szigetiek mindenkoron ujjat huztak 

Földes Urukkal, miolta Török ki szállott Szigetböl, Kamarával pörültek, Melczerrel
654
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pörültek. Szilyvel nem tsak pörültek, hanem, de még olly impertinenséggel, is voltak, hogy 

füttyöt hántak orra alá, és fel tették süvegjeiket elötte, velem is már kezdettek, mészárszék, 

korcsmáltatás eránt, de nehezebben megy velem dolguk.”
655

 Festetics – mint láthattuk – 

presztizskérdésnek tekintette a szigetiek megregulázását, illetve a rendi hierarchia betartását.  

Ugyanakkor taktikai okokból igyekezett úgy beállítani a konfliktust, mintha ő csak a 

magisztrátussal állna perben, mégpedig egy olyan városvezetéssel, amely csak a saját önös 

érdekeit nézi, ami azonban ellentmond a városlakók érdekeinek. Magát ilyen esetekben a 

közjó (bonum publicum) védelmezőjeként tüntette fel.
656

 

A két fél konfliktusa többek között azért mérgesedett el ilyen szinten, mert nem voltak 

hajlandóak álláspontjukból engedni, illetve idővel egyre nagyobb szerepet kaptak az érzelmek.  

 

A kandidáció tervezésének első szakaszában a városnak elméletben még sikerült 

megállapodnia a birtokossal, aki 1789-ben úgy nyilatkozott, hogy a városlakók minden, 

irányában tanúsított negatív megnyilvánulása ellenére belemegy a procedúrába: „mind azon 

által, minthogy szivem, jobban hajlando jót tenni, mint keménykedni, örvendek, ha néki azzal 

complaceálhatok, s igen is Incolatust adok, s a Contractust ratificálom … és 

authenticalom.”
657

 Festetics megnyilatkozásaiban tehát megtalálhatjuk az együttműködési 

szándékot, a szigetiek támogatásával kapcsolatos őszinteségét azonban meg kell 

kérdőjeleznünk. Ezt a feltevésünket támasztja alá, hogy nem kevesebb, mint 150000 forint 

váltságdíj kifizetését kérte (holott ő 1769-ben 92000 forintot fizetett), ennek teljesítése esetén 

mondott volna le örökre földesúri jogairól.
658

 Ezt az összeget mindenképpen magasnak kell 

tartanunk, ismerve a szigetváriak gazdasági helyzetét, akik még egy reális árat sem tudtak 

volna kifizetni.  

A birtokos empatikusnak mutatta magát, ami jó taktikai érzékre vall. Kijelentette, hogy a 

városnak nincs mitől tartania, a szigetieknek nem a személyével van problémája, hanem az 

urbáriummal és az uralkodó resolutiojával. Az urbárium többször jelent meg a birtokos 

részéről megkérdőjelezhetetlen zsinórmértékként. A szigetiek ezzel szemben a problémák 

kulcsaként értékelték, sőt igyekeztek azt a lehető legteljesebb mértékben ignorálni. „Az 
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urbárium nem tetszik, ’s leg inkább a németségnek, ’s azt kívánja, hogy ezen 

alkalmatlanságokat majd megunván az Uraság el áll az Urbáriumtól, és Contractusra veszi 

őket”.
659

  

A szigetvári magisztrátus azonban ilyen kondíciók mellett is megkezdte a jogi procedúrát. 

Naivitásukat, kiszolgáltatott helyzetüket, valamint pénztelenségüket jelzi, hogy Festetics 

Lajost is felkérték arra, hogy az udvarnál képviselje ügyüket. Ehhez természetesen hozzájárult 

a sajátos magyar feudális jogrendszer is. Kérvényüket elküldték II. Lipótnak.
660

 Ebben – mint 

említettem – hivatkoztak az I. Lipóttól kapott vásártartó kiváltságlevelükre, illetve arra, hogy 

a középkori, koraújkori státuszuk alapján közelebb álltak a szabad királyi városokhoz, mint az 

úrbéres településekhez.
661

 A vásártartási oklevélben Szigetvár valóban Civitasként szerepelt 

(Civitas Szigethiensis), amely a szigetiek szerint úgy kapott vásártartási lehetőséget, mint más 

szabad királyi városok, és nem csak úgy, mint mezővárosok és falvak.
662

 A város minden 

kereskedésére szabadságot és mentességet kapott (libera divenditione omnium jumentorum, 

pecorum et pecudum omnino sub iisdem libertatibus immunitatibus ac praerogativis).
663

 A 

szigetieknek úgy tűnt, az ügy keresztülvihető, a birtokosa elvben is támogatta, és ebből 

logikusan gondolhatták, hogy a vármegye is mellette teszi majd le a voksát.  

A gyakorlatban azonban nem így történt. Több fázis volt még hátra a cím elnyeréséig. Az első, 

az említett 150000 forint összegyűjtése. Ehhez a város lakossága felhatalmazta a 

magisztrátust, hogy kölcsönt vegyen fel.
664

 Természetesen saját maguk is igyekeztek egy 

bizonyos összeget kigazdálkodni. A városi bevételek átcsoportosítása mellett felmérték azt is, 

hogy az egyes polgárok mekkora összeggel járulnának hozzá a megváltáshoz. A felajánlások 

nem igazolták a várakozásokat, és bár nem kevés pénzt számoltak össze, az 1535 forint 

elmaradt a várakozástól. Ugyanakkor nem tarthatjuk csekélynek sem ezt a felajánlást.
665

 A 

senatus minden tagja nagyobb összeggel szállt be, egyrészt vagyoni helyzetük és lehetőségeik 
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alapján, másrészt példaként akartak elöl járni. Éppen ennek tükrében érthető, hogy a 

legnagyobb összeget a városbíró, Kecskés János ajánlotta fel. Az amúgy sikeres kereskedő 

100 forinttal támogatta volna a „pályázatot”. Ezt Hornung Domonkos 50 forintos ajánlata 

követte. Hornung az első számú esküdt volt ebben az évben, akit mellesleg senatori ranggal is 

illetek. Érdekes ugyanakkor, hogy a város életében hosszú ideig jelentős szerepet játszó, a 

magisztrátusban számos tisztséget vállaló Birisics család tagjai nem ajánlottak fel semmit. 

Nem járultak hozzá a költségekhez a városban lakó nemesek sem. A várkapitány sem ajánlott 

fel pénzt, ami részéről teljesen logikus lépés volt, hiszen ebben a kérdésben nem foglalhatott 

állást. Értelemszerűen a pécsi városrészben nevezték meg a legkisebb felajánlásokat, ám 

ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a pécsi városrész lakói jóval nagyobb arányban 

kötelezték magukat befizetésre. A településen lakó zsidóság nem ajánlott fel pénzt, ez 

valószínűleg a mobilitásukkal függhet össze.  

Ebből is egyértelműen látszik, hogy valójában nem volt reális esély a szabad királyi városi 

cím elnyerésére. Főleg annak tükrében, hogy a város nem készült fel előre a kiváltásra. Nem 

rendelkezett egy külön kasszával, amelyben hasonló célra tudatosan pénzt gyűjtöttek volna. 

Reálisan értékelte a helyzetet a vármegye az egyik, Szigetvárhoz írt levelében: a város nem 

képes magát kiváltani, az úrbéres telkeken élő alattvalóknak a béren és munkán kívül nincs 

semmi saját tulajdona (ita nec Oppidani a jure Terrestrali semet eximere poterunt eum in 

fundis Dominorum Terrestrium subditi praeter mercedem, laborum in reliquo nihil proprium 

habeant).
666

  

Festetics Lajos ráadásul tudatosan készült arra, hogy ellehetetlenítse a szigetiek vállalását. Az 

alább ismertetett lépésével egyrészt gyengítette a város gazdasági potenciálját, másrészt 

kísérletet tett a magisztrátus és a városlakók megosztására. Festetics 1788-ban nem kért adót a 

szigetiektől, 1792-ben pedig csak az adó felét szedte be. E lépéseinek összetett okai voltak, és 

ennek köszönhetően differenciáltan is interpretálták. A birtokos azt közölte, hogy ezzel 

részben segíteni akart a városon, amelynek elmaradásai voltak a vármegyénél, részben pedig a 

városlakókat akarta tehermentesíteni, mivel ebben az időszakban „vagyon Cassában elég 

pénz”. Festetics Lajos szerint inkább ezt költse a város, és „ne a szegénység pénzét.” A 

magisztrátus természetesen tiltakozott, és arról igyekeztek meggyőzni a város lakóit, hogy ez 

valójában nem könnyíti meg a helyzetüket, hiszen a kiadásokat és az így kialakuló hiányt 

nekik kell majd fedezniük.
667
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A birtokos lépése mögött igen alapos megfontolás és taktika állt. Egyrészt a város egységes 

fellépését bomlasztotta ezzel, másrészt céltudatosan arra készült, hogy a városi magisztrátust 

anyagi és pszichikai presszióval kifárassza, ezáltal lehetetlenné tegye, hogy a város egyöntetű 

segítségével annyi pénzt gyűjtsön, amennyi a kandidációhoz szükséges. Festetics Lajos tehát 

még csírájában akarta elfojtani, ellehetetleníteni a szigetiek nagy kezdeményezéseit, közvetett 

eszközökkel. Egy viszonylag legyengített városi kasszával jelentősen beszűkült a magisztrátus 

mozgástere.  

A szigetiek szerint ugyancsak a város gazdasági megerősödését volt hivatott gyengíteni a 

birtokosnak az a lépése, mellyel megtiltotta, hogy a város pénzét kiadják kamatra (interesre), 

azaz nem engedte, hogy kamatoztathassák.
668

 Ebben csak részben oszthatjuk a szigetiek 

véleményét. Számos olyan, negatív példával találkozhatunk ebben az időszakban, hogy 

hitelezők nem voltak képesek kölcsöneiket behajtani, nem tudtak érvényt szerezni jogaiknak. 

Maga a szigeti magisztrátus is megfogalmazta azt az elvet, hogy a város pénzét lehetőleg ne 

adják ki több helyre, a kintlévőségeket pedig sürgősen és erélyesen szedje be a város „és 

ezentúl Város pénze szanaszét ne heverjen”.
669

  

Következő lépésként az uralkodónak kellett szentesítenie a megállapodást. Az uralkodó elé a 

Helytartótanácson keresztül jutott a kérvény. A Helytartótanács a véleményezéshez bekérte a 

teljes dokumentációt. Az iratokból könnyen ki lehetett olvasni, hogy valójában csak a 

szigetváriaknak volt fontos a cím elnyerése. A kérvénnyel kapcsolatos véleményében (opinio) 

már Somogy vármegye is elutasítóan nyilatkozott. Ez megintcsak megkérdőjelezi Festetics 

támogatásának őszinteségét, amely ebben a dokumentációban is szerepelt.
670

 Minden 

valószínűség szerint a vármegye nem nyilatkozott volna ennyire negatívan akkor, ha Festetics 

valóban és komolyan támogatta volna a kérvényt. Ezt a vélekedésünket támasztja alá az is, 

hogy a vármegye érvelése reális, ám olykor rosszindulatú, cinikus és illogikus volt. Ebben 

kifejtették, hogy több érv is szól Szigetvár szabad királyi városi címe ellen. Egyrészt a város a 

vármegye szélén fekszik, másrészt nincs elégséges számú telek, tehát nem képes fejlődni. 

Igen súlyos ítéletet hordozott az a megállapítás, hogy ez a térség és a település alkalmatlan 

arra, hogy itt piacközpont (emporium) legyen. A vármegye „gondoskodóan” már előre meg is 

védte azzal a várost egy esetleges csalódástól, hogy kijelentette, más városok szomszédsága 

annyira korlátozná Szigetvár fejlődését, hogy nemhogy haszna, hanem inkább csak kára 
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származna ebből a felszabadításból.
671

 A szigetváriak természetesen éppen ellenkezőleg látták: 

„Ezen Tekéntetes Somogy vármegyében pedig Szigethnél (a hol is erősség Militia vagyon:) se 

nagyobb, se arra alkalmatosb hely nintsen. ”
672

  

A vármegye hozzáállását némiképp tükrözik Illés Ferenc
673

 akkori főszolgabíró mondatai: „A 

város hiába iparkodik, mert az Tekintetes Nemes Vármegyétül soha sem jó opiniót kapni, sem 

pedig processusokat meg nyerni nem fogják.”
674

 Ebből nyilvánvaló, hogy a vármegye is 

kettéosztotta a szigetiek kérvényét, a szabad királyi városi kandidációra és úrbéres panaszokra. 

Ugyanakkor az is egyértelműen látszik, a vármegye képviselői egyikhez sem álltak pozitívan.  

Már azért sem kaphatott támogatást a szigetváriak kérvénye, mert egyszerre kívánták a 

privilegizált státuszt és sérelmeik orvoslását. A beadványból is látható volt, hogy komoly 

ellentétek húzódtak a birtokos és birtoka lakói között. Ez azonban nem volt célravezető 

stratégia. Az úrbéres panaszokat felesleges volt csatolni a kérvényhez. Így értékelte a 

Helytartótanács is, amely a kandidálás tárgyalásával egy időben megintette Szigetvár 

magisztrátusát, hogy tartózkodjanak a nyugtalan viselkedéstől, és panaszaik tárgyalását külön 

az úriszékhez utalta vissza.
675

  

A szigetiek nagy vállalkozása tehát számos ok miatt eleve kudarcra volt ítélve, és a kérvény 

további sorsát egyéb külső események is negatívan befolyásolták. II. Lipót kétévnyi uralkodás 

után váratlanul elhunyt, és vele együtt hosszú időre háttérbe szorultak a Szigetváréhoz 

hasonló „szabad” jelzővel illethető kezdeményezések. A pénzösszeg előteremtése is 

egyértelműen reménytelennek tűnt. A nagy bizalommal várt fejlemény eltolódása – 

pszichikailag érthető módon – türelmetlenséget idézett elő a városban is, illetve a birtokoshoz, 

vármegyéhez fűződő viszonyban. Ezen felül az úrbéres panaszok előtérbe kerülése és 

hangsúlyosabbá válása, továbbá a birtokos tényleges ellenérdekeltsége megbontotta az amúgy 

sem valós és igen ingatag összhangot a birtokos és a város között. Amennyire közel érezte 

magát Szigetvár a célhoz, olyan távol került tőle igen rövid idő alatt. Beadványukat, ahelyett, 

hogy díszes oklevélként kapták volna vissza, pernek minősítették, és Somogy vármegye 

törvényszékéhez küldték ítélethozatal céljából. Forrásaink egyébként azt mutatják, hogy a 
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szigetiek nem tudták reálisan értékelni kandidációjuk tényleges esélytelenségét és 

reménytelenségét. A kudarcért mindvégig külső tényezőket okoltak.  

Festetics – amúgy csak látszólagos – szándékának megváltoztatásában az is szerepet 

játszhatott, hogy ekkor már kevésbé volt szüksége készpénzre, mint az 1780-as évek második 

felében, amikor is több alkalommal vett fel kölcsönt Pajacsevics Józseftől. 1785 januárjában 

24000 forintot, ugyanezen év márciusában pedig 20000 forintot (érdekes azonban, hogy 

éppen 44000 forintot adott kölcsön márciusban Festetics Inkey Boldizsárnak), a Soproni 

Evangélikus Egyháztól (amely egyébként hosszú időn keresztül hitelezője volt Festeticsnek) 

pedig 3000 forintot vett fel szintén ebben az évben.
676

 1787-ben újabb 10000 forintot kapott 

hitelbe Pajacsevicstől. Az adósságához hozzájárult testvérének Szigetvár vételétől való – már 

említett – visszalépése.
677

 Az 1790-es évekre viszonylagosan rendeződött a birtokos helyzete, 

csak kisebb összegekkel kapcsolatosan találjuk meg a nevét Somogy vármegye betáblázási 

iratai között.
678

 Úgy mérte fel, hogy sokkal inkább megfelel számára a biztos és rendszeres 

bevételt termelő birtok, mint annak egyszeri bevételt jelentő eladása.  

Szintén nem erősítette a szigetiek ügykezelését és összefogását, hogy Kecskés János, az 1790 

és 1792 közötti időszak bírója, a szabad királyi városi kandidáció egyik legfőbb 

szorgalmazója, igen kevés időt töltött a városban.
679

 Előfordult, hogy hivatalos ügyben volt 

távol, ám leginkább jól menő kereskedelmi tevékenységét folytatta.
680

 Az 1791-es év szinte 

egészében Szalai György helyettesítette (substitutus judex).  

Kecskés személyét nem érték támadások hosszas távolléte miatt (legalábbis a források ezt 

nem említik). Ennek az lehetett az oka, hogy Kecskés megkérdőjelezhetetlen és elismert 

vezetője volt a város nagy vállalásának. Egy esetben azonban mégis gondot okozott a bíró 

kereskedelmi tevékenysége. Ráadásul ennek köszönhetően az általában összetartó szigeti 

magisztrátus ezekben a hónapokban nem volt teljesen egységes. A szintén kereskedelemmel 

foglalkozó esküdt, Lazics Pál is sokat volt távol (elsősorban Baranya megye dél-nyugati 

részén kereskedett). A szerb kereskedő távolléteivel azonban kevésbé volt megértő a 

magisztrátus többi tagja, nem értesítették a tanácsülésekről („a magisztrátus vele nem 

continens”). Lazics ezt nehezményezte, és egyenesen a birtokoshoz fordult, akitől restaurációt 

kért. A magisztrátuson belüli klikkesedés, főleg Lazics lépése felháborította a közösséget, ám 
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Lazics hamarosan visszakozott, a birtokos pedig valójában nem tudott volna beleavatkozni 

ebben az esetben a magisztrátus összetételébe. Lazics visszavonulásában egyértelműen 

közrejátszott, hogy az általa kifogásolt személyek, Kecskés, Szalai György, Bencze István, 

Kaposi Antal mind a szabad királyi városi cím elnyerésének szorgalmazói voltak, és a 

közhangulat egyértelműen őket támogatta ekkor.
681

 Lazics Pál volt egyébként az egyetlen 

olyan tagja a magisztrátusnak, aki nem ajánlott fel egyetlen dénárt sem a város megváltásához. 

Lazics személyével kapcsolatban azonban el kell mondanunk, hogy rövidesen szembefordult 

a birtokossal, és az úrbéres panaszok egyik fő propagálójává vált. Azok között volt, akiket 

1795-ben a birtokos bezárt Toponáron.  

Bár Lazics esetében nem vitte törésre a dolgot a birtokos, ám a bíróval szemben keményen 

fellépett. A szabad királyi városi kandidációt „levezénylő” bírót semmiképpen nem akarta 

tovább a város vezető tisztségében látni. Az 1792 októberében tartott úriszéken Kecskésnek 

szegezte a kérdést, hogy nem akar-e lemondani („ha a bírói hivatallát akarná-e szépséggel le 

tenni vagy sem?”)? Kecskés nemmel válaszolt, erre Festetics Lajos az úriszéken megvádolta 

Kecskést, hogy az elkeverte a kéményseprő obligációját, kellemetlen helyzetbe keverve ezzel 

a bírót. Végül Festetics Lajos nem jelölte őt a karácsonykor tartott tisztújításon Kecskést. A 

birtokos ekkor az urbárium két pontját mosta össze. Annak ellenére, hogy jelölnie kellett 

volna Kecskést, mint előző bírót (semper), arra hivatkozva nem kandidálta, hogy bíróként 

vétkezett, így azonban csak letennie lett volna szabad.
682

  

Ezek után az eddigi esküdtek (Maretics József, Szalai György, Bencze István, Kaposi Antal, 

Hornung Domonkos) sem vállalták a jelölést. A birtokos őket a „szegénység ellenségeinek” 

nevezte, majd kihirdette, hogy bárki megkeresheti őt a magisztrátus visszaéléseivel 

kapcsolatos panaszával, ő szigorúan meg fogja büntetni tanács tagjait. Arról sajnos nincsenek 

adataink, hogy a birtokos taktikája mennyiben járt sikerrel.  

Ezt követően Festetics Lajos teljesen új nevekkel állt elő, olyanokkal, akik közelebb álltak a 

birtokos elképzeléseihez. Erre a község egyértelmű választ adott: nem a birtokos jelöltjei 

közül választott, hanem a régi tisztségviselők közül. Ezt a választást természetesen nem akarta 

elismerni Festetics. A bírói tisztségnél sikerült keresztülvinnie az akaratát, Kecskés helyett 

Kóczián Mátyás lett a bíró, a juratusok azonban maradtak azok, akiket a közösség választott. 

Ezt követően volt még egy, a sziegtieket megbotránkoztató próbálkozása Festetics Lajosnak. 

Úriszéket tartatott, ahol azt állította, hogy a bíró panaszt tett az esküdtekre, és ezért le kell 

tennie őket. A bíró ezt kikérte magának, Festetics Lajos mégis letétette a juratusokat. Ennek 

                                                           
681

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1203-1204.  
682

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1259.  



 149 

ellenére azok tovább folytatták tevékenységüket. Kóczián egyébként sokkal inkább megfelelt 

a birtokosnak, mivel kevésbé volt karizmatikus személyiség, inkább olyan, akit esetenként 

képes volt irányítani.  

Ettől kezdve a birtokos a kandidációból kihagyta az előző tisztségviselőket, és teljesen új 

személyeket jelölt. A város azonban továbbra is ugyanúgy reagált, nem engedte a birtokos 

eljárását, hanem a régi tisztviselőket választotta újra. A birtokos maga elé hivatta emiatt a 

magisztrátust, egy hétig nem fogadta őket, majd amikor elé járulhattak, nagyon „lemotskolta” 

őket, majd áristomba helyezte őket (erről később még szólunk részletesen).
683

  

A magisztrátus tehát nem hagyta magát kiszorítani a hatalomból, a szigetvári „elit” nem 

engedte, nem akarta a váltást a tanács vezetésében és struktúrájában.  

Mint láthattuk, jelentkeztek kisebb zavarok a szigetiek egyöntetű fellépésében, ám a 

kardinális kérdésekben általában egységesek voltak. 1793-től gyengülni látszik az összetartás, 

részben a csalódás miatt, de a magisztrátus nem kellően körültekintő vagy átgondolt 

intézkedései szerepet játszottak ebben. 1793-ban a vármegye kifizetett egy nagyobb összeget 

a város számára a kvártélyozások után (perdita). A magisztrátus azonban ahelyett, hogy 

egységesen és arányosan fizetett volna a kvártélyozásban részt vevő szigetieknek, csupán a 

belső városban lakókat fizette ki, illetve néhány embert a pécsi városrészben. A magisztrátus 

eljárását az magyarázza, hogy a kvártélyok a belső városban voltak nagyobb számban, 

ugyanakkor egyértelmű, hogy a nagyobb érdekérvényesítéssel bíró belvárosi kézművesek 

eredményesebben befolyásolták a városi tanács tagjait. A kifizetésből kimaradtak 

természetesen elégedetlenek voltak, és a birtokoshoz fordultak, intézze el nekik, hogy a 

magisztrátus dolgozzon ki új elosztást.
684

  

Ugyanebben az évben egy másik konfliktus tovább rontotta a magisztrátus és a városlakók 

viszonyát. A szigetiek a hosszúfuvart akarták elszámoltatni a tanácssal. Megbízták a 

szállításból élő Molvai Tamást, hogy tárgyaljon a magisztrátussal, ám két esküdt, Szalay és 

Kaposi megfenyegette őt, majd közölték vele, hogy ha nem várnak a követelésükkel, 

egyáltalán nem fizetik ki őket. A hosszúfuvar kötelezettséget úgy osztották be, hogy 

mindenkire fokozatosan került a sor. A többiek által megbízott Molvai Tamás azt is 

sérelmezte, hogy miért pont a pécsi városrész lakóit küldte a bíró szállítani, miért nem a belső 

városiakat, akik abban az évben még nem is voltak. Szigetváron is gyakorlattá vált, hogy csak 

a lóval rendelkezőket bízták meg hosszúfuvarral. Molvaiék azt javasolták, hogy ha a belső 

város lakói, és elsősorban a lovakkal nem rendelkező német mesteremberek nem kívánnak 

                                                           
683

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1360.  
684

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1215.  



 150 

részt vállalni a szállításból, akkor legalább anyagilag járuljanak hozzá a költségekhez. A 

magisztrátus meglepő javaslattal állt elő, adják el lovaikat a panaszosok, és akkor könnyebben 

megússzák a terhet. Természetesen ez nem elégítette ki az amúgy szállítással foglalkozó 

szigetieket. A károsultak („Szigeth Mező Város Ló féle marhát tartó Szegény lakosai”) ismét a 

birtokoshoz fordultak, azt kérték Festetics Lajostól, hogy fizettesse meg költségeiket azokkal, 

akik nem végeztek az adott évben hosszúfuvart.  

A panaszok kapóra jöttek Festetics Lajosnak, akinek amúgy is érdeke volt a városlakók 

megosztása. A fentiekből kitűnik, hogy egyrészt a belső és a kanizsai, illetve a pécsi városrész 

lakói között, másrészt a magisztrátushoz közel álló, illetve a kevéssé befolyásos kézművesek, 

kereskedők között, harmadrészt a kézművesek, kereskedők illetve a kizárólag mezőgazdasági 

tevékenységgel foglalkozók között lappangott ellentét, amit viszonylag könnyedén tudott 

gerjeszteni. Festetics Lajos természetesen igyekezett meglovagolni a lehetőségeket, és a 

megkeresésekre minden esetben reagált. A pécsi városrész lakói panaszaival foglalkozott az 

1794. januári úriszék, amely rendelkezett a hosszúfuvarral kapcsolatos kifizetésekről és a 

kvártélyozásról.
685

  

A város folyamatos pereskedései során kevés eredményt ért el, úrbéres viszonyán nem volt 

képes változtatni. A század folyamán több befolyásos ember is igyekezett a szigetváriak ügyét 

előmozdítani. Ebben különböző érdekek vezették őket. A város vezetése nem kevés pénzt 

áldozott ügyükre, illetve annak képviselőire. A „potentátorokban” közös azonban, hogy sok 

valódi eredményt ők sem tudtak felmutatni, sőt a döntő pillanatokban vagy betegség, vagy 

egyéb elfoglaltság miatt nem tudták személyes befolyásukkal és súlyukkal azt a szükséges 

hatást kiváltani, amit – igen nagy bizalommal – elvártak tőlük.
686

 

Czindery Ignác Ferenc sem tudta a várt eredményt elérni, majd az 1750-es években a fogadott 

„uri protector”, Csáni Ferenc pont akkor betegedett meg, mikor a táblabíróságon ítélet előtt 

álltak, és mivel sokáig nem jelentkezett, „elbúsult és megszomorodott az egész város”. 

Ugyanígy jártak Bárány Andrással, aki szintén nem tudott elmenni betegsége miatt arra az 

úriszékre, ahol a szigetváriakról döntöttek. 

A Bécsben tett látogatások is igen sok tanulsággal szolgáltak, és megmutatták, mire lett volna 

szükség a peres fél sikeréhez. 1791-ben a városi tanács által felküldött személy azt tudatta 

levelében a magisztrátussal, hogy jó lett volna kis jutalmat, borravalót hozni magával az ügy 

előmozdítása érdekében, ugyanis a „bécsi urak igen várják és mingyárt jobb szivvel 
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igyekeznek a mint észrevettük”.
687

 A bécsi utazás és az ott tartózkodás költségei azonban így is 

jelentősen megterhelték a város költségvetését, például az 1793-ban kiküldött három fős 

delegáció (Steer, Hornung, Simon Péter) költsége 232 forint és 30 dénár volt.
688

  

Ugyancsak szerencsétlenül jártak fogadott ügyvédeikkel. Az 1750-es és 1760-as években 

Dóczy Ádám szinte csak hátrányt okozott a szigetváriaknak.
689

 Az 1790-es években, a szabad 

királyi városi kandidáció idején újra felmerült egy, a várost képviselő ügyvéd alkalmazása. 

Szerettek volna pártatlan, megbízható személyt keresni. A Kancellárián keresztül az 

uralkodóhoz fordultak, hogy biztosítson számukra olyan státuszú egyént, aki a birtokos 

befolyásától mentesen tud tevékenykedni a városban és a városért.
690

 Erre nem kaptak konkrét 

választ. A magisztrátusnak meggyőződése volt, hogy szükségük van prókátorra, és nem 

sajnálták a 150 forintos fizetést sem az 1790-es években. A tanács azt válaszolta az összeggel 

kapcsolatos vármegyei és birtokosi kifogásokra, hogy ha valaki(k)nek be kellett volna járnia a 

vármegyéhez a különböző vizsgálatokra, tárgyalásokra, információkat adni, az bizony többe 

került volna.
691

  

Az ekkor fogadott Budaházy Pállal teljes joggal voltak elégedetlenek. A prókátor már 

ténykedésének elején kijelentette, hogy a szigetváriaknak semmi esélyük a perben, hiszen az 

uralkodónak, akiben annyira bíztak, semmi befolyása nincs a vármegyére.
692

 Miután a 

szigetiek elégedetlenségét tolmácsolta a vármegye felé, számos iratot nem adott vissza a 

városnak.
693

 Budaházyt 1795-ben mentették fel feladatai alól.
694

 Csalódottságát nem titkolta a 

magisztrátus. Szerintük „a meg szokott rendetlensége miatt mindeneket öszve zavarván” sokat 

ártott a városnak.
695

 Ráadásul Budaházy több esetben a közösség tudta nélkül ügyködött, ezért 

a város a „prókátor” elküldése után késésbe került az iratok leadásával. A vármegyétől 

haladékot kellett kérniük, amit meg is kaptak. Ez idő alatt új stratégiát akartak kidolgozni, de 

ehhez le kellett fordíttatni a per összes anyagát magyarra, hogy azt a város közössége előtt 

ismertethessék.
696

 A sok többlet tevékenység miatt folyamatosan időzavarban voltak.
697

  

                                                           
687

 SML V. 78. Levelek. 
688

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1226.  
689

 SML V. 78. Szigetvár iratai, 1765-1799; BMMI Sz. 58. 151. 1. 2364-2365. Nem véletlen, hogy elbocsátották 

és új prókátort bíztak meg ügyeik intézésével.  
690

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1225.  
691

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1981.  
692

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1245.  
693

 „A városnak számosabb és leghasznosabb Írásait elsikkasztotta.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 1132.  
694

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 140.  
695

 A szigetváriak szerint Budaházy gyakran részegeskedett. BMMI Sz. 58. 151. 1. 1244-1245.  
696

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1131.  
697

 SML V. 78. Prothocollum, 1795-1797. 124.  



 152 

Budaházy után fogadták meg Káldy Sándort, aki az iratok alapján inkább tűnhet számunkra 

szélhámosnak, mint jogkövető és jogkereső prókátornak. Valójában csak a város pénzére fájt 

a foga, tevékenysége semmi hasznot nem jelentett.
698

 Célja és védenceiről alkotott véleménye 

egyértelmű volt, melyet több esetben is kifejtett: „a Szigethi egy gyarló község, és el nem 

mulatom ezeket tehetségem szerént jól megfejni”.
699

 Előfordult, hogy megbízás nélkül 

hosszabb ideig Budán tartózkodott, ahonnan csupán halasztó kifogásokat küldött Szigetvárra, 

tanúk előtt azonban kinyilvánította, hogy itt sem dolgozni, sem érdemben eljárni nem akar.
700

 

Káldyt felszólította a magisztrátus, hogy mutassa be a per iratait, illetve azt, amit elvégzett a 

város érdekében, de Káldy erre nem volt hajlandó. Nem véletlen, hogy a város azt jelentette, 

hogy „aztat is meg érdemli, hogy soha többet ne prókádorkodhasson”.
701

 Végül 1796. október 

27-én bocsátották el.
702

 Ezzel nem ért véget a két fél kapcsolata, a Helytartótanácsnál és a 

Kancellárián keresztül az uralkodónál is panaszt emeltek ellene („a világos csínyeit, és meg 

rögzött feslettségeit nem tsak a Felséges Helytartó Tanácsnak, hanem a Felséges 

Cancelláriának is panaszolkodva elegendő képpen be nyujtotta légyen a Város”).
703

  

Káldyt Ferenczek Antal követte ebben a tisztségben, akivel összességében meg volt elégedve 

a város, sőt azáltal, hogy a vármegye deputatioja konfrontálódott vele, megerősödött a 

bizalom iránta.
704

 Fogadott ügyvédeiknek egyébként a szigetvári városházán biztosítottak 

szállást.
705

  

Közvetítőkre azonban szükségük volt a sok pereskedés lefolytatásában. Egyrészt azok jobban 

kiismerték magukat az udvarnál és a különböző közigazgatási szerveknél, másrészt még 

mindig olcsóbb volt őket fizetni, mint a magisztrátus tagjainak Bécsbe utazni (ahogy azt majd 

később látni fogjuk).
706

 Ugyanakkor az is tény, hogy az 1795-ben Bécsbe látogatott szigetvári 

küldöttséget kétszer is fogadta az uralkodó. Kapcsolati tőke nélkül nem sokra mehetett a város, 

helytállóan fogalmazott Nógrádi Imre jegyző, 1795-ben: „Jó barátok nélkül lehetetlen a 

dolgunkban boldogulni.”
707
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Reálisnak tűnt a szigetváriaknak az a törekvése, hogy közeli, sikeres példát válasszanak 

maguknak. Fel is vették a kapcsolatot Pécs városával 1791-ben, hogy elméleti segítséget 

kérjenek, és megismerhessék tapasztalataikat a sikeres kandidációról. A baranyai 

megyeszékhely nemrég nyerte el a szabad királyi városi címet. Pécs városa Steer Jánost 

delegálta, akinek a szigeti magisztrátus 3 forintos napidíjat fizetett. Steer, mint tapasztalt 

ember, bekerült a város küldöttségébe is. Szigetvár az 1790-es évek közepéig igen intenzív 

kapcsolatot ápolt Péccsel, ebben szerepe volt város jegyzőjének, Nógrádi Imrének is, aki a 

Pécsen élő Czár ügyvédet bízta meg több, Szigetvár szempontjából fontos ügy elintézésével, 

illetve közvetítéssel.
708

  

Festetics az 1780-as években, hogy megkönnyítse és kényelmesebbé tegye szigetvári 

tartózkodásait, egy „kastélt” építtetett magának a pécsi városrészben, a Szerencse nevű 

vendégfogadó szomszédságában. Ez az épület az uradalom szigetvári központjául is szolgált. 

A kastélynál kialakítottak egy tömlöcöt is, amit átmenetileg használtak, a komolyabb 

elzárásokat Toponáron hajtották végre. Festetics Lajos toponári barokk kastélyának mérete és 

jellege is mutatja számunkra, hogy továbbra is Toponár számított az uradalom 

központjának.
709

 

A szigetváriak úrbéres szolgáltatásai nem csökkentek ebben az időszakban sem. Az egyik 

legnehezebb terhet továbbra is a kvártélyozási kötelezettségek jelentették. Festetics 

birtokossága óta kvártélyozási célokra – kissé rendhagyó módon – a városházát is 

használták.
710

 A Festetics Lajos birtokossága idején itt tartózkodó Kinszkianum és 

Karolianum Regiment kapcsán hasonló kérdések merültek fel, mint korábban. Mi az, amit a 

jobbágy ingyenesen kell, hogy megtegyen? Ha egy szobában vannak, hány órán keresztül 

tartozik a gazda a gyertyát biztosítani, ha pedig külön szobában vannak, tartozik-e a 

katonának gyertyát adni? A Karolianum regiment 13 lovát is a városlakóknak kellett szénával 

és zabbal ellátni. A probléma legtöbbször abból adódott, hogy a tényleges, akár természetben, 

akár készpénzben jelentkező terhekből csak késve és akkor is csak csökkentett mértékben 

látott viszont valamit is a város, illetve lakossága. A tisztek kvártélyos házait időnként rendbe 

hozatták kőművessel és kimeszeltették, továbbá más iparosoktól is rendeltek a katonaság 

szállását, kényelmét biztosító munkákat.
711

 Ezeket a városnak kellett kifizetnie, és csak 

remélte, hogy a vármegye ugyanekkora összegben majd téríteni fogja.  
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 „ha pedig addig is megszorul valamiben a város, küldjenek be Pécsre Czár Úrért, az addig is kisegíti a 

várost” BMMI Sz. 58. 151. 1. 1244.  
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 Kaposi, 2003.b. 53-54.  
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 SML V. 78. Instantiae ad Comitatum Simighiensem, sine dato. (Valószínűleg 1782.)  
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A szigetváriak arra is panaszkodtak, hogy állattartásukat több – rajtuk kívül álló – tényező is 

akadályozza, mégpedig az, hogy legelőiket mások használják, ráadásul úgy, hogy azok hosszú 

időre kimerültek. Részben a katonaság a lovait, részben Ardrics Péter a juhait legeltette a 

közös legelőkön. A vármegyétől kérték Ardrics legeltetésének áthelyezését vagy tiltását.
712

  

A napóleoni háborúk idején a városnak kötelessége volt bizonyos mennyiségű katonát 

kiállítani. A toborzásokon verbunkosok vettek részt, akiknek a város naponta 1 forint 30 

krajcárt fizetett. 1794-ben hat ifjú állt be saját akaratából a seregbe. Őket a jegyző és egy 

hajdú kísérte be Pécsre. Mivel ekkor általában mindenünnen kevesebb katona érkezett, külön 

köszönetét tolmácsolta a hadi komisszárius a város felé.
713

 A verbung költségei az 1790-es 

években 160-200 forintot tettek ki, ezt a város fedezte, illetve a szigetvári céhek közösen 

ajánlották fel az összeg majd 50%-át.
714

  

 

Vizsgáljuk meg, hogy körülbelül mekkora bevételt jelentett egy évben Szigetvár, mint birtok 

a földesurának. Erről egy, az 1790-es években készült városi összeírásból kapunk képet. Előre 

le kell szögezni, hogy több bevétel (így például a vásárokból befolyó összeg) nincs feltüntetve, 

a számba vettek közül pedig több is körülbelüli eredményt jelöl. A végeredményként kapott 

összeg tehát elmarad a valós összbevételtől.
715

 A cenzusból származó bevétel 400 forint volt, 

bevetett földekből származó tiszta bevétel mintegy 250, rétek után 33, illetve további 26 forint, 

vám után 900, a bormérésből 595, mészárosoktól 24, a zsidóktól 30, a katonáktól további 66 

forint. Ez által összesen mintegy 2500 forintos bevétele volt a birtokosnak, ez évente változott. 

Kiadásai már jóval kisebbek voltak. Ez a forrás mindössze három tételt említ meg, mégpedig 

a vámtisztjének fizetésként adott 100, a vámnál őrszolgálatot teljesítőknek 24 és az utak, 

hidak karbantartására fordított 100 forintot.
716

 Tehát mintegy 2300 forintos jövedelmet látunk 

a birtokosnál, hozzátéve, hogy több bevétel és kiadás nincs feltüntetve.  

Mint már láthattuk, a földesúri jövedelemmel szemben a város bevételei esetlegesebbek, 

bizonytalanabbak voltak. Ezek elsősorban a vásárokhoz kapcsolódtak, nem véletlen, hogy a 

város intenzíven védelmezte jogosítványait.
717
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4. 2. Festetics Lajos és a város közötti per, konfliktusok az 1790-es években 

 

„hinc liquet Oppidanos somniare de civica dignitate”
718

 

„Tekéntetes Uraságunk keménységéről panaszolkodunk”
719

 

Szigetvár magisztrátusa 

 

A város és a birtokos közötti konfliktus menetében az 1790-es években több szakaszt 

különíthetünk el. Az egyik a szabad királyi városi cím beadása, illetve a cím elnyerése 

érdekében tett próbálkozások. Ezt követi az 1792-1794-es időszak, amelyben fokozatosan 

tudatosult a városlakókban, hogy a kandidációból úrbéri per lett. Felerősödtek az úrbéres viták, 

a birtokos pedig megpróbálta szembefordítani a várost a magisztrátussal és a vármegyével. 

1794-től Festetics Lajos fokozta úrbéres igényeit, és a szigetvári magisztrátussal szembeni 

akcióit. A bormérés, borbehozatal tilalmazásával és számos egyéb konfrontatív 

megnyilvánulásával önmaga ellen hangolta a várost, és megerősítette az „ellenzékének” 

számító tanácsbeliek pozícióit, egységbe kovácsolta a közösséget. Az úrbéres sérelmek elleni 

küzdelem meghatározóvá vált, és az ezt zászlajára tűző magisztrátust támogatta a város. 

Ennek következtében egyre mélyebbre hatolt a két fél a vitákban. Innentől kezdve 

folyamatosan eszkalálódott a konfliktus, amely 1795-1797-ben jutott a csúcspontra. A 

birtokos illegitimnek tartotta a város vezetését, akik annak ellenére viselték hivatalukat, hogy 

megválasztásuk nem felelt meg sem az urbáriumnak, sem a kialakult jogszokásoknak. A vita 

egészen 1798-ig, a birtokos haláláig folytatódtak.  

Az 1790-es évek elejétől már tapasztalható, 1792 után pedig már nyilvánvaló, hogy egyre 

rosszabb lett a viszony a földesúr és a városlakók között. Mondhatnánk, hogy a birtokos 

magatartása egészen megváltozott, ugyanakkor látnunk kell, hogy a feszültségek már a 

kezdetektől eleve megvoltak, és magukban hordozták a per lehetőségét. A per azért is 

elkerülhetetlen volt, mert mindkét fél mereven ragaszkodott álláspontjához és az úrbéres 

viszonyokban, illetve az ahhoz kapcsolódó elképzelésekben áthidalhatatlan ellentétek voltak.  

A szabad királyi városi cím elnyerésének elméleti elvesztése után valójában csak a 

kérvényben kódolt konfliktusok maradtak. Így azt mondhatjuk, hogy bár valóban 

folyamatosan meglévő kontrapozícióról volt szó, ezek 1791-1792-től jelentősen felerősödtek. 

A konfliktusok folyamatos eszkalálódásában jelentős szerepet játszottak a két, ellentétes 

oldalon álló személyiségek. A szigetvári magisztrátus egyes tagjai, főként Kecskés, Bencze, 

Nógrádi, Kaposi ambicionáltsága nélkül nem fokozódott volna eddig a helyzet. Ugyanakkor 
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Festetics Lajos negatív megnyilvánulásai nélkül sem alakulhatott volna ki ilyen erős 

egyetértés a városlakókban.  

Az 1790-es évek elejétől olyan intézkedéseket hozott Festetics (a legapróbbaktól a 

legjelentősebbekig), amelyekkel alaposan felforgatta a korábban kialakult és az idők során 

rögzült viszonyokat. A helyzet megromlásában közrejátszott az is, hogy a szigetiek 

bizakodással fordultak II. József, majd II. Lipót személye, illetve uralkodásuk felé. A két 

uralkodó halála után Festetics viszont igen nagy ingerültséggel viszonyult mind a szigetiek 

kezdeményezéseihez, mind a II. József rendeletei következtében bevezetett újításokhoz. A 

birtokos összekötötte II. Józseffel és a szigetiekkel szembeni elégedetlenségét, és ezek az 

érzései egymást erősítették.  

A szigetváriak véleménye szerint a rossz viszonyhoz nagyban hozzájárult Festetics Lajos 

nagyon éles és durva stílusa, mellyel számtalanszor megsértette őket. A törökök elleni 

vitézsége, hősiessége révén dicsőséget szerzett Szigetvár lakosainak saját városukban azt 

kellett hallaniuk közel 100 évvel a visszafoglaló háborúk után, hogy „törökkel bagzott 

maradékok”, továbbá, hogy „nem vagytok ti Purgerek [azaz polgárok], hanem parasztok, gaz 

emberek, nem Purgerek”.
720

 A magisztrátus tagjait az különösen zavarta, hogy a birtokos 

egyrészt a városban az utcán, főtéren, mások előtt sértegette őket, másrészt más tisztviselők 

előtt sem válogatta meg a jelzőit.  

Festetics birtokpolitikája és a szigetiekkel szemben elkövetett tettei minden bizonnyal 

meghatározóak voltak. Verbális megnyilvánulásait, szavait azonban szintén nehezen viselték. 

1792-től a birtokos összpontosított támadásai váratlanul érték a helyieket, és sokat rontottak a 

közhangulaton. Festetics egyértelműen szembehelyezkedett a szigetiek törekvéseivel, mindent 

megtett, hogy akadályozza azokat. A várossal való érintkezés alapjául csakis az urbáriumot 

fogadta el, illetve az úriszék határozatait.  

 

Az alábbiakban számba veszem, milyen úrbéres ellentétek kulminálódtak a birtokos és a város 

között, melyek 1795-re a végletekig fokozták a két fél szembenállását.  

Festetics Lajos és a város közössége között folyamatos vitát okozott a kocsmáltatás kérdése. 

Így nem lepődhetünk meg azon, hogy II. József jobbágyokkal kapcsolatos rendelkezései közül 

a bor korlátlan árulhatóságáról és forgalmazásáról szóló negatívan érintette a birtokost. 1787-
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 SML V. 78. Szigetvár iratai, 1790-1797. ad 3833. No. 18. A szigetváriak összegyűjtötték azokat a 
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szaros anyátokat, deresre vonyatlak, s úgy el vágotlak, mint a disznókat, ti Purgerek vattok, huntzfutok, 

parasztok, mint a hoboliak vagy a becefaiak,gaz emberek, nem purgerek. ” BMMI Sz. 58. 151. 1. 680.  
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ben tiszttartója útján akarta eltiltani a szigetváriakat a borárulástól, kényszerítve őket, hogy a 

korábbi gyakorlatnak megfelelően csupán három hónapon keresztül árulhassanak. A 

városlakók azonban uralkodói rendeletre hivatkozva nem engedelmeskedtek, és nem fogadták 

el Festetics megoldási javaslatait.
721

  

A szigetiek viselkedésében más tényezők is közrejátszottak. Mint látni fogjuk, Festetics Lajos 

már 1784-től támadást indított a három hónapos borárulással kapcsolatban is azzal, hogy azt 

bérbe adatta. A szigetiek már a következő évben kérvényezték Festeticsnél ennek 

megszüntetését. „Alig van húsz lakos, akinek ne lenne szőlője, és azok is azon iparkodnak, 

hogy legyen. A gond, hogy a bormérést árendába adják, a három urbáriális hónapban az 

árendátor ott veszi a bort, ahol a legolcsóbb, így sokakon rajtamarad a bor.” A szigetiek 

véleménye szerint, ha Festetics engedné a személyenkénti árulást, olcsóbb volna a bor, több 

pénz maradna az embereknél, illetve bevételük is nőhetne a bormérés következtében.
722

  

A szigetiek II. József halála után sem akartak felhagyni a hosszabb időszakra szóló 

borárulással („attul recedálni nem akartunk”), ami a korábbiak tükrében különösen érthető 

volt. Főleg ünnepnapokon mérték a bort az utcán, elsősorban a „barátok előtt, a hol éppen sok 

ember tódul öszve az isteni szolgálatra”. Festetics ezt igencsak nehezményezte, rebelliseknek 

bélyegezte a városlakókat.
723

 1792-től azonban már ismét érvényesült a birtokos akarata, 

visszaálltak a korábbi állapotok, és maradt a három hónapos bormérés.  

Ez nem jelentette azt, hogy konszolidálódott a helyzet. 1791 után újabb vita alakult ki a 

három hónapos intervallummal kapcsolatban is. A városlakók panaszkodtak, hogy a birtokos 

is méretett bort a számukra biztosított három hónapban.
724

 A birtokos az urbárium 5. pontjára 

hivatkozott, amely szerint egyébként valóban volt lehetősége arra, hogy a kocsmáltatásra 

fenntartott hónapokban a vendégfogadójában bort mérethessen (salva caeteroquin eo etiam 

Tempore in ordinario Dominali Diversorio Educillandi facultate). A magisztrátus az 1550:36 

és az 1655:31 törvénycikkre hivatkozott, bár ez utóbbi erről nem rendelkezett. Véleményük 

szerint az 1550:36 törvénycikk 2. paragrafusa „igen értelmessen kiteszi, hogy az Uraság a 

Lakosoknak engedtetett bor árultatásnak üdeje alatt való kortsmáltatástól kirekesztetik.”
725

 A 

paragrafus azonban ebben a tekintetben nem egyértelmű. Valóban rendelkezik arról, hogy a 
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jobbágyok Szent Mihálytól karácsony napjáig mérhetik a bort, és végre pedig/azután pedig
726

 

a birtokos egész évben a törvényes áron és megfelelő mértékben árulhassa.
727

 Az et tandem 

kötőszóknak kellene a kérdést eldöntenie, ám ezt semmiképpen nem lehet egyértelműen 

megítélni, csupán értelmezni, interpretálni.
728

 Az 5. paragrafus már közelebb vihetne 

bennünket a megoldáshoz, ez rendelkezett ugyanis arról, hogy ha a kocsmáltatási hónapokban 

a jobbágyok bora elfogy, a birtokosnak joga van bort méretni. Ez azonban itt nem 

alkalmazható, hiszen a szigetiek esetében ez nem fordult elő, mindig volt a szőlőkből 

elegendő mennyiségű bor.  

Festetics Lajos méretett bort Szent Mihály és karácsony között,
729

 de ezt a vendégfogadójában 

tette, amire az urbárium felhatalmazta. Ám ennek ellenére vitatták a birtokos jogát a szigetiek, 

arra hivatkozva, hogy a birtokos nemcsak egy vendégfogadójában, hanem az 1780-1790-es 

években 4 helyen folytatta a bormérést, a Korona, a Szarvas, a Rózsa és a Fortuna 

vendégfogadókban.
730

 Ha alaposan megvizsgáljuk, az urbárium 5. pontja valóban egyes 

számban fogalmazott ezzel kapcsolatban (in ordinario Dominali Diversorio). Ráadásul 1792-

től kezdve már több mint 6 helyen kocsmáltatott.
731

  

Éppen ezért sérelmezték különösen a szigetiek, hogy a birtokos a jobbágyok bormérését egy 

helyre kívánja szorítani, ami ellenkezett az országos törvényekkel. A szigetváriak 

egyértelműen a közjó és az egyéni érdekek sérülésére hivatkoztak,
732

 majd az 1559:5 
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Mivel mind azon által valamint, hogy minden társaságnak igaz szerencséje a Társaságbelieknek különös 

boldogságában helyheztetik, hogy a köz jónak gyarapodására mindeniknek, aki annak oltalma alatt vagyon 

adózni illendő, azért mi is az Városi községnek hasznát keresvén azoktol, akik bort árulni akartak, minden elárult 

bir akótól 15 krajcárokat fizettünk városunk jövödelmére, használt tehát a kortsmáltatásban való meg tiltot 

módunk nem egyedül a Városi községnek, hanem mind boldog, mind boldogtalan lakosoknak.” BMMI Sz. 58. 

151. 1. 1334-1335.  
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törvénycikk (az elnyomatásoknak és minden bajoknak elhárítási módja) 6. paragrafusát 

citálják igazságuk és elveik alátámasztására.
733

  

 

Az is ellentétet szült a két fél között, hogy a birtokos bele kívánt szólni abba, hogy a szigetiek 

a saját vásáraikon maguk árultatják a bort, vagy bérbe adják a kocsmáltatást erre az időre. 

Ebben a kérdésben is elvi ellentét alakult ki Festetics Lajos és Szigetvár között, hiszen a 

birtokos részben az urbáriumban lefektetett pontokat feszegette, részben az I. Lipót által 

kiadott vásártartó privilégiumot érintette, melyeket tabunak tartottak a szigetiek.  

Az eset hűen tükrözi az álláspontokat, a konfliktusok jellegét, illetve rámutat az ellentétek 

feloldhatatlanságára. Festetics Lajos úgy gondolta, hogy Szigetvár polgárainak közössége 

jobban járna, ha a három vásári napján történő kocsmáltatást bérbe adná, mintha a városlakók 

egyenként árulnák a bort. Véleménye szerint az elvi kérdés, hogy ebben a tekintetben az 

egyes városlakóknak nem lehet előnyösebb helyzetük, mint másoknak (unde nulla adinveniri 

potest ratio, cur conditio unius Oppidani melior, alterius autem deterior esse debeat).
734

 A 

kocsmáltatás bérbeadása esetén a közösség érdekei jobban érvényesülhettek volna. 

Álláspontját azzal támasztotta alá, hogy a város 1784-ben, illetve 1788-ban már megpróbálta 

a bérbeadást. Először egy (1784), majd három esztendőre (1788-1790), évente 700 forintért 

(Pachtschilling) árendálták Andrich Péter bérlő (Pachtnehmer) részére, de 1785-1787 között, 

majd 1791-től ismét a szigetiek árultak a házaiknál.
735

 Festetics buzgósága mögött részben az 

állt még, hogy ő maga is szívesen bérelte volna a kocsmáltatást, 700 forintot megajánlva,
736

 

részben pedig az 1785 utáni bormérés tapasztalata, mikor a szigetieknek sikerült közösen 

megegyezniük az árultatásban, és amellett, hogy egyes polgárok komoly bevételre tettek szert, 

konszenzus kezdett kialakulni az árendálás elutasításában, és az egész éves árultatás 

kérvényezésében.  

Érdekekes – ugyanakkor jellemző – módon attól tartottak, hogy az árendáció rendszeressé 

válásával párhuzamosan fokozatosan elveszíthetik a saját vásárokon történő bormérés 

privilégiumát, amely identitásuk egyik sarkköve és alapja volt. Különösen az táplálta 

félelmüket, hogy akár maga Festetics Lajos is válhatott volna bérlővé. Természetesen ettől 

                                                           
733

 „igazságosnak látszik, hogy Őfelsége az alattvalóit a károktól megoltalmazni törekedjék, annyival is inkább, 

mert az ország pusztulásából senkire sem háramlik több kár, mint Őfelségére, sőt azonfelül, hogy istent is 

haragra keltik, maguk az alattvalók is Ő felségétől fölöttébb elidegenednek.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 1335.  
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 BMMI Sz. 58. 151. 1. 854.  
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Feest.” SML V. 78. Cautionalis, 1788; BMMI Sz. 58. 151. 1. 863, 866.  
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még nem került volna a birtokos kezébe a vásári bormérés joga, de úgy tűnik, a szigetiek nem 

gondolkodtak teljesen racionálisan és objektíven ebben a helyzetben. Mai szemmel nézve 

érdekes a szigetiek argumentációját, illetve a környezet reakcióját megfigyelni ebben a 

kérdésben.
737

  

Válaszút elé került a város. Vagy anyagilag erősíti meg magát mint közösséget, azaz egyre 

nagyobb összegekért árendálja a kocsmáltatást, és ilyen módon próbál önállósodni, vagy tartja 

magát az érvrendszerének azon ideológiai fundamentumához, amely csak elviekben emelhette 

volna a privilegizált városok közé, gyakorlatilag és érdemben azonban egyáltalán nem.  

A magisztrátus és a város polgárai a saját bormérést támogatták, a bérbeadást elutasították. 

Álláspontjuk bizonyos szempontból érthető volt. 1791-ben 33 városlakó árulta borát a vásárok 

alkalmával, mindannyian a város vagyonasabb polgárai voltak.
738

 Ugyanakkor azt is meg kell 

állapítanunk, hogy a három hónapon keresztül a házaknál történő saját árulásból jóval többen 

tettek szert kisebb bevételre, ami mind anyagi, mind lélektani szempontból fontos volt a 

nagyszámú szigetvári szőlőtulajdonos számára.  

Arról nincs pontos tudomásunk, hogy a vásári bormérésben részt nem vevők hogyan ítélték 

meg helyzetüket, a város közössége azonban a bérbeadás ellen foglalt állást, mégpedig 

Dohnányi fiscalis jelenlétében. Egy vármegyei jelentésben olvashatjuk, hogy – „úgy tűnik” – 

a saját bor árulását favorizálták a szigetiek (Caeterum videntur quasi ideo vellent, ut propria 

vina epocillare possent, ut propriorum vinorum distractionem procurent).
739

 A magisztrátus is 

éppen arra hivatkozva foglalt állást szintén az árendálás ellen, hogy a város közösségének 

ilyen tartalmú végzése megköti a kezüket („mi a közönséges város akarattya és végzése ellen 

semmi ellenkezöt se tehetünk”. Ugyanakkor az is érdekes, hogy Festetics több alkalommal is a 

városi „szegénység” pártolójaként mutatta magát a kocsmáltatással kapcsolatban. Felhívta a 

figyelmet, hogy mindössze 20-30 ember járt csak jól a bormérésből, a közösség egésze nem 
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 Az egész városi communitas abban meghatározta magát, hogy ezen Királyi Kegyelmes Privilegiuma mellett 

maradván, az eránt akármi törvényre vagy fölső instantiákra leendő recursusra inkább resignálna magát, 

hogysem attul elállani, mivel hogy azon Privilegiált Vásárok és Kortsmák, ha mindgyárt talántán (mint némely 

esztendők soványabbak) kevesebbet hoznának, is bé, még is tsak azért, hogy ez nagy Királyi Kegyelem a’ 

szegénységhez, melly egyedül magát a várost és a’ városiakat illeti, és a’ mellyel a Város, ha többet, ha 

kevesebbet vesz is be, megelégszik, és valahányszor annak jövödelmét és hasznát veszi, annyiszor az akkori 

dicsösségesen Uralkodott Leopold Boldog emlékezetű Királyáról és Kegyelmes Uráról buzgó, hálaadó szívvel 

emlékezik a’ mellett pedig ami több az adóját, az árendáját, tudniillik, és portióját, akár maga árulja ki, akár 

pedig a város által árultassa ki a maga borát, könnyebben kifizetheti, adós nem marad. S igy amiböl magát 

kifejtheti, azt ezen Beneficiumtól meg nem fosztatván, el nem vesztegeti. Ezen okokbol is attul, az egész város 

szivének buzgoságábol el nem állana … declaraltuk és declaraljuk magunkat, hogy ezen emlétett Privilegiált 

Beneficiumok exarendaciójára és licitatiójára semmiképpen nem accedálhatunk, nem is accedálunk.Egyéb eránt 

pedig mindenekben azon Tekéntetes Földes Uraságunknak, ’s a Tekéntetes Nemes Vármegyének fejet hajtunk, és 

semmiben, tsak legkisebben is offendálni nem akarunk, nem is akarjuk, adván arrul e jelenvaló Testimoniális 

levelünket. Szigeth, die 31a Julii 1791. BMMI Sz. 58. 151. 1. 759-760.  
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 BMMI Sz. 58. 151. 1. 866.  
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profitál ebből (verum 20-30 homines ad summum epocillant, et Lucrum ex Privilegio capiunt 

reliqui ex Communitate nullum).
740

  

Miután a birtokos látta, hogy a város a bérbeadással szemben foglalt állást, más stratégiát 

alakított ki. Továbbra is szem előtt tartva a város bevételeinek növelését és optimalizálását, a 

borbíró hatáskörének kibővítését javasolta. Elképzelése szerint a borbíró a téli hónapokban, 

illetve a város saját vásárain eladott borok esetében minden hordó után szedjen be egy 

bizonyos összeget az árusítóktól, hogy ezáltal is legyen valamennyi bevétele a városnak.
741

  

Festetics mindenáron el akarta érni, hogy befolyása legyen a kocsmáltatás bérbeadására. 

Összevonta a három téli hónap és a szigeti vásárok kocsmáltatásának kérdését. Ahhoz, hogy 

elérhesse célját, a vármegyét is bevonta a kérdésbe, és Vörös Istvánon, a szigeti járás 

főszolgabíráján keresztül igyekezett nyomást gyakorolni. A főszolgabíró is Festeticshez 

hasonló tartalmú jelentést tett le a vármegye elé, azaz szerinte sem hasznos a város számára a 

jelenlegi, házaknál történő kocsmáltatási szisztéma, sőt a lakosság nagy része számára 

egyenesen káros (domatim instituenda epocillatio Oppidanis non ut proficua, verum 

miserioribus praesertim multum nociva et damnosa sit).
742

  

 

1792-ben azt tapasztaltuk, hogy gyarapodott azoknak a száma, akik a házuknál mérték a 

borukat. Hatással lehetett a növekedésre a magisztrátus törekvése, hogy prezentálják a 

vármegye felé, a város lakosságának nagyobb hányada vesz részt a bormérésben. Ugyanakkor 

azt is meg kell állapítani, hogy egyre többen láttak pénzszerzési lehetőséget a borárulásban. A 

szigetváriak meggyőződése volt, hogy „az apróbb mértékben való árultatás mindenekben 

jövedelmesebb”.
743

 A folyamatos pereskedés többek figyelmét is felkelthette a 

kocsmáltatásban rejlő lehetőségekre. 1792-ben majdnem 100%-kal nőtt a bormérésben 

résztvevők száma, 60 személy próbált szerencsét. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 

közülük 28-an csak egy hordó bort mértek ki.
744

 Főleg az ilyen kis mennyiségben 

kocsmáltatókkal bővült az előző év névsora, tehát az újonnan bekapcsolódók nem ebből a 

tevékenységből gazdagodtak meg, és nem érvényesek rájuk a birtokos megállapításai, azaz 

nem valószínű, hogy a szigetiek nagy része kiszorult volna egy igen rentábilis tevékenységből. 

Ugyanakkor gazdasági szempontból jogosak voltak Festetics Lajos megállapításai, hiszen 
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1792-ben összesen 167 hordó bort értékesítettek a szigetiek a házaiknál, tehát az árendáltatás 

megfontolandó lett volna.
745

 A birtokos érvei között visszaköszönt az is, hogy véleménye 

szerint csekély összeg maradt a város pénztárában az év végére, Festetics Lajos a 

bérbeadásból befolyó összeggel is ezt kívánta gyarapítani. A zárszámadásnál tapasztalható 

hiányosságok pedig egyértelműen rontották a szigetiek kandidációs képességeit. A város ezzel 

szemben azt állította, hogy igenis van bevételük a kocsmáltatás után, hiszen mindenkitől, aki 

bort adott el, akónként 15 krajcárt kértek.
746

  

 

Saját maga igazolására Festetics be akarta kéretni a borszámadásokat és a kocsmáltatás iratait 

az 1769 és 1790 közötti időszakból. Vörös István a birtokos segítségére volt abban is, hogy 

megszerezzék az említett dokumentumokat. A főszolgabíró többször is figyelmeztette a 

magisztrátust az iratok átadására. Ennek hatására a városi tanács kiadott néhányat, de nem az 

összeset, csupán az 1781, 1782 és 1785. évieket.
747

 Azokat is kizárólag a vármegye számára, 

hozzátéve, hogy semmilyen, várossal szembeni vizsgálatra nem használhatják fel az iratokat 

(„egyedül tsak a Tekintetes Nemes Vármegye parantsolatjára nézve, nem pedig a’ végre, hogy 

azokból a város ellen akármi próba tétethessék”).
748

 Festetics egyrészt nyomást akart 

gyakorolni a neki – ismételten – ellenálló szigetiekre, másrészt ellenőrizni akarta birtoka 

gazdálkodását, milyen és mekkora bevételei vannak a városnak, és azokat lehet-e növelni, 

optimalizálni. Mindenesetre megkérdőjelezhető eljárás, főleg annak tükrében, hogy a saját 

vásárok bevételei csakis a városra tartoztak. Alátámasztja a város aggodalmait az iratok 

felhasználásával kapcsolatban az is, hogy a Szily Ádámmal folytatott per teljes anyaga, 

amelyhez „originális iratok” is csatolva voltak, eltűnt a vármegye levéltárából.
749

  

A birtokos a város ellenkezését látva a jegyzőt kereste fel, hogy adja át neki az említett 

iratokat. A jegyző azt felelte neki, hogy ő a város embere, tőlük kapja a fizetését, Festetics 

állítólag erre így válaszolt: „Itt az ember, aki segít rajtad”.
750

 Ezzel kezdődött Festetics és a 

jegyző, Bizvássy kapcsolata, egyrészt a nótárius személyének „becserkészése”, másrészt a 

városi iratok megszerzésének gondolata.
751

 Ez utóbbival a későbbiekben foglalkozunk 
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részletesebben. A vármegye és a birtokos is hangot adott annak a benyomásának, hogy a 

város, túl intenzíven köti magát a vásári privilégiumhoz, illetve I. Lipót személyéhez.
752

  

A bor neuralgikus pont maradt végig az 1790-es években, a birtokos igen szigorúan vette a 

kocsmáltatás szabályait. A tiszttartó a hajdúkkal együtt végigjárta a bortermelők pincéit a 

szőlőhegyeken, ott azokat megakózták és lepecsételték.
753

 Több kérdést is felvetett ez az 

eljárás. Érdekes az is, hogy bár igen fontos volt a szigetiek számára a szőlőhasználat, a 

szőlőtermelés, nem jött létre Turbékon hegyközség, és nem rendelkeztek szabályzattal, 

statutumokkal.
754

  

Festetics Lajos folyamatosan figyelemmel kísértette tiszttartóján és hajdúin keresztül nemcsak 

az árulást, hanem a szőlőhegyről behozott kisebb mennyiségeket is, ugyanis tilalmazta a bor 

kulacsban történő beszállítását.
755

 A bor bevitele azért vált gyakorivá, mert a posványság 

miatt nem lehetett pincéket építeni a városban, így ott nem lehetett a bort tárolni, a szigetiek 

rá voltak szorulva a behozatalra. A büntetése azoknak, akik bort vittek be magukkal a birtokos 

kocsmáltatási ideje alatt, 3 nap robot vagy pálcabüntetés volt.
756

 Akkor sem engedett behozni 

bort Festetics, ha halotti tort, lakodalmat tartottak („sokan sörrel ki tartották a 

lakodalmaikat”).
757

 A „lebuktatottakkal” pedig példát akart statuálni a birtokos, hogy 

elrettentse a szigetieket a bor behozatalától. A szigetiek azt mondták az „abroncs alatt” 

behozott bor esetében tudomásul veszik, hogy azt le kell jelenteni, de a kisebb mértékben 

(edény, csutora) behozottakra ezt nem tartották érvényesnek.
758

  

A legismertebbé vált eset Czvetkovics Istváné volt, aki miközben egy csutora bort hozott be 

1791-ben a városba, Festetics hajdúi elfogták és bántalmazták. Czvetkovics mivel ellökte 

magától az egyik hajdút, vasra verték, Toponárra vitték elzárásra, és a kastély kertjében kellett 

robotolnia (talicskázott), valamint négyszer kapott 25 botütést. Toponáron egy hónapig 

tartózkodott. Elmondása szerint Festetics folyamatosan sértegette. Szigetvárra igen leromlott 

állapotban került vissza, amiről a város magisztrátusa igazolást adott ki.
759

 Czvetkovics 

hosszú ideig betegeskedett, a források szerint főleg az a keze fájt, amelyre Festetics Lajos 
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külön egy hatalmasat saját kezűleg „ráhúzott”.
760

 Panaszlevélben értesítették a vármegyét,
761

 

ebben az esetben azonban nem rendeltek el vizsgálatot, a megyei iratok között nincs nyoma, 

hogy erre reflektáltak volna. 

Festetics Lajos, hogy ellehetetlenítse a szigetiek december utáni bormérését, és hogy 

csökkentse a lakosság saját borfogyasztását, karácsony után lepecsételtette azokat a pincéket, 

ahol bort talált. Ám így ezek a borok megromlottak, tönkre mentek. Gaisz Bertalan jelentette 

például azt, hogy 20 akó bora megromlott.
762

 A borok behozatalának tilalma miatt nem 

fogytak el a szigetiek saját borai, nekik viszont általában nem volt pénzük az uraság 

kocsmáiban vásárolni.  

Egy adattal szolgálhatunk azzal kapcsolatban, hogy Festetics hogyan állt II. József 

rendeleteihez. 1791-ben azt kifogásolta a birtokos, hogy az uralkodói rendeletek visszavonása 

után még egy-két szigetvári házon fennmaradtak a „numerusok”, emiatt nyílt színen feddte 

meg a bírót.
763

  

 

Festetics Lajos más módon is kísérletet tett arra, hogy részvételt nyerjen a szigeti vásárokon. 

Ezeken a szigetiek feleltek a rendért, a biztonságért, a birtokos ezt nehezményezte, és a saját 

hatáskörébe akarta vonni a rendészeti feladatokat. A város azonban tiltakozott ez ellen, és 

követelte, hogy ez maradjon az ő joga. Ez elvi problémát jelentett, ugyanis a város a saját 

vásárán magának vindikálta a judiciumot (a büntetéssel együtt), a birtokos viszont ezt 

sérelmesnek találta, és úgy gondolta, hogy a magisztrátus többet kíván, mint amennyi 

igazságszolgáltatási jogosítványa van. Tiszttartója útján azt javasolta a birtokos a szigetieknek, 

hogy kisebb vétségeket (káromkodás, kisebb lopás, részegeskedés), helyben elrendezhetnek. 

Ugyanakkor figyelmeztette őket arra, hogy a részeget ne a vásárba büntessék meg a városi 

hajdúk és a vásárbíró („ha részegen vágatja meg a város, az nem nagy büntetés”), hanem 

vigyék be a városba, zárják be egy napra, és másnap, józanul büntessék meg. Ezen felül azért 

is káros a birtokos szerint a vásárban megbotozni a vétkest, mert akkor a többi részegeskedő 

mellé áll, és „zenebonaságot csinálhatnak” („a vásárban lévő részeges emberek fölzendülnek, 

és midőn ott részegen tsapattja a vásár Bíró részeg embereknek Polgár Társát, rajta ütnek, és 

a vásár Bírót és hajdúival eggyütt öszve verik”).
764
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Mint láttuk, Szigetvár szabad királyi városi kandidációját a Helytartótanács kettéválasztotta, 

és a vármegyéhez visszaküldött iratok egy úrbéres per anyagát képezték, amely 1791 végén 

kezdődött. 1791. december 29-én Kaposváron ült össze egy bizottság, melynek tagjai voltak a 

szigetvári úriszéken megjelentek is. A bizottság Paiss Boldizsár (consiliarius regius),
765

 

Szekér Benedek (táblabíró), Hermann István, Szemerédy András, Kubányi Mihály esküdt, 

Nedetzky Rudolf szolgabíró,
766

 Berzsenyi István esküdt részvételével ülésezett, hogy a 

Festetics Lajos, illetve Kecskés János szigetvári bíró, Bencze István, Kaposi Mihály szigetvári 

esküdtek közötti peres ügyet megtárgyalja. A bizottság személyi összetétele már eleve 

magában hordozta, hogy Festetics Lajos érdekei és elképzelései szerint fognak alakulni a 

dolgok. Szekér Benedek például egyike volt azoknak, akik később a szigetváriak iratait 

eljuttatták Festeticshez.  

Az itt megkezdődött vizsgálat a szigetváriakkal szemben foglalt állást. A bizottság nagy 

hangsúlyt fektetett a terminológia tisztázására. Minden olyan fogalmat górcső alá vettek, 

amelyet a szigetváriak önmagukkal és a várossal kapcsolatban az eddigiekben használtak: 

polgár, város, privilegizált város stb.
767

  

Már a per elején tisztázni kellett a két fél státuszát. Festetics Lajos mint birtokos állt szemben 

Szigetvárral mint úrbéri birtokkal. A szigetiek természetesen ezt eleve másként gondolták. 

Érvelésükben elsősorban a korábbi helytállásukra, az ország érdekében tett szolgálatukra 

hivatkoztak. Érveik között felhozták, hogy a település lakói a 17. és a 18. században védték a 

hazájukat, minden tőlük telhetőt elkövettek a török hódoltság alatt és azután is. A per hatására 

azonban kezdtek szkeptikus hangot megütni a városlakók a régi érdemeikkel kapcsolatban, 

úgy látták, hogy a dicsőség az esetükben bűnné változott.
768

 

A vármegyei vizsgálat arra a megállapításra jutott, hogy a szigetváriak által hangoztatott 

mentesség, privilegizált státusz, – az általuk áttekintett iratok tanúsága szerint – minden alapot 

nélkülözött. A megvizsgált forrásokból azt a konklúziót vonta le a vizsgálat, hogy azokból 

egyértelműen kiviláglik, hogy a szigetváriakat mindig földbirtokos birtokolta, nem volt 

exempt állapotban, adót valamilyen formában mindig fizettek, valójában tehát nem voltak 

szabadok.
769
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A város által oly gyakran citált Commissio Caraffiana pontjait is górcső alá vette a vármegye. 

Látványosan tették impotenssé azzal, hogy az szerintük csak elvi kérdésekben foglalt állás. 

Azt állították, hogy a bizottság megállapításai érdemben nem változtattak a szigetiek 

státuszán, hiszen csak a tisztességes és keresztényi élet szabályát fogalmazták meg. Erre pedig 

csupán azért volt szükség, mivel a város lakói a török uralom alatt egyfajta szabadabb 

életvitelhez szoktak, és felszabadulásuk után vissza kellett szokniuk a korábbi, keresztényi 

normákhoz (in anno 1698 interventa Commissionalis norma nihil aliud in se continet, quam 

solam Regulam honeste et Christiane vivendi, ut Incolae sub Jugo Turcico liberiori vivendi 

methodo asveti, Christiane tandem vivere asvescant).
770

 A szabadabb életvitel ebben az 

esetben tágan értelmezhető, részben utalhat arra, hogy a közigazgatási kötöttségeket, a 

hierarchiát tapasztalták kevesebbet, másrészt toposzként is értelmezhetjük, ami itt a 

keresztényi normák hiányát, mint negatív életvitelt említi.  

A commissio által kiadott pontokat egyenként megvizsgálva arra a következtetésre jutottak, 

hogy azok egyáltalán nem emelték a várost egy magasabb státuszba, sőt éppen hogy kimondta 

a városlakóknak a telkek és házak utáni adófizetési kötelezettségét. A vármegye szerint pedig 

az nem jelent semmit, hogy a bizottság végzései nem szóltak földesúri járandóságokról, 

hiszen ehelyett a városlakóknak a kamarának kellett szolgáltatásokat adniuk, és a Kamara 

tisztviselőit kellett fizetniük.
771

 A megyei állásfoglalás ezt a jelenlegi, urbáriális helyzettel 

megegyezőnek, ekvivalensnek találta. Kiemelték, hogy a Commissio Caraffiana 14. pontja a 

városi számadások Kamara általi felügyeletéről és revíziójáról rendelkezett, amit szintén a 

városlakók alávetett helyzeteként értékeltek.
772

  

Azt is megállapították, hogy nem felelt meg a valóságnak a szigetiek azon érvelése, hogy a 

felszabadító háborúk miatt katonai minőségben mentesekké váltak az adófizetés alól. Mind a 

commissio, és mind más országos végzések ezzel kapcsolatban azonban azt mondták ki, hogy 

meg kell különböztetni egymástól a polgári lakosságot, illetve a várban szolgálatot vállaló 

katonaelemeket. Szigetvár esetében is így történt, ezért nem hivatkozhatnak arra, hogy a 

harcok által szereztek adómentességet.
773

  

A szigetiek azon érvére, hogy a kamarai igazgatás alatt privilegizált státuszban éltek, a 

törvényszék azt a feleletet adta, hogy a városlakók ekkor sem (tehát sosem) voltak szabadok, 
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ugyanis akik jogilag a Kamara alá tartoznak, azok nem szabadok.
774

 Ezzel kapcsolatban 

egyébként be is kérték a Kamara állásfoglalását, amely a törvényszék állásfoglalását 

megerősítette („ex eo apparet Oppidanos fuisse sub potestate Camerali”). A Kamara arra is 

felhívta a figyelmet, hogy a szigetiek akkor is csupán árendában mérhettek húst és 

kocsmáltathattak.
775

 Olyan kamarai iratokat is citáltak a vizsgálatnál, melyekben őket 

kollektíven jobbágyoknak (jobbagyiones) titulálták.
776

 Azt is kimondta az ítélet, hogy a 

bemutatott iratok egyértelműen bizonyítják, hogy ezek a városlakók mindig is földesúri 

igazságszolgáltatás alá tartoztak, és emiatt is kétségtelenül jobbágyoknak tekintendők.
777

  

A terminusokat vizsgálva kijelentette a bizottság, hogy az országos rendeletekkel sem egyezik 

meg az oppidum civitatis elnevezése a városnak. Kifogásolják, hogy a magisztrátus feje 

városbíróként írta alá az iratokat, és „dölyfösen” (fastuose) elhagyta a mező előtagot, 

ugyanígy a német Stadt Richter elnevezés is helytelen, és helyette a Marktfleckt Richter 

elnevezést kellett volna használniuk.
778

 Hasonló elvek alapján a városlakók elnevezése 

oppidanus/oppidani, azaz mezővárosiak (Oppidani vero Mező városiak recte dicuntur). A 

városi bíróval kapcsolatban azt is megjegyezte a bizottság, hogy sokkal inkább a birtokos 

érdekei szerint kellene végeznie a teendőit.
779

 A szigetiek ezzel szemben azt állították, hogy 

egyesek valóban polgároknak nevezték magukat, ám ez „nékünk tulajdon örökségünk, és nem 

fuvalkodó helytelen vágyódásunk.”
780

 A Szigetvárnál jóval dinamikusabban fejlődő Kanizsa 

az 1730-as években teljesen elhagyta a civitas elnevezést, és önmagát a pecsétjein – a 

vásártartása miatt reálisan – kiváltságos mezővárosnak (privilegiatum oppidum) nevezte 

egészen 1903-ig.
781

 Tehát az a Kanizsa, amelynek szintén voltak konfliktusai a birtokossal, 

nem a terminológiában kereste a kitörés kulcsát.  

A szigetiek sérelmezték, hogy a birtokos, azáltal, hogy megvette a várost, az ingatlanok 

szabad adás-vételi jogát is elvette tőlük. Festetics beleszólt már abba is, hogy ki költözhet be a 
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városba, kit tekinthetnek városlakónak. Az incolatus feletti szabad rendelkezés elveszítésének 

elvi problémája mellett a beköltözés tilalmazása is súlyos problémát jelentett (denegatus est 

incolatus).
782

 Leginkább azért volt ez terhes, mert a szigetiek számára az adó összege miatt 

messze nem volt közömbös az adózó lakosság száma, nagysága. Külön hátrányt jelentett, 

hogy a birtokos a potenciálisan „jó adózónak” számító német nemzetiséggel kapcsolatban 

lépett fel több alkalommal is negatívan.
783

 A városlakók kérték, hogy a számukra előnytelen 

tendenciákat vizsgálja ki a vármegye.
784

 Több szempontból is érdekes és kissé szokatlan 

Festetics Lajos németellenes viselkedése. Az 1791-ben általa elutasított németeket 

„Landlaufernek, lótó-futónak, helyváltoztatónak” titulálta.
785

 De nemcsak a németekkel 

szemben voltak előítéletei. „Argumentációjában” többször előkerült a szigetvári nemzetiségek 

emlegetése, bosnyákokat, horvátokat éppúgy képes volt kritikus helyzetekben negatív 

konnotációba helyezni.  

A birtokos egyértelműen úgy állította be az incolatus kiadásának korlátozását, hogy 

mindezzel a szigetiek érdekeit védte. Véleménye szerint a mezőváros nem bír megélhetést 

biztosítani egy-egy kézműves foglalkozásban két személynek. Ezért, ha olyan kézműves akart 

Szigetvárra költözni, amely mesterséget más már űzött, azt elutasította.
786

 Azzal is érvelt a 

birtokos, hogy az urbárium nem rendelkezett arról, hogy minden jelentkezőnek incolatust kell 

adni.
787

 Mindenesetre azt látjuk, hogy ezzel a magatartással erőteljesen sértette a szigetiek 

érdekeit, és gátolta a város társadalmi és gazdasági fejlődését. Egyrészt, mert korlátozta a 

lakosságszám növekedését, ezáltal az adóhányad mértékének csökkentését, másrészt, mert a 

konkurrenciától való idegenkedéssel gátolta a versenyhelyzet kialakulását. Somogyban 

egyébként igen gyakori ez a szemlélet a birtokosok között, csak ritkán találkozunk ezzel 

ellentétes felfogással. 1756-ban 15 zsidó család letelepítését határozta el három dél-dunántúli 

uradalmának három központjába Esterházy, Ozorára, Dombóvárra és Kaposvárra, és ebből 
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hármat vagy négyet a somogyi megyeszékhelyre.
788

 Biztosította számukra a szabad 

megtelepedést, ugyanakkor megtiltotta, hogy más zsidók ide költözzenek, és ezáltal 

konkurenciát jelentsenek a többieknek (Können sich frey niederlassen, doch anderen Juden 

dies verboten werden, damit keine Konkurrenz entsteht).
789

 Hasonló tendenciákat 

tapasztalhattunk Czindery Ignác Ferenc birtokpolitikájában Nagyatádon. A tudatos betelepítés 

előnyeit azonban már a korban megtapasztalhatták a régióban. Szigetvár esetében éppen 

Festetics Lajos fia fogja az ezzel kapcsolatos pozitív elveket megfogalmazni és alkalmazni a 

19. század legelején. Egy alkalommal például a birtokos zsidó kereskedőnek adott engedélyt 

bolt nyitására. Miután az bemutatta a városi tanácsnak az uraságtól való, kereskedésre szóló 

engedélyét, a város kereskedői közé számították. Festetics indoklásában a következő 

mondatot olvashattuk: „mivel hasznos, hogy többen kereskedjenek köz szükségre való 

szerekkel, és így minden ember oltsobban juthasson.”.
790

  

A kézművesek incolatusának korlátozása ekkor azért is jelentett külön problémát, mert a 

potenciális beköltözők éppen közülük kerültek ki. Tisztán mezőgazdasági termelésből élő 

parasztok ugyanis a határ szűkössége miatt kevésbé keresték a beköltözés lehetőségét.  

Az incolatus visszaszorulása az 1780-as évek végén viszonylagos regressziót eredményezett a 

lakosság számának alakulásában, részben ennek köszönhetően megjelentek deserta telkek a 

pécsi városrészben, ami korábban nem volt jellemző.
791

 Ez adott esetben még szolgálhatta 

volna a szigetiek érdekeit is, hiszen ezáltal újabb földterületekhez juthattak volna, melyeken 

mezőgazdasági tevékenységet folytathattak volna.
792

 A források azonban nemigen számolnak 

be érdekeltségükről, a birtokos magas bérleti díjat szabott. Problémát jelentett továbbra is, 

hogy Festetics Lajos leginkább az egy összegben fizetett adó és a készpénzként jelentkező 

bérleti díj nagyságában volt érdekelt, a mezőgazdasági termelés alacsony eredményei miatt 

nem fektetett hangsúlyt a bérlemények kiadására.  

Korábban csak arra voltak adataink, hogy a magisztrátus beleegyezése nélkül a birtokos 

letelepített embereket. A birtokos utasítása egyértelmű volt: „Senkit incolatussal ne 

bíztassanak, senkinek meg ne engedjék a bejövetelt!” Ez a kijelentése konkrétan azért vált 

aktuálissá, mert egy Szigetváron ideiglenesen dolgozó kőműves után annak felesége is a 

                                                                                                                                                                                     
787

 „Urbarium non imponit obligationem, ut omni insinuanti Incolatus detur.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 58.  
788

 “In diese drey Herrschaften wohnhafft besetzen zu können.” MOL P 150. Acta Dominiorum, 229. cs. 1756-

1758. fol. 32-33. Juden in die Herrschaften is Süd-Transdanubien. (Ezúton köszönöm meg Spannenberger 

Norbertnek, hogy felhívta figyelmemet a forrásra.)  
789

 Uo. Az Esterházy család zsidókkal kapcsolatos birtokpolitikájáról: Widder, 1995. 156-171. Gates-Coon, 1994. 

115-133. 
790

 SML V. 318. Prothocollum, 1811-1816. 1813/56.  
791

 SML V. 78. Szigetvár iratai, 1765-1799.  



 170 

városba érkezett, és a magisztrátus felajánlotta nekik a városban való letelepedés lehetőségét, 

és a „polgárjog” elnyerését. A birtokost ezt nem engedélyezte, érvként azt hozta fel, hogy az ő 

megbízásából is dolgozott például egy kaposvári iparos (ács) Szigetváron, de annak felesége 

nem érkezett meg utána.
793

  

Somogy megye más mezővárosaiban viszonylag kedvezőbb képet kapunk a betelepülők 

fogadásáról. Ezek a különbözőségek azonban nem csupán a birtokosok hozzáállásából 

fakadtak, Szigetvár viszonylagos kiépültsége, szűk határai megszabták a kereteket. Más 

településeken általában belsőséget kaptak, melyen felépíthették házukat. A belsőséghez 

általában semmi, vagy az egész jobbágytelek nyolcadánál kisebb telki állomány (szántó, rét) 

tartozott. Az újonnan beköltözők ennek fejében némi úrbéri szolgáltatással tartoztak a 

birtokosnak. Ugyanakkor állataikat kihajthatták a közös legelőre, és a határban szert tehettek 

irtásföldre. A jövevények többsége megőrizte költözési jogát, ennek birtokában a lakosság 

fluktuáló rétegét alkották. A somogyi települések esetében azt tapasztalhatjuk, hogy a 

flutkuáció a 18. század első harmadában volt jelentősebb, a század második felére már 

kevéssé jellemző, sőt a század végére éppen hogy örökös jobbágyokként ragaszkodnak a 

telkiállományukhoz a birtokosok majorságnövelő birtokpolitikája idején.
794

 Nagybajom óriási 

kiterjedésével, kedvező irtáslehetőségeivel és a kilenced sajátos megváltásával nemcsak 

megtartotta a betelepülőket, hanem továbbra is új lakókat csábított a határába. A 18. század 

közepére be is népesültek a falu lakatlan jobbágytelkei.
795

 A század végére a lakossága (2341) 

meghaladta Kaposvárét (2166), és megközelítette Szigetvárét (2659).
796

  

Érdemes szemügyre venni a nagybajomihoz hasonló tendenciákat Nagyatádon, ahová 

Czindery Ignác Ferenc és fia, Rókus telepített nagyobb számban új családokat az 1750-es 

években, éppen akkor, amikor az idősebb Czindery elhagyta Szigetvárt. A viszonylag 

kedvező lehetőségek hatására beköltözők egy új utcába költöztek a településen, melyet Kis 

utcának neveztek. A beköltözők szerződéses viszonyba kerültek a birtokossal, az 1767-ben 

készült úrbéri tabellában a magyar származású szerződéses jobbágyok (contractualisták) 

között szerepeltek.
797

 Lakóinak bizonyos esetekben a nagyatádiakétól megkülönböztetve 

kellett pénzbeli szolgáltatásokat teljesíteniük. Az új utca jelentősebb beépülése azonban még 

váratott magára. Ezt a folyamatot igyekezett felgyorsítani Czindery Rókus 1759-ben. 

                                                                                                                                                                                     
792

 Kaposváron az 1750-es években nagy számban betelepülők csökkentették a mezőgazdasági művelésre 

alkalmas földterületek nagyságát, ezért kérték a birtokostól a betelepülés racionalizálását. Bácskai, 1975. 143.  
793

 Az elmérgesedett viszonyokat jól érzékeltetik Festetics szavai: „… felesége ki takarodjék, magok között is 

szigetiek elég kurvát találnak, vidékrül nem kell szaporítani.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 662-663.  
794

 Vö. H. Balázs, 1955.  
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 Solymosi, 1979. 122-123.  
796

 Danyi-Dávid, 1960.  
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Elhatározta a Kis utca lakóinak minél hamarabbi megszaporítását, mégpedig úgy, hogy az 

újonnan érkezők hosszú távon is ott maradjanak. Érdekes koncepciót dolgozott ki ennek 

megvalósítására, melyet egy 1759. július 8-án kelt szerződéssel adott az utca lakóinak 

tudtára.
798

  

Elsősorban a családja érdekeit szem előtt tartva, ugyanakkor a jobbágyok helyzetén is javítva 

cselekedett: „… hogy mind közönséges terhének elvisellésére mind pediglen az uraságot illető 

dolgoknak végben való vitelére alkalmatosabbak legyenek (fönntartani mindazonáltal földes 

uraságot illető just és igazságot) a megh írt utzában lévő mostani lakósokkal 

következendőképpen végezteni és azoknak megmaradásárul tartásárul és adózásárul ilyen 

rendelést tettem”.  

Az eddigiekhez képest
799

 kedvezőbb feltételeket biztosított az utca lakosai számára. Minden 

olyan tevékenységet számszerűsített, amely a jobbágyok és a földesuruk között zajlott. 

Határozata szerint, aki egy egész fundust birtokolt, annak évente 4 forintot és évente 12 napi 

robotot („munkást”) kellett adnia ezentúl, aki „három fertályos fundust”, annak 3 forintot és 

évi 9 napi robotot. Akinek ennél kisebb birtoka volt, az arányosan kevesebbet fizetett. Ezeken 

felül minden egyes hold föld után kellett kilencedet és tizedet is adniuk.  

Hogy ez a 12 napi robot mennyire kedvező volt, azt jól példázza, hogy még 1765-ben is csak 

olyan — utóbb hamisnak bizonyult — hírekkel áltatták magukat a somogyi parasztok, hogy 

Mária Terézia rendelete értelmében évente csak 12 napi robotra lehet őket kötelezni. A Kis 

utca lakói számára tehát ez már 1759-ben realitássá vált.  

Az itt lakóknak teljes szabadságot adott arra, hogy maguknak tűzifát gyűjtsenek, megtiltotta 

azonban, hogy makktermő vagy építkezésre alkalmas fát vágjanak ki. A tűzifa gyűjtéséért 

cserében minden egyes gazda tartozott tűzifát vágni „egy jó szekérrel” a földesúrnak és 

odaszállítani, ahová rendelték. Nem kellett részt vennie a beszállításban annak, akinek nem 

volt sem ökre, sem lova.  

Figyelemre méltó az irat ötödik pontja. Ebben megszabta, mennyit fizet a jobbágyainak, ha a 

munkájukra volt szüksége. Ez persze nem alku alapot jelentett, hanem ennyi volt az összeg, 

amennyiért dolgozniuk kellett, sem nem több, sem nem kevesebb. Egy napi szántást 5 

dénárért, egy napi boronálást 25 dénárért kellett elvégezniük. 25 dénár napszámot fizetett egy 

kaszás jobbágynak, 13 dénárt egy szerszám nélkül dolgozónak („gyalogh munkás”), annak 

pedig, aki két vonó marháját is magával vitte, annak 25 dénárt adott. Mindezért cserében a 
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 SML IV. g. 163. Nagyatád.  
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 Czindery család iratai. Fasc. 163. No. 6388.  
799

 A korábbi szerződés vagy szerződések nem maradtak fenn, Czindery Rókus szándékából azonban 

egyértelműen kiderül, hogy ebben kedvezőbb feltételeket kínált az itt lakók számára.  
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Kiss utca lakói kötelesek voltak „új embereket keresni és a megh irt utcába bé hozni”.
800

 Ez 

utóbbi kulcsmondatnak számít ebben az esetben, hűen tükrözi a felvázolt birtokpolitikák 

közötti különbségeket. 

Szigetváron az egyre exkalálódó konfliktusokért természetesen nem lehet kizárólag a 

birtokost felelőssé tenni. A szigetiek is gyakran szegték meg az írt vagy íratlan szabályokat. 

1791-ben például azért küldött a birtokos figyelmeztető levelet, mert azokon a vásárokon, 

melyeket a birtokos árendába adott, a városi vezetőség – a saját bevételét növelendő – külön 

helypénzt szedett. Ezt egyébként, illetve más vásári adók kivetését (pl. termékenkénti taxa 

fizetését) Festetics már többször is tilalmazta úriszékeken.
801

 A város magisztrátusa úrbéri 

panasszal fordult a Helytartótanácshoz a birtokos viselkedése ügyében.
802

 Festetics a 

magyarországi birtokosság érvrendszerét magáévá téve azt reagálta erre, hogy a dikasztérium 

és a megyei hatóság is az úriszékre utalja vissza ezeket az ügyeket. Itt mindenki látni fogja, 

hogy ez az egész csak „egy-két ember felfuvalkodása”. 
803

  

A birtokos mindent elkövetett, hogy a város alkalmazkodjon az ő elképzeléseihez, és 

birtokpolitikáját kisebb ellenállással valósíthassa meg. Ezt úgy látta keresztülvihetőnek, ha az 

ő szempontjából megbízható és lojális embereket tud a város vezetésébe juttatni. Bizvássy Pál 

jegyző személyében találta meg az erre – véleménye szerint –alkalmas személyt. A döntése, 

illetve a személy kiválasztása több szempontból is érdekes. Bizvássyt minden valószínűség 

szerint éppen azért választották és hívták meg a szigetváriak a jegyzői posztra, mert korábbi 

állomáshelyein hitet tett a földesúri függés felszámolása, a városok privilegizált, exempt 

állapotának elérése mellett. Főként veszprémi ténykedése predesztinálta erre a véleményre, 

személyében látták a zálogát a földesúri függés bizonyos fokú felszámolásának.
804

 Bizvássy 

kiválasztásával és meghívásával egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a város a birtokos és a 

vármegye felé. Meghívásának és munkába állásának éve 1785 volt, az urbárium 

kihirdetésének éve. A magisztrátus az urbárium kihirdetésének hatására döntött úgy, hogy 

olyan jegyzőt fogad fel, aki érdemben képes ügyeit intézni. Festetics negatívan fogadta 

Bizvássy személyét és tisztségének felvételét, igyekezett azt megakadályozni. Miután ez nem 

sikerült, az 1790-es években stratégiát változtatott, és megpróbálta maga mellé állítani. 

Komoly lépéseket tett Bizvássy megnyerésére, esetleges felhasználására. Elsőként 
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megváltoztatta a jegyző lakhelyét. Míg korábban a város bérelt számára lakást a városháza 

közelében, éppen azért, hogy mindig a tanácskozások és a levéltár közelében lehessen, addig 

az 1790-es évek elejétől Festetics a pécsi városrészben épített kastélya közelében helyeztette 

el.
805

 Ezt igencsak nehezményezték a szigetváriak, hiszen úgy érezték, a jegyző ezáltal a 

birtokos befolyása alá kerül („Ezen a Bizvásyt, akit Festetics Uraság kezdetben a Fő tsalónak 

kihirdetett, mostanság és már többszöri ízben kenyeriben fogatta”).
806

  

Bizvássy „meggyőzése” után a birtokos megvalósíthatta a terveit. Megegyeztek a földbirtokos 

tisztviselői vele, és bizonyos iratokat elvittek, illetve elloptak a város irattárából (a cselekedet 

megitélése nézőpont kérdése).
807

 A cél egyértelműen az volt, hogy egyrészt a birtokos 

betekintést nyerjen a város irataiba, másrészt, hogy a város ne tudja bizonyítani azokat a 

jogosítványait, melyekre hivatkozott.
808

 Bizvássy teljes mértékben partnere lett ebben a 

birtokosnak. Igazolást állított ki arról, hogy az említett iratok soha nem is léteztek (legalábbis 

ő nem találkozott velük). Ennek valótlanságát azonban több tanúvallomás is alátámasztotta.
809

 

A ténylegesen előkerült bizonyítékok intenzitása hatására a birtokos később már azt állította, 

hogy az iratok eltulajdonítása valóban megtörtént, de az nem az ő utasítására történt. A 

számadásokat visszaküldette, de úgy, hogy azoknak adatai – a szigetiek szerint – meg lettek 

hamisítva.  

Ebből a szempontból külön érdekes Bizvássy személye. Veszprémben éppen az ő tanácsára 

alakították át a városi tanácsot, annak érdekében, hogy a korábbinál egységesebben és 

koncentráltabban lépjen fel a közösség a birtokos ellen, és ezáltal megállítsák a város évek óta 

tartó „romlását”. Éppen azokat a polgárokat szorították ki a tanácsból, akiket ők „árulóknak” 

és alkalmatlanoknak tekintettek, pont amiatt, hogy a birtokossal, illetve annak tisztviselőivel 

összejátszottak. A tisztújításon a régi tanács kétharmadát cserélték le, és megerősítették 

Bizvássyék táborát. Az ő kezdeményezésükre állt fel a 60 fős külső tanács („hatvanasok 
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 BMMI Sz. 58. 151. 1. 680-681.  
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 SML V. 78. Prothocollum, 1795-1797. 10.  
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város leveleinek elsikkasztása. (Köszönöm Glück Lászlónak, hogy felhívta a figyelmemet a forrásra.) 
809

 Hornung Domonkos azt vallotta, hogy Festetics maga mutogatta neki az ellopott funduális könyveket.  



 174 

testülete”), hogy a polgárság szélesebb köre vegyen részt a város ügyeinek intézésében.
810

 

Bizvássy Festetics Lajos általi átköltöztetése, illetve a városi iratok átadása tükrében érdekes 

az is, hogy a hivatali titok védelme érdekében a jegyzőt és a tanácsot Veszprémben is 

átköltöztették, az alsó városházába, de ott azért, hogy a tanácskozásokat nyugodtabb és 

diszkrétebb körülmények között folytathassák. Veszprémben a felső városházánál ugyanis a 

tanácsülések kihallatszottak az utcára, ráadásul a tanácstagok közül néhányan rendszeresen 

beszámoltak a birtokos tisztjeinek, így a földesúr mindenről részletesen értesült.
811

 A 

tiszttartók Veszprémben is fenyegették Bizvássyt, ekkor azonban még határozottan kiállt elvei 

és az általa képviselt közösség mellett. Ennek köszönhetően egyértelműen nemkívánatos 

személlyé vált a birtokos és a vármegye szemében, és a Helytartótanács révén 1776-ban 

felfüggesztették állásából. A város még megválasztotta „titkos nótáriussá”, de 1776-tól végleg 

felhagyott veszprémi jegyzői ténykedésével. Ezt követően Palotára, majd onnan Pápára ment, 

ahol szintén a nótáriusi tisztséget látta el.
812

 Itt is konfrontálódott a vármegyével, amely már 

fokozottan figyelte a munkáját. Sikerült ellehetetleníteni, így innen sem békésen távozott. 

1783-ban felszólították, hogy adja vissza a város fontosabb, nála lévő iratait.
813

 A Bizvássyra 

aggatott címkék („zendülés szerző, goromba ember”) szinte már predesztinálták a későbbi 

szigeti pozícióvállalására.
814

  

A szigetváriak és a Bizvássy közötti viszony – érthetően – megromlott. Az egykor még nagy 

bizalommal fogadott jegyzőre ekkor már egészen másként tekintettek. Korábbi 

állomáshelyeivel és ténykedéseivel kapcsolatban már nem az úrbéres kötöttségek ellen 

folytatott küzdelmére emlékeztek, hanem arról szólt a közbeszéd, hogy hivatalából 

eltávolították (Idem a calamo et munere Notariali removeatur),
815

 és Veszprémből, Pápáról 

sem békében jött el annak idején (Eö Kegyelme Pápárul és Veszprémbül az egész 

tartományok tudtával a rosz erköltsei miatt el kergettetett).
816

  

A szigetiek igyekeztek a lehető legtöbbet kihozni még ebből a helyzetből is. A vármegye felé 

jelezték, hogy több olyan kérvényt, levelet, amelyet korábban problémásnak és 

„összeférhetetlennek” ítéltek, azokat Bizvássy a tudtuk és megkérdezésük nélkül írta.
817
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A kellemetlen ügyet Festetics is megpróbálta a maga javára fordítani. A köztudomásra jutott 

iratlopásról egy nagyobb váddal lehetett elterelni a figyelmet. Azt akarta a városra bizonyítani, 

hogy a lakosokat egyes „vezetők” igyekeztek „felbujtani” a törvényes rend ellen, és ezért 

„zabolát” kért a vármegyétől Szigetvár ellen.
818

  

 

„Tsak arra kérem kedves népemet, hogy semmitül meg ne ijedjen” 

(Nógrády Imre) 

Kecskést, Benczét és Nógrádit valóban a szigetváriak legbuzgóbb támogatóinak kell 

tartanunk.
819

 Mindent megmozgattak, amit lehetett, hogy a peres ügyekből, az úrbéres 

vitákból Szigetvár ne vesztesen kerüljön ki. Többször mentek Bécsbe 1795-ben, április 8-án 

audiencián fogadta őket az uralkodó, aki megígérte nekik ügyük kivizsgálását, illetve azt, 

hogy majd figyelmezteti a vármegyét abban az esetben, ha beigazolódnak panaszaik.
820

 

Április 14-én ismét fogadta őket a király. Ekkor három témát hozott fel Nógrádi. Először is a 

város prókátora és jegyzője számára olyan szabadságot kért, amellyel a birtokos, illetve a 

vármegye megkerülésével tarthatják a kapcsolatot a felsőszintű közigazgatási szervekkel vagy 

az udvarral, a számukra érkező leveleket ne nézhesse, ne ismerhesse meg más ő előttük. 

Másodszor azt kérte, hogy vizsgáltassák meg, vajon az összes, a Kancellária által kiadott, 

Szigetvárt érintő levél megérkezett-e, illetve, hogy mindezeket ismertették-e a várossal. 

Harmadsorban egy, az uralkodó által felállított, független bizottságot (commissio) kért 

felállítani, amely részben megállapítaná a birtokossal régóta folytatott per tényállását, részben 

megmutatná a vármegye jog- és törvénytelen magatartását, részben pedig tisztázná a várost a 

pártütőség vádja alól.
821

 Azért is igényelték a per tényállásának tisztázását, mert a forrásokból 

úgy tűnik, nem teljesen fogták fel, hogyan vált perré a szabad királyi városi kandidációjuk.  

Nógrádi egyébként folyamatos versenyben állt a vármegyével, mindent megtett, hogy 

tisztviselőinél gyorsabban cselekedjen, és a felső- és középszintű közigazgatási hivatalok 

minden lépéséről információval rendelkezzen. Ezért sürgette a szigetieket, hogy minden 

pótolandó dokumentumot postafordultával juttassanak vissza hozzá, illetve ágenst tartottak 

Budán, aki a Helytartótanácshoz küldött anyagokról tájékoztatta őket. A szigetiek úgy óvták 

meg postájuk titkosságát, hogy minden fontosabb, bizalmasabb levelüket Pécsről adatták fel 
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Czár pécsi ügyvéd segítségével, illetve rajta keresztül fogadták azokat. Érdekes ez az eljárás 

annak tükrében, hogy korábban Nógrádi postamesterként dolgozott Szentlőrincen.
822

  

Nógrádiék leveleiből határtalan lelkesedés
823

és irreális bizakodás áradt,
824

 tanácsaikat olykor 

radikálisnak kell tartanunk.
825

 A bécsi látogatásnak, az 1795-ös év eseményeinek igen nagy 

jelentőséget tulajdonítottak, sorsfordítónak nevezték Szigetvár szempontjából. Úgy gondolom, 

beszámolójuk nem is üthetett meg visszafogottabb hangot, csak ilyen hőfokon lehetett 

összetartani és az ügy mögé állítani az otthon várakozó városlakókat. A felfokozott érzelmi 

állapot szinten tartását, illetve stimulálását segítette elő az is, hogy Nógrádi Bécsből 

imádkozásra, misetartásra kérte fel a szigetváriakat.  

A szigetváriak eddig is igyekeztek minden dokumentációt összeszedni, ami a város múltjával, 

esetleges privilegizált státuszával összefüggésben állhatott. Mint említettem, más 

településekkel is intenzív kapcsolatot tartottak, akár hogy információt kérjenek 

várospolitikájukkal, az úrbéres viszonyaik kezelésével kapcsolatban, akár hogy Szigetvár 

korábbi státuszával kapcsolatos források után érdeklődjenek. Előbbire láthattuk példaként 

Pécset, utóbbira Varasdot, Kecskemétet. Nógrádi és Bencze Grácba is ellátogattak, mivel úgy 

hallották, hogy ott Szigetvárral kapcsolatos iratok vannak.
826

 Éppen utazásaik (ekkor jártak 

Varasdon is), illetve azok költségei miatt nem volt egyértelmű a személyük megítélése a 

szigetváriak körében. Szárnyra kaptak olyan híresztelések, mely szerint több pénzt költöttek 

Bécsben, mint kellett volna. Ezeket a vádakat minden alkalommal visszautasították, és mint 

említettük, Festetics Lajos lépéseinek köszönhetően 1795-re a város többsége elfogadta a 

magisztrátus válaszait.  

A vármegye az úrbéres ügy és az egyéb viták tisztázása érdekében több alkalommal is küldött 

deputatiot a városba. Ennek tagjai általában Illés Ferenc, Gaál János, Vály János voltak. A 

szigetváriak nem voltak megbékélve az említett személyekkel, mégpedig érzékelhető 
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érintettségük miatt. Vályt, aki a kaposvári Esterházy uradalom tiszttartója volt, Festetics Lajos 

rokonaként a birtokos lekötelezettjének tartották, Gaált szintén elfogultnak ítélték.
827

  

Vályék vizsgálták Nógrádi személyét, illetve a város által ráköltött pénzösszeg nagyságát, 

törvényességét. Mint említettük, számos kritika érte a magisztrátust, hogy Nógrádi hivatali 

tevékenysége idején 1794-1795-ben 2199 forintot költöttek az úrbéres ügyek képviseletére. 

Erre azt a választ adta a magisztrátus, hogy Nógrádinak a város súlyos problémái, sorsfordító 

helyzete, illetve esetleges boldogsága miatt kellett sokat utaznia, illetve azt, hogy a jegyzőnek 

sok „törvénytelen erőszakok elől” kellett kitérnie, bújkálnia. Ezek az utazások a „város közös 

tudtával” és jóváhagyásával történtek. A magisztrátus a város nevében kiállt Nógrádi mellett 

(„Nógrády Imre Úr ellen nem vala a Városnak legkisebb oka is panaszolkodni”).
828

  

Rontotta a magisztrátus helyzetét és érvelési pozícióit, hogy a jelentősebb mértékű költekezés 

miatt nagyobb, 1300 forintos hiány keletkezett a város költségvetésében („ami még soha 

Szigethbe nem történt”). A defektus egyik oka az volt, hogy Kolovich perceptor és borbíró 

nem tudott elszámolni a borbírói bevételekkel.
829

 A magisztrátusnak az külön fejfájást okozott, 

hogy Kolovich nem ápolt jó viszonyt Nógrádival, attól tartottak, hogy az elszámolás 

elmaradása mögött esetleg a birtokos állhat.
830

  

Hűen tükrözi a város 1797-re kialakult nehéz anyagi helyzetét Habel Bernárd ötvös mesterrel 

kötött szerződés módosítása. Habel bérelte a városháza egyik földszinti helységét évi 20 

forintért 1795 óta. 1797. június 14-én úgy módosították a szerződését, hogy a kézműves 

kötelessége lett a városházán lévő órát szükség esetén felhúznia, megtakarítva így az ezekkel 

járó költségeket.
831

 Babócsai Mátyás és Schmidt János esküdtek a magisztrátus nevében a 

kiadások miatt 1795-ben elkérték a plébánostól a helyi plébánia részére Steiner Katalin által 

adott 500 forintos adományt. Azzal a feltétellel tették mindezt, hogy a pénzt majd kamatostul 

visszaadják, ám ezt ebben az évszázadban nem tudták teljesíteni.
832

  

A század végére állandósuló hiány arra mutatott rá, hogy Szigetvár nem állt stabil lábakon 

anyagi tekintetben. Azokat, akik a szabad királyi városi címük elnyerését nem támogatták, 

arról győzték meg ezek a negatív fejlemények, hogy jól döntöttek akkor, amikor nem 

engedték Szigetvárt privilegizált státuszba kerülni. A hiány ugyanakkor arra is rávilágított, 

hogy az úrbéres pereskedés igencsak megterhelte a város költségvetését.  
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A vármegyei deputatio 1797-ben vizsgáltatta a város iratait is. Míg a szigetiek szerint ennek 

csak az említett lopás miatt volt létjogosultsága, addig a vármegye a tartalmakat vizsgálta. 

Ennek körülményei azonban igen furcsák voltak. Szigetvár archivumát késő este 

lepecsételtették, és lefoglalták az iratokat, melyek nagy részét elszállították Kaposvárra. A 

város természetesen nehezményezte ezt az eljárást, főleg annak tükrében, hogy irataik ismét 

idegen kezekbe kerültek, másrészt, hogy a vármegye kevésbé azok hamisítottságát, az 

eredetihez képest mért megváltoztatottságát, hanem inkább más szempontból, mint „párt ütő 

leveleket” vizsgálta. A vármegye persze nem hangsúlyozta, hogy őket az iratlopások kevésbé 

érdeklik. A magisztrátus több alkalommal kérte a vármegyét, hogy jutassa vissza irataikat a 

városba.
833

 A város lakói kiszolgáltatottnak érezték magukat, akiknek az autentikus és akár 

bizalmas irataival a vármegye és a birtokos kénye-kedve szerint bánhatott, illetve azokat 

bármikor felhasználhatta. Ezzel jelentősen sérült a város az önállósága.  

A pártütés vádja igen súlyosan hatott ebben az időszakban. A vármegye komoly 

óvintézkedéseket hozott, megtiltotta a helyi kereskedőknek, hogy puskaport és sörétet 

forgalmazzanak. Ennek a tárgyalandó bandákkal kapcsolatban is volt jelentősége. Az iratok 

átvizsgálása, illetve a szigetieknek a vádak alóli tisztázása után még hosszú ideig nem vonta 

vissza a vármegye ezt a rendeletét, a polgárok pedig elégedetlenkedtek, hogy még a 

terméseikre káros madarakat sem tudják így elűzni.
834

  

A vármegyei deputatioval más konfliktusai is támadtak a városnak. Láthatólag teljes 

bizalmatlanság jellemezte a vizsgálatokat. Már precedenciális viták is jelentkeztek. A 

magisztrátus azt is nehezményezte, hogy fiskálisukat, Ferenczek Antalt „kend” megszólítással 

illették, amiből nagy vita kerekedett. A vallomásokból kiderül, hogy a vármegyei küldöttség 

más tekintetben is igen kelletlenül viselkedett a szigetváriakkal, éreztették velük, hogy 

mennyire elítélik és kellemetlennek tartják a szigetiek úrbéres vitáit.
835

  

Természetesen nem mindenki értett egyet a magisztrátussal, kritika is fogalmazódott meg a 

városvezetéssel szemben, ezekről azonban kevesebb forrás áll a rendelkezésünkre. Berta 

Antal például kifejezte ellenvéleményét. Neki amúgy több problémája is volt a közösséggel, 

még a céhből is kizárták. Véleményében kifejtette, hogy szerinte soha nem lesz királyi város 

Szigetvárból, a magisztrátus pedig csak elissza a város pénzét. A városvezetés szidalmazása 

miatt azonban nem léptek fel a megszokott szigorral, 24 órás kenyéren és vízen történő 
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elzárásra ítélték Bertát, azzal a kiegészítéssel, hogy ha ez még egyszer előfordul, 24 

pálcaütésre ítélik.
836

  

Részben ennek tükrében, részben a birtokos megosztó politikája, részben a közös cél miatt is 

érthető, hogy a szigetiek folyamatosan azt képviselték a külvilág felé, hogy a magisztrátus és 

a választott közösség egységesen képviseli a várost, illetve annak akaratát („Belső és külső 

tanács, akik az egész várost reprezentálják”).
837

 A tanácsüléseket 1797-ben többször is a 

tanács és a választott közösség együttes jelenlétében tartották, ezzel is mutatva a város 

egységét.
838

  

A szigetváriak taktikájának része volt, hogy folyamatosan tájékoztatták az országos, illetve az 

udvari hivatalokat leveleken, kérvényeken keresztül, melyek – mint korábban is – igen 

keserves hangvételűek voltak. A szigetiek is tisztában voltak a panaszos beszámolók túlzott 

gyakoriságával, közbe is vetették egyik levelükben: nem akarnak a Helytartótanács előtt 

„unalmasként feltűnni”.
839

 Az egyik 1795-ben küldött instanciában például arról panaszkodtak, 

hogy „elfajzott a mostani Festetics Lajos Uraságnak törvénytelen hatalma.” Az ebben az 

évben küldött leveleikből megállapítható, úgy érezték, folyamatosan romlott a helyzetük 

1749-től kezdve. Minden azóta megélt úrbéres rendelkezést, lépést törvénytelennek tartottak, 

amelyek mind a város kárára voltak.
840

 De egyértelműen Festetics Lajost ítélték a 

legrosszabbnak azok között, aki vagy ami kapcsolatba került velük („ha 80 Neffczern és 10 

Szily elöbeni Uraságokat ma öszve szednénk, még is ezeknek minden ki gondolható 

Nyomorgattásai a T. Festetics Uraságnak fele üldöztetéseit el nem nyomhatnak”).
841

 Érdekes, 

hogy az időben távolabb eső Neffczernt tartották kevéssé károsnak, illetve az is, hogy 

ennyivel, pedig az adott korszakban nem tekintettek rá kevésbé negatívan, mint Szilyre.  

Festetics 1793 decemberében jelentős és addig nem jellemző lépésre szánta el magát. 

Elmozdította hivatalából a bírót, a tanácsot
842

 és új választást hirdetett, melyet személyesen ő 

vezetett (ennek során Szalai György bírót mások előtt „megtaszigálta”). Lépését az urbárium 

18., azaz a bíróválasztásról rendelkező pontjával indokolta. A város természetesen máshogy 

látta a helyzetet. Elismerték a 18. pont érvényességét, de arra hivatkoztak, hogy „a város 

hiteles hivatallyában levőket nyilván való ok nélkül nem légyen szabad az uraságnak szája ize 
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szerént ki hányogatni”.
843

 Az említett pont azonban valóban kimondta, hogy elmozdíthatta 

(„deponere et amovere possit”) az elöljárókat, és nem említett olyan okot, amely ebben 

korlátozta volna, csupán annyit, hogy „modalitate”, azaz törvényes eljárással.
844

 

Festetics az „oszd meg és uralkodj” elve alapján megpróbálta Szalai ellen hangolni a város 

lakosságát. A támadás továbbra is Bencze István személyét célozta, akit többek között azért 

sem kedvelt Festetics, mert 1795-ben a városi tisztújítás alkalmával azt kiabálta a főtéren, 

hogy az uraságnak az esküdtek kiválasztásában semmifajta beleszólása nincsen.
845

 Ez azért 

történhetett meg, mert éppen az ő kandidációját akarta megvétózni a birtokos.  

Az 1795-ös tisztújítás idején csúcsosodott a város vezetésének és a birtokosnak a konfliktusa. 

Ezen a restauráción közfelkiáltással választották meg Gaisz Bertalant bírónak, meg sem 

várták a tiszttartó ismertetését a kandidáltakról,
846

 ráadásul nem vették tudomásul Bencze 

jelölésének tiltását. Festetics Lajos azzal is egyértelművé tette szándékát, hogy nem 

kandidálta Benczét a tisztségre. Ennek ellenére esküdtté, sőt első esküdtté választották, amely 

tisztsége révén 1796. március 8-22. között a bíró helyetteseként (substitutus judex) még a 

magisztrátust is irányíthatta. A birtokos felszólította a várost, hogy Bencze Istvánt tegyék le a 

magisztrátusból, de a város nem engedelmeskedett. A vármegyei deputatio ezt is szóvá tette, 

követelte, hogy a város tartsa magát az urbáriumban lefektetettekhez.
847

 Szigetvár 

magisztrátusának ez a lépése nem meglepő, annál inkább az, hogy fennmaradhatott ez az 

állapot. Keszthelyen hasonló esetben például a birtokos 1765-ben elérte a választás 

megsemmisítését és saját jelöltjeinek elfogadását.
848

 

A városnak komoly kiadásokat is jelentett a birtokossal folytatott küzdelem. Mindezt 

adminisztrálni sem volt egyszerű, különösen nagy terhet jelentett a perceptor számára. 

Egyrészt nagy odafigyelést igényelt a város költségvetésének, főként a magisztrátus úrbéri 

ügyekben jelentkező „extrakiadásainak” könyvelése, másrészt a birtokos elvárásainak is meg 

kellett felelni, aki minden évben átnézette a számadásokat. Éppen a folyamatosan jelentkező 

különkiadások és az ennek következtében előálló hiányok miatt mondott le a hivataláról 
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1795-ben Zóka Antal, ám helyette senki nem akarta vállalni a perceptori tisztséget. Csak 

hosszasabb győzködés után sikerült Kolovits Tamást felkérni.
849

 Kolovits szükségmegoldást 

jelentett. Más, alkalmas személyt nem találtak, ő azonban – mint említettem – nem értett 

egyet Nógrádi elképzeléseivel. A város költségvetése szempontjából aggályosnak vélte a 

jegyző ügyvitele miatt jelentkező kiadások mértékét, és ezt többször szóvá is tette.  

A város vezetése ügyeiknek hatékonyabb intézése érdekében fiskálist fogadott. Festetics már 

e tekintetben is igyekezett a magisztrátus ellen hangolni a városlakókat. Tiszttartói azt 

híresztelték a helységben – éppen Kolovits információi alapján –, hogy a fiskálisokra, a 

jegyzőre, az utazásokra költött pénz igen sok, és nem helyes, hogy „szegény város ilyenre 

költi a pénzét”. A birtokos azzal is megvádolta a magisztrátust, hogy mivel a bíró és az 

esküdtek is szabók voltak, a vármegyei árlimitációnál drágábban adták el a ruhákat a 

hajdúknak.
850

 A tanúkihallgatások vegyes eredményt hoztak, általában azonban kiálltak a 

szigetváriak a tanácstagok mellett.
851

 

 

Festetics Lajos az 1780-as évek közepén tulajdonába került várat az 1790-től, a török 

hadifoglyok elszállítása után kezdte átalakítani.
852

 Mint láttuk, a birtokos semmiképpen nem 

akarta eredeti funkciója alapján hasznosítani a várat, nem engedélyezte, hogy katonákat 

szállásoljanak el benne. Festetics Lajos a gabonakonjunktúra hatására raktárként és 

gabonatárolóként számolt az erődítménnyel. A várban folyó építkezések során felgyülemlett 

földet a városlakókkal hordatta ki. A birtokos azzal indokolta a városlakók munkájának 

felhasználását, hogy az egyben az útkarbantartási kötelezettségük, és a földet a szigetvári 

utakra hordják, azok állagát javítják. A vármegye részéről Nedeczky Rudolf szolgabíró 

felügyelete mellett folyt a munka.  

Valójában azonban csak a „Vám utcára” hordatta a birtokos a földet. Ennek fenntartásáról 

azonban Festeticsnek kellett volna amúgy is gondoskodnia, és nem a városlakóknak. Fokozta 

az elégedetlenséget, hogy aratás idején kellett a földet hordaniuk, és a birtokos hajdúi 

szigorúan felügyelték a munkát. Ekkor Kóczián Mátyás volt a város főbírója, akit az egész 

település „jó lélek isméretű” embernek tartott.
853

 A munka idején az érdekek kereszttüzébe 

került. A birtokos „vassal” fenyegette, egy katonát állított mellé, aki 25 botütést helyezett 

kilátásba Kócziánnak, ha nem hajtatja végre a megbízást, illetve azt, hogy beviteti Kaposvárra. 
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A városlakók eközben folyamatosan zúgolódtak a jogtalan munka kötelezettsége és a birtokos 

által kiválasztott utca miatt. Követelték, hogy legalább a város fizesse meg az 

ingyenmunkájukat.
854

 Bonyolította a helyzetet, hogy Kóczián az alispántól is kapott egy, a 

munka elvégzését előíró utasítást, amely megfellebbezhetetlenné tette a végrehajtást. Az 

ominózus levél azonban elveszett, ráadásul azt csak a bíró olvasta és látta. A város közössége 

ilyen körülmények között nem hitte el a létezését, és azzal vádolta a bírót, összejátszott 

Festeticcsel, és a hivatalos irat említésével az ő segítségére akart lenni.
855

 A levél meglétét az 

alispán elismerte, és kiküldte Sági alszolgabírót, hogy tartson vizsgálatot az elveszítéssel és a 

bíró szavának megkérdőjelezésével kapcsolatban.
856

 Sági megérkezése napján azonban már 

nem élt Kóczián. Nem tudta elviselni a személyét ért intenzív támadásokat, gyanúsításokat, és 

mivel nem tudta máshogy feloldani az ellentéteket, felakasztotta magát, hat árvát hagyva 

hátra.
857

 Halála miatt „az investigatio félbe maradott”.
858

 A bíró halála megdöbbentette a 

szigetváriakat, ám kizárólag a birtokost tették érte felelőssé.
859

  

A vár státusza és használata miatt folyamatos vita zajlott a birtokos, illetve a katonaság és a 

város között. A szigetváriak több alkalommal is kérték Festetics Lajost, hogy bocsássa 

rendelkezésükre a várat, hogy ott legyenek elszállásolva a katonák, ám a birtokos ezt 

visszautasította. Ugyanezt katonatisztek is felvetették („adjak quartélyt a rekrutáknak”), 

melyre azt üzente Festetics ”a Tiszturnak, odakint a városon kívül disponálgasson”.
860

  

1796 és 1797 fordulóján a szigeti járásban állított újoncokat Szigetvárra küldték, hogy ott 

várják be az indulási parancsot. 1797. február 15-én a szigetváriak kérvényezték, hogy a nagy 

számban a városba küldött regrutákat ne a városlakók házaiban, hanem a várbeli 

kaszárnyában helyezhessék el.
861

 Kézenfekvő lett volna a megoldás, ám Festetics Lajos ekkor 

sem járult hozzá a vár használatba engedéséhez, elzárkózott minden ezzel kapcsolatos 

tárgyalástól.
862
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Festetics Lajos a török foglyok elszállásolása óta nem adta ki másoknak használatra a várat, 

ugyanakkor gabonát, szénát, szalmát tárolt benne, amit folyamatosan szállíttatott különböző 

piacokra, illetve Eszékre és Brodra az ottani katonaságnak.  

A kvártély mellett más szolgáltatások is konfliktushoz vezettek. Festetics több szolgáltatás 

mértékét megemelte, másokért pedig vagy egyáltalán nem, vagy csak késve fizetett. Ide 

sorolhatjuk a hosszúfuvart, mely szorosan összefüggött a vár kérdésével is. A század utolsó 

évtizedében a birtokos igyekezett nagy mennyiségben begyűjteni és eladni gabonát, illetve 

szénát. A szállítást igyekezett „házon belül” megoldani. A szigetiek természetesen sokallták 

és nehezményezték a teher nagyságát és gyakoriságát, ezért a vármegyéhez fordultak, amely 

úgy foglalt állást, hogy az urbáriumban előírt mértéken felül teljesített fuvart nem kötelesek 

ingyen abszolválni. Ugyanakkor Festetics számtalanszor vette igénybe a szolgáltatásaikat úgy, 

hogy fizetést ígért, de nem teljesítette. A szigetieket viszonylag gyakran, és általában nem a 

legmegfelelőbb időpontokban és elég távoli helyekre küldte Festetics. Előfordult, hogy újév 

másnapján Eszékre és Gradiskára küldött szigetváriakat hosszúfuvarral, miközben a Pakracba 

küldött fuvarosok még nem érkeztek meg, és Verőcére is ment szénával megrakott 

hosszúfuvar.
863

 Ezek az adatok jól mutatják, hogy elsősorban katonai célokra, illetve a katonai 

csapatokat megcélzó kereskedelem miatt vette igénybe a szigetiek hosszúfuvarait. A 

forrásokból azt is látjuk, hogy a birokos Pécsről folyamatosan szállíttatott lisztet. A fő 

probléma az volt a fuvarozással, hogy a birtokos nem fizetett, ezért a szigetiek a vármegyét 

kérték fel, hogy egyrészt a hosszúfuvar terhe alól mentesítse őket, másrész szólítsák fel 

Festeticset, hogy fizessen az eddigi fuvarokért.
864

  

 

Festetics Lajos nemcsak a várat vásárolta meg, hanem igyekezett minél jelentősebb 

területeket megszerezni a város határában is. Ezt fokozatosan tette és igyekezett kerülni a 

feltűnést. 1793-ban például amikor licitációt írtak ki egy özvegy ingó- és ingatlan vagyonára, 

annak adóssága miatt, Festetics azzal bízta meg tiszttartóját, kérje meg a mészárost, hogy 

licitáljon helyette. Ám ezt úgy tegye, hogy ne derüljön ki, hogy a birtokos áll a háttérben („ha 

lehet, vegye meg, de észre ne vegyék, hogy számomra veszi, leginkább arra a földre licitáljon, 

amely az Uraság téglavetőjénél vannak, mert ott már több vagyon, had lenne egy végbe”).
865

 

Lengyel István mészáros, aki Festetics bizalmas embere volt (róla részletesebben szólunk 

majd a későbbiekben) eleget is tett a kérésnek, és sikeresen teljesítette a feladatát.  
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Az 1790-es évek közepére egyre több jel utalt arra, hogy a magyarországi közigazgatási 

szervek Szigetvárral szemben foglalnak állást. Nem véletlen, hogy olyan nagy jelentőséget 

tulajdonítottak az udvari audienciáknak, a bécsi udvar véleményének. 1795 őszére már a 

Bécshez kötődő reményeik is kezdtek halványulni, ám a kisebb, vármegyét is intő, 

figyelmeztető mondatok továbbra is ébren tartották a szigetiek hitét. 1795. október 12-én 

Bécsben 11259. szám alatt kelt uralkodói rendelet szerint a szigetváriaknak a per lezárásáig 

csendben és engedelmesen kell viselkedniük. Ugyanez a végzés Somogy vármegyét viszont 

arra figyelmeztette, hogy ügyeljen arra, a törvényes rend be van-e tartva a Szigetváriak és a 

birtokos viszonyában, ne engedje elharapózni a konfliktusokat.
866

  

 

A város helyzetét nehezítette, hogy a vármegyei tisztviselőkkel is többször adódtak 

nézeteltéréseik a század utolsó évtizedében. A városba küldött ellátmányozó küldött 

(transennalis commissarius) Hunkár például számos problémát okozott a szigetieknek. A 

magisztrátus nehezményezte, hogy a katonaság számára biztosított nagy mennyiségű lisztet, 

zabot, szénát, fát Hunkár többször is eladta pénzért. „Mindennapos kevély részegsége” is 

demoralizálólag hatott a városban. 1797 elején 17 növendék katonát kellett kiállítaniuk. A 

szomszédos helységekben már korábban elkezdték az újoncozást, féltek a szigetiek, hogy a 

helyi fiatalok elszökdösnek, és nem tudják teljesíteni a penzumot. Mikor végre február 10-re 

sikerült összegyűjteni a megfelelő mennyiségű növendék katonát, este közéjük keveredett 

részegen egy lámpással Hunkár, káromkodott, kigúnyolta a növendékeket, értelmetlennek 

nevezte küldetésüket. Ezzel igencsak ingerelte az újoncokat. A magisztrátus másnap 

megintette, ám erre a várost kezdte el nagyon szidni. Ezt követően kérvényezték Sigray 

Károly főispántól Hunkár elmozdítását.
867

  

A szolgabíróval, Nedeczky Rudolffal sem ápoltak jó kapcsolatot. Mindkét fél több 

alkalommal is kifejezésre juttatta ellenérzését a másikkal szemben. A magisztrátus úgy vélte, 

olyan dolgokba is beavatkozik a judlium, ami egyáltalán nem tartozik a kompetenciájába. 

Ezért 1797 januárjában az alispánhoz fordultak. A vármegye nem adott helyt a szigetvári 

keresetnek.
868

  

 

Egyértelműen látszik, hogy 1797-re teljesen, végérvényesen és helyrehozhatatlanul 

megromlott a város és a birtokos viszonya. Jól tükrözi a helyzetet a magisztrátus állapota. 
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1797 tavaszára teljesen kiürült a városi tanács, a választott és a kijelölt tisztviselők közül 

szinte senki sem tartózkodott a városban. Többen az úrbéres panaszok képviseletében 

tartózkodtak Bécsben a Kancelláriánál, illetve Kaposváron a vármegye gyűlésén. Babócsai 

Mátyás esküdt pedig a kaposvári börtönben volt bezárva, a korábbi jegyzővel, Nógrádival 

együtt. Ennek következtében februárban és márciusban nemcsak a bírói tisztségben volt 

helyettesítés (substitutus/surrogatus judex), hanem a juratusok is helyettesek voltak 

(„surrogatus tanácsbeli Urak”). Lazics Pál első számú esküdtként majd két hónapig pótolta 

Gaisz Bertalan bírót, a helyettesítés végére már a surrogatus jelző is elmaradt a 

prothocollumban.
869

  

Nógrádi ellen két vádpontot fogalmaztak meg, egyrészt adóssággal, másrészt felségsértéssel 

vádolták. Az első ügyben Veszely János volt az alperes, mivel neki jelentősebb összeggel 

tartozott. A szigetvári magisztrátus egyértelműen kiállt Nógrádi mellett, és azt vallotta, hogy 

Veszely rossz erkölcsű személy, Nógrádit csak bosszúból vádolta meg. A felségsértéssel 

kapcsolatban pedig azt tanúsították, hogy Nógrádi éppen hogy hosszú életet kívánt az 

uralkodónak sokak füle hallatára.
870

  

Az úrbéri per lezárása szempontjából is szükség volt Nógrádira. Kifejtették, hogy a bírósági 

eljárást nem lehet befejezni anélkül, hogy Nógrádi ne prezentálná mindazt a tudást, 

információt, ismeret- és iratanyagot, amely az idő során nála felgyülemlett. Mindent 

megpróbáltak, hogy kihozhassák a börtönből. Arra is hivatkoztak, hogy Nógrádit a szerződés 

értelmében jelenleg is fizetni kell a városnak, és így feleslegesen folyósítják a bérét. 

Biztosították a vármegyét, hogy esetleges elbocsátása után, ha ténylegesen bebizonyosodna a 

bűnössége, őt azonnal a vármegye rendelkezésére bocsátják.
871

 A vármegye azt válaszolta erre 

a szigetieknek, hogy Nógrádi szabad státuszú volt bezárásáig, és így a perben, a bizonyítási 

eljárás folyamán minden lehetősége megvolt arra, hogy kielégítően és teljes körűen képviselje 

a várost. A Nógrádinál lévő iratokat, dokumentumokat teljes számban átadta a vármegyének, 

így azok ismertek, visszakereshetők, tehát erre sem hivatkozhatnak.
872

  

A vármegye vizsgálatot indított az ügyben, sőt a Helytartótanács utasítására, Somogy 

vármegye megbízásából feltörték és megvizsgálták Nógrádi pécsi házát, és a tisztviselőt el 

akarták fogatni Baranya vármegye székhelyén.
873
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A vádat erősítette, hogy a francia forradalom hatására a jegyző, Nógrádi indítványára a 

„nemzeti felbuzdulás” szabadságoszlopot emeltetett a városban, melyet ünnepélyes keretek 

között avattak fel. A Helytartótanács azonnal elrendelte a „közrendre veszélyes” oszlop 

leromboltatását, Nógrádi ellen pedig keresetet indítottak, és 1797-ben háromévi börtönre 

ítélték.
874

 A szigetiek arról számoltak be, hogy az oszlopot kizárólag a szigetváriak sorsa felett 

érzett aggodalmuk miatt állították, nem gondoltak a francia eseményekre.
875

 Nógrádival 

kapcsolatban azt is meg kell említenünk, hogy igen komoly adósságot halmozott fel a 18. 

század utolsó két évtizedében. 1795-re 4599 forintra rúgott a tartozása. Hitelezői között pécsi, 

szentlőrinci és szigetvári polgárokat találunk.
876

 Festetics Lajos folyamatosan szembesítette 

ezekkel fejleményekkel a szigetvári magisztrátust.  

 

A francia forradalom eseményei után nem meglepő, hogy Somogy vármegye aggodalommal 

figyelt mindenfajta szerveződést Szigetváron. Azzal vádolták meg a szigetváriakat, hogy a 

városban bandák szerveződnek fiatalokból, akik egyenruhában jártak („egyenlő ruhás 

Bandák”). Ezek a csoportosulások elsősorban a németség és a magyarság körében jöttek létre, 

tagjai „fegyverforgatást, lövöldözést tanultak”. Létszámukat is magasnak tartották („Több 

mint 50 válogatott, fiatal és erőbeli személyek”)  

A szigetiek nehezményezték a felmerült vádakat, és tartottak is tőlük, főleg amiatt, hogy ezek 

révén is a rebellis jelzőt aggatták rájuk. Elsőként azt válaszolták, hogy az egyesületek 

„Anyaegyház ceremóniáinak díszesíttetése végett” jöttek létre. Nagypénteken Krisztus 

koporsóját szokták őrizni, és a „Szentegyház díszesítésére cselekednek”. Elmondták, hogy 

akkor kezdtek felállni ezek a csoportok, amikor a Helytartótanács „solemnitasokat” rendelt el 

Belgrád bevételére, majd Lipót koronázására, ezáltal ők a maguk részéről legálisnak, és az 

uralkodó akaratának megfelelőnek tekintették az ügyet. Az, hogy vásárokon, ünnepeken is 

felvették az egyenruhájukat, az csak azt jelenti, hogy nem volt díszesebb ruhájuk, és büszkék 

voltak rá – olvashatjuk a szigetiek indoklásában.
877

  

A vármegye azonban azt vetette fel, hogy akkor miért mennek egyenruhájukban ezeken kívül 

vendégfogadókba, lakodalmakba „és sokadalmak közé”, ahol „e képpen ruházva, kokárdás 

süvegekben szoktak meg jelenni”.  
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Elsőként a német nemzetből verbuválódott csoport tagjai csináltattak maguknak egyenruhát, 

és hozzájuk csatlakoztak néhányan, ám a számuk alig érte el ekkor a harmincat. Ezeket a 

fiatalokat olyan jó erkölcsűeknek jellemezte a magisztrátus, hogy róluk nem lehet feltételezni 

az ártó indíttatású gyűléseket és a rossz szándékot, és valóban „csakis az Anyaegyház 

ceremóniái és egyéb sátoros ünnepek tiszteletére öltöztek be”. Ezt követően alakult meg a 

magyarok, majd a rácok bandája is („a rácok a magok részéről való és magyar öltözetbeli 

bandát föl állítanak”). Az egyes nemzetek maguknak egy befolyásos vezetőt választottak, a 

németek például Hornungot.  

A tagok a saját költségükön ruházkodtak fel, „semminemű újabb fegyverük nincsen”, hanem 

csak azok a puskák, amelyeket 1788-ban szereztek, mikor is minden szigetvárinak kellett 

tartania, mikor a török foglyok itt voltak, és Szigetvár egész lakosságának kellett 

„strázsálnia” a vármegye parancsára.  

A források közlik az egyenruhájuk leírását: fekete kalap, amelyen kokárda volt, a rékli zöld 

anyagból készült, rajta vörös hajtóka, a lájbli „boka színű”
878

 posztóból hasonló színű 

gombokkal, a bugyogó hasonló a lájblihoz, a csizma viaszkos, magyaros, sarkantyúval.
879

  

A vármegye a felfokozott kül- és belpolitikai hangulatban 1795-ben a katolikus egyház helyi 

szerveitől kért igazolást a lakosság hangulatáról. Szigetvári ferencesek tanúsították, hogy 

Szigetváron nem tapasztaltak rebellis viselkedést, sem bármilyen gyülekezést (conscientiose 

testamur, quod in Oppido hocce Szigethano nullum, quod nobis constet indicium Rebellionis 

aut alicujus tumultus hucdum observaverimus). Nyitrai Imre plébános szintén állított ki 

igazolást arról, hogy szigetvári hívei között nem tapasztalt, sőt nem is hallott rebellis vagy 

pártütő viselkedést.
880

 (Ez amiatt is figyelemreméltó, mert tudjuk, Nyitrainak több konfliktusa 

is volt a városlakókkal.)
881

 Egyáltalán nem kell meglepődnünk azon, hogy ebben az 

időszakban akár a felső-, akár a középszintű közigazgatási szervei gyanúsan tekintettek a 

„rebellió” bármely potenciális megnyilvánulására.  

 

Jelentős mértékben terhelte a városnak a vármegyéhez és a birtokoshoz fűződő viszonyát az 

1794. évi Szent Antal napi vásáron Esterházy Miklós verbunkja miatt kitört verekedés. 

Festetics Lajos Toponár birtokosaként igyekezett folyamatosan jó viszonyt ápolni a 

szomszédos kaposvári birtokossal. Ennek egyik megnyilvánulása volt, hogy engedélyezte 
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Esterházynak a szigeti vásárra verbunkot. Ez már eleve problematikus lépés volt, mivel a 

Szent Antal napi a város saját vására volt.  

Esterházy Miklós kaposvári birtokos verbunkja Festetics Lajos „deszkás sátrában” volt, ott 

toboroztak, zenéltek. A toborzók késő délután az ott (állítólag békésen) mulatozó Barbarits 

Mihály csizmadialegény fejére rakták a süveget, mondván neki, „most katona vagy!” Ő 

ellenállt, ezért megverték, majd Festetics Lajos sátrába vitték a hajánál fogva. Erre többen 

siettek a segítségére, és megpróbálták kiszabadítani. A fiúnak sikerült magát kivonnia a 

sátorból, ám a verbunkosok utánaeredtek, végig kardlapozták. Ennek hatására még nagyobb 

tömeg vette közre őket („méglen a népesség fel nem zendülvén körül nem fogták, és az 

emberek segítségével magát kiszabadította”). Azt kiáltották, hogy a fiút nem vihetik el, mivel 

nem szabad „erőszakosan fogni”. A békíteni érkezett (pacificationis causa) Dominovits nevű 

vármegyei katonát a verbunkosok úgy fejbe vágták (cum rasciano idomate udri in capite ictu 

frameae), hogy azt elöntötte a vér. A város hajdúi megpróbálták lecsendesíteni a feldühödött 

tömeget, majd az újoncozókat erővel kivezették a vásárból, a regruták közül két embert 

éjszakára áristomba tettek (nocturno tempore in aresto remansisse), továbbá még a verbunk 

muzsikásait is bezáratták. A zenészek elégtételt követeltek.  

Az ügy súlyosságára és bonyolultságára való tekintettel alaposan vizsgálta a vármegye a 

szolgabíró vezetésével. Talán nem meglepő, hogy egészen más vallomások is 

megfogalmazódtak (Festetics Lajos tiszttartójától és az újoncozók vezetőjétől),
882

 mint a 

tanúként kihallgatott pécsi, szentlőrinci és szigetvári polgároké. A vármegyei vizsgálat azt 

hangsúlyozta, hogy a verbunk teljesen normálisan zajlott (pacifice ac solido more cum saltu et 

musica), amikor azonban estére fordult az idő, megtörtént a verbunkozás (militiae nomen dare 

debere), és Barbarits magát önkéntesen katonának akarta adni (spontaneae militiae nomen 

dare cuperet), ám a többi csizmadia, más szigetiekkel ezt erőszakosan megakadályozta (a 

cothurnariis duriora verbera accipiens cum aliis Szigethiensibus).  

A tanúvallomások döntő része azonban az újoncozókra nézve volt terhelő. Egybehangzóan 

állították, hogy Barbaritsot kergették és ütötték, hogy a békíteni érkező Dominovitsot a 

regruták bántották, illetve, hogy a tömeget mindenképpen le kellett csillapítani (insurgentem 

plebem precibus ad pacem componere omnimode conatus fuisset), és ezért reális volt az 

újoncozók ideiglenes elzárása. Ez utóbbi intézkedés jogosságát azzal magyarázta a 

magisztrátus, hogy a város privilegizált vásárán történt a békétlenség (mint láttuk, ez már 

korábban is vita tárgyát képezte, intézkedhet-e a város ezen a vásáron vagy sem). A 
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magisztrátus kijelentette, azért zárattak be verbunkosokat, hogy a vásárlátogató parasztság 

haragjától megkíméljék őket. A chiryrgus egyébként megállapította, hogy Dominovits 

ténylegesen életveszélyben volt (indubie periculo vitae).  

A vármegyei vizsgálat több esetben is problémás volt, például „eltűntek” olyan 

tanúvallomások, melyek a szigetiek tetteit igazolták. Többek között Kovács János toponári 

férfi vallomása hiányzott az akták közül, aki vallotta, hogy az egész botrányért a kaposvári 

verbunkosok a felelősek, továbbá az egyik verbunkosé, aki azt vallotta, hogy a városi 

hajdúnak és a vásárból való elvitelének köszönhette az életét, különben a parasztok 

agyonverték volna.  

A város nehezményezte a szolgabíró passzivitását, akit próbáltak hivatni a botrány idején, de 

ő csak azt hajtogatta, hogy magát semmibe sem avatja, a város feleljen minden cselekedetéért.  

Álságosnak tartották, hogy a verbunkosok esetében a szolgabíró és a vármegye jelentése nem 

mondja ki, hogy milyen célból állt a vásáron a sátor. Szerintük a vizsgálat el akarta kendőzni, 

hogy a város privilegizált vásárán állíttatta Esterházy az újoncozó sátrat. A vizsgálat 

Schneperger sátráról beszél, miközben Schneperger asszony csupán bérelte a Szent Antal napi 

vásárokon Festetics Lajos bormérését, valójában Festetics Lajos sátrában történt az ominózus 

eset. Az sem igaz, hogy a verbunkosok békések voltak, hiszen 47 icce (kb. 40 liter) bor 

fogyasztott el a verekedés előtt az ott lévő 8 ember. Schnepergerné azt vallotta, hogy a 

regruták több poharat összetörtek, és folyamatosan belekötöttek az arra járó emberekbe. A 

magisztrátus egyértelműen kijelentette, hogy szerintük az egész eset, illetve annak 

következményei Szigetvár ellehetetlenítését és ügyének elveszítését szolgálták.
883

  

 

Igen nagy jelentősége volt minden, mezőgazdasági használatba bevonható területnek. Emiatt 

is érintette érzékenyen a szigetváriakat a Dudás vagy Szedres kert kérdése az 1790-es években. 

Ez egy fás legelő volt, amit Szily Ádám egyszer már elkeríttetett, ám akkor a vármegye 

visszaadatta a városnak. Érdekes módon nem foglalkoztak a területtel, csupán faizásra 

használták. A fák elhordása után a területet teljesen benőtte a gaz. Festetics Lajos 1793-ban 

magához vonta a területet, a város azonban tiltakozott ellene. A birtokos arra hivatkozott, 

hogy használaton kívül volt, továbbá bejelentette, hogy majd cserébe biztosít más területet, 

ám végül ez nem történt meg.
884

  

Ugyancsak a legeltetési lehetőségek miatt sérelmezték a szigetiek, hogy a kanizsai kapun 

kívül lévő liba- vagy lúdlegelőt a birtokos 1796-ban ki akarta sajátítani. Ezt a területet a 
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szárnyas, illetve ló és marha legeltetésen kívül gané- és szeméthordásra is használták.
885

 A 

város terjeszkedésével párhuzamosan folyamatosan csökkentek a legeltetési lehetőségek, és 

emiatt külön jelentősége volt minden, korábban kevéssé sokra tartott területnek. A 

legeltetésnek így komoly ára volt, a birtokos három napszámért adta ki legelőit egy-egy napra, 

és ezzel együtt is volt erre kereslet.
886

  

 

Az 1790-es évekre a kialakult rossz viszony következtében a birtokos hivatalos látogatásra 

általában Toponáron fogadta a szigetvári magisztrátust. Szigetváron csupán nem hivatalos 

találkozókon kommunikáltak egymással. A magisztrátus tagjai nem szívesen mentek 

Toponárra, részben a távolság és a költségek miatt, részben pedig azért, mert ott folyamatosan 

inzultusokban volt részük. 1794-ben a tanács négy tagja (a bíró Gaisz Bertalan, a jegyző 

Nógrádi Imre, és két esküdt) ment Toponárra. A birtokos pálcabüntetéssel fenyegette meg a 

bírót és a magisztrátust, mivel ezelőtt pár nappal nem kínálták hellyel a városi tanácsban a 

tiszttartót. Gaiszék elmondták, hogy ez így nem felel meg a valóságnak, kínálták hellyel, ám a 

tiszttartó csak a bírói székbe volt hajlandó beülni, ezt viszont tényleg nem engedték neki.  

Festetics Lajos egy másik alkalommal, 1795-ben 8 napra bezáratta a Toponárra érkező 

szigetvári magisztrátust és más szigeti tisztségviselőket, sőt némelyeket meg is veretett. A 

bombasztikus jelzőkkel eddig sem fukarkodó szigetiek ebben az esetben teljes joggal írták, 

hogy „ezen égbe kiáltó üldözésekkel ártatlanul légyen városunk”. A magisztrátus tagjai 

kárpótlást követeltek a birtokostól (Gaisz Bertalan, Frank Krisztián, Plecher János fejenként 

48 forintot, Lazics Pál – „per 8 dies in pane et aqua” – 176 forintot, Misletics Antal, Hagyó 

György 8 nap elzárásra és 24 botütésre 80-80 forintot, Dominovits Antal és József 8 nap 

elzárásra 64-64 forintot).
887

  

Festetics Lajos az 1790-es évek közepétől szinte kizárólag Toponáron tartotta az úriszékeket, 

amit a szigetváriak többször is sérelmeztek, de a helyszínt el kellett fogadniuk.
888

 

Természetesen nem könnyítette meg a szigetiek dolgát az utazás, és nem gyarapította a 

fellebbezés iránti kedvet sem.  

 

A konfliktusok sorolásakor meg kell említenünk azt is, hogy ha nem is gyakran, de előfordult, 

hogy békülési szándékkal közeledtek a szigetváriak a birtokos felé, egyértelműen felmérve azt, 

hogy igen megerőltető a város számára a folyamatos pereskedés. 1794-ben azt kérték 
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Festetics Lajostól, engedje meg, hogy a városba történő borbehordásokat a városbíró és a 

jegyző írja össze, és ők terjesszék elő a birtokosnak, ezáltal megszűnhetne a hajdúk általi 

átvizsgálás. A város igyekezett békülékenyebb hangot megütni. Kifejtették, hogy vissza 

akarnak térni az 1769-es alapokra, mikor is még a város „Pártfogó Atyjának” nevezte magát 

Festetics Lajos. A város is elfáradt az igen költséges és „ágas bogas” perekben.
889

 Jellemző 

egyébként, hogy a város kompromisszumkészségének határvonala a birtokos megnyilvánulása 

volt, tehát a valódi váltást, az érdemi lépést Festetics Lajostól várták, kevésbé maguktól. 

Részben éppen ezért, a próbálkozásuk nem ismétlődött meg, más iratokban már nem 

találkozunk ezekkel az elképzelésekkel. Festetics Lajos egyébként nemleges választ adott a 

szigetieknek, nem járult hozzá ehhez. Szerinte a magisztrátusnak nem lehetnek ilyen 

jogosítványai, főleg addig nem, míg perben állnak egymással.
890

  

Az évszázad végére teljesen megromlott a birtokos és a város viszonya, melynek jellegét jól 

tükrözi, hogy pitiáner összetűzések borzolták a kedélyeket. Ilyen volt például, amikor 

Burkstaller György szigetvári lakatos emberei dolgoztak a vámházon, és az emberek 

munkáját felügyelő iparosnak – a tiszttartó utasítására – vámot kellett fizetnie.
891

  

A mezőváros és a birtokos közötti viszonyrendszer értelmében a földesúr meghatározott stabil 

bevételeket monopolizált magának, ugyanakkor bizonyos jövedelmeket átengedett a városnak. 

Utóbbinak ezekből kellett elvégeznie azokat a feladatokat, amelyek a magyar törvények és a 

vármegyei statutumok szerint kötelessége volt, illetve olyanokat is, amelyek földesúri 

forrásokat igényeltek volna.
892

 Optimális esetben mindkét fél jól járt. Szigetváron viszont, ha 

a birtokos megfelelő bevételt kívánt szerezni, nem tudott elégséges pénzösszeget a városnál 

hagyni.  

 

4. 3. Az ifjabb Festetics Lajos birtokossága 

 

1798-ban meghalt Festetics Lajos. A szigetvári birtokot Lajos nevű fia vette át. A 

birtokosváltás a legkritikusabb időszakban történt meg. 1797-re pattanásig feszült a helyzet, 

reménytelenné vált a kiegyezés, esély sem mutatkozott az eredményes együttműködésre.  

A magisztrátus tisztában volt vele, hogy a vármegye nem fogja pártolni terveiket. 

„Fájdalmasan érzi a város, hogy a Tekintetes Nemes Vármegyének némely tagjai valóban 

meg legyenek sértve, de ezen sérelmek bizonyosan nem törtenytek el tökellett szándékábul a 
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városnak, hanem mind ezekre kéntelenittetett a szegény adozó kösség a maga örökös 

védelmezéseire.” Véleményük szerint Festetics szándékosan intézte úgy az ügyeket, hogy 

abból a szigetváriak ne tudjanak sértetlenül kijönni, és egyértelmű célja volt, hogy a várost 

kihasználja, és összeugrassza a vármegyével.
893

  

A dolgozat keretei nem engedik meg, hogy részletesen vizsgáljam ifjabb Festetics Lajos 

birtokosságát, ami viszont azért lenne érdekes, mert birtokpolitikája sok esetben éppen 

ellenkezője volt apjáénak.  

Az ifjabb Festetics jól kezelte a századvég válságát, és birtokbalépése után fokozatosan 

szorította vissza a konfliktusokat. A birtokosváltást követően a 19. század első negyedében 

viszonylagos nyugalom jellemezte a város és a földesúr viszonyát. Ez természetesen jótékony 

hatással volt Szigetvár fejlődésére. Olyan időszakról beszélhetünk, amikor a város előrelépése 

érdekében együttműködött a „két fél”. Az ifjabb Festetics idején bizonyos fokú liberalizmust 

tapasztalhattunk birtokpolitikájában, melyet a gazdaságélénkítés jellemzett. Ennek érdekében 

szívesen telepítette le vagy fogadta a városba a hiányszakmák képviselőit. 1813-ban például a 

következőkkel indokolta, hogy egy zsidó kereskedőnek engedélyt adott bolt nyitására: 

„hasznos, hogy többen kereskedjenek köz szükségre való szerekkel, és így minden ember 

oltsobban juthasson”.
894

 Ugyancsak a város és a környező helységek hasznára és javára 

engedélyezte egy „apotheca” nyitását 1808-ban.
895

 Fejlesztő politikáját mutatja az is, hogy 

1819-ben keddre és péntekre is kérvényezett hetivásár-tartási napokat („minő effectusa 

remélhetik a kereskedésnek”), melyeket 1820-ban meg is kapott.
896

  

 

A század első évtizedében a francia háborúk közvetve, de közvetlenül is kifejtették hatásukat 

Szigetvárra. Ennek hatására a szigetváriaknak többször részt kellett venniük szállítási és 

útkarbantartási munkálatokban is, ám ezt ekkor nem a birtokos személyéhez kötötték.
897

 

Szigetvár a dél-dunántúli gabonakereskedelem egyik központja lett. A városban lévő 

raktárakat igénybe vették a katonaság számára szállított gabona elhelyezésére, és újakat is 

építettek, de még így sem voltak elégségesek, ezért a korábbi gyakorlatnak megfelelően a 

várban is tároltak gabonát. A kazamaták azonban túlontúl nedvesek voltak, így ezeket 

folyamatosan újítani kellett.
898
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Azt, hogy ifjabb Festetics Lajos alatt kevésbé volt aktuális az 1790-es évek elején 

megkezdődött jogi procedúra, igen jól mutatja, hogy csak hosszú idő elteltével, 1819-ben 

hirdették ki a szigetváriak előtt a szabad királyi városi címért kandidáló indítvány 

következtében lefolyt per ítéletét. Ez megállapította, hogy a város kívánsága „nem 

teljesítethetik”. Szinte minden pontban az urbárium érvényességét ismerte el („az urbárium 

rendeléseit alkalmazni kötelesek”), és a földesúr jogait erősítette meg.  

1819-ben az úrbéres perben hozott vármegyei határozat is „velük kegyesen bánó uraság 

jósága”-ként említi Festetics egyes intézkedéseit.
899

 

 

Szigetváriak ennek ellenére mindvégig privilegizált városnak tartották magukat. Kényesen 

ügyeltek arra, hogy ezzel a titulussal illessék őket. Egyáltalán nem használták a jelző nélküli 

„mezőváros” elnevezést. Abban az esetben, ha az úriszék végzéseit másolták be a tanácsülési 

jegyzőkönyveikbe, és ott az oppidum vagy mezőváros szavak szerepeltek, mindig 

következetesen hozzáírták a privilegizált jelzőt.
900
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VIII. Szigetvár mezőváros közigazgatása 

 

Szigetvár ügyeit a városi tanács irányította (Rat, Magistratus, Senatus).
901

 A tanácsot a bíró és 

az esküdtek alkották, akiket a város polgárai választottak, 1750-től a birtokosok által 

kandidált személyek közül. Az esküdtek száma négy, majd 1789-től hat volt. A létszámemelés 

pontos okát nem ismerjük, minden valószínűség szerint a szabad királyi városi pályázattal 

párhuzamosan, a városi magisztrátus presztízsének növelése érdekében döntöttek így.  

A tanács a bíró elnöklete alatt a városházán ülésezett (sessio).
902

 A városháza kétszintes épület 

volt, a felső szinten lévő két szoba egyikét levéltárnak használták, a másikban folytatták a 

tanácsüléseket.
903

 A városházát a 18. század közepétől már kicsinek, szűkösnek tartották, ahol 

nem férhet el rendesen az a 200-300 ember, akik alkalmanként be kívánnának menni 

fontosabb ügyek vagy tisztújítás esetén. Jelentősebb ügyek tárgyalásakor ugyanis előfordult, 

hogy igen nagy számban jelentek meg a tanácsülésen polgárok. Az alsó szinten négy helység 

volt, melyeket már az 1730-as években műhellyé alakítottak, és kiadtak bérbe. Ez biztos és 

fontos bevétele volt a városnak, 1747-1749 között például ebből 34 forint folyt be a város 

kasszájába,
904

 1780 és 1798 között pedig 80-120 forint közötti összeg.
905

  

Már az 1740-es években megkülönböztették a belső és a külső város közösségét (communitas), 

akik együttesen képviselték a város egészét.
906

 A város érvrendszerében folyamatosan 

hangsúlyos szerepet kapott a communitas fogalma, ezzel is igyekeztek azt a látszatot 

fenntartani, hogy a magisztrátus, illetve az egyéb városi fórumok a közösség egészét 

képviselték.  

Az üléseken részt vett a jegyző (notarius, Stadtschreiber) és a pénztárnok (camerarius, Stadt-

camerarius) is.
907

 A század második felétől a pénztárnok elnevezés megszűnt, és 

adószedőként (perceptor) említették. Voltak olyan ülések, melyre meghívást kaptak a város 

prominensebb, befolyásosabb polgárai. Ezek közé tartozott például a városbíró megsértésének 

nyilvános tisztázása, illetve annak a város vezető személyiségei előtt történő visszavonása, 
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 A Caraffa commissio is ezeket a terminusokat használta a testülettel kapcsolatban. SML XV. 4. 58.41.1. 
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exkuzálása.
908

 Az 1730-1740-es években többször megjelentek a város befolyásos kereskedői, 

Birisics Pál, Léber György, Porent Pál, Strasszer György, Kroker György, Antalics György is 

az üléseken.
909

 A század utolsó negyedében a külső tanács vette át ezeket a feladatokat. A 

pénztárnok (camerarius) az 1740-es évek elejéig végig német nemzetiségű volt, 1742-től 

azonban, illetve 1750-től a perceptorok esetében esetlegessé vált a nemzetiségük. Ugyanez 

volt érvényes a jegyzői tisztségre is, annyi különbséggel, hogy itt 1738-ban Novák Ferenc 

notáriusi kinevezésével változott meg ez a tendencia.   

A tanácsülésen minden tagnak volt indítványozási joga, igaz ezzel csak akkor élhetett, ha azt 

előzetesen bejelentette, és a bíró beleegyezett. Az üléseken a szavazás életkor szerint történt, a 

bíró a szavazattöbbség alapján hirdette ki a határozatot, amit felvettek a jegyzőkönyvbe.  

A város magisztrátusa részvételével tartott gyűléseken tekintették át a települést érintő – 

elsősorban gazdasági és igazságszolgáltatási – ügyeket.
910

 Többek között peres ügyekkel, az 

adók megállapításával, adósságok behajtásának megállapításával, örökséggel kapcsolatos 

problémákkal foglalkoztak. A panaszok elsősorban verekedések, lopások, tartozások miatt 

érkeztek.
911

 A leggyakrabban a lakosok adósságai szolgáltattak elintézendő ügyeket. Voltak 

olyan hónapok az 1730-as és az 1740-es években, amikor csak ilyen jellegű ügyekkel 

foglalkoztak a tanácsülések. Az adósság megállapítása esetén a magisztrátus megvizsgálta az 

adós fizetőképességét, és ennek alapján hozott döntést az adósság visszafizetésének módjáról, 

időpontjáról.
912

 A pénzügyi visszaélésekkel az 1750-es évektől azonban már leginkább az 

úriszék foglalkozott.  

A magisztrátus az ítéleteivel és határozataival megszabta a település működési kereteit. 

Rendelkeztek a különböző tisztségviselők és a különböző funkciókat ellátó egyének 

feladatairól. Abban az esetben, ha fontosabb közügy került napirendre, akkor összehívták az 

egész közösséget a városházára, és felolvasták előttük, először magyar, azután német és 

horvát nyelven is „kimagyaráztatott”. A tanácsülések (sessio) mellett ún. kisgyűléseket is 

tartottak, amelyeken elsősorban az üléseket készítették elő, ezeken nem tárgyaltak külön 

lakossági ügyeket.
913

  

A magisztrátus ülését illett tiszteletben tartaniuk a városlakóknak, az ülésre hívatlanul nem 

lehetett bemenni, ott nem szabadott zajongani, türelmetlenkedni, a tanácstagokat sértegetni, 
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esetleg számon kérni. Aki ez ellen vétett (ez is előfordult), azt a város vezetése megbüntette, 

ha pedig visszaeső volt, az úriszék szabott ki rá súlyosabb büntetést. Ugyanez vonatkozott a 

bíró személyére. Őt a városházán kívül sem volt szabad megsérteni. 1740-ben Pozsonyi 

Antalt a város főterén „szidták” és „huncutozták”, amiért 1 forint 50 dénáros büntetést rótt ki a 

magisztrátus, felhívta ugyanakkor az elkövető figyelmét arra, hogy a következő alkalommal 

már 24 forintot kell fizetnie.
914

 Éppen azért úszta meg olcsóbban Grász András (Petinger 

Jakab bírót sértette meg 1743-ban), mert az nem nyilvánosan (non publice) történt. A 

magisztrátus és több polgár előtt nyilvánosan visszavonta állításait, majd megígérte, többet 

nem fogja „gyalázni és semmi nemü dolgokat ellene elkövetni”.
915

  

A tanácsülések időpontja és gyakorisága igen változó volt, nem alakult ki ezzel kapcsolatban 

semmilyen állandó gyakorlat. Havonta 4-6 tanácsülést tartottak. Előfordult, hogy egymás után 

két vagy három napon üléseztek, de az is, hogy 2-3 hétig elmaradt a sessio. 1764-ben a 

szigetvári közösség azt fogalmazta meg, hogy az lenne az üdvös, ha három naponta ülésezne a 

tanács, fontosabb események, mint pl. adókivetés (repartitio) idején pedig két-három hétig 

naponta. A város érvelése szerint a tisztviselők éves fizetést kapnak, ezért ilyen mennyiségű 

munka is elvárható tőlük.
916

  

A magisztrátus egyértelmű feladata volt a város békés együttélésének biztosítása. Ennek 

érdekében igyekezett az esetleges kompromisszumokat elősegíteni. Ennek érzékeltetésére egy 

példát említenék. 1797-ben Lengyeltóti György eladta a házát Mozsgai Antalnak. A 

szomszédok azonban nem engedték, hogy birtokba vegye a házat, hanem csak Darázsi 

Mátyást (a másik ajánlattevőt) fogadták el szomszédjuknak. A magisztrátus a közjó, a 

békesség, a jó szomszédság fenntartása érdekében Darázsinak ítélte a házat, azzal a kikötéssel, 

hogy Mozsgai és mások minden eddigi költségét (az áldomástól a házlevélig) fedezte.
917

  

 

A tisztújító közgyűlés (restauratio) időpontja is igen változó volt, Szigetvár esetében nem 

találkozhatunk állandósult terminussal, ami a városi közigazgatás tematizáltságának és 

fejlettségének fokát tükrözi. Állandóság csak annyiban tapasztalható, hogy számos 

alkalommal ősszel volt restauráció, de találkozhatunk koratavaszi (március 7.), illetve téli 

(december 10.) időpontokkal is. 1739-ben Czindery Ignác Ferenc, az adminisztrátori 

kinevezése után röviddel márciusra rendelt el restaurációt, és ezt követően többször tartották a 
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tisztújítást márciusban.
918

 Voltak olyan évek is, amikor nem tartottak restaurációt. Az említett 

1739. évi tisztújítást két évig nem követte újabb.
919

 Ez valószínűleg azt jelenti, hogy az 

adminisztrátor hatására három évre bízták meg munkájukkal a város tisztviselőit. A 

restaurációs ülésen változó, de általában nagy számban jelentek meg a polgárok.  

Amíg a város kamarai igazgatás alatt állt, elöljáróságát szabadon választhatta (a Caraffa-

commissio azt írta elő, hogy a tiszttartó hármat jelöljön ki a szenátorok közül, és ezután 

választhatnak a városlakók a tiszttartó jelenlétében).
920

 Földesúri mezővárossá válásakor – az 

1750. év eseményeit leszámítva – nem változott meg azonnal a helyzet. 1750-ben azonban azt 

olvashatjuk a jegyzőkönyvben, hogy június 29-én Cserics György
921

 „a biroi tisztségébül a N. 

Uraságh által le tetetett, és Posonyi Antal Uram helette rendeltetett.”
922

 A döntés okáról 

többet nem tudunk. Ugyanakkor két tényezőt figyelembe kell vennünk. Egyrészt azt, hogy 

Cserics 1750. június 29. és 1751. március 25. között elhunyt.
923

 Ez esetben Pozsonyi 

kinevezése kényszerűségből történt, és kevéssé utalna Neffczernnek a város közösségét sértő 

cselekedetére. Pozsonyi kinevezése időpontjában azonban az egyik esküdt és a jegyző az 

alispánnál jártak küldöttségben, hogy vele is tisztázzák a birtokos, szerintük alaptalan 

követeléseit.
924

 Neffczern birtokossága alatt többször került sor részleges tisztújításra, amikor 

csupán egy-egy tisztségben változtattak. 1751. március elsején például az 1750 júniusától a 

bírói és a perceptori tisztséget egyszerre betöltő Pozsonyi Antal letette utóbbi tisztségét, és 

helyette Turnics Pált nevezték ki, ugyanezen a napon az egyik esküdt, Szalay Márton helyére 

Góczián Jánost választották, más tisztségre azonban még jelölés sem történt.
925

  

A földesúr jelölési joga (candidatio) 1756-ban érvényesült először.
926

 A birtokos tiszttartója 

(provisor) révén három személyt jelölt, a városlakók pedig közülük választották ki 

bírójukat.
927

 A bíróválasztás a tiszttartó jelenlétében történhetett csak meg, hangsúlyozva a 

választás szabadságát (in praesentia officialis Dominalis libere eligat).
928

 Az uraság tisztjének 

                                                           
918

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 75.  
919

 Vö. SML V. 78. Prothocollum 1737-1752.  
920

 SML XV. 4. 58.41.9. A kiválasztást itt az electio mellett a selectio és a propono terminusokkal is jelölték.  
921

 A forrásokban általában Csericsként szerepel, de három alkalommal Csercsics néven olvashatjuk a 

jegyzőkönyvben.  
922

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 192. 
923

 Az első időpont Cserics távozása a bírói tisztségről, míg 1751. június 4-én azt a bejegyzést olvashatjuk a 

prothocollumban, hogy Cserics György özvegye panaszt tett Kupusz Antalra, miután az március 25-én a férje 

hagyatéka miatt érkezett a házhoz. Azaz a jegyzőkönyv nem említette a halálát. SML V. 78. Prothocollum 1737-

1752. 201.  
924

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 191-194. 
925

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 199.  
926

 SML V. 78. Prothocollum Sessionale 1753-1792. 19.  
927

 Érdekes, hogy az első földesúri kandidálással történt restaurációkor a birtokos még a perceptor személyére is 

három személyt ajánlott, és közülük választottak a szigetváriak. Ez a későbbiekben nem történt meg. 
928

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 723.  



 198 

kellett őrködnie, hogy a jogi aktus során nem sérültek-e a birtokos érdekei. Ugyanakkor az 

urbárium kimondta a birtokosnak azon jogosultságát, hogy a vétkező bírót leteheti 

tisztségéből (Dominium attamen electum demeritis ita exigentibus deponere, et amovere 

possit licite),
929

 és helyettesét is kijelölheti a „megírt mód szerint” (in loco autem amovendi 

substitutio fiat praemissa modalitate).
930

 Ez a kitétel elméletben igen nagy lehetőséget 

biztosított arra, hogy a birtokos beavatkozzon a magisztrátus ügyeibe, ezzel azonban nem 

éltek a 18. század folyamán, még akkor sem, amikor kifejezetten rossz viszonyban voltak a 

város közösségével. Kivételt jelentettek az 1790-es évek közepének eseményei, amikor is 

Festetics Lajos már elővette ezt az aduját is, ténylegesen azonban nem tudott változtatni a 

magisztrátus összetételén, mivel a város ellenállt neki.  

A városlakók az esküdteket maguk választották, és ez a helyzet sokáig nem is változott, 

egészen 1794-ig („Candidatio Judicis et Juratorum Oppidini per Dominium electio autem per 

Oppidanos fiat”).
931

 Az esküdtek kandidációja problémás kérdés volt. Az urbárium valóban a 

birtokos jogosítványaként említette, de az országos szabályozás nem így tette, és Szigetváron 

a gyakorlatban sem érvényesült, egészen Festetics Lajos birtokosságáig.
932

 Az urbárium azt is 

kikötötte, hogy az előző bírót (Judex emeritus) minden alkalommal köteles jelölni a 

birtokos.
933

 Keszthelyhez hasonlóan látunk arra példát, hogy az 1750-es évek előtt nem 

minden évben újították meg a teljes tanácsot, hanem csak a kimaradt esküdtek helyére 

választottak újakat.
934

 

  

A Festetics-féle 1768-as urbárium már úgy ismételte meg a 12 évvel korábbi, Neffczern által 

lefektetett elveket, hogy azok akkorra már a gyakorlatban is realizálódtak. Az esküdtekkel 

kapcsolatban elvárásokat fogalmazott meg, melyek közül a legfontosabbak a mások által 

pozítívnak tartott életvitel, illetve a megfelelő erkölcsök voltak. Konkrétan a meg-, kipróbált, 

hűséges életet (vita fideque probi), azaz olyan életvitelt vártak el, mely mások által próbára 

lett téve, és megfelelőnek ítéltetett. Szempontként jelentkezett az erkölcsös élet (bonis 

moribus instructi), illetve az, hogy a közösség megfelelőnek, alkalmasnak tartsa (idonei per 

communitatem). Érdekes módon más elvárásokat fogalmaztak meg az esküdteknél és a 
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bírónál, az esküdtekkel kapcsolatban pedig mintha azok részletesebbek lennének. Ugyanezt 

érezhetjük akkor, ha elolvassuk az esküdtek szerepével és fontosságával foglalkozó sorokat az 

urbáriumban. A szöveg szerint Szigetváron kifejezetten sok változás történt az utóbbi 

időszakban (sajnos nem részletezi, mikortól számítja ezt az időszakot). Az esküdteknek – 

ebből kifolyólag – egyfajta stabilizációs szerepet szántak (stabilimentum), ezen kívül – a 

felvilágosult abszolutizmus elveinek megfelelően – a köz és a közösség javát kellett 

szolgálniuk, olyan rendszabást kellett megalkotniuk és képviselniük, amely a közösséget a 

megfelelő irányba vezetné.
935

 Hasonló elveket fedezhetünk fel a szigetváriak elvárásai között. 

Az urbárium előkészítésekor, 1768-ban hibaként említették az esküdtek személyének állandó 

váltakozását, ami szerintük instabilitáshoz és a közösség kárához vezetett. Az esküdtek 

személyétől, illetve azok állandóságától a megfelelő rendtartás bevezetését (ad inducendum 

bonum rerum ordinem) és a közjó stabilitását (boni publici stabiliendum) remélték.
936

 

Egyértelműen látszik a fentebb vázoltakból, hogy mind a birtokos, mind a közösség 

elsősorban a közjót (bonum publicum), a rendet (ordo) és az állandóságot (stabilitas) tartotta 

szem előtt.  

Ezeket az elveket az is biztosította, hogy – lehetőség szerint – ügyeltek az esküdtek arányos és 

igazságos kiválasztására. Általában azt tapasztaljuk, hogy az első három esküdt a belső vagy a 

kanizsai városrészből került ki, a vagyonosabb, befolyásosabb polgárok közül, míg a 

negyedik esküdt a pécsi városrészből, ám onnan is leginkább vagyonosabb kereskedők, 

kézművesek. A 18. század első felében különösen, de a század második felében is ügyeltek 

arra, hogy az esküdtek között mindegyik nemzetiség nyerjen képviseletet.  

 

A kezdetben három, később négy, majd 1790-től hat esküdtet egymás után, sorban 

választották.
937

 Az elsőként választott juratus lett a „Fő Eskütt”, míg az ezt követő választási 

sorrend a további hierarchiát jelölte ki. Az 1790-es években, mikor a szabad királyi városi 

rangra pályáztak, Hornung Domonkos, az első számú esküdt szenátorként szerepelt az 

iratokban.
938

 A század utolsó évtizedében, a magasabb közigazgatási feladatoknak, illetve a 

kandidációval kapcsolatos elvárásoknak megfelelően hatra emelték az esküdtek számát, ez a 
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szám azonban még így is elmaradt a szabad királyi városokban és nagyobb mezővárosokban 

megszokottakhoz képest.  

A bírók személyével kapcsolatban hasonló folyamatokat láthatunk. 1756-tól tehát a birtokos 

kandidációja érvényesült, az 1780-as évektől már négy, sőt olykor öt személyt is jelölt 

Festetics bírónak.  

Elvárás volt, hogy a jelöltek a hivatalok viselésére alkalmas és megfelelő, továbbá tiszteletre 

méltó emberek legyenek. Az urbáriumok önkormányzatokkal foglalkozó fejezetében három 

jelzőt emeltek ki, mégpedig az oda illőséget (aptus), az alkalmasságot, megfelelőséget 

(idoneus), illetve a szokások és erkölcsök tekintetében vett tiszteletre méltóságot (moribus 

honestus).
939

 A városi adminisztráció törekedett arra, hogy az alkalmasnak bizonyult bírót, 

minél hosszabb ideig megtartsák hivatalában. A tisztújításkor választották meg és nevezték ki 

a többi tisztségviselőt is. Czindery adminisztrátori kinevezése abban is változást hozott, hogy 

míg 1739-et megelőzően a bíró és az esküdtek megválasztását követte csak a nótáriusé és a 

perceptoré, 1739-től kezdődően a bíró megválasztását és kinevezését a jegyzőé követte, ebből 

is látszik, hogy az adminisztrátor kinevezésével az írásbeliség hangsúlyosabb szerepet kapott 

a város igazgatásában. És valóban, ettől az évtől kezdve sokkal rendszeresebb és alaposabb a 

tanácsülési jegyzőkönyvek vezetése.
940

  

Abban az esetben, ha a megválasztott bíró a kijelölt éves hivatalviselése közben valamilyen 

okból kifolyólag abban az évben már nem tudta betölteni tisztségét, akkor az elsőként 

választott ún. „Fő eskütt” vette át automatikusan a tisztséget, őt azonban a magisztrátusnak és 

az úriszéknek is meg kellett erősítenie (confirmaltatni). 1754 januárjában Kalaber Györgyöt 

választották bírónak, aki azonban rövidesen meghalt, ezért márciustól már az első esküdt, 

Barics András vette át a posztját. Ebben az esetben új esküdtet is választott a közösség a 

megürült helyre.
941

  

 

A magisztrátus esetében a határozatképességet a bíró vagy az első esküdt jelenléte jelentette. 

A városbírót többször is helyettesítette a főesküdt. Éppen 1754-ben láthatjuk, hogy Barics 

július 12. és augusztus 12. között nem vett részt a magisztrátus munkájában, ez idő alatt a 
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márciusban első esküdtnek előlépett Antalics György látta el a bírói teendőket, és az iratokon 

ebben a hónapban – nem szokatlanul – judexként szerepelt.
942

 Ugyanezzel találkozhatunk 

1744-ben is, amikor Birisics Miklóst Borent Pál esküdt helyettesítette. A judex cím 

használatának az lehetett az oka, hogy az esküdt huzamosabb ideig helyettesítette a bírót, 

illetve egyszerű megszokás is állhat a dolog mögött. A nyári munkák idején beosztották 

egymás között a hivatali munkát, és július közepe és Szent Mihály napja között egyszerre 

csak ritkán vettek részt a tanácsüléseken. A hivatali munka felosztásában az is közrejátszott, 

hogy a bírónak vagy az első esküdtnek kötelessége volt felügyelni a városi közmunkákat, 

felelősséggel tartozott végrehajtásukért.  

Amikor az első esküdt vezette a tanácsülést, a jegyzőkönyv jelezte, hogy helyettes bíróról 

(judex substitutus) van szó.
943

 Ugyanígy, a jegyző huzamosabb távolléte idején helyettes 

jegyzőt állítottak (notarius substitutus), aki szintén csak befolyásos és megbízhatónak tartott 

személy lehetett, ezért kérték fel erre a tisztségre Pozsonyi Antalt, aki korábban a bírói, 

perceptori hivatalokat is viselte.
944

  

Az önkormányzat élén tehát a városbíró állt. Jelképei közül a legfontosabb a bírói pálca, a 

város nagy és kis pecsétje (sigillum majus et minus) volt. Ezeket, továbbá a „kassza” (ami a 

legfontosabb iratokat tartalmazta) kulcsát minden tisztújításon át kellett adnia. A város iratait 

a városi tanács épületében lévő archivumban, más szóval a „Város Tárházában” őrizték, 

ennek a kulcsa a jegyzőnél volt.  

Az 1790-es években, mikor privilegizált státuszát a legnagyobb intenzitással védte a város, 

érdekes mozzanatot figyelhetünk meg a bírói tisztség átadásakor. A tisztségváltáskor a 

leköszönő bíró átadta utódjának az 1700. évi vásári privilégiumot tartalmazó kassza kulcsát. 

Közösen elővették az iratot, hangosan, nyilvánosan elolvasták, majd a ládába visszatették, és 

bezárták. A ládának három kulcsa volt. Az „egy pontos kulcs” a bírónál, a két pontos és a 

három pontos mindig egy-egy esküdtnél volt. Ez a szokás a 19. század első negyedében is 

élt.
945

  

Mindenképpen jellemzőnek kell tartanunk, hogy Szigetváron nem alakult ki tartósan a 

kisbíróság intézménye. Ez egyértelmű járuléka volt annak, hogy a szigetvári magisztrátus 

mindvégig viszonylag alacsony létszámmal működött. Azt sem mondhatjuk, hogy ismeretlen 

lett volna számukra ez az intézmény. 1749. január 7-én a tisztújító gyűlésen választottak 
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kisbírót, ráadásul azonnal kettőt.
946

 Ez az utolsó, nem földesúri függőségben tartott 

restaurációja a városnak. Nincsenek pontos ismereteink arról, hogy miért merült fel a bírói 

jogkör bizonyos fokú megosztása, illetve arrról sincs bővebb információnk, milyen jogkörük 

volt a kisbíróknak. A rendelkezésünkre álló források alapján azt kell gondolnunk, hogy az 

úrbéres függés elkerülhetetlenségének tudatában gyakorlattá (usus) akarták tenni a bírói 

jogkör kibővítését, de lehetséges az is, hogy a természetes fejlődés eredményeként 

szorgalmazták az új tisztség felállítását. Ennek ellentmond, hogy a következő évben már nem 

találkozunk a tisztséggel. 1749-ben a források szerint a kisbírók a vásárokban képviselték a 

városi magisztrátust. Felügyelték és segítették a vásárbíró, illetve a kiküldött hajdúk 

munkáját.
947

 Továbbá a kisbírókat küldték ki különböző konfliktusok tisztázására. Kupusz 

Antal panaszt tett ebben az évben a szomszédjára, Cserti Imrére, mivel békétlenül éltek 

egymás mellett. Ide is a kisbírókat küldték ki, ám Cserti megsértette őket, ami miatt 30 pálca 

botütést kapott. Érdekes az is, hogy mindkét kisbíró délszláv eredetű volt, és a pécsi 

városrészben lakott, tehát nem a belső vagy a kanizsai városi „patrícius” rétegből került ki. Az 

1790-es években került elő ismét a tisztség, amikor is a kisbíró alatt a város hajdúját értették, 

aki a vásárban „jurisdikciót alkalmazott”.
948

  

Egy 1724-ben készült vármegyei összeírás Joannes Gasparus Leopold mellett bíróként 

tüntette fel Marcus Mareticset is. Ha ez egy tényleges állapotot rögzített, azt jelentené, hogy a 

bírói tisztséget megosztották, és a német bíró mellé egy délszláv nemzetiségű bírót bíztak 

meg.
949

  

Az önkormányzatiság fokát mutatja és tükrözi számunkra az is, hogy Szigetvár városának 

magisztrátusa nem adott ki statutumokat, itt jegyezném meg, hogy szőlőhegyi statutumai 

sincsenek.  

 

1. Szigetvár bírói és tisztségviselői  

Külön kell választanunk a kamarai igazgatás alatt és külön az úrbéres időszakban „regnáló” 

bírókat. Úgy tűnik a rendelkezésünkre álló forrásokból, hogy a század második felében, azaz 

az úrbéres időszakban intenzívebbé vált a bíró közigazgatási munkája. Az érdekek esetleges 

csorbulása miatt jóval precízebb közigazgatással és jóval körültekintőbb bíráskodással 

találkozhatunk. Ez már eleve látszik a tanácsülési jegyzőkönyvek rendszeresebb vezetésén, de 
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számos egyéb körülményből is. Sokat elárul például Pozsonyi Antal bíróról, aki az 1730-as 

években (azaz éppen Czindery adminisztrátori kinevezésekor) töltötte be a posztot, hogy a 

Neffczern-féle perben tett tanúvallomásában alig emlékezett akár a bíráskodása alatt, akár az 

előtt történt eseményekre, illetve azok közigazgatási kezelésére. Ugyanakkor az is igaz, hogy 

a házhelyekkel kapcsolatban („fundusoknak mivoltában”) viszonylag tájékozott volt.
950

  

1749 után jóval bonyolultabb a városi bírók helyzete. Számtalan esetben – mint azt a 

későbbiekben is látni fogjuk – az érdekek kereszttüzébe kerültek. A birtokos és a városlakók 

egymással szögesen ellentétes elvárásokat fogalmaztak meg. Jól mutatja ezt, hogy az 1790-es 

évekhez képest még kevésbé problematikus 1770-es évek végén a városlakók Kokerics 

András bírót Biricsics Péter házában „lehurrogták”, mondván „hallgasson, mert eő csak az 

Uraság mellett szól, és Spionnya az Uraságnak”.
951

 Összességében azt láthatjuk, hogy a 

szigetvári bírók a város és a birtokos közötti konfliktusokban szinte minden alkalommal a 

város érdekeit képviselték, és ezt bármennyire is diplomatikusan tették, a birtokossal szemben 

foglaltak állást. A szigeti bírók a város függetlenségét és a város elképzeléseit igyekeztek 

képviselni.  

A somogyi településeket megvizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy az esetek nagy részében 

egyfajta józanság és kompromisszumkészség jellemezte a bíró kiválasztását. A földesúrnak is 

az volt az érdeke, hogy a gazdálkodáshoz értő személy töltse be a bírói tisztet és a 

közösségnek is, hiszen egy jómódú, helyesen és ésszerűen gazdálkodó paraszt, bizonyosan 

képviselte a város vagy falu autonómiáját, a többi gazda érdekét, akár a földesúrral szemben 

is. A bírónak az esküdtek közreműködésével a legfőbb kötelességei közé tartozott megóvni, 

és lehetőleg gyarapítani a település vagyonát, melyen a közösség tagjainak anyagi jóléte 

nyugodott, valamint gondoskodni annak helyes és eredményes felhasználásáról.  

A hangsúly az alkalmasságon volt (ez a szó szerepel a vármegyei statutumokban is). 

Forrásaink azt mutatják, hogy Szigetváron – miként más községekben – a bírók általában a 

vagyonosabb gazdák közül kerültek ki, róluk gondolta úgy a földesúr és a település is, hogy a 

kezükben alkalmas helyen van a bírói pálca. Az 1776-1777-ben bíráskodó Kokerics 

Andrásnak például a belső városban két háza volt, a kanizsai városrészben pedig majorsága. A 

század utolsó negyedének bírói, Hornung Domonkos, Kecskés János vagyonos kereskedők 

voltak, Gaisz Bertalan pedig prosperáló kötélgyártó tevékenységet folytatott. Duliczky Tamás 
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1731-1737 között volt a város bírája. Munkája elismerését jelenti, hogy 1739-től őt nevezték 

ki – Czindery hatására – kamarai vámtisztnek (Cameralis Teloniator).  

A bíró joga és kötelessége volt a kvártélyozásról döntöteni, kihez és hová kell elhelyezni a 

katonákat. Mivel ez – mint már említettük – a legkellemetlenebb úrbéri kötelességek közé 

tartozott, nagy felelősség volt a magisztrátus vezetőjén.  

Szigetvár bíráin végigtekintve azt tapasztaljuk, hogy viszonylag hosszú hivatali időt töltöttek 

be, nem jellemző a 18. századi Somogy vármegyében is tapasztalható tendencia, a bírók egy 

éves regnálása. A rövid tisztségviselés mögött általában különleges okok (pl. elhalálozás) 

álltak. A bírók általában a kereskedők közül kerültek ki, kisebb arányban iparosok, és csak 

kettejükről tudjuk, hogy gazdálkodásból éltek, amiből arra következtethetünk, hogy 

Szigetváron a kereskedelmi tevékenység biztosított egyfajta kiemelkedést, illetve társadalmi 

elfogadottságot. Igaz ez annak ellenére, hogy a nagyobb nyereséget termelő kereskedők, 

viszonylag kevesebb időt tudtak effektíven a városban tölteni, és ez – mint látni fogjuk – 

olykor hátrányt okozott a közösségnek.  

 

Szigetvár város bírói 1712 és 1799 között 

Évszám Bíró neve Megjegyzés 

1711 Lucz Márton  

1712-1715 Thoma Márton  

1715-1728 Leopold János Gáspár Egy 1724-ben készült összeírás mellette 

bíróként tüntette fel Mareticset Márk
952

  

1728-1729  Birisics Pál   

1730-1731 Kovács István  

1731-1737 Duliczky Tamás József  

1737-1740 Pozsonyi Antal  

1740-1742 Cserics György  

1742 Bajacs Ádám  

1742-1744 Petinger Jakab  

1744-1747 Birisics Miklós  

1748-1750 Cserics György  

1750-1752 Pozsonyi Antal 1750-ben meghalt Cserics, ezért kellett új 

bírót választani 

1753 Krausz András  

1754 Kalaber/Kalabári György 1754 februárjában meghalt Kalaber 36 éves 

korában, 1754 márciusától már Barics a bíró 

július 5-ig, július 12-től Antalics  

1754 Barics András  

1754 Antalics György  

1755-1760 Turnics Pál   

1760-1764 Cserics Tamás  

                                                           
952

 SML V. 78. Vegyes összeírások. 1724.  



 205 

1764-1766 Lackner Antal 1757-től kezdve képviselte a várost 

küldöttként a Királyi Táblánál 

1767-1769 Birisics Miklós  

1769-1772 Simiscsák Antal   

1772-1775 Nincs adatom  

1775-1778 Kolerics / Kokerics András  

1778-1780 Nincs adatom  

1780-1784 Spetl Jakab   

1785-1790 Hornung Domonkos   

1790-1792 Kecskés János  

1793 Szalai György  

1794 Kóczián Mátyás  1794-ben meghalt.  

1794-1799 Gaisz Bertalan  

 

 

A perceptor a könyvelési és a pénzügyi ellenőrzési teendőket végezte. Szigetváron csak 1750 

után vált külön személy által ellátott tisztséggé és hivatallá. A kamarai időszakban hosszabb 

ideig nem volt külön perceptor, majd Czindery kinevezése után, 1739-től éppen az 

adminisztrátor ösztönzésére ezt a tisztséget is betöltötték, de egyenlőre csak más tisztséggel 

együtt, Hadik György személyében a város jegyzője látta el a perceptori megbízásokat.
953

  

E hivatalt csak tehetős polgár láthatta el, aki vagyonával felelt a pénztári hiányért. Jó példa 

erre Pozsonyi Antal, aki 1749 és 1751 között töltötte be a tisztséget, előtte pedig már volt 

városbíró. Pozsonyi működésében azonban egy vármegyei vizsgálat visszaélést tapasztalt, 

ennek mértékéről (59 forint) tudomása volt a városnak.
954

 A vizsgálattal kapcsolatos iratokat 

igen sokáig nem küldték vissza Szigetvárra, és a város még az 1770-es években is kérte a 

vármegyétől a dokumentumokat.
955

 Éppen emiatt követelte a város 1764-ben, hogy „az 

Perceptorok számadása minden hallogatás nélkül az egész községnek szine elött régi szokás 

szerint legyen, úgy, hogy ki ki tudhassa, mennyi a jövedelem, és mennyi a kiadás, és mi, vagy 

mennyi, kinek és hova adatott.”
956

 Mindaddig, amíg nem számolt el az említett összeggel 

Pozsonyi, illetve a másik „adósságban maradt” perceptor, Kupusz Antal a saját restanciájával, 

és azt nem fizették meg („convictioját nem deputálja”), a szigetiek elutasították 

(„reprobálják”) bármilyen tisztségre, hivatalra való jelölésüket.
957

 Jellemző egyébként a 

városlakók és a birtokos közötti viszonyra, hogy Szily és Festetics is jelölte őket a bírói 
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tisztségre. Teljes joggal érvelt a város azzal, hogy az urbárium szerint csak feddhetetlen és 

alkalmas emberek jöhetnek szóba a bírói tisztségnél.
958

  

A perceptor tisztsége igen bizalmas és felelősségteljes volt, ezért számadásairól a 

magisztrátusnak be kellett számolnia, sőt be kellett mutatnia a birtokos számára, nehogy 

valami hiányosság vagy „csalárdság” (fraus) legyen, és az elszámolás ne térjen el a megye 

elvárásaitól.
959

 Arra az esetre külön rendelkezett az urbárium, ha a birtokos elfeledkezne a 

számadás ellenőrzéséről (exactio). Ha ez megtörtént volna,
960

 a vármegye lett volna hivatott a 

hibát korrigálni.
961

  

A perceptor vagy stadtkammer a közpénztárat is kezelte, ennek állapotáról évente készített 

számadást. Szigetváron az 1770-es évekig a perceptor volt megbízva a vásárbírói teendőkkel, 

utána a tisztújításkor külön vásárbírót is választottak, akinek a vásárok rendjére és a helypénz 

beszedésére kellett felügyelnie. A teendőit kasszahordók és hajdúk segítették, illetve egy 

évben az említett kisbíró.  

Az urbárium arról is rendelkezett, hogy az adónak a városon belüli kiosztása (repartitio), 

illetve az adó beszedése kizárólag a magisztrátus feladata, abba nem avatkozhat az uraság 

vagy annak valamely tisztje.
962

  

1780-as évek végétől, párhuzamosan a szabad királyi városi kandidációval, szigorították a 

városi pénztár kezelését és ellenőrzését. A város kasszájának három kulcsa volt, melyek közül 

egy a perceptornál, egy másik a bírónál, míg a harmadik az első juratusnál („Első 

Tanácsbélinél”). „Egyik a másik nélkül a Cassába” nem nyúlhatott. Minden héten meg kellett 

mutatniuk egymásnak a kulcsokat, és ugyanekkor el kellett végezni a revíziót. Célként 

fogalmazták meg a század utolsó évtizedében, hogy a kintlévőségeit sürgősen és erélyesen 

szedje be a város „és ezentúl Város pénze szanaszét ne heverjen”.
963

  

A városi kassza tartalma és feladata is differenciálódott a század során. Nem elsősorban a 

tartalmi és mennyiségbeli bővülés és növekedés miatt, hanem a város privilégiumait biztosító 

iratok fontosságának felértékelődése miatt a szabad királyi városi cím elnyerésének 
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argumentációjában. Így a város legbecsesebb iratai külön kasszába, a város „Kis Kassza 

Ládájába” kerültek az 1780-as évek végétől.
964

 Ebben a kasszában tárolták a szociális jellegű 

pénzeket, az ún. árvapénzeket és a „szegény koldusok temetésére összeszedett” 

pénzösszeget.
965

 Ez utóbbi jelenléte a város szociális tevékenységére utal.  

Az 1790-es évek közepén a birtokossal folytatott küzdelem idején igen sok és szerteágazó 

költségei adódtak a városnak. A hivatalos pénzkifizetések mellett adminisztrálni és biztosítani 

kellett a várost képviselő tisztségviselőket, a különböző „ajándékokat”. Nem volt könnyű 

mindezt teljesíteni, 1795-ben emiatt is mondott le a tisztségéről Zóka Antal, és ebben a 

helyzetben az sem meglepő, hogy helyette senki nem akarta vállalni a feladatot. Hosszas 

győzködés után sikerült csak Kolovits Tamást felkérni a tisztségre.
966

  

 

A jegyző volt az egyetlen szakképzett alkalmazott a városi önkormányzatban, nem véletlen, 

hogy ő részesült a legmagasabb javadalmazásban. Mint említettük, ő tartotta rendben a város 

levéltárát. Rendezte, másolta a város iratait, vezette jegyzőkönyvét. Az egész korszakban 

megmaradt a városnak az a joga, hogy önmaga fogadhatott jegyzőt, aki azonban nem 

állíthatott ki hiteles (authenticarius), meghatalmazó (plenipotentialis), megbízó és hitelező 

(credentionalis) levelet. Ez csak a magisztrátust illette meg. A jegyző személyét 

megválaszthatta és el is bocsáthatta a magisztrátus. Ehhez nem kellett a birtokos véleményét 

és egyetértését kérni („Notarium vero ipsa communitas sine concursu Dominii eliget, et 

dimisset”).
967

 A város mindvégig fenntartotta magának azt a jogot is, hogy a jegyzők 

munkáját véleményezze, megítélje, és – mint láttuk - szankcionálja (a város a dolgaiban 

híven eljáró, s munkálkodó Nótáriusokat nem tsak böcsülettel megh tartotta, de minden ok 

nélkül háborgatók ellen oltalmazta, azokon pedigh, kik a Városhoz hívségüket nem mutatták, 

akkor midőn sérelmeket tapasztalták (ti. a város), s nékik nem tetszett, ki adták).
968

  

A pecsét használata megillette a várost, ezt az urbárium is megerősítette, azzal az indoklással, 

hogy ez már régtől fogva a város joga volt (Usum sigilli ab antiquo semper alioquin 

praehabiti). A város által kiadott levelek a pecsét révén hitelesnek számítottak, természetesen 

azokat kivéve, amelyek a törvényekkel ellentétesek voltak (sine roborandarum inter se 
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expeditionum divisionum reliquorumque negotiorum solemnitandorum necessarium Oppido 

competere neque Oppidanos a Festificandos exceptis lege praescriptis casibus arceri).
969

  

A jegyző munkája igen összetett volt. Ilyen nagy lélekszámú településen fel sem merülhetett, 

hogy a nótárius egyéb, munkájától eltérő funkciókat is ellásson. Az urbárium ezért ki is 

emelte, hogy a város külön alkalmazzon iskolamestert (ludi magister), ne kösse össze ezeket a 

feladatokat más, kisebb helységekhez hasonlóan.
970

 Míg Keszthelyen, Pécsen a jegyzők 

általában nemesi származású, iskolázottabb emberek voltak, addig Szigetváron az 1780-as 

évekig ez nem vált gyakorlattá, a jogban valamilyen szinten (általában empirikus módon) 

járatos helyi lakosok közül kerültek ki.
971

  

Az 1780-as évektől kezdve a város számos peres ügye megkövetelte, hogy már jogilag 

képzett jegyzőt alkalmazzanak. Közéjük tartozott Bizvássy Pál is, aki korábban már több 

helységnek is volt jegyzője, többek között Veszprémé, Palotáé és Pápáé is.
972

 Bizvássy 1785 

óta töltötte be a tisztséget. A város lakói sokáig meg voltak elégedve a munkájával, 1790-es 

évek elején azonban – mint azt láthattuk – már úgy gondolták, hogy még egy szakképzetlen, 

tanulatlan jegyzővel is jobban jártak volna.  

A század második felében a város bérelt a jegyző számára lakást a városháza közelében, 

éppen azért, hogy mindig a tanácskozások és a levéltár közelében lehessen. Ez az állapot csak 

az 1790-es évek elejétől változott, ekkortól kezdve Festetics beleavatkozott az elhelyezésébe, 

és a pécsi városrészben épített kastélya közelében jelölt ki neki házat, egyrészt, hogy jobban 

felügyelhesse tevékenységét, másrészt, hogy kivonja a magisztrátus közeléből.
973

 Igen 

radikális lépésnek kell ezt tartanunk, a magisztrátus felháborodással fogadta, ugyanakkor 

jellemző, hogy igen gyorsan realizálódott az átköltözés.  

Szigetvár anyagi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy állandó ügyészi, illetve ügyvédi állást 

tartsanak fenn (az 1790-es években voltak olyan évek, amikor „papíron” létezett az állandó 

saját fiskális). Különböző, a tanács által megbízott ügyvédek eseti megbízással látták el a 

város jogi képviseletét. Az állandó státusz hiányával nem sokat spórolt a város, ugyanis szinte 

folyamatosan voltak megbízott fiskálisaik, akik pont azért, mert nem állandó és a város 

lakosságából kikerült alkalmazottak voltak, több esetben is visszaéltek helyzetükkel és szinte 
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semmi eredményt nem értek el a város peres ügyeiben – mint erről már bővebben szóltunk. 

Az állandóság hiánya annyiban is káros volt, mivel minden egyes jogi képviselő szinte tabula 

rasa-ként került szembe a szigetiek ügyeivel, azokkal hosszasan kellett ismerkednie, ha 

eredményt akart elérni.  

A borbírónak a szigetvári polgárok számára bormérésre biztosított „három urbáriális hónap” 

(azaz a szeptember 29-től, illetve október 1-től december 31-ig terjedő időszak) lejárta után 

kellett számadást tennie a város magisztrátusa előtt. A tanács az elszámolás áttekintése és 

véleményezése után állította ki a város pecsétjével megerősített igazoló levelét. A borbírót 

általában az esküdtek közül választották, a három bormérő hónapra.
974

 A források alapján úgy 

tűnik, ez a státusz bizalmi állás volt. Leginkább amiatt, mert több szigeti is árulta borát, 

ráadásul sokan közülük a befolysásosabb polgárok közül kerültek ki. Ezt támasztja alá, hogy 

az 1750-es évek második felében a bírói tisztséget betöltő Turnics Pál 1754 és 1758 között a 

borbírói teendőket is ellátta.
975

 Ugyanakkor az is árulkodó, hogy általában hosszabb időre 

töltötték be a tisztséget, Szigetváron például az egész korszakon keresztül egy személy viselte 

a hivatalt. Más, nagyobb településeken többen is voltak, Keszthelyen például négy borbíró 

tevékenykedett.
976

  

A borbírósággal kapcsolatban ellentétes érzéseink támadhatnak, hiszen bizalmi állás volt, 

ugyanakkor számadások elmaradása miatt még egzisztenciák is kisiklottak. Jó példa erre az 

említett Cserics Tamás, aki 1760-1764 között a bírói, 1769 és 1774 között az esküdti 

tisztségeket viselte, majd 1774-től a borbíróságot is. Cserics tehát elismert tagja volt a 

közösségnek, emellett a családja is befolyásos, tekintélyes volt, apja, Cserics György 1740-

1742 között szintén városbíróként tevékenykedett. Mint arról már írtam, 1774-ben betegsége 

miatt nem tudta leadni az elszámolását, ennek következtében egy hosszas, kellemetlen ügy 

vette kezdetét, melynek hatására Cserics szinte mindenét elvesztette, majd a birtokos 

embereivel – éppen bor behozatala miatt – történt összetűzése után életét vesztette.
977

  

A kvártélymester (magister quaerteriorum) tisztsége is a 18. század utolsó harmadában jelent 

meg. Korábban a város bírája felügyelte a városba ideiglenesen beszállásolt sorkatonaság 

elszállásolását és ellátását, és ő döntött a házak kijelöléséről. A kvártélymesteri tisztséget 

Szigetváron hosszabb időre töltötték be.
978
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A városi alkalmazotti réteg alján találhatjuk a konvenciós cselédeket. A hajdúk a rendészeti 

igazgatás szolgálatában álltak, a bíró és az elöljárók parancsát követték, számuk Szigetváron 

kettő és három körül váltakozott. 1753-ig két hajdút tartott a város, 1754-től emelték háromra 

a számukat.
979

 A létszámemelés mögött Neffczern birtokos érdeke, illetve azok érvényesítése 

állt. A városi hajdúk viszonylag alacsony számát az indokolja, hogy Szigetvár – Kaposvár 

mellett – az egész század folyamán „közbiztonsági” központnak számított. A szigeti járás, 

illetve a vármegye dél-keleti, keleti részének biztonságát szigetvári központtal elhelyezett 

vármegyei hajdúk biztosították, akiknek a száma 10-15 körül mozgott. Ezek a személyek igen 

gyakran tudtak besegíteni a városi rendfenntartóknak.  

A hajdúk személye évről évre változott, ritka volt a több évig tartó szolgálat.
980

 Többek között 

emiatt is kellett nekik egyenruhát hordaniuk, mert „minden esztendőn változnak, a város 

pedigh nagy, a hajdukat, ha a vörös libériát nem látná, a tized része nem ismerné megh, azt is 

magok pénzén csináltatják.”
981

 A hajdúk uniformisát az urbárium is engedélyezte, illetve 

szükségesnek mondta. Az egyenruhára azért is volt szükség, hogy a hajdúkat mint 

rendvédelmi közeget könyebben megkülönböztessék, és erre főleg a vásárokon volt szükség. 

Az urbárium azt emelte ki, hogy a hajdúk eredményesebb munkájának egyik fő feltétele az 

egyenruha, hiszen így nagyobb erővel és hatalommal léphetnek fel a bűncselekményekkel és 

bűnözőkkel szemben (evitandos quoslibet excessus coercendosque delinquentes vestiti 

ejusmodi Homines majori cum efficatia agere valeant communitati applaudantur). 

Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az uniformis lehetőleg minél kisebb költségből 

készüljön (Uniformis vestitus, quas pro Satellitibus Oppidi ad praecavendum omne 

praegravium praetio, quo fieri poterit minori).
982

 A hajdúk ruházatának kiadásairól a 

perceptornak kellett évente számot adnia.
983

 Az egyenruha viselését – mint az idézett 

szövegből is látszik – a birtokos engedélyezte. Igazán nehéz feladatuk a város saját vásárain 

volt. Itt az ittas elemeket kellett féken tartaniuk, emiatt több esetben kellett utólagosan 

magyarázatot adniuk. Eljárásbeli norma, elvárás volt, hogy az ittas és emiatt kirívóan 

viselkedő személyeket ne a helyszínen, ne a tömeg előtt fegyelmezzék, hanem vigyék 

magukkal, zárják el, és másnap szembesítsék tetteivel. Ezt azonban a különböző jogi helyzetű 

egyének nehezen viselték.  
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Két éjjeliőrt (Wachter, Bakter) is alkalmazott a város, akiknek az éjszakai rend fenntartása és 

időjelzés (órakiáltás) volt a feladatuk, továbbá, a század legvégén egy „óra igazítót” is.
984

 

Rajtuk kívül csordásokat, csőszöket is tartott a város, akiknek a legelni hajtott marhákat 

kellett felügyelniük, illetve az elkóborolt lovakat, marhákat kellett összegyűjteniük.
985

 Akinek 

lovát megfogták, annak 3 krajcárt kellett fizetnie, ha másodszor, fordult elő, akkor 7-et, ha 

harmadszor, akkor már 17-et.
986

 Általában 5-6 csordást alkalmazott a város, ami viszonylag 

magas értéket jelent, és a fejlettebb állattartással (lótartás) áll összefüggésben. A csordások 

általában a pécsi és a kanizsai külvárosban laktak, attól függően, melyik városrész lakói 

tartottak több állatot. 1768-ban például a pécsiben 304, a kanizsaiban 29 lovat tartottak, így 

nem meglepő, hogy mind a 6 csordás a pécsi városrész lakói közül került ki.  

Ugyancsak csőszöket fogadtak a gabonával bevetett mezők őrzésére. Ha kár történt, és nem 

jelentették, azt nekik kellett megtéríteni (bonificálni),
987

 ha estére valamelyik gazda állatát 

nem hajtották vissza, kötelesek voltak addig keresni, míg rá nem akadtak.
988

 Abban az esetben, 

ha legeltetés közben vagy a legeltetésre hajtás közben pusztult el egy állat, vizsgálat indult. 

Csak akkor nem kellett a csőszöknek kárpótlást fizetniük, ha ártatlanságuk beigazolódott.
989

  

 

A tisztviselők és az alkalmazottak fizetést kaptak, illetve a kamarai időkben adómentességben 

részesültek. Czindery adminisztrátorsága idején az egész magisztrátus, jegyzővel, perceptorral 

együtt adómentes volt.
990

 1749-től ez annyiban változott, hogy a város tisztviselőinek nem 

kellett kivenni részét a kvártélyozás terheiből.  

A tisztviselők és az alkalmazottak fizetését megvizsgálva azt láthatjuk, hogy 1711 és 1739 

között a bíró és a pénztárnok 30, 1739 után 50, az esküdtek 1739-ig 8, utána fejenként 12, a 

jegyző 1739-től 66, 1780-tól 72-75 forint járandóságban részesült évente.
991

 A bíró, az 

esküdtek és a jegyző ilyen mértékű honoráriumát az urbáriumok is megerősítették. A fizetés 

nagyságának indoklásánál megemlítette a szöveg, hogy annak oka az, hogy a város érdekében 

tett fáradozások mellett az érintettek saját gazdasága kárt szenvedhet.
992

 Az 1790-es évektől 
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jelentősen megnövekedtek a javadalmazások. A bíró 100 forintot kapott egészen a 19. század 

közepéig.
993

 A magisztrátus ezzel kapcsolatban megfogalmazta, „ezen fizetés alatt alkalmatos 

bírót nem is lehetne megtartani.”
994

  

A jegyzői járandóságot Bizvássy Pál emeltette meg jelentős mértékben. 1785-ben történt 

megérkezésekor egyértelmű volt, hogy egy „professzionális” jegyzőnek magasabb járandóság 

jár, ezért növelték 200 forintra, amit a jegyző –megszaporodott munkái miatt – 1790-ben még 

tovább, 225 forintra emeltetett. Bizvássy azonban már 1791-ben lemondott 25 forintról, és így 

200 forintban állapodtak meg.
995

 Távozása után csökkentették a megemelt összeget, a város 

ugyanis már nem tudta vállalni a továbbiakban ezt a költséget, és így megszorítást eszközölt 

saját költségvetésén, ezt pedig a legmagasabb tétellel kezdte. Felmerülhet a kérdés, miért 

emelték ilyen mértékben ezt a járandóságot. A szabad királyi városi kandidáció sikere 

reményében szavazták meg ezt a magas fizetést Bizvássynak, abban bízva, hogy ez is ösztönzi 

majd a tapasztalt jegyzőt. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy Veszprémben, illetve Pápán a 

szigetvárihoz képest magasabb járandóságok voltak megállapítva, ebben az esetben pedig 

követniük kellett ezt a szintet. A város – és így Bizvássy – kudarca után azonban revideálni 

kellett a fizetés mértékét. Bizvássyt Nógrádi Imre követte a nótáriusi tisztségben, fizetése 180 

forint lett. Amikor 1796-ban Kasza Mihályt nevezték ki nótáriusnak, javadalmazása havonta 

10 forint volt, ami évente 120 forintot jelentett. Ez komoly visszalépést jelentett a korábbi 

225-höz, de a 180-hoz képest is. Ezen kívül kapott Kasza kvártélyt a városházán, illetve annyi 

tűzifát, gyertyát, amennyire szüksége volt.
996

 1804-től már emelték a fizetést, és ekkortól 150 

forintos díjazásban részesültek a jegyzők.
997

 Bizvássy 1791-ben lemondott a tisztségről, a 

város azonban, mivel munkájával elégedettek voltak, marasztalták, és egy új alapokon álló 

contractust tettek elé. Ebből tudjuk, hogy a jegyzőnek szállását is fizették (évi 20 forint). 

Közben Bizvássy házat vásárolt Szigetváron a pécsi városrészben a belső városrészhez közel, 

így ezt az összeget nem kívánta a város tovább fizetni, de a jegyző sem ragaszkodott hozzá. 

Bizvássy eddig is fel volt mentve a kvártélyozás terhe alól, az új szerződése pedig mentessé 

tette minden adónem alól.
998

  

A fizetések alakulása is jól mutatja, mekkora jelentőséget tulajdonított a magisztrátus a szabad 

királyi városi kandidáció és az úrbéres konfliktusok eredményes intézésének. Az 1790-es 
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évek második felére azonban már racionalizálni kellett a kifizetéseket, a város nem tudta 

tartani a részben önmaga által gerjesztett helyzetet. A kulcsszerepéből vesztett jegyzővel 

kapcsolatban már Festetics Lajos sem erőltette, hogy a kastélya közelében legyen lakhelye, 

igaz ez a helyzet csak Bizvássy esetében állt fenn, Nógrádi fejében meg sem fordult, hogy a 

birtokos elvárásainak megfeleljen, Kasza pedig szintén a városházán lakott. Bizvássy esete, 

mely szerint más településről hívtak meg tisztségviselőt, precedenst teremtett, Nógrádi és 

Kasza sem szigetváriak voltak. Részben tükrözi a szigetvári művelődési viszonyokat is, hogy 

nem tudták a város lakói közül betöltetni a jogi végzetséget vagy jegyzői gyakorlatot igénylő 

feladatkört.  

Bizvássy felmondása és új feltételek melletti ismételt kinevezése között eltelt időszakra 

helyettes jegyzőt (surrogatus notarius) bíztak meg Kóczián Mátyás személyében. Kóczián 

egyben a város bírája is volt. Bizvássy távozása után a felmerült problémák tisztázatlansága, a 

jegyző összejátszása a birtokossal, mind olyan tényezőket jelentettek, amelyek óvatosságra 

intették a szigetieket.
999

 Nem akarták elkapkodni az új kinevezést, a felmerült súlyos 

ellentmondosok miatt a bíró kezébe tették a jegyzői tisztséget, az alkalmas utód megtalálásáig.  

Az esküdtek – mint említettük – kezdetben fejenként 12 forintot kaptak munkájukért, 

ugyanakkor nem kellett adót fizetniük. Neffczern idején, 1756-tól már 17 forintos 

járandóságot kaptak, ami nem növekedett a 19. század közepéig.
1000

 Az esküdtek fizetését 

meglehetősen alacsonynak kell tartanunk, főleg annak tükrében, hogy Szigetvár esetében 

viszonylag sok és felelősségteljes tevékenységet folytattak, az első esküdt pedig igen gyakran 

vette át a bírói feladatokat is. A borbíróvá választott esküdt a három bormérő hónapra 8 

forintot kapott összesen.
1001

  

Az iskolamester 180 forintos fizetése 1797-től (Kaizer János beiktatásától) jelentősen, évi 250 

forintra emelkedett, ami jól mutatja a tevékenység presztízsének, illetve a feladatoknak a 

megnövekedését.
1002

 A harangozást a templomatya végezte, a 18. század legvégén már külön 

embert alkalmaztak erre a célra, járandósága 1797-ig 5, 1797-től 6, 1804-től 10 forint volt.
1003

 

A hajdúk és az éjjeliőrök 1749 után fejenként 12, 1780-tól 16, a század végétől 20 forintot 

kaptak. A 19. század elején sem változott a három hajdú és a két bakter fizetése. Emellett 
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évente megjárt nekik egy-egy bocskor, vagy e helyett 50 dénár, és minden vásár után 25 dénár. 

Az óraigazgató fizetése hat forint volt.
1004

  

A perceptor fizetése 50-ről 80 forintra emelkedett a 18. század végén, és ennyi maradt a 19. 

század elején is. A fiskálisnak 100 és 150 forint közötti összeget fizettek.
1005

 A kvártélymester 

jövedelme évi 12 forintot tett ki, 1797-ben – Körmendi József kvártélymester kérésére – 

emelték fel 20 forintra.
1006

 1804-ben új tisztségként jelent meg a kéményseprő, aki évente 6 

forintos fizetést kapott. A szigetvári tisztségviselők fizetése fokozatosan emelkedett tehát a 

század végéig, 1797 után azonban bizonyos mértékű csökkenés tapasztalható. A személyi 

jellegű kifizetések 1782-ben 533, 1792-ben 739, 1794-ben 979 forint, 1804-ben összesen 878 

forint terhet jelentettek a városnak.
1007

 Ezek az adatok is hűen tükrözik az úrbéres konfliktus 

költségvonzatait. A peres időszak alatt többet költött a város a tisztségviselőire, elsősorban a 

jogi képviselet ellátóira, a kapcsolati tőke építőire, illetve ennek járulékos vonzataira. 

Festetics Lajos halála, illetve a birtokosváltás után racionalizálni lehetett az olykor – a város 

bevételeihez és költségvetéséhez képest – túlméretezett fizetéseket. A főtisztviselők, a bíró és 

az esküdtek járandóságának kifizetése „Réghi mód szerént” minden újév első napján 

történt.
1008

  

Szigetvár birtokosai nem minden esetben tartották tiszteletben a magisztrátus függetlenségét. 

Nem riadtak vissza olykor a durvább módszerektől sem, abban az esetben, ha úgy érezték, 

hogy a város elöljárói ellenükre cselekszenek. A pereket általában támadásként értékelték. 

Előfordult, hogy veréssel fenyegették meg a város bíróját, jegyzőjét („míg egyet rughat, addig 

vereti”), arra az esetre, ha pereskedni mernének.
1009

 A hasonló eljárások Neffczern idején nem 

voltak jellemzőek, elsősorban Szily Ádám és az idősebb Festetics Lajos élt velük. 

 

A város az 1730-as évektől, Czindery kinevezésétől kezdve képviseltette magát a vármegyei 

gyűléseken. A megyei adó kivetését, a repartitiot és a beérkezett adók elszámolását tárgyaló 

gyűléseken vett részt a város küldöttje, aki – értelemszerűen – vagy a bíró, vagy a jegyző, 

számadások bemutatása esetén pedig a perceptor volt. Előfordult, hogy a bíró és a jegyző, 

illetve, hogy a jegyző és a perceptor együttesen képviselte a várost, illetve olyan is, hogy a 
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bíró az egyik esküdttel utazott.
1010

 Ez egyébként teljes mértékben alkalom- és személyfüggő 

volt. 1748 és 1750 között például Szalay Márton és Kalabár György esküdtek számos esetben 

képviselték különböző grémiumokon a várost,
1011

 megbízásuk nem volt meglepő, ugyanakkor 

a jegyző, Gannai is ment megyegyűlésekre.
1012

 Ott tartózkodásukra napidíjat (diurnum) 

kaptak, átlagban – a távolságtól függően – naponta 50-75 dénárt,
1013

 1749 után már 1 

forintot,
1014

 de az is előfordult, hogy egy összegben kapták meg előre az apanázsukat.
1015

 A 

napidíj nagysága esetenként tehát változott, annak ellenére, hogy az urbárium kimondta, hogy 

a város ügyében eljáró embereknek 18 dénárt kell fizetni.
1016

 A napidíjon felül természetesen 

fizette a város az útiköltséget (vectura) is.
1017

 1749-től a megyén belül már saját kocsis 

szállította a magisztrátus tagjait. Az urbárium arra is felhívta a figyelmet, hogy csakis a 

ténylegesen a város érdekében tett eljárások után vegyék igénybe a napidíjat, „a diurnumnak 

felvétele kedvéért, a közösség kárára és terhére haszontalan kiküldetéseket maguknak szerezni 

nem szabad, tehát a napi bér és a szállítás csak a város szükséges dolgaiban engedtetik 

meg.”
1018

  

A tapasztalat azt mutatja, hogy a bíró és a jegyző magasabb napi díjazásban részesült a 

perceptornál.
1019

 Ha Bécsbe menesztett a város küldöttséget, akkor nagyobb napidíjat 

határoztak meg, 1743-ban napi 4-4 forintot. Ebben az évben Petinger bírót és a város egy 

másik tekintélyes polgárát, a korábban többször is bírói címet viselő Pozsonyi Antalt 

delegálták. Útra bocsátásuk előtt megesküdtették őket, hogy bölcsen, becsületesen, a város 

érdekeit mindenekelőtt tartva, a pénzüket jól beosztva végzik dolgukat, és még arra is 

kötelezték őket, hogy meggyónjanak.
1020

  

 

2. Igazságszolgáltatás  

A magisztrátusnak a kamarai igazgatás alatt nagyobb önállósága volt igazságszolgáltatási 

ügyekben, 1749-től azonban már az aktuális tiszttartóval is egyeztetnie kellett bizonyos 
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ügyekben. A vármegye viszonylag ritkán szólt bele a helyi igazságszolgáltatásba, a 

magisztrátus ítéleteit nem bírálták felül. Ez utóbbira is találunk azonban példát. Kaposi Kata a 

Rózsa fogadóból 150 forintot, majd igen sok deszkát ellopott, a fogadós kára 230 forint volt. 

Mivel az asszony nem tudott fizetni, elárverezték a házát, az összegből kielégítették a 

károsultakat, illetve más adósait. A vármegye azonban felülbírálta az ítéletet, mivel ők nem 

látták bizonyítottnak a tettességet. A sedria úgy határozott, hogy Kaposi Kata számára vissza 

kell adni a házat. Az ítéletet igencsak sérelmezte a város.
1021

  

A magisztrátus különböző ítéleteket hozhatott az általa tárgyalt ügyekben, általában kisebb-

nagyobb mértékű fizikai büntetéseket (bot-, pálcaütés) vagy áristomba való elzárást. Előbbit 

botrányokozás, verekedés, utóbbit adósság meg nem fizetése esetén. Természetesen az 

elítéltek kevésbé szerették a pálcaütést, nem egyszer kérték, hogy az enyhébb ügyekben 

standardnak számító 12, vagy súlyosabb esetben 24 pálcaütést inkább változtassa egy napi 

áristomra.
1022

 Pénzbüntetés esetén azonban előfordult, hogy – pénzhiányra hivatkozva – 

inkább a pálcázást választották.
1023

 Súlyosabb ügyekben általában 50 pálcaütés volt a büntetés, 

Szigetváron viszonylag ritkán róttak ki ilyet. Ebbe a kategóriába tartozott például Fischer 

Károly borbély ügye, aki 1750-ben Pozsonyi házánál hangoskodott, a magisztrátust ostobának, 

tudatlannak nevezte, majd Gregorics Antal házához ment, és az esküdtet „gyilkos szándékbul” 

megtámadta. Miután a strázsák elfogták és elvitték, az utcán a magisztrátust és az egész várost 

szidta.
1024

  

Az országos és regionális tendenciáknak megfelelően a férfiak bot-, illetve pálcabüntetésben 

részesültek, a nőket, fiatalokat korbáccsal (Carabaatschstreichen) fenyítették, Szigetváron 

pedig leginkább bikacsökkel.
1025

 A megveretés a város főterén, a piacon történt.
1026

  

Az erkölcsi vétségek ellen hangsúlyosan fellépett a magisztrátus. Általában érzékenyen 

reagáltak arra, ha valamely szigetvári polgár más településen vitt véghez büntetendő 

cselekményt, és így a „Város gyalázattyára és szégyenére” cselekedett.
1027

 Azokat, akik 

nyilvánosan káromoltak, másokat megsértettek, egyrészt pénzbüntetésre ítélték, másrészt 
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(főleg, ha az köztéren, sokak előtt történt) nyilvános megkövetésre, bocsánatkérésre 

kötelezték.  

A templom előtti botrányos viselkedések esetén „halmazati” büntetésként változó mennyiségű 

gyertyát kellett a plébános számára adni.
1028

 A század vége felé egyre inkább a turbéki 

kápolna volt e büntetés „célintézménye”.
1029

  

Érzékenyen reagált a magisztrátus arra is, amikor 1744-ben két fiatalról kiderült, hogy 

rendszeresen loptak a templomból. Február 24-én a vasárnapi mise alatt mindkettejüknek 

nyakukban egy táblával kellett állniuk, szüleiknek pedig meg kellett fizetniük az okozott 

kárt.
1030

 A század vége felé már differenciálták a különböző felekezetűek erkölcsi vétségeit, 

illetve azok büntetését. Az országos valláspolitikai elvekkel párhuzamosan változott a 

katolikus egyház privilegizált helyzete a büntetések tekintetében. A szerb Paulovics István 

felesége 1796 májusában „országos kurvának” nevezte Sásdi Márton feleségét. Mivel ezt 

bizonyítani nem tudta, 4 forint büntetését az ortodox templom számára kellett megfizetnie.
1031

  

A paráznaságot is szigorúan büntették. E bűnbe esett nőszemélyt a közösség kivetette 

magából (hasonló eljárást tapasztalunk majd a szigetvári zsidóság esetében is). 1749-ben 

Muráczy nevű szigetvári lakos felesége a kanizsai kapunál őrt álló katonákkal került intim 

viszonyba, emiatt a magisztrátus először megverettette, majd ezt követően kiközösítette („ki 

késértessék”) őt a városból.
1032

 Hasonló büntetést kapott ebben az évben Rab Marinka is.
1033

 

A házasságtörés megítélésében már nem voltak ennyire következetesek. Érdekes helyzetet 

teremtett Paiszler Péter esete. A fiú mesterséget tanult Spolarics Györgynél két éven keresztül. 

Ez alatt Spolarics felesége elcsábította őt. Mikor kapcsolatuk kitudódott, Paiszlert megverték 

az utcán, anyjának 10 forintot kellett fizetnie a borbélynak a kezelésért. Paiszlerné 

felszólította Spolarics feleségét, hogy mint vétkes csábító, fizesse meg a kárt, de az csak 

különböző materiákban (vászon, ruha) szándékozott őt „lassanként” kárpótolni. Közben 

Spolarics is megtudta „feleségének inasával való elkövetett fajtalankodását”, illetve az anya 

igényeit, és azt ígérte, beszáll a felmerült költségekbe. Az ügy végül elrendeződött, amiben 

szerepe volt annak is, hogy a férj nem akart példát statuálni, mindent elkövetett a csendes 

rendezés érdekében, és mint befolyásos kézműves, és ezt el is érte.
1034
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 Vö. Vipocs Mátyás feleségének esete. SML V. 78. Prothocollum, 1754.  
1029

 SML V. 78. Prothocollum, 1795-1797. több helyen.  
1030

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 134.  
1031

 SML V. 78. Prothocollum 1795-1797. 55.  
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 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 174.  
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 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 183.  
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 SML V. 78. Szigetvár város iratai 1765-1799.  
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Büntették a babonaságot is. 1795-ben Pap János azzal vádolta meg Karádi Márton feleségét, 

hogy ellopta a párnáit. Abból következtette ki az elkövető személyét, hogy azt Berta György 

felesége kártyán kivetette. A vádak nem igazolódtak be, a jóslásba bocsátkozó asszonyt hat 

korbácsütésre ítélték.
1035

 1796-ban megbüntették Pap János fiát, mert jegyesét becsapta. Azt 

mondta neki, azért nem veheti el, mert beteg. Ez azonban nem volt igaz, és 10 botütésre 

büntették, majd meg kellett követnie a lányt.
1036

  

Igen súlyosan büntették azokat, akik nem tartották tiszteletben a vasárnapokat, és az 

ünnepnapon munkát végeztek. Előfordult, hogy szerbeket szankcionáltak emiatt, de 

katolikusokat is büntettek.
1037

 Rácok számára például egy már kiszabott, enyhébb büntetés 

után, elrettentésként komoly tételeket helyeztek kilátásba 1750-ben. Ha az ünnepnapon 

dolgoztak volna, büntetésként 50 pálca (férfi) vagy 50 bikacsök (nő) büntetést szenvedtek 

volna el, továbbá 12 font viaszgyertyát kellett volna beadniuk a templomnak.
1038

 II. József 

uralkodását követően csökkentek az ezzel kapcsolatos büntetések.  

A magisztrátus ténykedését nem kísérte mindig egyetértés, előfordult, hogy megkérdőjelezték 

döntéseiket, egyes szigetvári polgárok pedig akadályozták a tanács munkáját. 1752-ben 

például amikor új iskolamestert vett fel a magisztrátus, néhány helyi polgár meggátolta a 

beiktatását, és a már megkötött szerződés realizálását. A városi tanács a vármegyéhez fordult, 

részben hogy rója meg az ellenszegülőket, részben hogy állítsa helyre és stabilizálja a 

magisztrátus tekintélyét („a már jelentett Iskola-Mesternek fogadását ellenző Város lakosit 

abbéli közönséges Javunk ellen tett indulattyoktul Magistratualis Authoritásával el tiltani, 

kövekezőképpen minket azon szándékunk tellyesétésében stabilizálni méltóztassék ”).
1039

  

A század elején az igazságszolgáltatási ítéletekkel, közigazgatási határozatokkal nem 

elégedett feleknek joguk volt a provizoriátushoz fellebbezni, ahonnan a pécsi prefektúrához 

fordulhattak.
1040

 Szigetvár mezőváros élére adminisztrátort jelölt ki az uralkodó 1739-ben, 

Czindery Ignác Ferenc személyében. Hivatalba lépése után az ő vezetésével ülésezett a 

senatus. Ebben az időszakban az adminisztrátor által, míg a 18. század közepétől a földesúr 

által vezetett úriszékhez lehetett fellebbezni. A birtokos a kamarai igazgatás joggyakorlatát 

vihette tovább (Dominus eorundem Terrestris Dominalem Sedem celebraverit penes priorem 

Cameralis Administrationis usum permaneant, postquam Sedes Dominalis celebrata fuerit, et 

                                                           
1035

 SML V. 78. Prothocollum 1795-1797. 4.  
1036

 SML V. 78. Prothocollum 1795-1797. 22.  
1037

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 202, 204, 205. A vasárnap megülése elvárás volt minden településen. 

Az ez ellen vétőket, mint a nyilvánvaló nyugalom megrontóit, megbüntették. Vö. Tessedik, 207.  
1038

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 202.  
1039

 SML V. 78. Instantiae ad Comitatum Simighiensem, 1752.  
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 Németh, 1903. 336.  
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ad Comitatum res ejusmodi devenerit).
1041

 Miután magánbirtokos kezébe került Szigetvár, a 

város tanácsa megtarthatta bizonyos ügyekben az ítélkezési jogát, a komolyabb peres ügyeket 

azonban már a földbirtokos által vezetett úriszék tárgyalta. Előfordult olyan eset 1785-ben, 

hogy a magisztrátus nem tudott dönteni, ezért felkérték Festetics Lajost, hogy adjon tanácsot, 

ő azonban kizárólag apellationalis judex-ként (fellebbezési bíró) nyílvánult meg, ilyen 

minőségében viszont a birtokos máskor is készségesen válaszolt.
1042

 Festetics Lajos 

rendelkezett pallosjoggal (jus gladii), melyet a család böhönyei birtokán tartott úriszékein 

gyakorolhatott.
1043

  

Ha az elöljárókat megsértették, különböző mértékű büntetést szabtak ki, attól függően, 

nyilvános volt-e a sértés, megbánta-e az elkövető a tettét, először vagy sokadszor fordult-e elő. 

A büntetés lehetett botütés (12 és 35 között), elzárás (12 órás és 3 napos között), illetve 

pénzbüntetés (3 forint), továbbá – általában nyilvánosan, a vásártéren (publice in foro) – meg 

kellett követni a sértettet.
1044

 Abban az esetben, ha nemes ember sértette meg a város 

elöljáróit, a magisztrátus a vármegyéhez fordult, és azt kérte, hogy figyelmeztessék az 

elkövetőt. Dömötör László például 1752-ben sértegette a tisztviselőket, a „kösséghet 

bujtogatja”, emiatt a megyéhez küldött panaszt a város.
1045

  

Az 1750-es évektől az úriszék első fokon tárgyalta általánosságban a pénzekkel kapcsolatos 

ügyeket, mint például a kölcsönökkel, adósságokkal kapcsolatosakat, a perceptorok 

elszámolási problémáit. Gyakran kerültek a birtokos elé – másodfokon – erkölcsi vétségek 

(káromkodás, sértés), határviták, szomszédok közötti egyenetlenségek 

(„szomszédságtalanság”), de ide került mindazon konfliktus, amit a falu bírója vagy 

magisztrátusa nem tudott mindkét fél megelégedésére lezárni. Jó példa erre Rákóczi Simon és 

Lengyel István ügye, akik nem tudtak megegyezni egymással szomszédos szántóföldjeik 

határaiban. Rákóczi először a bírót hivatta, aki a „Város mérő lánczával” („melyet a föld 

méretésének alkalmatosságával a N. Vármegyétől vettünk”) kimérte a területet, Lengyel 

azonban ennek az eredményét nem fogadta el. Ezután a tiszttartót hívták ki, aki tanúk 

jelenlétében megjelent a helyszínen, de Lengyel már előre közölte, hogy nem fogadja el az 

eredményt, még akkor sem, ha mérnököt hivatnak. Az ügy két okból került az úriszék elé, 

                                                           
1041

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 809-810.  
1042

 „én apellationalis Bíró lévén sem Tanáts adó, sem Prókátor nem lehetek, mind azon által azt, amit ugy mint 

Bíró tudok, emlékeztethetem.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 770.  
1043

 „Notum est Comitatui, notum ipsis quoque Oppidi Szigethi Incolis, Dominum Terrestrem Privilegio Juris 

Gladii usu roborato gaudere … Judex Magistratusque … cum praejudicio Juris Gladii Dominalis semet 

immitteret.” BMMI Sz. 58. 151. 1. 979. Ennek ellenére a vármegye nem tartotta nyilván a Festetics család 

toponári vagy szigetvári pallosjogát, csupán a böhönyeit. Az általunk ismert böhönyei pallosjogú bíráskodás cím 

alatt szereplő iratokban azonban nem szerepeltek sem szigetvári, sem toponári ügyek. SML IV. 10. r.  
1044

 Ilyen jellegű ügyekre példa: SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 143, 181.  
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egyrészt a határvita miatt, másrészt Lengyel „istentelen” káromkodása miatt („hogy az 

ifjabbak több efféle gonoszságokat ne tanulhassanak, és más jobb erkölcsü emberek is az eő 

szomszédságában békességben maradhassanak”).
1046

  

 

Mindenki, aki Szigetváron akármilyen házzal vagy telekkel rendelkezett, köteles volt a 

városlakók terheiből kivenni a részét.
1047

 Ez alól azonban kivételt jelentettek a várban 

szolgáló tisztek, akik viszont adómentességet élveztek.
1048

 Tehát aki megfelelt a szigetvári 

„polgárság” kritériumainak, azt városlakónak tekintették. Nem differenciáltak ebben a 

tekintetben, a magisztrátus külön ki is emelte, hogy azok a cigányok, zsidók, akik itt laktak, 

azokat is polgárnak kellett tartani.
1049

 Ezt az elvet a Caraffa-commissio is megfogalmazta (aki 

a város lakója, az polgár, azzal a különbséggel, hogy a bizottság csak keresztény polgárokban 

gondolkodott).
1050

 Ez sajátossága Szigetvárnak, hiszen más mezővárosokban (mint például 

Kanizsán) a polgár egy kiváltságos réteget jelentett.
1051

  

A kamarai és az egyházi épületek, továbbá a várbéli tisztek és a nemesek birtokában lévő 

telkek és házak értelemszerűen adómentesek voltak. A Caraffa-commissio állásfoglalása 

szerint majdnem mindenkinek ki kellett volna vennie a részét a kötelezettségekből társadalmi 

állástól és foglalkozástól függetlenül („Cives contribuere teneantur, non minus omnes et 

singuli, cujuscunque Status, Dignitatis, Conditionis, Professionisque sint, si Domos Szigethi, 

aut in Suburbio susceperint, intuitu horum, non aliter, quam Cives considerandi, atque 

obligati sint juxta suarum Domorum proportionem, fundorumque civilia onera perferre”).
1052

 

Kivételt a commissio szerint csak az egyházhoz tartozó házak, tudniillik a plébánia épületei, 

az itteni rendek épületei (fundique Parochiales et Ecclesiastici) és a kamarai épületek 

jelentettek. Ez – mint láthattuk – a gyakorlatban is hasonlóan történt. A taxa tolerantialis
1053

 

bevezetése óta Szigetváron a zsidóknak a többi polgártól részben eltérően kellett adót 
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 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 207.  
1046

 SML V. 78. Instantiae ad Sedem Dominalem, 1792.  
1047

 Quicunque domos vel fundos haberent, cuiuscunque status aut conditionis, ad communia tamen civilia onera 

obligarentur”; SML XIII. 8. Czindery család iratai. Fasc. 156. No. 6135. „mert mihelyest valami Purger 

embertül valami birattatott, vagy most is birattatnék, leg ottan tőle adózni kelletik. SML V. 78. Neffczern pere, 

501.  
1048

 Éppen ezért okozott felháborodást, hogy Decleva katonatiszt az 1720-as évek elején egyszerre két házat 

vásárolt, így két „contribuens fundus” kikerült az adóztatás köréből.  
1049

 Uo. „Sic Zingani, Judaei et alia fex hominum hic reperibilis pro civibus reputari deberent.” SML XIII. 8. 

Czindery család iratai. Fasc. 156. No. 6135. A faex, fex kifejezés valamely anyagnak, illetve csoportnak a 

legrosszabb részét jelenti (pl. Milton: Defensionem Regiam. 1. 68. 13-17. faex plebis). 
1050

 „Omnes in eo [sc. Szigetvár] habitantes, Con Cives.” SML XV. 4. 58.41.1. 5.  
1051

 Vö. Kaposi, 2006.  
1052

 Uo.  
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fizetniük,
1054

 a város határában történt legeltetés és a közös tulajdon használata után viszont 

nekik is fizetniük kellett („a közös teherből vegyék ki a részüket”).
1055

 A helyi zsidóságnak a 

házikasszába (cassa domestica) fizetett háziadót is kellett teljesítenie, más adót azonban nem 

kellett a város felé fizetniük.
1056

  

A város adójának kivetése, a portio meghatározása az adott év elején történt, általában február 

hónapban. Ekkor az egész közösség megjelent, és mindenki számára kihirdették a portio 

mértékét, illetve a mentességet élvezők névsorát. Szigetvár magisztrátusa – hasonlóan más 

településekhez és uradalmakhoz – bizonyos esetekben eltekintett egyes személyekkel 

kapcsolatban az adó befizetésétől. Két jellemző okot, körülményt ismerhettünk meg ezzel 

kapcsolatban, egyrészt az illető szociális helyzetét, szegénységét, illetve azt, ha valamilyen 

természeti katasztrófa, tűzeset miatt súlyos anyagi helyzetbe került. Másrészt abban az 

esetben is eltekintettek olykor az adókivetéstől, ha valamely közösségi ügyben sokat 

fáradozott, kiérdemesült férfi idősebb kora miatt már nem volt képes a szükséges összeget 

előteremteni. A közösségek és az uradalmak ezeket a szokásokat már tradicionálisan 

alkalmazták.
1057

 Így cselekedett például a magisztrátus Kupusz Márton esetében. A Kupusz 

család hosszú időn keresztül vett részt tevékenyen a város életében, Márton öregségére nézve 

pedig eltekintettek az adója befizetésétől 1750-ben és 1751-ben.
1058

 Voltak olyan évek is, 

amikor több embert is felmentettek a portio-kötelezettség alól.
1059
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3. Incolatus, polgárság  

Mint azt korábban láthattuk, a Kamara ügyelt arra, hogy megfelelő mennyiségben éljenek, 

telepedjenek le, illetve maradjanak hosszabb távon kézművesek Szigetváron, a beköltözésbe 

azonban ténylegesen – talán a Caraffa-commissio elvi végzéseit leszámítva – nem szóltak 

bele. A városban újonnan letelepedni kívánók kérelmét a század első felében a szigetvári 

magisztrátus bírálta el. A letelepedni szándékozónak a tanács elé kellett járulnia, és el kellett 

fogadnia az általuk szabott feltételeket, azaz tudomásul kellett vennie adófizetési és egyéb 

szolgáltatási kötelezettségeit („meg adja, ami reaja esik”). 5 forintnyi taksa (purgerpénz) 

befizetése után megkapta a polgárlevelét (Purger levelit).
1060

 A város közösségébe való 

felvételt incorporatio-nak nevezték.
1061

 Az új lakosok egy évre mentesek voltak a 

kvártélyozás terhe alól, kivételt jelentett az, ha nagyobb katonai csapatok vonultak át a 

városon, ez esetben ők is ugyanúgy tartoztak a szállásadással.
1062

  

Az újonnan letelepedett lakosokkal szemben nagyobb elvárások voltak, esetükben az elöljárók 

megsértése fokozottan súlyos esetnek számított. 1749-ben a frissen beköltözött Kun Vencelt 

például azért jelentették fel a magisztrátusnál, mert állítólag arról beszélt, hogy nem kívánja 

követni a város vezetőinek parancsolatjait. A magisztrátus – a szokásosat meghaladó 

mértékben – 50 botütésre ítélte Kunt, amihez hozzátette, hogy a következő ilyen alkalmat 

követően el kell költöznie a városból.
1063

  

Az 1739. január 22-én tartott úriszék alkalmával szabályozták a betelepülők, beköltözők 

státuszát. A hiányosan adminisztrált lakosság-jegyzékek, illetve a hiányosan fizetett adók 

miatt az úriszék megszabta, hogy a tanácsnak pontosan kell vezetnie az új lakosok neveit, 

szolgáltatásait (ez azonban sajnos még ezután sem történt meg).  

A 18. század második felétől kezdve azonban már megváltozott ez az állapot. Elméletben 

Neffczern és Szily is fenntartotta a beleszólási és előzetes hozzájárulási jogát, de gyakorlatban 

a város továbbra is élhetett a letelepedés eldöntésének és a befogadásnak a jogosítványával. 

Díszes iratban engedélyezte a városi magisztrátus a letelepedést, amelyben igaz polgárrá 

fogadták a kérvényezőt (pro Justo et vero Cive acceptaremus / Justo et vero Incola Nostro 

acceptaremus … in gremium nostrum recipimus). A bizonyságlevelekben kihangsúlyozták, 

hogy a letelepedettnek lehetősége van a kereskedelem „szabad” és a kézművesség „békés” 
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gyakorlására (quam et Ordinationem Libertatum Quaestum Suae Professionis pacifice 

exercere). Feltételként annyit kötöttek ki, hogy az új polgár ne akadályozza tevékenységében 

a többi szigeti lakost (sine Impedimenti aliorum Civium / et in futurum sine ullo incolarum 

Nostrorum Impedimento).
1064

 A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy már Szily idején is 

előfordult, hogy a birtokos költöztetett be embereket. A magisztrátus egy, a vármegyéhez írt 

kérvényében arról panaszkodott, hogy két olyan telket, illetve házat, melyet korábban a 

birtokos a városlakóknak árendába bocsájtott, 1762-ben átadott „Ujj polgároknak, a’ kik a 

Városi Contribuensektül seclusim vannak”, és ők saját maguk részére házat építettek. A 

forrásból kiderül, hogy ebben az esetben Szily által eszközölt incolatusról volt szó.
1065

  

Mint korábban említettük, Neffczern idején az úrbéres per ítélete kimondta a szigetiek szabad 

adásvételi jogát a városbeli házak tekintetében,
1066

 de ugyanez az ítélet kimondta azt az elvi 

lehetőséget is, hogy a birtokos tisztjének engedélyét és hozzájárulását (consensus) is ki kell 

ez ügyben kérni. Ez bevett szokásnak számított a korszakban. Volkra Ottó veszprémi püspök 

például 1712-ben Veszprém várossal szemben megfogalmazott követelései között az első 

pontban mondta ki, hogy „Senki lakóvul az városban be ne jőjen az főldes úr híre nélkül, és 

valaki itten le teszi magát, tartozék az hűségre, addigh mígh itten lakik.”
1067

 

 

Ténylegesen Szily kezdte meg az incolatus saját jogkörbe vonását, Festetics Lajos pedig már 

teljesen magának vindikálta ezt. Az 1780-as évek és az 1790-es évek fordulójától egyre több 

konfliktus származott a beköltözésekből. Festetics – mint láthattuk – bele kívánt szólni abba, 

hogy ki költözhet be a városba, kit tekinthetnek városlakónak. Utasítása egyértelmű: „Senkit 

incolatussal ne bíztassanak, senkinek meg ne engedjék a bejövetelt!” Úgy gondolta – 

ismételten az urbáriumra hivatkozva –, hogy ha valaki le akar telepedni a városban, először a 

földesúrhoz kell fordulnia engedélyért, ő állítja ki a lakhatási engedélyt, és a kérelmezőnek 

majd ezzel kell felkeresnie a városi tanácsot. Azt látjuk, hogy 1786-1787-től egyre 

gyakrabban kizárólag Festeticset keresték fel a letelepedni szándékozók, és a városnak már 

csak a birtokos beleegyezése után lett tudomása a beköltözésről. Festetics el is utasított 

letelepedésért folyamodó embereket. Érdekes ebből a szempontból Matthias Lortz esete. 

Pécsen élt, fésűsként tevékenykedett, ott volt háza is, de megélhetését biztosabbnak látta más 

városban. Ezért felkereste Toponáron Festetics Lajost, hogy hadd költözzön Szigetvárra, hadd 

vásároljon ott lakást. Festetics azonban durva szavakkal visszautasította: „… ugyis elég sváb 
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van Szigetben én többet oda nem engedek. ”
1068

 Lortzot többszöri kérvénye után sem engedte 

Szigetvárra költözni.  

1794-ben Kóczián Mátyás utódai el akarták adni az egykori bíró házát, amire több magas, 400 

forint feletti ajánlat is érkezett (köztük egy pécsi polgár 401, az istvándi kapitány, újfalusi 

tiszttartó 460 forintot kínált), de a birtokos figyelmen kívül hagyta a vagyonosabb incolatusát, 

és a pécsi ajánlatot engedélyezte, amivel 60 forint kár érte az eladókat. Ezt az esetet azzal 

magyarázták a megkérdezett tanúk, hogy a birtokos nem engedi a vagyonosoknak az 

incolatust „kik jobban contribuálhatnának”, hozzátették, hogy ez Festetics Lajosnak szokása 

volt. Ezt szokásnak nem nevezhetjük, ám valóban máskor is előfordult hasonló (Szathmári 

Sándor például 210 forintot vesztett a birtokos miatt háza és szőlője eladásával).
1069

  

Festetics Lajos negatív megnyilvánulásai a kérvényekkel kapcsolatban – érthetően és joggal – 

igen nagy súlyt kaptak a város panaszaiban. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy a 

birtokos az említett időszakban támogatott is beköltözéseket, igaz nem nagy számban. 1795-

ben például kettőt, egyrészt a pécsi Schel Mihály ácsmesterét, másrészt a pécsváradi 

Psenicsnyák József gombkötő mesterét, majd a következő évben szintén érkeztek új polgárok 

a városba.
1070

 Azért fontos megemlíteni őket, mert rámutat Festetics Lajos igen ambivalens 

telepítési politikájára. Festetics Lajosnak nem az egyes nemzetiségekkel volt problémája, bár 

ha konkrét személlyel konfliktusba került, gyorsan beillesztette érvrendszerébe a nációra, 

felekezetre jellemző topikus sértéseket. A birtokos mereven tartotta magát ahhoz az 

elképzeléséhez, hogy egyes mesterségek művelőit csak korlátozott számban tűri meg a 

birtokán.
1071

 Mint arra már rámutattam, a konkurenciát akarta az egyes mesterségek esetében 

elkerülni. Két-két mesterembernél többet – ha lehetősége volt rá – szinte egyáltalán nem 

engedett megtelepedni a városban, ha mégis, akkor annak komolyabb okai voltak. Festetics 

Lajos azokat a beköltözéseket támogatta, amelyeket szükségszerűnek érzett. Amelyeket nem, 

azokat – a vérmérséklete szerint – igen határozottan utasította el. Ebben az esetben Schel 

Mihályét azért támogatta, mert az építkezések következtében szükség volt ácsmesterre, főleg 

azért, mert csak kettő volt a városban, gombkötő pedig csak egy.  
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A beköltözés elutasításakor birtokpolitikai elvek is vezethették. 1791-ben vett házat 

Szigetváron Zadubánszky János, de az aktus csak utólag került Festetics elé engedélyeztetésre, 

aki emiatt elutasította, és azt üzente, Zadubánszky sosem fogja megkapni az incolatust 

(„tanulják meg a rendet, mert ez itt tsupa nyakasság”).
1072

 A birtokos döntésében szerepet 

kaphatott egyrészt érthető felháborodása az utólagos értesítés miatt, másrészt az a tény, hogy 

Zadubánszky a Czinderyek magyarújfalusi tiszttartója volt. Festetics Lajos pedig tisztában 

volt vele, hogy Nagyatád, Magyarújfalu, Bürüs birtokosai 1749 óta nem tettek le arról, hogy a 

város birtokosai legyenek, ahogy ez majd később, 1832-ben be is következett.
1073

  

A letelepedési kérelmekben általában ugyanazon sémák kerülnek előtérbe. Az engedélyért 

folyamodó a bemutatkozás (neve, vallása, foglalkozása) és indokainak kifejtése után 

kihangsúlyozza lojalitását, engedelmességét, hogy a birtokos és a város közössége érdekében 

fog élni, cselekedni („mesterségem után böcsületessen el élhetek, és mint a Tekintetes 

Uraságnak, mint pedig a Publicumbéli tereh viselésnek eleget tehetek”).
1074

  

A szigetváriak az egész korszakon át megtarthatták azt a jogukat, hogy a városban lévő 

házakat és telkeket szabadon adhatták-vehették, igaz a 18. század végén ez is módosult, 

amikor Festetics Lajos és a város között nagyon elmérgesedett a helyzet, a birtokos igyekezett 

a városnak ezt a jogát elvitatni.  

 

A 18. század végén a számos perbeli veszteség és az a tény, hogy úrbéres viszonyukon 

képtelenek voltak módosítani, változtatásra sarkallta a szigetváriakat a város igazgatásában is. 

Ennek legfőbb oka a városi tanácsnak a közös ügyekben való eredménytelensége és bizonyos 

fokú gyengesége volt. Úgy tűnik a szigetváriak a magisztrátus alacsony létszámát is 

kifogásolták („amely ugy is gyarló számban vagyon”).
1075

 Arra törekedtek, hogy álljon fel egy 

olyan grémium a város vezetése mellett, amely a város lakosságát jobban reprezentlja, szívén 

viselve a helyiek céljait, és állandó szorgalommal képviseli kivétel nélkül mindenki ügyét. 

Ennek érdekében felállítottak egy új testületet, melyet a városban lakó „három nemzet”, a 

magyar, a német és a horvát alkotott 10-10 fővel, és akiket a városlakók választottak.
1076

 Az 

így létrejött 30 fős tanács mintegy külső tanácsként vagy választott közösségként 

funkcionált.
1077

 A forrásokban mindkettő elnevezés előfordul.
1078

 Tagjai eskütételben 
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kötelezték magukat, hogy mindenben a lehető legjobb tudásuk szerint járnak el. A 30 fős 

„külső” tanács a város bírájának és tanácsának tudtával, beleegyezésével és támogatásával állt 

fel. A célok, az érdekek és a sérelmek is közösek voltak. A felállítása itt nem a 

magisztrátussal szemben történt, hanem éppen annak megerősítését, reprezentatívabbá tételét 

szolgálta. Szigetvár tehát ezáltal valódi közösségként lépett fel. A forrásaink azt mutatják, 

hogy igen nagy személyi átfedések tapasztalhatók a magisztrátus, illetve a választott közösség 

tagságában. Az országosan tapasztalt szabályoknak megfelelően adott évben nincs egyezés a 

személyi állományban, de a városi tisztségekben már megfordult polgárokat találunk a 

„harmincak” között is. Sőt, egyértelműen kijelenthető, hogy elsősorban a szabad királyi városi 

kandidációért küzdő, a birtokossal a legintenzívebben konfrontálódó szigetiek voltak a tagjai, 

1795-1796-ban péládul többek között Bencze György, Kaposi Mihály, Kecskés János, 

Kollonics Antal, Rákóczi Simon, Szalai György, Zóka Antal.
1079

  

Gyűléseiken ritkán vettek részt teljes számban, ám a húszat majdnem minden alkalommal 

elérte létszámuk, ez pedig azt bizonyítja, hogy a tanács tagjai komolyan vették a feladatukat. 

Az előbb felsorolt polgárok szinte mindegyik összejövetelen részt vettek az 1790-es 

években.
1080

 Mindebből az tűnik ki, hogy a külső tanács egy újabb fórumot jelentett a 

Szigetvár sorsával és Festetics Lajos birtokpolitikájával elégedetlen polgárok számára, és 

felállításával a saját pozíciójukat akarták megerősíteni, biztosítani, hogy törekvéseik 

hangsúlyosabban jelenjenek meg. A létrehozásával némiképp Festetics Lajosnak és a 

vármegyének is üzentek, akik többször is a magisztrátus, illetve kis számú, ám befolyásos 

szigeti polgár magánakciójaként mutatták be az úrbéres vitákat.  

Így tehát a külső tanács vagy választott közösség nem a belső tanács ellenőrző szerveként 

funkcionált, hanem éppen a magisztrátus presztízsének és érdekérvényesítésének 

megerősítéseként. A Festetics Lajossal folytatott küzdelem nagyobb, erősebb kohézióként 

hatott, mint bármiféle potenciális elégedetlenség a város befolyásosabb polgáraival szemben. 

Természetesen voltak viták, ellenérdekeltségek egyes tisztségviselők befolyásával 

kapcsolatban,
1081

 ám nagyobb összhang alakult ki a birtokos személyével és 
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birtokpolitikájával szemben. Festetics Lajos sokat tett ennek az egységnek a megbontásáért, 

de nem ért el számottevő eredményt.  

A 19. század első negyedében jelentős változáson ment át e külső tanács összetétele. Ekkor 

már nem a nemzetiségi felosztás volt az elsődleges, hanem „virilista” alapon a 

legvagyonosabb iparosok és elsősorban céhtagok alkották a harmincakat.
1082

  

 

4. A mezővárosi közigazgatás sajátosságai Somogy vármegyében a 18. században 

A városok, illetve a városi társadalom helyzetét, minőségét meghatározta az önkormányzat 

jellege és kiterjedtsége is. A somogyi városok egyikében sem beszélhetünk független 

magisztrátusokról. A tanácsok felállítását az országban kialakult gyakorlat jellemezte, azaz a 

birtokos jelölteket állított, a lakosság pedig a kandidáltak közül választott. A 18. században 

csak ritkán találkozunk Somogyban azzal, hogy egyes tisztségeket specifikusan végzettség, 

képzettség alapján töltöttek be, kevésbé érvényesültek szelekciós folyamatok.
1083

 Kivétel ez 

alól a jegyzői tisztség, melyet a század utolsó negyedében igyekeztek jogvégzett emberekkel 

betölteni. A magisztrátusba elsősorban a helyi társadalom alkalmas (olykor kevéssé alkalmas) 

tagjai kerültek. Szigetvár, Kaposvár, Nagyatád esetében beszélhetünk egyfajta elitről, amely 

meghatározta a város politikáját.  

A somogyi városok közül csak kevésben, ott is a 18. század utolsó évtizedeiben állt fel a 

magisztrátus mellett külső tanács vagy választott közösség. Szigetvárt leszámítva Somogy 

más városaiban nem találkozunk a magisztrátus munkáját felügyelő szerveződéssel. Jellemző, 

hogy Szigetváron sem egyértelműen a belső tanács munkáját ellenőrző funkciókkal vagy a 

város lakóinak érdekérvényesítő feladatával állt fel a külső tanács, hanem a közösség külső 

kapcsolatainak, érdekeinek (birtokos, vármegye) effektívebb megjelenítése céljából.
1084

  

A települések önkormányzatának élén a korábbi gyakorlatnak megfelelően a bíró állt, akinek 

munkájában az esküdtek segítettek. Somogyban az esküdtek száma – az ország más részeihez 

hasonlóan – 3 és 10 között mozgott. Szigetvár esetében meglepő a magisztrátus alacsony 

létszáma és differenciálatlansága, a 18. század végéig 5-6 főből állt a tanács. Ezzel szemben 

például Kanizsán 12 tagú volt a 18. század végén a magisztrátus, míg Keszthelyen a 12 esküdt 

mellett kisesküdteket is választottak, akik később a külső tanács magját képezték.
1085
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Míg Keszthelyen, Pécsen a jegyzők általában nemesi származású, iskolázottabb emberek 

voltak, addig a somogyi mezővárosokban a 18. században (Szigetváron az 1780-as évekig) ez 

nem vált gyakorlattá, a jogban valamilyen szinten (általában empirikus módon) járatos helyi 

lakosok közül kerültek ki.
1086

 Kivételt Szigetvár jelentett, ahol a század végén jogilag képzett 

jegyzőt alkalmaztak Bizvássy személyében.  

Mint láttuk, gyakorlatilag Szigetváron nem működött a kisbírói tisztség, a somogyi 

települések egy részében ugyanakkor kialakult ez. Nagybajomban a 18. század közepén már 

differenciálták a bírói tisztséget, a magisztrátus fejét öregbírónak nevezték, míg a kisbíró az ő 

munkáját segítette, a század végére pedig már két kisbírót találunk, akik megosztották egymás 

között a települést, az egyik a bajomi Fő utcában, a másik a két új utcában végezte a kisbírói 

teendőit. Feladata elsősorban a magisztrátus, illetve a vármegye ítéleteinek a kihirdetése 

volt.
1087

 Nagyatádon 1767-től találkozhatunk kisbíróval. A településen ekkor kettő 

tevékenykedett, ami egyrészt a város növekvő kiterjedésével indokolható, másrészt azzal, 

hogy három nemzetiség élt itt, és mindegyiknek biztosítani akarták a képviseletet. Mivel a 

lakosság zömét a horvátok tették ki, közülük választották az öregbírót (ekkor Odobasics 

Miklóst).
1088

 A két kisbírót a magyar és a német nemzetiség adta.
1089

 Azt, hogy a 

nemzetiségeknek külön kisbírójuk volt, alátámasztja, hogy „Biro Germanorum”-ként is 

említik.
1090

  

Sokat elárul a somogyi települések fejlődéséről, hogy a bíró és az esküdtek tevékenységét a 

szóbeliség jellemezte.
1091

 Munkájukról a század első felében csak ritkán készítettek írásos 

feljegyzéseket, rendszeres városi könyveket pedig szinte egyáltalán nem vezettek. Tanácsülési 

jegyzőkönyveket (prothocollum sessionale) majd csak az 1740-es évektől kezdtek el vezetni, 

ezeket is csak néhány mezővárosi jegyeket viselő településeken, mint pl. Nagyatádon és 

Kaposváron. Rendszeres tanácsülési jegyzőkönyvet még a legfejlettebb közigazgatású 

városnak minősülő Szigetváron sem vezettek, a 18. század első felében vezetett kötetek nem 

folyamatosak.
1092

 Folyamatosan vezetett prothocollumot – elvben – csak 1749-től írhattak, 
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valószínűleg a birtokosi kézre került város érdekérvényesítési küzdelmei hatottak ebbe az 

irányba. Az 1753 és 1792 között született jegyzőkönyvekről azonban nem rendelkezhetünk 

biztos tudással, ugyanis ebből az időszakból hiányoznak ezek a forrástípusok. A 

prothocollumok vagy a Festetics Lajossal folytatott jogi csatározások során veszhettek el, 

vagy később a nem megfelelő iratkezelésnek köszönhetően. Ugyanígy nem tudunk a 

kaposvári jegyzőkönyvek elkészültéről, sem esetleges hollétéről. Az iratkezelés és az 

adminisztráció minőségét mutatja az is, hogy még Szigetváron sem mindig a helyszínen 

vezették a jegyzőkönyvet, hanem bizonyos ülések csak utólag, és nem folyamatában kerültek 

be a prothocollumokba. Azt is tapasztalhatjuk, hogy teljesen esetleges volt a jegyzőkönyvezés, 

rendszertelenül jegyezték fel a fontos és kevéssé fontos információkat.
1093

  

Ugyancsak a somogyi településeket minősíti forrásadottságaik azon hiányossága, hogy nem 

rendelkeztek a 18. századra vonatkozó funduális-, telekkönyvekkel. A ház- vagy 

telekvásárlások nyomon követése emiatt igen nehéz és esetleges. Jellemző eset, hogy 

Szigetváron 1749-ben, a város földesúri függésbe kerülésével, tanúvallomások segítségével 

próbálták rekonstruálni az ingatlanok változásait és ennek személyi vagy vagyoni 

konzekvenciáit.
1094

 A tanúk még arról sem tudtak, hogy kinek és milyen formában kellett 

volna pontosan bejegyeznie az adásvételeket. 

A települések és a birtokosok által sokat kárhoztatott kamarai igazgatás az írásbeliség 

jelentéktelen szerepén változtatott. A kamarai tiszttartók a településekkel fenntartott 

kapcsolatukban nem szorítkozhattak a szóbeliségre, hanem a fontosabb ügyekben pecséttel 

hitelesített bizonyságlevelet követelt ez tőlük. A pecséttel nem rendelkező településeket a 

tiszttartók látták el hitelesítő eszközzel.
1095

 Így kapta többek között Nagybajom,
1096

 Bolhó, 

Edde, Fonó, Igal, Szakácsi és Tapsony is a legrégebben ismert pecsétjét.
1097

 A tiszttartók – 

mai meglátásunk szerint – részben figyelembe vették a települések sajátságait, így, ha kissé 

sematikusak is az ábrázolások, a pecsétek mégis a helységek attribútumaivá válhattak. A 

török hódoltság korából származó, vagy azt megelőző, kontinuus pecsétábrázolása a somogyi 

települések közül – eddigi ismereteink szerint – csak Marcalinak volt, amelynek már 1567-

ben volt pecsétje. Az akkori pecsét képét, a nyíllal átlőtt madár motívumát megőrizve készült 

el a város mai címere.
1098
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IX. Szigetvár gazdasága a 18. században  

 

Szigetvár város gazdasági életét meghatározó tényezők az évszázad folyamán változó 

intenzitással érvényesültek. Elsőként a szigeti várban tartózkodó katonaság jelenlétét 

említeném. A század első felében a várhoz tartozó, általában 100 fő körüli katonatársadalom 

folyamatos megrendelést jelentett a szigeti kézműveseknek, kereskedőknek. Itt említhetem 

meg a város kedvező fekvését abból a szempontból, hogy több más katonai erődítmény 

(Eszék, Brod) ellátásába is effektíven bekapcsolódhattak a szigetiek.  

Olyan nagy lehetőséget jelentett ez a szigetvári lakosságnak, amivel Somogyban egyetlen más 

település sem rendelkezett. Ennek köszönhető a városban élő iparosok viszonylag magas 

aránya, illetve a dél-dunántúli régió mezővárosai esetében kevéssé jellemző alacsony 

mezőgazdasági tevékenység. Mindvégig csekélynek kell tartanunk a bevetett földterületet, az 

elvetett gabona mennyiségét, és – a település méreteihez, a lakosságszámhoz képest – 

alacsonynak a növénytermesztés és az állattenyésztés eredményeit.  

A katonai személyek magas száma az 1770-es évekig viszonylag állandó, később azonban – a 

kormányzati szándéknak megfelelően – csökkent. Ez és a birtokosok folyamatosan növekvő 

szolgáltatás-igényei egyre inkább visszavetették, és negatív irányba módosították a század 

első felében tapasztalt eredményeket. A lakósság összetételében az iparosok aránya stagnált, a 

mezőgazdasági tevékenységet végzőké viszont kis mértékben növekedett. 

A másik meghatározó tényező Szigetvár kedvező földrajzi helyzete, amely a kereskedelem 

szempontjából vált fontossá. A város kereskedelmi szerepét a kelet-nyugati útvonalak 

határozták meg, melyet erősített, hogy kereskedelmi főútvonal mellett feküdt. A későbbiekben 

azonban látni fogjuk, hogy ez a tényező – a korábbi szakirodalomban feltételezettnél – a 18. 

század második felében kisebb jelentőséggel bírt a város életében. A 17. század végén és a 18. 

század első felében azonban úgy tűnik a forrásokból, hogy Szigetvár gazdaságában 

meghatározó tényező volt, hogy a regionális, szlavóniai, horvát és dél-dunántúli 

kereskedelembe viszonylag intenzíven tudott bekapcsolódni.  

E tényezők hatására fejlődött Szigetvár a somogyi településekhez képest nagyobb mértékben, 

és viszonylag önállóan, a megyei helységeket befolyásoló tényezőktől függetlenül. A század 

első felében tapasztalható gazdasági potenciált jelzi, hogy a városban zajló építkezésekhez 

nem csak somogyi településekről, hanem Tolna és Baranya vármegyékből is érkeztek 

köművesek, segédek.
1099
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A kedvező fekvésnél meg kell említenünk azt, hogy Szigetvár vámszedő hely volt, amelyből 

viszonylag magas, éves szinten 1000-1200 forintos bevétellel rendelkezett, igaz, tisztán 

csupán 100-300 forint maradt a városnál. A vámtiszt éppen ezért bizalmi állás volt, általában 

nemes jogállású személy töltötte be.
1100

 Érdekes, hogy a Neffczern birtokossága idején 

funkcionáló vámtiszt, Csák Ferenc a következő birtokos, Szily Ádám tiszttartója lett.
1101

 

Ugyanakkor meg kell említeni az alapvető, gazdaságot befolyásoló tényezők között a határ 

szűkösségét. A városon kívül eső területeken csak szerényebb mértékben volt lehetőség a 

mezőgazdasági tevékenyégre („Magna pars vero Oppidanorum ob exiguum Terrenum nullas 

prorsus appertinetias haberet”).
1102

 Ez az adottság – mint már említettük – jelentős 

mértékben befolyásolta Szigetvár mezőgazdasági teljesítményét és próbálkozásait a 18. 

század során.  

Szigetvár határa 31 négyzetkilométer volt, ami igen alacsonynak számít, ráadásul mind a 

várkapitány, mind a birtokos, mind a plébános rendelkezett földekkel. A város lakóinak 

folyamatosan problémát jelentett a határhasználat. Ennek következtében érthető, hogy nagy a 

jelentősége a város kezében lévő területeknek. Szigetvár város tulajdonában volt egy 

majorság, amely a pécsi városrészben helyezkedett el (80 öl hosszú, 28 öl széles), emellett 

egy 72 hold nagyságú szántófölddel is rendelkezett a communitas, amelynek a terméseit, 

bevételét szükség szerint használták fel.
1103

 A város kezelésében lévő rét 63 kaszás nagyságú 

volt.  

A belső és a kanizsai városrészben éltek nagyobb számban kereskedők és kézművesek, illetve 

itt laktak a nagyobb vagyonnal rendelkezők is. Az 1750-as évekre azonban áttevődött a 

gazdasági potenciál a pécsi városrészre, aminek több oka is volt. Egyrészt a jóval magasabb 

lakosságszám, másrészt az, hogy a kereskedelmi tevékenységben a pécsi városrészben élő 

rácok váltak dominánsabbá, egészen az 1770-es évek végéig. Ekkor a kanizsai városrészbe 

beköltöző zsidóság alakította át a struktúrát.
1104
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1. Közlekedés, utak, kereskedelem, vásárok 

 

1.1. Gazdasági infrastruktúra 

Az utak funkciójukból adódóan szolgáltak helyi, regionális, sőt országos érdekeket is. Az 

úthálózat, a közlekedés, a szállítás kérdése mindenkor összefonódott a kereskedelem adott 

színvonalával.
1105

 Ebből is látszik, hogy az utak különböző érdekeket szolgáltak, emiatt 

bonyolult kérdés volt, – mint Szigetvár esetében is – ki, hogyan és milyen mértékben végezze 

a karbantartásukat, hiszen – mint láttuk – az 1723:15. törvénycikk és az urbárium is részben a 

birtokos, részben a lakosság kötelességei közé sorolta a felújítást (reparatio), a birtokos 

viszont a városlakók munkajáradékával akarta ezt teljesíteni. Az utak, hidak és gátak 

karbantartása tehát részben a birtokos, részben a város közösségének a feladata lett volna, 

valójában azonban nem sikerült a mindennapokban megvalósítani kompromisszumot, és 

ennek az utak minősége látta a kárát. A város határán kívül lévő utak karbantartásáról a 

vármegyének kellett gondoskodnia.
1106

 Az 1740-es években pontosan tisztázták, hogy a 

fenntartás (reparatio pontium et viarum) annak a kötelessége, akinek abból bevétele 

származott, illetve aki használta. 

A 18. század második felében a megye úthálózatát megvizsgálva a következő jelentősebb, 

Szigetvárt érintő utakat kell kiemelnünk: a Somogyon átvezető legnagyobb ország- és postaút 

Kanizsától Szigetvárig vezetett, ezenkívül kisebb országutak mentek Nagybajom felé, a 

vágott erdőn keresztül Kaposvárig és Orci felé. Tehát egy országos postaút, három kisebb 

országút és számos partikuláris érdeket szolgáló, a szomszédos falvakkal összekötő út 

„eredményezte” Szigetvár központi szerepét. 

Szigetvár útjainak minősége majdnem az egész korszak folyamán rossz volt.
1107

 A kamarai 

igazgatás alatt többször elhanyagolták őket. Neffczern birtokossága alatt fapallosokat 

fektettek le az utakra (ezeket szigetvári és hoboli jobbágyok faragták és hordták), de ezzel a 

módszerrel annak halála után felhagytak. Szily Ádám birtokossága idején már egyértelműen 

romló tendenciákat tapasztalhatunk, ezt bizonyítja, hogy számtalan panasz érkezett ezzel 

kapcsolatban. Az 1723. évi 15. tc. alapján Somogy és Baranya vármegye is kérvényezte a 

vámjog megszüntetését.
1108

 A panaszok hatására bizottságot küldött ki Somogy vármegye, 
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hogy megvizsgálják az utak állapotát, és a fizetendő vám nagyságát szinkronba hozzák 

azzal.
1109

 

Ha már a vám súlyos terhét (grave telonii onus) oda- és visszafele is meg kell fizetniük az 

áthaladóknak, akkor elvárható volt, hogy járható legyen az út Szigetváron. Ezzel szemben a 

tapasztalat azt mutatta, hogy a birtokos gondoskodása alá eső utakon nem folyt karbantartás, 

és azok a legrosszabb állapotban (in statu pessimo) voltak. Magyarország más településeihez 

hasonlóan azokat sem kövek, sem vesszőnyalábok nem borították Szily birtokossága idején, 

csupán a puha föld és a láb- és keréknyomokkal kijárt út jelentette az alapot.
1110

 Nedves, esős 

időben szinte járhatatlanok voltak, a szekerek kerekei elsüllyedtek a sárban, és számos 

további kárt szenvedtek a szállítóeszközök.  

Nemcsak az utak állapotát sérelmezte szinte mindenki, aki átment a városon (sőt maguk a 

helybeliek is), hanem magát a vámszedés jogosságát, mennyiségét és mikéntjét. Szily Ádám 

birtokossága alatt az egyik leggyakoribb téma a várossal kapcsolatban, mind a 

Helytartótanácsnál, mind a vármegye közgyűlésein – az utak és a vízfolyások, csatornák 

állapota mellett – a szigetvári vámszedés. A panaszokból kiderül, hogy akár tarisznya nélküli 

mesterlegény akart áthaladni a városon, akár a legértéktelenebb portékát hozta valaki 

kosárban a hetivásárra, akár a helyi mesterek (kovácsok, lakatosok) hozattak maguknak 

szükséges alapanyagokat, addig nem engedték át a sorompón, míg a vámot meg nem fizette. 

Ha ezt megpróbálta volna valaki megkerülni, akkor a földesúr hajdúi kényszeríttették erre. 

Abban az esetben, ha a hajdúk is szemet hunytak a fizetés felett, akkor az uraság buzgó 

tiszttartója futott a „bliccelő” után, és addig tartóztatta, amíg meg nem kapta a kellő 

összeget.
1111

 A 19. század elejétől már árendásoknak adta ki a birtokos a vámszedés jogát, az 

utak állapotában ez sem hozott változást, a vármegyének többször meg kellett intenie őket 

is.
1112

 A helybeliek azt nehezményezték Neffczern idején, hogy közülük többeknek is kellett 

vámot fizetni.
1113

  

A megye többször is figyelmeztette a birtokost, illetve a várost, hogy tegyen eleget fenntartási 

kötelezettségeinek.
1114

 Ennek ellenére nem történt változás, és a pécsi kereskedők, molnárok 

panaszai alapján Baranya vármegye is felszólalt Szily ellenében.
1115

 A romlás oka 

egyértelműen a fa pallósok megszüntetése, és egyéb szilárd burkolat ignorálása volt. Később 

                                                           
1109

 SML Jkv. 1765-1766. 1453-1466. p. 
1110

 Gyimesi, 1982, 119-120.  
1111

 SML V. 78. Szigetvár iratai, 1765-1799. 
1112

 SML Jkv. 1816. 495. p. 
1113

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 789.  
1114

 SML Jkv. 1764-1765. 759-760. p. (aggeres et pontes curet reparari). 
1115

 Uo.  



 234 

folyamatosan földet hordtak az utakra, amelyekben így az esők után még könnyebben 

elsüllyedtek a szekerek (főleg a só szállítók), melyek közül a jobban megrakottakat sokszor 

csak rudakkal tudták kiszabadítani.
1116

  

Több forrás is beszámol arról, hogy nemcsak Szily idejében, hanem Festetics Lajos 

birtokossága elején is igen rossz állapotúak voltak az utak, illetve arról, hogy a földesurak 

nem tettek érdemben semmit a javításuk érdekében.
1117

 Az 1770-es évek végén azonban 

változás állt be, és a birtokos szemléletváltásának köszönhetően javulni kezdett az utak 

minősége, amihez ekkor már a város is tevékenyebben járult hozzá, majd az 1780-as, 1790-es 

években már viszonylag jó állapotúnak voltak mondhatóak. A kátyúkat feltöltötték, kövekkel 

rakták ki az utak egy részét, gyakran hozattak a vámútra a téglaégetőből tégladarabokat. A 

birtokos nagyobb szükség esetén pénzen fogadott fel embereket, akik részt vettek a 

karbantartásban. Festetics Lajos a vár útjainak nagy részét az 1790-es évekre leköveztette.
1118

 

Ám ennek ellenére is akadtak kifogások, problémák. A források gyakran egymásnak 

ellentmondó adatokat tartalmaznak az utak állapotáról, a birtokos általában pozitívabb képet 

fest mind az utakról, mind az elvégzett munkálatok mennyiségéről.  

A viszonylag jó minőségű utak között kivételt képezett olykor a Fortuna vendégfogadótól a 

hídon keresztül a vár kapujáig tartó útszakasz, amely jelentősebb csapadék esetén továbbra is 

járhatatlannak bizonyult. Az ifjabb Festetics Lajos apjánál is több energiát fordított az utak 

karbantartására, aminek az eredménye meg is látszott. A forrásaink beszámolnak arról is, 

hogy a vásárok idején a folyamatosan növekvő szekérforgalom szintén jelentős 

amortizációhoz vezetett.
1119

  

 

Az utak közül a vámút esetleges rossz állapota volt a különböző fórumok és a városba 

látogatók számára a leginkább elfogadhatatlan, mert azon vámot szedtek.
1120

 A birtokos 

vámszedési jogát mind Baranya, mind Somogy vármegyében kihirdették.
1121

  

A városlakóknak 46 ölnyi híd
1122

 és a városbeli utak rendbentartásáról kellett gondoskodniuk, 

aminek általában eleget is tettek, pallóval, gerendával rakták meg őket, így viszonylag 
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 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1106.  
1118

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1106-1110.  
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 BMMI Sz. 58. 151. 1. 1107-1108.  
1120

 Mind Szily, mind Festetics Lajos kapott felszólító levelet a Helytartótanácstól, hogy vámszedési 

privilégiumukat elveszíthetik emiatt („Dominus Terrestris … moneatur, ut sub poena amissionis Privilegii 
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 SML Jkv. 1765-1766. 1053-1056.  
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járhatóak voltak. A fákat a városlakók maguk vásárolták.
1123

 A 46 ölnyi mennyiséget az 

urbárium is lefektette, de a korábbi 44 ölnyi kötelezettség emelését már egy 1765. júniusában 

tartott úriszék kimondta.
1124

  

Az állam a 19. század elején a hadiszállítások miatt érezte szükségesnek, hogy figyelmeztesse 

a vármegyét és rajta keresztül a várost az utak karbantartására. A Helytartótanács 1806-ban 

utasította a megyét, hogy kereskedő- és postaútjait hozassa rendbe, mivel az akkori viszonyok 

mellett akadozott a postaforgalom, de főképpen a hadsereg gabonaellátásában mutatkoztak 

nehézségek. A legnagyobb útépítési munkálatok 1816-1817-ben történtek. Komoly feszültség 

alakult ki a szigetvári járás lakói között, ugyanis a térségben ekkor igen rossz volt a termés. A 

francia háborúk idején egyértelművé vált, hogy új postautat kell építeni Szigetváron keresztül. 

Az 1810-es évek elején kezdték meg a munkákat, de azt több tényező is (elsősorban az 

időjárás) hátráltatta. A katonaság mozgása és a gabonatranszportok sürgetővé tették az út 

átadását, de 1812-ben és 1813-ban a nagy esőzések miatt késedelmet szenvedett a hidak 

felállítása. 

Miután az utak állapota és a kereskedés komoly összefüggésben voltak egymással, érthetetlen, 

hogy az ebben érdekelt felek mennyire nem tettek semmit a feltételek javítása érdekében, és 

mennyire nem szorgalmaztak olyan vállalkozásokat, mely valamilyen formában jobban be 

tudta volna kapcsolni a várost az országos és a régióbeli kereskedelembe, úthálózatba. 

Az utakkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a csatornázás nem történt meg a 

városban, a vizet az út melletti árkokba vezették, ami viszont csak a város fő utcája mellett 

volt kiépítve a 18. században.
1125
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Postautak Somogy megyében a 18-19. század fordulóján
1126

 

1.2. Vásárok  

A vásárok tekintetében megyei és mikroregionális szinten központi szerepet játszott Szigetvár. 

A város térsége Magyarország és Szlavónia érintkezési sávja volt, ahol a dél-dunántúli és a 

Dráván-túli régiók kapcsolódtak egymáshoz. A szigetvári vásárok ezáltal jelentős 

vonzáskörzettel rendelkeztek. Somogy vármegyében a legtöbb – kezdetben három, később hat 

– vásárt Szigetvár tartotta.
1127
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 T. Mérey, 1997. 170. alapján.  
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 Évente öt vásárt is csak két település: Csokonya és Nagyatád tartott. 
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I. Lipóttól 1700-ban kapott engedélyt a város három országos vásárra, Szent Pál (január 25.), 

Páduai Szent Antal (június 13.) és Szent Mihály napjára (szeptember 29.). A somogyi 

viszonylatban korán megkapott vásártartási jogokkal nagy előnyre tett szert a régióban 

Szigetvár. A század során különböző tendenciák érvényesültek azzal kapcsolatban, honnan 

jártak árulni ide a különböző kereskedők, illetve hogy hol kereskedtek a szigetiek. A 18. 

század elején még a pécsi és pesti kereskedők domináltak a városban és annak környékén. Az 

1710-es évekre azonban, a pesti kereskedők kiszorulásával párhuzamban a szlavóniai 

térségből érkezők kerültek túlsúlyba (erről a kereskedőkkel foglalkozó alfejezetben szólok 

bővebben). A század első negyedében az eszéki kereskedők uralták a szigeti vásárokat, 

leginkább a Szent Mihály napit, ahol szabótermékekkel (Schneidereywahren) jelentek meg. 

Volt olyan szeptemberi vásár, amikor az eszékiek az árusítóknak több mint 70%-át tették 

ki.
1128

 Rajtuk kívül a belgrádiak voltak még meghatározóak. Az 1740-es évek közepéig tart a 

délszláv kereskedők dominanciája, az említetteken kívül Verőce, Valkovár, Vukovár, illetve 

Pécs kereskedői jöttek.  

A század közepére azonban már változások tapasztalhatók. A szigeti vásárok továbbra is nagy 

létszámúnak számítottak, ám az ideérkező kereskedők rádiusza csökkenőben volt. Belgrádból 

egyre kevesebben jöttek, sokkal inkább a régió vezető piacait, Pécset és Kanizsát keresték fel. 

A szigeti vásárokat az 1760-as évektől elsősorban a környező településekről, a szűkebb 

régióból, leginkább Somogyból, Baranyából és Bács megyéből látogatták. Továbbra is 

jelentős maradt az eszékiek jelenléte, ám ekkor már a dominánsak Pécs, Siklós, Baja 

kereskedői voltak.
1129

 Érdekes módon Kaposvár kereskedői kevésbé preferálták a szigeti 

vásárokat. Somogy délnyugati és nyugat része Kanizsa, az északnyugati és északi része 

Keszthely és Pápa, északkeleti része pedig Veszprém és Pápa vásárait látogatta inkább.  

Érdekes tendenciát tapasztalhatunk a század első felében a szigeti kereskedők és a helyi 

vásárok viszonylatában. A jelentősebb szigeti kereskedők kevésbé vettek részt a helyi 

vásárokon. Az érintett időpontokban inkább Ráckanizsa, Légrád vásárait látogatták. Ez a 

tendencia éppen a század közepétől változott, és párhuzamban állt azzal, hogy a délszláv, rác 

kereskedők aránya csökkent a szigeti vásárokon, ezáltal kisebb konkurenciával kellett 

megküzdeniük. A század második felében már intenzívebben voltak jelen a helyi vásárokon a 

szigeti kereskedők.  
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 Gavrilović-Jakšić-Pecinjački, 1985. 409.  
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A szigeti vásárokat a 18. század végére és a 19. század első felére jellegüket tekintve már 

inkább kell állat-, mint gabonavásároknak tartanunk.
1130

 E mögött a regionális sajátosságok 

mellett egyértelműen Szigetvár határbeli adottságai álltak.  

 

Nem erősítette az egyes szigeti vásárok koncentrációs hatását, látogatottságát, hogy a század 

második felében, Szily Ádám birtokossága idején megduplázódott azok száma. Több 

kereskedő fordult meg az év egészét tekintve, de az egyes alkalmak látogatottsága megoszlást 

mutat. Hozzájárult ehhez, hogy a régió más települései is sorra nyertek el vásártartási 

privilégiumot.
1131

 Összességében azonban azt tapasztalhatjuk, hogy éves szinten nőtt a szigeti 

vásárok látogatottsága és népszerűsége, és ha dél-dunántúli szinten meg is haladták egyes 

vásárok, Somogyban egyértelműen megőrizték vezető szerepüket.  

Szily Ádám 1765-ben a Mária Terézia által kiállított privilégium révén további három 

országos vásárra nyert engedélyt, Szent György (április 24.), Keresztelő Szent János (június 

24.) és Szent Anna (július 26.) napjára,
1132

 továbbá vasárnapi hetivásárokra.
1133

 Ezzel az 

országos vásárok száma hatra nőtt (három a városé, három a földesúré).
1134

  

1771-ben változtattak a vásárok napjain. Festetics Lajos kérvényezte a Helytartótanácsnál, 

hogy a közjó érdekében Keresztelő Szent János és Szent Anna napjai helyett Portiuncula 

(augusztus 2.) és Szent András (november 30.) napján legyenek vásárok, de mivel Babócsán 

szintén ez utóbbi napon tartottak vásárt,
1135

 ezért Szent Erzsébet napjára (november 19.) 

kaptak engedélyt.
1136

 Portiuncula (más forráshelyeken: Portincula) ferences-rendi ünnep volt, 

és a Szigetváron tartott búcsú idejére időzítették a vásárnapot.
1137

 A szigetváriak bevételeiből 

tudjuk, hogy a saját vásáraik közül a Szent Antal napi volt a legnagyobb,
1138

 méretben kisebb, 

de hasonló volt hozzá a Szent Mihály napi vásár, a Szent Pál napi pedig a legkisebb.
1139

 A 

Szent Antal napi vásár nagyságához hozzájárult, hogy az továbbra is igen népszerű volt a 

pécsi és eszéki kereskedők és polgárok körében, és hogy kedvező időpontban volt.  
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A vásárok idején helypénzt (tributum forense) szedtek, sátranként, szekerenként, illetve 

személyenként. A beszedett összeg természetesen vásáronként változott, és a szigetvári 

vásárok növekedésével évről évre emelkedett. A század közepén 60 forintos bevételt jelentett 

ez az adó a településnek.
1140

 Előfordult azonban olyan törekvés is az 1770-es évek második 

felében, hogy a hetivásárokon a helypénz mellett a vásárra hozott árukért külön-külön – az 

értéküknek és számuknak megfelelően – taxát kérjenek. A város azért hajlott erre a 

megoldásra, mert a hetivásárok idején a helypénz fizetését gyakran kijátszották. A 

környékbeli parasztok felhozták a városba termékeiket a „zsidók utcájába”, és ott eladták 

zsidó kereskedőknek, akik azokat áruba bocsátották a hetivásárokon. A városi vezetés 

törekvését azonban a birtokos és katonaság is sérelmezte, ezért nem engedték a 

„victualiankénti taxa” kiszabását.
1141

  

Mint már láthattuk, Neffczern is megpróbált bevételt szerezni a szigeti vásárokból, de ez ellen 

a város közössége eredményesen védekezett.
1142

 A későbbiekben az urbáriumban éppen ezért 

tisztázták a vásárokkal, illetve a helypénzekkel kapcsolatos jogosítványokat. Ezek szerint a 

város a saját vásárain szedhetett csak helypénzt, míg a többi vásárok bevétele a birtokost 

illette.
1143

 Ez utóbbiakhoz tartoztak a Szily által kérvényezett és elnyert országos vásárok, 

illetve a vasárnaponként tartott hetivásárok.  

Sem Szily, sem Festetics nem tartotta tiszteletben a szigetváriak vásárait, utóbbi például a 

pecsenyesütőktől szedett helypénzt.
1144

 Szokássá vált, hogy szigetvári asszonyok a vásárban 

disznóhúst sütöttek és főztek. Az ilyen kiszolgáló funkciók részben a piac jellegét is tükrözik. 

Szigetvár vásárai látogatottak voltak, ám a mezőgazdasági termékek árucseréje kevésbé volt 

domináns. Ezért is váltak népszerűvé a vásárokhoz kötődő járulékos funkciók, a megjelent 

sokaság kiszolgálása.  

A pecsenyesütőknek adót sem a kamarai időkben, sem Neffczern, sem Szily alatt nem kellett 

fizetniük (sőt a tanúvallomások szerint Szily bíztatta is a városlakókat erre a tevékenységre). 

Festetics Lajos azonban változtatott ezen, és a szigetiek a birtokba lépésétől kezdve 

disznónként 1 krajcárral tartoztak. Ennek hatására többen álltak össze egy-egy disznó 
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elkészítésére. Ezt követően azonban Festetics Lajos tiszttartója, Lábos József már „minden 

tűztől” szedte be az egy krajcárt, ami ellen a szigetiek tiltakoztak, de a birtokos ezen a 

gyakorlaton már nem változtatott. Tiszttartója minden szigeti vásáron szigorúan összeíratta a 

sütőket és az állatokat.
1145

 A tevékenység elterjedtségét mutatja, hogy a sellyei vásáron is 

találkozunk az 1790-es évek második felében pecsenyesütő szigetvári asszonyokkal.
1146

  

Ennek a követelésnek köszönhetően képet kaphatunk a szigetvári vásárok nagyságáról. 1785-

ben a Szent Antal napján (június 13.) tartott vásáron nem kevesebb, mint 80 személy sütött 

pecsenyét, a Szent Mihály napján tartott vásáron pedig 58.
1147

 1792-ben már a százat is 

meghaladta a pecsenyesütők száma a nyári vásárokon (106-107), annak ellenére, hogy 

Festetics emelte a tőlük beszedett adó összegét. Mint azt láthattuk, Festetics Lajos komoly 

harcot vívott a vásárokon zajló kocsmáltatásért. A boron kívül a birtokos próbálta tilalmazni a 

sör és a pálinka árulását is a vásárokon. Mindezen konfliktusok miatt a városi tanács 1797-ben 

összeült, és közösen úgy határozott, nem engedik tovább háborgatni magukat saját 

vásáraikban. „Intető Levelet” írtak a tiszttartónak, hogy többé ezek ne forduljanak elő.
1148

 

A vásárok látogatottságának növekedésével differenciálni kellett a pénzek kezelését. A 

vásárbíró mellett két személyt jelöltek ki (egyikük a perceptor volt, másik a borbíró), akik a 

nagy illetve külön kettőt, akik a kis kasszát kezelték, továbbá kijelöltek két-két személyt a 

pécsi és a kanizsai sorompókhoz is. Az 1790-es évektől a kasszák mellé egy-egy hajdút is 

állíttattak.
1149

 A vásárbíró mellé már 1740-től állítottak különböző jogcímen segítséget, akik 

eleinte kisvásárbíróként szerepeltek.
1150

 Erre az árusok és a bevételek folytonos növekedése 

adott okot.  

Hetivásárok a 18-19. században csak olyan helyeken alakulhattak ki, ahol a kézművesség 

magas színvonalú árutermelő tevékenységet folytatott. Somogyban is csak a gazdaságilag 

fejlettebb mezővárosok, köztük Szigetvár kapott szabadalmat, Szily Ádám kérvénye alapján. 

A szigetvári főszolgabíró jelentése szerint a szigeti hetivásárokról is kitiltották a 

kontárokat.
1151
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Az ifjabb Festetics Lajos fejlesztő politikáját mutatja, hogy 1819-ben keddre és péntekre is 

kérvényezett hetivásár-tartási napokat („minő effectusa remélhetik a kereskedésnek”), 

melyeket 1820-ban meg is kapott.
1152

  

A szigeti vásárok három napig tartottak, valójában első nap este kezdődtek és harmadik nap 

délben fejeződtek be. Az 1790-es években azonban – hasonlóan más városokhoz – több 

naposra akarták ezeket bővíteni. A magisztrátus nem akart e tekintetben összekülönbözni a 

birtokossal, ezért meg akarta várni az uralkodó ez irányú végzését, addig csak az eddig 

megszokott három napos intervallumot tartották.
1153

  

 

1. 3. Vendégfogadók, csárdák 

A 17. század végétől tapasztalható piacosodás, illetve a több napig tartó vásárok 

következtében Szigetváron is ki kellett építeni a kiszolgáló infrastruktúrát, amihez elsősorban 

vendégfogadók kellettek. A 19. század elején készült csárda-összeírás két csárdát említ meg a 

helységgel kapcsolatban, mégpedig a Kápolnai (Turbékon) és a Tüskevári vendégfogadót. 

Előbbi a Festetics, utóbbi az Országh család tulajdona volt.
1154

 Ezeken kívül négy 

vendégfogadó volt a század végén a városban, mindegyik Festetics birtokában, a Korona és a 

Szarvas,
1155

 a pécsi városrészben lévő Rózsa,
1156

 illetve a Fortunához (egyes forrásokban 

Szerencse) címzett vendégfogadó.
1157

 A század végén négy kocsmát találunk Szigetváron, 

egyet-egyet a pécsi és a kanizsai kapunál, egyet a várban, egy pedig a „deszka boltban” 

üzemelt, ez utóbbi a vásárokban funkcionált.
1158

 A városban lévő vendégfogadók, kocsmák 

számát magasnak kell tartanunk ebben az időszakban.  

Az alább közölt táblázat adatai rámutatnak bizonyos tendenciákra, szokásokra. A 

leglátogatottabb fogadó a város főterén álló és tradicionális helynek számító Arany Korona 

volt, melynek neve a század végére Koronára rövidült. Központi helyénél fogva a város 

minden rétege képviseltette itt magát, illetve valószínűleg a városba látogatók is ide tértek be 

leggyakrabban. Ezt támasztja alá, hogy egyedül ebben a fogadóban mértek három különböző 

kategóriájú bort, és a nyolc krajcáros, jobb minőségű, ám drágább bor is nagyobb 

mennyiségben fogyott (a Koronában összesen 71 akó bort mértek három hónap alatt).  
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A fogyasztást tekintve a pécsi sorompónál lévő kocsma követi a Koronát, attól messze 

elmaradva. Ezt az eredményt a pécsi városrészben lakók magas száma magyarázza. Ebben a 

kocsmában csak a legolcsóbb fajtájú, 3 krajcáros bort mérték. A pécsi sorompónál lévő 

kocsmát a kanizsai városrészben található és szintén tradicionális helynek számító Szarvas 

vendégfogadó követte a képzeletbeli dobogón, ezt pedig a vár közelében lévő Fortuna, ahol 

szintén mértek drágább kategóriájú bort is.  

A két utóbb említett vendégfogadóhoz hasonló mennyiségben mértek bort a turbéki 

fogadóban. Ez kedvelt helye volt a szigetieknek, a szőlőikben végzett munka után látogatták 

előszeretettel, és a céhtagok is itt tartották az összejöveteleiket. Viszonylag jó forgalma volt a 

kanizsai sorompónál lévő kocsmának, melyet a mezőgazdasági munkákból hazatérők, illetve 

a városba nyugati irányból érkezők látogattak. Hasonló mennyiségben fogyott a bor Festetics 

Lajos vásári boltjában. A legkevesebb bort a Rózsa fogadóban és a várbeli kocsmában mérték 

ebben az időszakban. A Rózsa urasági vendégfogadó volt a pécsi városrészben, és mint látjuk 

a szigetváriak sokkal inkább látogatták az itteni kocsmát.  

Miután a vár elvesztette katonai funkcióit, és Festetics Lajos inkább raktárként tekintett rá, 

kevésbé számított frekventált helynek, így érthető, hogy az itteni kocsmát kevesebben 

látogatták. A három tradicionális vendégfogadót leszámítva, csak olcsóbb kategóriájú bort 

mértek, és egységes áruk ellenére láthatóan volt versenyhelyzet közöttük.  

Eladott bormennyiség 

Vendégfogadó / 

kocsma 

8 krajcáros 

bor 

6 krajcáros 

bor 

4 krajcáros 

bor 

3 krajcáros 

bor 

Összesen 

Korona 

vendégfogadó 

2 hordóban 12 

akó 

1 hordóban 8 

akó 

- 6 hordóban 51 

akó 

9 hordóban 71 

akó 

Szarvas 

vendégfogadó 

- - 2 hordóban 9 

¼ akó 

3 hordóban 15 

¾ akó 

5 hordóban 25 

akó 

Fortuna 

vendégfogadó 

- 1 hordóban 8 

akó 

- 2 hordóban 15 

¼ akó bor 

3 hordóban 23 ¼ 

akó 

Rózsa 

vendégfogadó 

- - - 2 hordóban 11 

½ akó bor 

2 hordóban 11 ½ 

akó bor 

Turbéki 

vendégfogadó 

-  -  -  3 hordóban 20 

akó bor 

3 hordóban 20 

akó bor 

Pécsi sorompónál 

lévő kocsma  

- -  - 4 hordóban 35 

¼ akó bor 

4 hordóban 35 ¼ 

akó bor 

Kanizsai 

sorompónál lévő 

kocsma 

- - -  2 hordóban 17 

akó bor 

2 hordóban 17 

akó bor 

Várbeli kocsma -  -  -  1 hordóban 9 

akó bor 

1 hordóban 9 akó 

bor 

Deszka boltban 

lévő kocsma 

- - - 4 hordóban 16 

¼ akó bor 

4 hordóban 16 ¼ 

akó bor 

A szigetvári vendégfogadókban eladott bormennyiség 1794. április 1. és június 30. között
1159
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1.4. Szigetvár kereskedői  

A 17. század végére és a 18. század elejére Szigetvár egyrészt kereskedelmi központtá, 

másrészt kereskedők kedvelt lakhelyévé, stratégiai állomásává vált. Főleg ez utóbbi vált 

jellemzővé. E tendenciáknak több oka is volt. Egyrészt a kereskedők építhettek az itt 

állomásozó katonaság felvásárló erejére és tevékenységére, másrészt kereskedelem-stratégiai 

szempontból kiváló helyen feküdt a város. Ebben a régióban találkozott – elsősorban a német 

kereskedők működésének köszönhetően – a Stájerországból, Radkersburgon, Nedelicen, 

illetve Kanizsán keresztül bonyolódó délkeleti irányultságú kereskedelem, a délszláv, balkáni 

területekről Magyarországra igyekvő rác kereskedők útvonalaival. A város előnyös fekvését 

csak fokozta, hogy a piaci központnak számító és komoly felvásárló potenciált jelentő Pécs és 

Eszék közelében helyezkedett el. A régióban található katonai központokra specializálódott 

több, Szigetvárra települő kereskedő, akik a Szigetváron, Eszéken és Brodon szolgáló 

katonaságot célozták meg termékeikkel. A 18. század kereskedelmi tendenciáit, a kereskedők 

specifikumait, szokásait vizsgálva azt láthatjuk, hogy a Szigetváron élő vagy csak rövidebb 

időre letelepülő kereskedők ezeket a lehetőségeket igyekeztek maradéktalanul kihasználni.  

A rendelkezésünkre álló források alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a 18. század 

első felében kialakultak bizonyos tendenciák a régión belüli, illetve a régiók közötti 

kereskedelemben. 1703-ig elsősorban a pesti rác kereskedők a meghatározóak a régióban, ők 

végezték a távolsági kereskedelmet, és ők domináltak a térség vásáraiban is.
1160

 A Rákóczi-

szabadságharc dél-dunántúli térnyerése, a kuruc és szerb csapatok közötti konfliktusok, illetve 

a rác és magyar lakossággal szembeni atrocitások azonban átalakították a kereskedelmi 

szokásokat és a kereskedők összetételét. 1703-1704 után hirtelen kiszorultak a pesti 

kereskedők, és szerepüket, tevékenységüket átvette egy zömében délről érkező rác kereskedő 

réteg, akik részben a Török Birodalomból folytatták merkatúrájukat (Belgrád), részben 

szlavón területről (Eszék), részben pedig már Dél-Dunántúl jelentősebb településein (Pécs, 

Mohács, Szigetvár, Siklós) is letelepedtek. Ugyanitt meg kell említenünk a német 

kereskedőket, akik leginkább Pécsről, Szigetvárról és Eszékről folytatták tevékenységüket.  

Ennek a váltásnak leginkább az volt az oka, hogy a helyi viszonyokat jobban ismerő 

kereskedők könnyebben tudtak alkalmazkodni a fegyveres konfliktusok kihívásaihoz. A déli 

kereskedőknek nem is volt más választásuk (a Pest környékére költözést leszámítva), ha 

tevékenységüket fenn akarták tartani, illetve bővíteni. A pesti kereskedők viszont felmérve a 
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dél-magyarországi tevékenység nehézségeit, továbbá a korábbi tapasztalataikat felhasználva, 

inkább a Bécs felé irányuló távolsági kereskedelem szervezését, bonyolítását vették a kezükbe.  

A déli kereskedelemben ugyanakkor egyre többen láttak lehetőséget. A kereskedők számának 

növekedésében természetesen egyértelműen szerepet játszott a szerb népesség fokozottabb 

megjelenése a régióban. A dél-dunántúli magyar városokba történő beköltözésüknek több oka 

is volt. Egyrészt természetesen adta magát a rácok tényleges jelenléte a régióban, illetve az a 

tény, hogy kereskedőik, kézműveseik szívesen telepedtek meg városokban. Másrészt 

logisztikai megfontolások is szerepet játszottak, a Török Birodalomból érkező áruk dél-

magyarországi disztribúcióját eredményesebben oldották meg ezekről a településekről. 

Harmadsorban Szigetvár és Eszék esetében nem szabad figyelmen kívül hagyni a várakban 

állomásozó szerb katonaságot. Ez utóbbi szempont azonban nem tette etnikailag specifikussá 

a kereskedést. Az eszéki várkatonaságra sokkal inkább fókuszáltak a szigetvári német 

kereskedők, mint a rácok.
1161

  

1695 és 1712 között 111 szigetvári kereskedőt vagy kereskedelemi tevékenységgel foglalkozó 

személyt regisztráltak a szigetvári vámtisztek.
1162

 Hangsúlyozni kell, hogy közülük többeknek 

nem a kereskedelem volt az egyedüli tevékenységi köre, de a források azt is mutatják, hogy 

legalább 60 személy évente több alkalommal foglalkozott áruszállítással, árulással. A százat 

meghaladó érték igen magas. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ténylegesen ennyi kereskedőt 

vonultatott fel a város társadalma. Ezek nagy része csak rövid ideig, átmenetileg tartózkodott 

a városban. Ezt támasztja alá, hogy igen nagy a fluktuáció a neveknél. A későbbiekben ennél 

jóval alacsonyabb volt a kereskedők száma, illetve a városi társadalmon belüli számaránya.  

Az említett kereskedők között számbelileg dominánsak voltak a rácok,
1163

 a jelentősebb, 

vagyonosabb rétegben azonban a németek is meghatározóak. A neveket vizsgálva azt 

láthatjuk, hogy tetten érhető a fluktuáció, ám ez a század első felében kevésbé szignifikáns. 

Elsősorban a kisebb áruforgalmat lebonyolító rác kereskedők hagyták el Szigetvárt, 

ugyanakkor a máshol csak korlátozottan érvényesülni képes kereskedők fantáziát láttak a 

somogyi mezővárosban, és ezért költöztek át ide. Ez leginkább Pécsre érvényes, ahonnan 

többen is érkeztek, így pl. 1706-ban Szabunczia Mikola, akit még ugyanebben az évtizedben 

követett két testvére is, de ide sorolható a később vezető kereskedővé váló Birisics Miklós is, 
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akinek a fia a város bírája is lett. Az itt említett személyek hosszútávon maradtak 

Szigetváron.
1164

  

Mindezek tükrében kritikával kell kezelnünk a század első negyedében készült országos 

összeírások vonatkozó adatait. Ezek szerint 1715-ben csupán négy, 1720-ban öt kereskedő élt 

a városban. Más forrásokból tudjuk viszont, hogy a 18. század elején igyekeztek maguknak 

különböző kedvezményeket szerezni, összefogtak, és az uralkodótól kértek privilégiumot.
1165

  

Az 1715. évi összeírásban olvasható adatok szerint Feigl
1166

 kereskedése 400 forint értékű áru 

után 60 rajnai forintot eredményezett évente, Borbélyé 300 forint értékű áru után 30 rajnai 

forintot, Könighé
1167

 pedig 300 forint értékű áru után 40 rajnai forintot. Az összeírás 

negyedikként Görögh Jánost említi, akinek kereskedése 100 forint értékű árú után 15 rajnai 

forintot hozott évente.
1168

 Az 1720-as összeírás egyébként szinte ugyanezeket az adatokat 

ismételte meg, annyi különbséggel, hogy abban Königh Adolf 500 forintos árukészlettel 

rendelkezett.
1169

  

A 18. század első évtizedére kialakultak azok a kereskedelmi formák, fórumok, irányultságok 

és tendenciák, amelyek az 1760-as évek végéig meghatározóak voltak Szigetváron. A 

kereskedelem irányait megszabta a kereskedők kapcsolatrendszere. Ebben a nemzetiség és a 

nyelvi kompetencia meghatározó volt. Szigetvár rác kereskedői elsősorban déli irányból 

hoztak különböző termékeket, amelyeket a források is ezzel az elnevezéssel illetnek 

(verschiedene Wahren). Míg a század első évtizedében még török árukról (türkische Wahren) 

beszéltek, az 1710-es évektől felváltotta ezt a „rác termékek” (raizische Wahren) terminus, 

azaz a termékek szállítói váltak jelzőkké.
1170

 A kereskedés célja a dunántúli térség volt, 

elsősorban Eszéken keresztül. A szigeti német kereskedők ezzel szemben Stájerország és 

Krajna felől közvetítettek különböző termékeket részben Dél-Dunántúl, részben – és nagyobb 

mértékben – Verőce és Szerém vármegyék, illetve Ráckanizsa vásáraira.  

Érdekes, hogy éppen a Rákóczi-szabadságharc hozott változást ebben a struktúrában. A hadi 

események, a katonai csapatok mozgásai komoly kihívást jelentettek a kereskedők számára. 

Egészen más, új módszereket, hozzáállást kívánt meg a kereskedés. A szabadságharc idején 

igen komoly problémák adódtak a közbiztonsággal. Huyn szigeti várkapitány jelentéseiből 

tudjuk, hogy nemcsak a vármegyén átvonuló katonai csapatoktól, hanem a környező 
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megyékből átcsapó irreguláris elemektől is tartania kellett a polgári lakosságnak. Ennek 

köszönhetően azt tapasztaljuk, hogy kezdetben csak értékesebb szállítmányok esetén, a 

későbbiekben pedig már rutinszerűen állt össze egy csoportba több kereskedő egy-egy útra. 

Míg kezdetben szempont volt a közös nációhoz tartozás, a praktikus szemlélet ezt felülírta, és 

idővel már vegyesen indultak útnak. Elsősorban a német kereskedők álltak össze, és hozzájuk 

csatlakozott egy-egy rác is. Ennek köszönhetően azonban módosultak a kereskedelmi 

tendenciák. A rác kereskedők közül többen így ismerkedtek meg az alsó-ausztriai piacokkal 

és termékekkel, és váltak például rendszeres résztvevőivé váltak a nedelici vásároknak.
1171

 Jó 

példa erre Kovacsics János, aki Feiglt és Borbélyt kísérte rendszeresen, majd a szabadságharc 

után már önállóan látogatta azokat a vásárokat, melyekre korábban még együtt mentek.  

Az is tükrözi a hadi eseményeket, hogy intenzívebb katonai jelenlét idején visszaszorult a 

kereskedelem és bizonyos időszakokban elmaradtak vásárok (1704-1706-os években maradt 

el a vásárok nagy része).  

A termékek tekintetében is eltérés tapasztalható a szigeti rác és német kereskedők között. Ezt 

elsősorban a felvásárlás helye, a célközönség, illetve a kereskedelmi tradíciók szabták meg. A 

német kereskedők észak-itáliai és osztrák területekről többek között vastermékeket, fűszereket, 

rizspapírt importáltak. Ezeket elsősorban Szlavóniába szállították, Eszék, Vukovár vásáraira. 

Ettől különálló célközönséget jelentett a német kereskedők számára az eszéki katonaság, 

kisebb mértékben pedig a brodi erődítmény. Ide nagy mennyiségben szállították a dohányt, 

élelmiszert (főként mészáros, hentes termékeket), illetve hajat, szőrt a matracokhoz. A hentes 

termékek közül a szalonna dominált. Ezeket az árukat a magyar kereskedők is preferálták. 

Specifikusnak kell tartanunk a németek által forgalmazott nagy számú teknősbékát, 

pontosabban annak páncélját. Ezt elsősorban Dél-Dunántúlról, Szigetvár környékéről 

szerezték be, és szállították délre. Elsősorban ékszerkészítéshez használták.
1172

  

A magyar kereskedők esetében jellemző az (agyag) edény kereskedelme. Ez konkrétan 

köthető a szigetvári kézművesekhez. A rác kereskedőknél a már említett vegyes áruk 

domináltak, ugyanakkor találkozunk itt is az élelmiszerkereskedelemmel.  

A kereskedők alkalmazkodtak az igényekhez. Böjti időszakban például gyakoribbá vált a 

halkereskedelem. Azt tapasztaljuk, hogy a drávai halászat igen nagy mennyiségben termelt a 
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piacra, ebben igen komoly szerepet kaptak a szigeti kereskedők.
1173

 A halkereskedelem az 

1710-es évektől meghatározóvá vált az év egészében.  

Téli időszakban jelentősen megnőtt az amúgy is preferált viaszkereskedelem a gyertyák, a 

világítás miatt. A 18. század első harmadában a mezőgazdasági termelés intenzívebbé, 

rendszeresebbé válásával párhuzamosan bekerültek a kereskedelembe a mezőgazdasági 

eszközök, nagyobb mennyiségben került a piacra sarló és kapa. A szabadságharc utáni 

élelmiszeripari felfutást tükrözi, hogy 1709-től kezdve egyre többen vittek a vásárokra, vagy 

egyedi megrendelésre malomkereket. Ezeket elsősorban dél-somogyiak (Szigetvár, Görgeteg) 

vállalták. Igen nagy mennyiségben kereskedtek mézzel, bőrrel. Állatok közül meghatározó 

volt az ökör- és a sertéskereskedelem.  

A szabadságharc végétől, konkrétan a dél-dunántúli harci cselekmények megszűntétől kezdve, 

1707-1708-tól intenzívebbé vált a kereskedelmi tevékenység a régióban.  

Szigetváron regisztrált szigeti kereskedők száma 1704 

és 1710 között 
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A vásárok bővültek, a kereskedők száma nőtt, a termékek differenciálódtak. Szembetűnő 

változás a mezőgazdasági termények mennyiségi növekedése. Dominánssá vált az 

állatkereskedelem, és csak ettől kezdve beszélhetünk számot tevő gabonakereskedelemről. 

Ekkortól jelent meg a regionális sókereskedelem. Ugyanennek köszönhetően a régió kisebb 

településein is letelepültek kereskedők. Babócsa, Csököly, Darány, Görgeteg kereskedői 

1709-től jelentek meg termékeikkel.  

Más somogyi településekről Szigetvárra érkező kereskedők száma 

1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 

3 - 4 - - 2 7 10 

 

                                                           
1173

 1703-1704-ben például Körmendről érkeztek kereskedők a Drávára (Vörösmartra, Dárdára) halért. 

Gavrilović-Jakšić-Pecinjački, 1985. 331. A Drávára járás oka a halbőség, ami a holtágakra volt jellemző. Vö. 



 248 

A kisebb somogyi településeken magyarok foglalkoztak kereskedelemmel, a frekventáltabb 

helyen fekvő és nagyobb lakosságszámmal rendelkező Babócsán viszont rácok.  

A tehetősebb kereskedők specializálódtak egyes terményekre és egyes piacokra. A század 

első negyedében például Feigl, König és Borbély a ráckanizsai, az eszéki és a légrádi 

vásárokat látogatta rendszeresen. Szabó Tamás ruházati termékeket (kalap, köpeny, csizma) 

vitt a verőcei és az eszéki vásárokra, illetve az ottani katonáknak.
1174

  

A jól bejáratott kereskedelmi tevékenységet, üzletet érdemes és célszerű volt átvenni, akár 

ideiglenesen, akár véglegesen. A kialakult kapcsolatrendszerek elkophattak, ha nem 

folytatódott intenzíven a kereskedelem. Főleg akkor volt ez érvényes, ha német kereskedőnek 

sikerült Szlavóniába megfelelő kontaktokat kiépíteni. Franz Carl Feigl vállalkozását igen 

gyorsan átvette halála után a felesége. A kereskedőasszony sikeresen folytatta a férje által 

megkezdett munkát, sőt a hitelezéssel bővítette is az üzleti repertoárját. Hosszú ideig, igen 

kiterjedt tevékenységet folytatott, az eszéki vásárokon is megfordult, ráadásul a Verőce 

megyei városban kölcsönügyletei is voltak.
1175

  

Említek példát sikertelen átvételre is. Johann Friedrich Buechholtztól lánya, Anna Eleonora 

vette át a tevékenységet, hét hónappal apja kiszállása után. Ez az időintervallum éppen elég 

volt ahhoz, hogy a sokáig sikeresen vitt, kizárólag a teknősbékára épült kereskedés 

kiszoruljon a piacról. Anna Eleonora pálinkakereskedelemmel próbálkozott, de igen gyorsan 

felhagyott vele. A kudarcnak több oka is volt. Feigllel ellentétben Buechholtz csupán csak egy 

termékkel kereskedett, azt is kizárólag Eszékre szállította. Nem alakultak ki szerteágazó 

kapcsolatai, a teknőskereskedelem pedig telített volt, az abból való kiesést gyorsan pótolták a 

versenytársak.  

Viszonylag ritka volt, hogy Szigetváron sikeres kereskedelmi tevékenység hosszú távon 

öröklődjön. Borbély Iván János a 18. század első évtizedeiben Szigetvár legvagyonosabb 

kereskedői közé számított. Feigllel és Königgel szinte egész Dél-Magyarországon 

kereskedtek. Felhalmozott vagyona azonban nem volt elég arra, hogy generációkon keresztül 

biztosítsa a család anyagi biztonságát, másrészt nem tudta biztosítani, hogy a családon belül 

legyen olyan személy, aki sikeresen továbbviszi a kialakított kereskedelmi tevékenységet. Fia 

igen gyorsan eladósodott, és csak úgy tudta elkerülni a teljes anyagi csődöt, hogy értékesítette 

az apja által vásárolt házat és az ott kialakított boltot.
1176
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A század első felében a szigeti kereskedők nagy része kizárólag az áruforgalmazásból élt, az 

összeírásokból jól látszik, hogy Feiglnek, Könignek, Birisicsnek nem voltak állatai és 

növénytermesztéssel sem foglalkoztak. Azok a kereskedők, akik belefolytak az 

agrártermelésbe, csak minimális szinten tették, egy-egy állatuk volt, melyek a mindennapi 

szükségleteket fedezték.
1177

  

A szigetvári kereskedők helyzete jelentős mértékben változott azután, hogy a város 

földbirtokos tulajdonába került. A szigetvári kereskedők külön megadóztatását már Neffczern 

eltervezte, ám ezt nem sikerült keresztülvinnie. Az 1756-ban kiadott úrbéri rendelkezés 

értelmében az urbárium lefektette a birtokos érdekeit is megfogalmazó állapotokat. E szerint a 

birtokost megillette a törvények által biztosított elővásárlás (praemptio) joga. Az urbárium a 

városlakóknak kizárólag azokkal a naturáliákkal való kereskedést engedélyezte, amelyek 

„természet szerint az emberek mindennapi táplálását szolgálják”. Ilyenek közé sorolták 

többek között a vajat, a mézet, a lent, a kendert, a zöldségféléket, illetve a dohányt. Ha ezeket 

előzőleg felkínálták a birtokosnak, és az nem élt jogosítványával, azokkal szabadon 

kereskedhettek, a földesúr azt nem akadályozhatta, szem előtt tartva az 1723:75. 

törvénycikket.
1178

 A szigetváriak ezeket a portékáikat szabadon vihették más településekre is. 

Valójában a birtokos nem korlátozta a kereskedők tevékenységét, nincs tudomásunk arról, 

hogy élt volna az elővásárlás jogával. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a csupán kereskedésből 

élők száma jelentősen csökkent, a kereskedők gyakran folytattak kisebb-nagyobb mértékben 

mezőgazdasági tevékenységet. Ez már a század közepén kitapintható. Festetics Lajos 

birtokossága idején már nem voltak Szigetváron olyan jelentős nagykereskedők, mint a 

század első felében. Az 1780-1790-es években sokkal inkább Kanizsa, kisebb mértékben Pécs 

kereskedői domináltak a régióban, és a városban is. A gabonafelvásárlást is inkább olyan 

külső kereskedők végezték, akik Szigetváron tartottak fenn raktárakat. Somogy településein a 

század utolsó évtizedeiben elsősorban kiskereskedőkkel találkozunk, a megyében megtermelt 

termékekkel a nagykereskedelmi tevékenységet leginkább Kanizsa kereskedői végeztek. 

Kanizsa, bár a megye határán kívül feküdt, Somogy gazdasági és kereskedelmi életében 

megkerülhetetlennek számított. A nagykereskedők a jelentős piacközpontok hiánya és a 

közlekedési nehézségek miatt maradtak távol a megyétől. Még az 1770-es években is 
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jellemző, hogy csak raktárakat tartottak fenn Somogyban.
1179

 Festetics Lajos halála után ezek 

száma is megnőtt. Részben az ifjabb Festetics várospolitikája, részben a gabonakonjunktúra 

hatására Szigetváron megnőtt a raktárak száma, a 19. század elején horvát, szerb kereskedők 

mellett pozsonyiak, pestiek, pécsiek és kanizsaiak lerakataival találkozhatunk.
1180

 A 

századforduló két legnagyobb kanizsai kereskedője, Gottlieb Mayer és Lachenbacher
1181

 is 

tartott fenn Szigetváron gabonaraktárat.
1182

  

 

Szigetvár kereskedőit megvizsgálva különböző tendenciákat állapíthatunk meg. A kereskedők 

felekezeti és nemzetiségi összetétele jelentősen változott a 18. század során. A század első 

felében rác, német és kisebb arányban magyar kereskedők tevékenykedtek a városban. A 

délszláv kereskedők voltak többségben, ők végezték a távolsági kereskedelmet. A rác és a 

német kereskedők közül kerültek ki az egész század során azok (többek között Birisics, 

Hornung), akik a legnagyobb árukészlettel rendelkeztek, és a legnagyobb bevételre tettek 

szert.  

Az 1740-1770 közötti időszakban a szerb kereskedők viszonylagos túlsúlyba kerültek a 

városban. A forrásokból látszik, hogy a pécsi városrészben élő rácok foglalkoztak – három-

négy befolyásos belső városbeli német és magyar kereskedőt leszámítva – szinte kizárólag 

kereskedelmi tevékenységgel.
1183

 Zsidó kereskedők kisebb számban már korábban is 

megjelentek a városban, de csak az 1770-es évektől vált mérvadóvá a tevékenységük. 

Innentől kezdve mind a város, mind a tágabb régió kereskedelmében jelentős és egyre 

növekvő szerepet játszottak. A távolsági kereskedelembe a század végén induló 

gabonakonjunktúra idején csak két-három zsidó, illetve egy-két rác és magyar kereskedő 

tudott bizonyos szinten bekapcsolódni a térségben megjelenő kanizsai és pécsi mercatorokkal 

szemben. Utóbbiak közé kell sorolnunk Kozma Antalt is, aki felső-magyarországi 

kereskedőktől vett fel jelentősebb kölcsönöket az 1770-es évek közepén, hogy 

gabonakereskedését megfelelő szinten tarthassa.
1184

 A hitelezők a szintén jelentős 

kereskedelmet folytató Hornung Domonkost bízták meg, hogy ügyükben plenipotentáriusként 

járjon el Szigetváron. Az volt a feladata, hogy a pénzt behajtsa a „Szigethi Kalmártól” és azt 
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számukra elküldje.
1185

 Hornung nem tudta érvényesíteni megbízói akaratát, ezért az úriszéken 

keresztül a birtokoshoz fordult.
1186

  

A rác kereskedők elsősorban a pécsi városrészben éltek, míg a magyar és német kereskedők a 

kanizsaiban. A tehetősebb és nagyobb árukészlettel rendelkezők igyekeztek a belső városban 

is ingatlant szerezni, és ott boltot kialakítani. Jó példa erre Bajácz Ádám, aki az 1760-as 

években fokozatosan vált a legnagyobb bevételt produkáló szigeti rác kereskedővé, a század 

közepére már házat vásárolt a belsővárosban, és ott nyitott boltot. A belső városban szerzett 

ingatlan komoly értéket képviselt. Abból lehetett sejteni, hogy az előbb említett Kozma Antal 

kereskedelmi tevékenysége hanyatlásnak indult, hogy 1769-ben megvált a belső városban 

szerzett házától, és a városházával szemben lévő ingatlanát 890 forintért eladta a városnak.
1187

  

Miként a szigeti zsidóság egésze, a kereskedők is a kanizsai városrészben telepedtek le, és itt 

alakították ki tevékenységüket.  

Szigetváron a szerb lakosság folytatott távolsági kereskedelmet (nemezt, kelméket, vásznat, 

malátát, borsot, pipákat, damaszkuszi késeket hoztak Somogyba),
1188

 míg a városban és a 

környéken főleg a német és a zsidó lakosság folytatott kereskedelmi tevékenységet. Az 1778. 

évi zsidóösszeírás eredményei viszonylag hűen tükrözik a szigetvári zsidóság helyét a megye 

kereskedelmi életében. Csupán egy olyan családfő volt a megyében, akinek mercaturából (a 

házalók, szatócsok, illetve nagykereskedők között) az éves jövedelme elérte a száz forintot, 

mégpedig a szigetvári Jacobus Hersl, aki 200 forintos bevételével az egész megyében a 

legmagasabb jövedelmű zsidó volt. A questurából (növényi és állati eredetű termékekkel való 

kereskedés) származó jövedelme is egy szigetvári zsidónak volt a legmagasabb (60 forint). 

Ipari tevékenységből csak a Szigetváron élő Jacobus Gabriel szűcs érte el az 50 forintot, 

illetve még 30 feletti jövedelme volt a szintén itt élő Moyses Jacob kesztyűkészítőnek.  

A század szinte egészére jellemző, hogy a rác kereskedők és kézművesek bevonták férfi 

családtagjaikat (elsősorban a testvéreket) a kereskedelmi tevékenységbe.
1189

 Ugyanezt 

tapasztalhatjuk az 1770-es évektől a zsidósággal kapcsolatban is, ott azonban a források 

tanúsága szerint a nőkre is jelentős feladatok hárultak. A zsidó családban mindenkinek 

megvolt a saját feladata, és jól összehangolt közös munkával igyekeztek előrejutni. A 

feleségek a házimunkák elvégzésén kívül mosónőként kerestek pénzt, és emellett igen 

gyakran részt vállaltak férjeik munkájából is, a boltokban az árusítást végezték (in districtione 
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succurrit), a kereskedésben is tevékenyek voltak (questum exercit una cum uxore), de 

segítettek a kocsmáltatásban, a pálinkafőzésben is.
1190

 A fiúk gyorsan munkába álltak, 12 éves 

koruktól már segítettek, mind az ipari tevékenységben, mind a kereskedésben. Nemesviden 

például a 12 éves Benedek már szalagokkal házalt. A szigeti járásban gyakori, hogy 13-16 

éves fiúk állat, elsősorban nyúl és juhbőröket vásároltak fel (pelles leporinas et ovinas 

coemit).
1191

  

Az itt felvázoltak bizonyos értelemben érvényesek a szigetiek egészére nemzetiségtől és 

felekezettől függetlenül. A magyar családokban is mindenkinek megvolt a saját feladata. A 

háztartások egy része három generációt felölelő nagycsaládból állt.  
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2. Szigetvár ipara 

2.1. Kézművesek, iparosok  

A somogyi városi társadalmakat vizsgálva arra a megállapításra juthatunk, hogy az itteni 

városok lakosságán belül az iparosok, kézművesek aránya a 18. században végig alacsonynak 

mondható. A dél-somogyi mezővárosok esetében is érvényes ez a megállapítás, annak 

ellenére, hogy a század első felében Szigetvár hozzájuk képest még kedvezőbb adatokkal 

rendelkezett. Kanizsán, Pécsen és Eszéken a század egészét tekintve jóval több kézműves és 

kereskedő élt, mint Szigetváron.
1192

  

 

Szigetváron kizárólag kézműves iparról beszélhetünk. A katonaság ellátását biztosító iparosok 

a békeidőszakban is folytatták munkájukat, továbbra is igyekeztek a katonaságot ellátni 

termékeikkel, de emellett már megcélozták a civil lakosságot is. A város lélekszámának 

növekedése, a gazdasági tevékenység fokozatos átrendeződése önmaga is döntően hozzájárult 

a különféle iparcikkek iránti igény számottevő bővüléséhez.  

Szigetváron korszakunkban végig magas volt a helyi társadalmon belül a kézművesek aránya. 

Így volt ez már a század első negyedében is, egy 1725-ben készült összeírás alapján az 

adófizető lakosság egynegyede foglalkozott kézművességgel (139 lakosból 35),
1193

 sőt egy 

korábbról, 1718-ból származó forrás majdnem 50%-ra helyezi ezt az arányt (43 lakosból 

19),
1194

 ami mindenképpen kritikával kezelendő, ugyanakkor figyelemreméltó a tendencia. A 

század során a különböző megyei összeírásokban – az összeírások minőségétől, vizsgálati 

szempontjaitól függően – ez az arány 20-25% közé tehető. Ez magas arányt jelentene Somogy 

megyében, de mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy ez a foglalkozási struktúra egyfajta 

kényszerpályának tekinthető, hiszen kizárólag mezőgazdasági termelésből viszonylag kevesen 

tudtak megélni.
1195

 Ugyanakkor a szigetvári kézművesek rá voltak kényszerülve arra, hogy 

nagyobb potenciállal rendelkező helységekben is prezentálják termékeiket, szolgáltatásaikat, 

hiszen a helyi lakosság nem rendelkezett olyan pénzügyi kapacitással, amely teljes mértékben 

eltarthatta volna őket. Szigeti iparosokkal az egész korszakban találkozhatunk – többek között 
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– Pécsen, Siklóson, Mohácson és Eszéken, azt azonban hozzá kell tennünk, hogy a szlavóniai 

térségben a század második felében csökkent a szigeti iparosok jelenléte.  

A kézművesekre vonatkozó adataink nem teljesen megbízhatóak. Az összeírások csak ritkán 

differenciálják, mely kézműves űzi egész évben az iparát, és kik azok, akik csak időszakosan, 

mellékesen tevékenykednek különböző iparágakban. 1747-ben 156 olyan szigetvári férfit 

írtak össze, akik kézműves mesterséget űztek, nem kevesebb, mint 34 különböző 

iparágban.
1196

 E forrás adatait azonban erős kritikával kell kezelnünk, ugyanis ezt a magas 

számot a későbbi eredmények egyáltalán nem támasztják alá.
1197

 Reálisabb képet adnak a 

későbbi, alacsonyabb adatok. 1760-ban 72 olyan családfőt írtak össze, aki egész évben vagy 

az év nagyobb részében kézműves tevékenységet folytatott.
1198

  

A szigetvári kézművesek nem voltak könnyű helyzetben, hiszen a mezőgazdasági lehetőségek 

viszonylagos hiányában arra voltak kényszerítve, hogy inkább ipari tevékenységükből tartsák 

fenn magukat, miközben piacképes keresletről csak tág regionális értelemben beszélhetünk. 

Ezeknek a kézműveseknek komoly áldozatot kellett hozniuk, hogy termékeiket el tudják adni. 

Ennek következtében azonban egyfajta kettős képet láthatunk a szigeti iparosokról. Egyrészt 

létezett egy tradicionális, a városban született, esetleg ide költözött réteg, aki ha korlátozott 

mértékben is, de meggyökeresedett a településen. Másrészt voltak olyan kézművesek, akik 

abban a reményben érkeztek Szigetvárra, hogy tevékenységükkel képesek lesznek itt sikeres 

vállalkozást teremteni. A nagyobb léptékben gondolkodók – akik Szigetvárra logisztikai 

központként is tekintettek – azonban gyakran csalódtak, és nagy számban költöztek el a 

városból, aminek következtében magas volt a fluktuáció. Jól példázza ezt Piano Ádám ónöntő 

(Zienngiesser von Szigeth) esete. Piano 1738-ban költözött a városba, és Szigetvártól délre, 

elsősorban Eszéken igyekezett mesterségét gyakorolni. Eszék város jegyzőkönyvéből tudjuk, 

hogy komoly harcot folytatott annak érdekében, hogy a Verőce megyei város főterén 

tevékenykedhessen, de a város inkább egy másik ónöntőt favorizált.
1199

 Látván az 

eredménytelenséget, Piano feladta azt a tervét, hogy a somogyi városról mint bázisról építi ki 

ipari tevékenységét, 1742-re már el is költözött Szigetvárról.
1200

  

A kézművesek Szigetvárra költözését támogatta a magisztrátus a század első felében, illetve 

Neffczern és Szily birtokossága idején is. Festetics Lajos birtokossága alatt azonban ebbe 

kevesebb beleszólásuk volt. 1744-ben Barics József mészáros, aki a mesterségét Marcaliban 
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tanulta ki, incolatust kért Szigetvárba, amit meg is kapott. A belső városban űzte az ipart. A 

magisztrátussal kötött megállapodása értelmében évente 7 forint adót kellett fizetnie egy 

összegben, ugyanakkor mentes volt minden más adó alól.
1201

 A kedvezményesnek ható bérleti 

díjat 1747-ben azonban már évi 20 forintra emelték.
1202

  

A magisztrátus beavatkozott a kézművesek tevékenységébe, ha panasz volt rájuk, és annak 

valósága be is igazolódott. Richter Simon péket például 3 forintra büntette a magisztrátus, 

mert az általa készített kenyér és a zsemle több alkalommal is kisebb volt a kelleténél.
1203

 

 

A foglalkozási struktúrát tekintve azt láthatjuk, hogy a szabó mesterség dominált a városban. 

Ennek több oka is volt. Mindenképpen fel kell arra hívni a figyelmet, hogy a szabótermékek 

(Schneiderwahren) iránt nagy kereslet jelentkezett az őszi és a téli hónapokban, a Szent Pál 

napi (január 25.) és a Szent Mihály napi (szeptember 29.) vásárokon nagy többségben ezeket 

árulták. Másrészt a várban állomásozó katonaság szintén komoly felvevőpiacot jelentett.  

1720-ban 11 szabót írtak össze, miközben 5 kereskedő, 3 csizmadia, 3 lakatos, 2 takács, 2 

mészáros, továbbá 1-1 fazekas, kovács, sörfőző és pék űzte az iparát a városban.  

Minden valószínűség szerint jóval több kézműves tevékenykedett a városban, mint amennyit 

ez az összeírás feltüntetett (hasonlóan a kereskedőkhöz, akik szintén kevesen szerepeltek 

benne). Erre utal például, hogy a helyi magyar és német kereskedők igen nagy mennyiségben 

árultak agyagedényeket,
1204

 amit egyetlen szigeti fazekas valószínűleg nem volt képes 

előállítani.  

Ezt a feltételezést támasztják alá a későbbi források is (1754; 1768-1769). A valóságosnál 

magasabb adatokat közölt a már említett, 1747-ben készült összeírás, amely szerint 34 

különböző mesterséget és 156 kézműves tevékenységet folytató személyt regisztráltak a 

városban (1-1 mészáros, kéményseprő, aranyműves, nyereggyártó, festő, molnár, üveges, 

fésűkészítő, magyar kalapos, kertész, viaszöntő, szappankészítő, 2-2 pék, német szabó, 

kötélgyártó, kerékgyártó, lakatos, gombkészítő, ács, tímár, német kalapos, rézműves, 3-3 

kovács, esztergályos, 4-4 kádár, szíjgyártó, 5 takács, 6-6 magyar szabó, varga, 8 szűcs, 12 

fazekas, 20 csizmadia, 23 szűrszabó, 30 bocskorkészítő). Az adatok a foglalkozási struktúra 

bővülésére és differenciálódására mutatnak rá. A források esetlegességét és pontatlanságát 

jelzi az is, hogy csupán 3 kereskedőről tett említést, aminél ekkor több élt Szigetváron.  
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Egyes foglalkozásoknál egyértelműen kimutatható a nemzetiséghez tartozás. Az asztalos, a 

kádár, a kötélverő és a varga mesterséget németek végezték, míg a kereskedők, a csizmadiák 

és a szűcsök jellemzően a szerbek közül kerültek ki, ami részben összefügg az állattartásukkal 

is.
1205

 Ezek az arányok természetesen folyamatosan változtak. Ez a leginkább a vargák 

esetében volt szembetűnő, a század végére egyértelműen a magyar és a délszláv lakosság 

vette át ezt a tevékenységet a németektől. Az 1790-es évek közepén 18 varga élt Szigetváron, 

közülük egy sem volt már német.
1206

  

Szigetvár magisztrátusa ügyelt arra, hogy lehetőség szerint minden kézműves mesterségnek 

kettő képviselője tevékenykedjen a városban. Ezzel azt akarták elkerülni, hogy valaki 

privilegizált helyzetbe kerüljön, és ezzel visszaélhessen. Különösen igaz ez a mészáros 

mesterségre, amely, ha egy ember kezében összpontosult, visszaélésekre adott lehetőséget. 

Erre volt példa az imént említett Barics József esete, aki második mészárosként érkezett a 

városba, és kapott bizonyos kedvezményeket a magisztrátustól. A magisztrátus iparos pártoló 

politikája az 1770-es évektől már csak kevésbé tudott eredményesen működni. Festetics Lajos 

– mint említettem – nem támogatta a kézművesek nagyobb számú beköltözését, tartván az 

esteleges konkurencia negatív hatásaitól.  

Ugyanakkor a privilegizált helyzet, illetve az abból származó anomáliák sem álltak érdekében 

a birtokosnak, főleg ha annak negatív következményei voltak. Kivételt jelentett ez alól, ha 

olyan mesterember tevékenykedett egyedül a városban, akit a birtokos saját céljaira fel tudott 

használni, és emiatt külön preferált.  

1797-ben Pethő tiszttartó panaszkodott a mészárszék miatt. Szigetváron két mészárszék volt, 

mindkettőt Prunner György árendálta, de csak az egyiket üzemeltette. Pethő kezdeményezte, 

hogy a másodikat is nyittassa meg a város Prunnerrel. Prunner viszonylag kevés húst vágott, 

ami a városnak nem volt elegendő. Emiatt sokan más településekre jártak, ahol több, jobb és 

olcsóbb húst kaptak („az népet vadítja magától az Prunner” – írta a tiszttartó). Ez 

bevételkiesést jelentett a birtokosnak, Prunner ugyanis alacsonyabb árendát fizetett, azt is 

késve. A város végül felszólította Prunnert, hogy nyissa meg a másikat is.
1207

  

Alkalmazkodva Szigetvár adottságaihoz, voltak olyanok, akik a kereskedelemhez, illetve az 

egyéni szükségletekhez kapcsolódó szállítótevékenységből próbáltak megélni. A városban az 

egész korszakban tevékenykedtek olyan kocsisok, akik mind áru-, mind személyszállítással 

foglalkoztak. Ezt – ha lehetőség adódott rá – célszerűbb volt kooperálva végezni és nem 
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magánvállalkozásban. Több alkalommal kellett ugyanis kisegíteni egymást az elakadások, 

meghibásodások miatt. Ezért is társultak testvérek, családtagok egymással, mint például a 

Gilicze testvérek, Marci és János a század első felében.
1208

 A szigeti fuvarosok aránya 

azonban a század végére csökkenni kezdett, ami mögött egyértelműen a szűkös legeltetési 

lehetőségek álltak, illetve az a tény, hogy velük is megfizettették a szigeti vámot, ami 

gyengítette a versenyképességüket a régióban. Ekkoriban már egyre gyakrabban fordult elő, 

hogy a szigetiek más település lakóját bízták meg bérfuvarozással, azaz mással szállíttattak. 

Természetesen a környékbeli bérfuvarosnak is meg kellett fizetnie a vámot, teli kocsi után 2 

garast, üres kocsi után 1 garast. Kialakult az a gyakorlat is, hogy csak akkor kellett fizetni a 

fuvarosnak, miután visszatért a megszabott helyszínről (általában vásárból) és kipakolt a 

megrendelőnél, illetve olyan is, hogy a megrendelő már előre vagy utólag rendezte a tételeket 

a vámháznál. Ezt az eljárást a szigeti vámosok is megerősítették vallomásaikban.
1209

  

Jól mutatja be mind a régió társadalmi és gazdasági viszonyait, mind a szállítási tevékenység 

tendenciáit Schmithauer István esete. Schmithauer Pécsről költözött Szigetvárra vejéhez és 

lányához, hogy idős korára segítsék őt. Az egykori pécsi német katolikus mészáros lánya a 

szerb Saranics János lakatos mesterhez ment feleségül. Idővel azonban egyre terhesebbnek 

érezte az otthonlétet („Minthogy rosszul élt a vőm és a lányom”), ráadásul veje egyre nagyobb 

összegeket követelt tőle az ott tartózkodásáért, illetve kölcsönt próbáltak tőle kérni 

(„Összeháborodtak, pénzt akartak kölcsön kérni”). Emiatt új foglalkozást választott, és 

kocsisként dolgozott. Egyre több munkát vállalt, és elkezdte magának írásban vezetni azokat a 

napokat, melyeket 1794 novembere és 1800 szeptembere között Szigetvártól távol töltött.
1210

 

Ebből kiderül, hogy igen sok személyi fuvart vállalt a régióban. Többször szállított szerb 

kereskedőket és kézműveseket elsősorban Pécsre, Eszékre, Kanizsára, Szegedre, továbbá 

hivatalos ügyben vitt borbélyt, tisztviselőt Kaposvárra. Több spontán jellegű megbízása volt 

Baranya és Somogy területén. Megrendelésre szállított különböző árukat, portékákat a pécsi, 

siklósi, mohácsi, bajai, nagyatádi vásárokra is. Ebből a tevékenységéből nem élt rosszul,
1211

 és 

mivel minél kevesebb időt szándékozott lányáéknál tölteni, pénzén inkább kúráltatta magát, 

járt a teplicai és bisztricei fürdőkben, illetve Tamásiban volt orvosnál.
1212
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A szigetvári iparosok szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkeztek. Részben ők maguk 

szerezték be nyersanyagaikat, részben a környékbeli rác kereskedőktől vásárolták, akik vagy 

saját maguk hozták a somogyi városba, vagy szigetvári, illetve környékbeli kocsisok, 

kereskedők szállították.  

A szigetvári rác kolompárok (itt kizárólag szerbek foglalkoztak ezzel) például tradicionálisan 

mohácsi rác kereskedőktől szerezték be az alapanyagaikat. A forrásokból láthatjuk, hogy igen 

nagy mennyiségben vásároltak, amit szigetiek szállítottak a városba.
1213

  

A kézművesek elsősorban a belső és a kanizsai városrészben laktak, illetve a pécsi 

városrésznek a belsővároshoz közelebb eső részein.  

Az 1750-es évekre azonban áttevődött a gazdasági potenciál a pécsi városrészre, aminek több 

oka is volt. Egyrészt a jóval magasabb lakosságszám, másrészt az, hogy a kereskedelmi 

tevékenységben a pécsi városrészben élő rácok váltak dominánsabbá, egészen az 1770-es 

évek végéig.
1214

 A vagyonosabb, befolyásosabb kereskedők és kézművesek természetesen 

továbbra is a belső városrészt célozták meg, ám a kézművesek nagy része a pécsi 

városrészben lakott.  

Egy 1754-ben és egy 1768-1769-ben készült összeírás jól mutatja a század középső 

harmadának gazdasági folyamatait. Egyrészt azt, hogy egyre kevesebben foglalkoztak már 

kizárólag kereskedelmi vagy kézműves tevékenységgel, a szigetiek nagy része rá volt 

kényszerítve, hogy bizonyos mértékben agrártevékenységet is folytasson. Ugyanakkor 

láthatjuk a városon belüli súlypontok átalakulását, a pécsi városrész térnyerését. A kanizsai 

városrészben egyre jelentősebbé vált a mezőgazdasági termelés az itt kialakított kertekben. Az 

1770-es évek második felétől a kanizsai városrészbe beköltöző zsidóság alakította át ezt a 

struktúrát.  

Kategóriák Belső város Kanizsai város Pécsi város Összesen 

Gazda és kézműves 31 9 37 77 

Gazda és kereskedő 4 - 15 19 

Gazda, kézműves és 

kereskedő 

- - 1 1 

Gazda 2 13 215 230 

Kézműves 2 - 1 3 

Kereskedő - - - - 

Özvegy 4 3 16 23 

Egyik sem 1 - 1 2 

Összesen 44 25 286 357 

A lakosság foglalkozási struktúra szerinti összetétele 1754-ben
1215
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Kategóriák Belső város Kanizsai város Pécsi város Összesen 

Gazda és kézműves 28 10 44 86 

Gazda és kereskedő 2 - 24 26 

Gazda, kézműves és 

kereskedő 

1 - - 1 

Gazda 1 8 264 273 

Kézműves 2 - - 2 

Kereskedő - - - - 

Özvegy 1 3 16 20 

Egyik sem 1 - - 1 

Összesen 36 21 348 405 

A lakosság foglalkozási struktúra szerinti összetétele 1768-1769-ben
1216

 

 

2.2. Céhek  

A város ipari fejlettségét jól mutatja, hogy már 1700-ban létesült céh Szigetváron. A 17. 

századi Somogyban csak három céhről van tudomásunk, a szigetvári szabó céhen kívül a 

kaposvári szabó (1698) és csizmadia (1699) céhről. A szabó céh létrehozása logikusnak tűnik, 

hiszen a legtöbb kézműves ekkor a városban szabó volt. Hamarosan, 1701-ben megalakult a 

helyi csizmadia céh is, akiknek szintén a várbeli katonaság jelentett nagyarányú 

megrendelést.
1217

 Az 1715. évi összeírás lakatos és mészáros céh meglétéről is tudósít, 

valószínű azonban, hogy csak a helyi iparosok nevezték magukat „céhbelinek”, és hivatalosan 

nem szerveződtek ilyen társaságba.
1218

 

A céhek éberen őrködtek jogaik és privilégiumaik felett, keményen felléptek azokkal szemben, 

akik rajtuk kívül „csizmadia portékákat” árultak a városban. 1740-ben például egy 

alkalommal a céhtagok elvették két „kontár” csizmadia portékáit. A magisztrátus kiállt a céh 

álláspontja mellett, ugyanakkor a céhen kívüli helyi iparosokat is védte azzal, hogy 

visszaadatta az elvett termékeket, azzal a megkötéssel, hogy ha ismét ilyen tevékenységet 

folytatnak, akkor 24 forintra büntetik őket, azért se tegyék, mert a „Céh alatt lévő Mester 

Embereknek nem lészen elegendő munkája”.
1219

  

Az országos tendenciától eltérést állapíthatunk meg abban a tekintetben, hogy míg a 

mezővárosi céhek tagjai nagyobbrészt csak a mezőgazdasági tevékenység mellett, 
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kiegészítésként végeztek ipari tevékenységet, Szigetváron az iparosoknak, kézműveseknek és 

kereskedőknek csak elenyészően kis hányada rendelkezett szántófölddel.
1220

 

Az 1720. évi megyei összeírás sorra vette a lakosok foglalkozását. A foglalkozási struktúrát 

tekintve azt láthatjuk, hogy a szabó mesterség dominált a városban. A forrás 11 szabóról, 

továbbá takácsokról, csizmadiákról, fazekasokról, lakatosokról, kovácsokról, sörfőzőről, 

mészárosokról, pékről, kádárokról, szűcsökről, asztalosról, bognárról, kötélverőről, 

szíjgyártókról, tímárokról, vargáról tett említést.
1221

 

A vargamesterség viszonylag későn terjedt el Somogyban és csak egy-két településen 

találkozhatunk vele.
1222

 A szigetvári vargák a kaposvári vargacéh külső tagjai voltak. Számuk 

azonban alig egy év alatt olyannyira megnövekedett, hogy úgy döntöttek, önállóan alakítanak 

céhet. A céhlevelet szigetvári mesterek kérvényezték és artikulusaikat 1749. március 19-én a 

kaposvári céh szabályzatának felhasználásával alkották meg. Mint említettem, a század első 

felében a német, a második felében a magyar, a szerb és a horvát lakosok közül kerültek ki 

vargák. A század végén közel 20-an éltek Szigetváron, folyamatosan növelték a befolyásukat, 

és igen meghatározóvá váltak a város irányításában. Külön tradíciókat alakítottak ki, például 

Turbék hegyére jártak tanácskozni, ahol borfogyasztással zárták ülésüket. Találhatunk arra 

forrásokat, hogy a városbeli mészárosok és szabók panaszkodtak a vargák befolyásával 

kapcsolatban.
1223

  

A mészárosok igen fontos és megkerülhetetlen szerepet játszottak már a kezdetektől a város 

életében. A katonaságnak köszönhetően komoly megrendeléseket kaptak. Ennek köszönhető, 

hogy a város vezetése a kezdetektől figyelt arra, hogy a mészárosok között ne történhessenek 

visszaélések, illetve ne kerüljön közülük senki privilegizált helyzetbe. Az 1740-es évek elején 

például, amikor csak egy mészáros volt a városban, kedvezményeket biztosítottak a 

Marcaliból érkező Barics József számára, hogy így immár ketten tevékenykedjenek. Annak 

köszönhetően azonban, hogy minimum kettő mészárosa volt a városnak, a folyamatos 

rivalizálás konfliktusokhoz vezetett. 1793-ban például Lengyel István mészáros a 

magisztrátushoz fordult, mert szerinte Szalai György „sintérnek való húst” vágott le. Nem 

kevesebbel vádolta, minthogy megvette valakinek a beteg állatát, és azt akarta értékesíteni. A 

magisztrátus csak lassan járt utána az ügynek, ezért Lengyel az úriszékhez fordult. Nem 

tudjuk pontosan, mennyire játszott közre az eljárás késleltetésében, hogy Szalai a magisztrátus 
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elismert tagja volt, és az 1790-es években igen nagy befolyással rendelkezett, ám az is tény, 

hogy az úriszék sem találta teljes mértékben bizonyíthatónak Lengyel állításait.
1224

  

Két évvel később azonban éppen Lengyel volt az, aki romlott húst árult. Annyira büdös és 

nagy mennyiségű volt, hogy azt el kellett ásni. Lengyelt megbüntették, sőt a céhből is kizárták 

(nevét még a céhprothocollumból is kitörölték).
1225

 A mészárosnak nem maradt más 

választása, elhagyta a várost. A Szigetvár magisztrátusa által kiadott bizonyságlevélben arról 

szóltak, hogy Lengyel békétlen, sokat káromkodó ember volt, aki a feleségét is verte, sőt 

lopásra kényszerítette.
1226

 Igencsak érdekes és elgondolkodtató, hogy a birtokos által többször 

is kérdőre vont Szalaival, majd a szigetvári magisztrátussal konfliktusba kerülő Lengyel 

1797-ben már Festetics Lajos birtokközpontjában, Toponáron volt mészáros. Festetics minden 

negatív jellemzés ellenére befogadta a békétlennek tűnő Lengyelt.  

A szigetvári szabók és csizmadiák 1765-ben kérvényezték a század elején kelt oklevelük 

megerősítését, ezt 1768-ban kapták meg az uralkodótól,
1227

 1776-ban a szabó céh további, a 

céhlegényekkel kapcsolatos újabb szabályzatot kapott.
1228

 A szabó céhbe német és magyar 

szabók (sartores germanici et hungarici) egyaránt tartoztak. 1777. április 4-én állította ki a 

Kancellária a szigetvári szíjgyártó- szűcs- és üvegescéh szabadalomlevelét. 

A szigetvári céhek évente tartottak céhgyűlést, melyen minden tagnak részt kellett vennie, 

büntetést fizetett, aki ezt elmulasztotta. A céhmester itt számolt el az éves költségvetéssel, és a 

pénzt betette a céhládába. Ezután új vezetőséget választottak. A céh vezetését az „Öreg” és 

segítője, a „Kis Czéh Mester” végezte. A volt céhmester mellé két, a feladatra alkalmas egyént 

jelöltek, és közülük választották meg egy évre vezetőjüket. A kiscéhmester esetében ugyanígy 

jártak el. Náluk volt a következő évben a céhláda két kulcsa. A céhmester feladata volt a 

mesterek és az inasok között a rend és a jó viszony fenntartása. A mezővárosi önkormányzat 

is képviseltette magát a választáson egy megbízott (commissarius) révén, akinek a jelenléte 

nélkül nem tarthattak céhgyűlést. 

A céhek jelentősége folyamatosan nőtt a 18. század folyamán, és a céhtagok a közügyekben is 

egyre nagyobb szerepet játszottak. A város több iratán tűntek fel a bíró mellett aláírókként 

céhmesterek. 1791-ben, amikor a város szabad királyi várossá kívánt válni, a lakosságon kívül 

a helyi céhek minden tagja együttesen hatalmazta fel a magisztrátust, hogy kölcsönt vegyenek 
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fel céljuk megvalósításához. Ebből is látszik, hogy a kézművesek és a céhek támogatták a 

szabad királyi városi kezdeményezést.  

A 18. század utolsó negyedében a szabad királyi városokban a céhes ipar válságos helyzetbe 

került, nagy számban jelentkeztek mesterek és legények a gazdaságilag megerősödő 

mezővárosokban, így Szigetváron is. A 19. század első negyedében azonban már változásokat 

tapasztalhatunk a szigetvári céhes viszonyokban. A szabók egyre nehezebb helyzetbe kerültek, 

iparos tevékenységük hanyatlóban volt, ez ügyben a vármegyéhez is küldtek kérvényeket.
1229

 

A magyar-, német-, illetve az apró- és szűrszabók már közös céhben voltak a szíjgyártókkal és 

szűcsökkel, ennek oka pedig az volt, hogy nem voltak akkora számban képviselve, hogy 

önálló céhet alkossanak. Erre az időszakra az üvegmesterek is eltűntek a városból. Volt olyan 

céh is, amely felvette a versenyt, és megpróbált mindent megtenni sikeres működése 

érdekében. A szigetvári csizmadiák készítették az 1820-as években a vármegyei tisztviselők 

csizmáit, miután ők adták a legkedvezőbb árajánlatot.
1230

 

Mindettől függetlenül az iparosok száma mindvégig magas volt. Egy 1790-es évekből 

származó összeírásból tudjuk, hogy olyan mesterségek is meghonosodtak, melyek már 

városiasabb igények jelentkezéséről árulkodtak: a belvárosban például cukrász, gombkötő, 

kalapos, üveges, a pécsi külvárosban rézműves is tevékenykedett. Ebben az időszakban a 

szabók és a csizmadiák számát tarthatjuk viszonylag magasnak, előbbiből 11, utóbbiból 7 

tevékenykedett a városban. 

A tárgyalt korszakban csaknem valamennyi használati tárgy készítését és szolgáltatási igény 

kielégítését biztosító iparág képviselve volt Szigetváron. A különféle kézművesek 

mindenekelőtt a helyi igényeket szolgálták, néhány mesterember azonban a környékbeli, sőt 

távolabbi településeket is ellátta termékeivel.  
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3. Szigetvár mezőgazdasága  

 

3.1. Szigetvár környezete a 18. században  

A város – már említett – szűk határai miatt kulcsfontosságúak voltak a hozzá kapcsolódó 

puszták, rétek, legelők. A következőkben áttekintésre kerülnek azok a városon kívüli területek, 

amelyek mezőgazdasági munkákra alkalmasak voltak.  

 

Turbék (Praedium Turbek/Turbik):  

A szigetváriak szerint a puszta a nevét Szulejmán egykori türbéjéről kapta.
1231

 A várostrom 

alatt elhunyt II. Szulejmán török szultán belső részeit itt temették el. A vörös márvány 

síremléket fia, II. Szelim építtette, amely a törökök zarándokhelye lett.
1232

 1693-ban Gallo 

Tesch osztrák élelmezési tiszt leromboltatta, hogy az építési anyagot értékesítse. Ekkor a 

türbe helyére fakápolnát építettek.
1233

 A mai templom a 18. század közepén épült. Az Udvari 

Haditanács azt is elrendelte, hogy a kápolna építése előtt az itt lévő csontokat össze kell 

gyűjteni, és azokat máshol kell elásni.
1234

 Az 1756-ban a Segítő Boldogasszony (Maria 

Auxuliatrix, Mariahilf) tiszteletére felszentelt kápolna után a helység olykor Mariahilf néven 

szerepelt.
1235

 

Turbék nem csupán egy jó és bőséges szőlőhegy volt Szigetvár szomszédságában.
1236

 Mivel a 

város saját területén nem rendelkezett szőlőheggyel („Oppidum Szigeth in proprio Territorio 

Promonthorium non habent”),
1237

 ezért a szigetváriak számára igen nagy jelentősége volt, kis 

túlzással, de találóan írta róla Wagner több, az 1710-es és 1720-as években készített 

összeírásában: „nélküle nem tudnak élni („sine quo [sc. Turbék] vivere non possunt”).
1238

 

Turbék már a 15. századtól a szigetváriak fontos szőlőtermő területe volt.
1239

 A hódoltság 

idején nem használták ki a területet teljes mértékben, az 1690-es években a szőlőhegynek 

csak harmadrésze volt megművelve.
1240

 A nagyobb intenzitású szőlőtermesztés a Rákóczi-

szabadságharc után kezdődött, és rövidesen teljesen művelés alá vették. A szőlők között 
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voltak ugyan elhagyottak, nagyobb részben azonban gondosan művelték azokat,
1241

 és az 

eredmények már az 1710-es évek közepétől messze meghaladták a szigeti járásban 

tapasztaltakat.  

Az itteni szőlőket a szigetiek birtokolták és részben a katonaság, részben a városlakók 

művelték.
1242

 A 18. század közepére (1749) a szigetvári polgárok közül nem kevesebbnek, 

mint nyolcvannak volt 1-3 kapás közötti nagyságban itt szőlője, továbbá 27 szigeti katonának 

is. A szőlőből származott bor után a szigetiek és az extraneusok (aliqui vero Rustici) tizedet és 

kilencedet adtak. A kilencedet és az egyéb szolgáltatásokat egy összegben megválthatták, ez a 

kamarai igazgatás ideje alatt 2, majd 3 forint volt, Festetics Lajos idején 5 forint. A Turbékról 

befolyt adó a Kamara számára a 18. század első harmadában évente 100 forintos bevételt 

jelentett.
1243

  

Turbékon a rétek szűkösek voltak,
1244

 de a szigetváriak előszeretettel használták azokat,
1245

 

elsősorban azért mert a szőlőművelést és a kaszálást, legeltetést összekapcsolták. A rétek után 

nem fizettek semmilyen adót,
1246

 valószínűleg éppen annak szűkössége miatt. Az itteni 

erdőket is csekély méretűnek mondják a források, makktermő erdeje pedig egyáltalán nem 

volt a pusztának. Ugyanitt 13 holdnyi szántóföld volt, amelyből évente átlagosan 40 köböl 

mennyiségű kilencedet szolgáltattak be, ami 60 forint körüli összeget jelentett. Zabból, 

árpából és kukoricából is fizettek kilencedet (8, illetve 6 forint értékben) a kamarai időkben. 

1753-tól Hojtsy Mihály birtokába került, 1760 után a Melczer családé volt, majd az Országh 

család szerezte meg.
1247

  

 

Zsibót (Praedium):  

Pécs irányában, azaz Szigetvártól keletre található, onnan mintegy fél óra távolságban. A 

hódoltság előtt önálló falu és plébánia is volt, földjeit a becefai lakosok birtokolták. A 

hódoltság idején elnéptelenedett, a 18. század elején költöztek be ide német kézművesek, 

elsősorban olyanok, akik részben mezőgazdasági, részben a – szigetvári keresletre épülő – 

kézműves tevékenységet folytattak. A század második felében részben a legeltetési és faizási 

problémák miatt kis létszámban magyar és délszláv népesség költözött ide, elsősorban 
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Szigetvárról. A betelepülés mértékét indokolja, hogy Zsibót rétjei szűkösek, és a völgyben, a 

mocsaras rész körül találhatók.  

A 18. század első felében a szigeti vár tisztjei szereztek maguknak itt területet, melyet bérbe 

adtak a városlakóknak. Az 1740-es években például Kozma Kristóf őrmester (magister 

vigiliarum) birtokolt itt földeket. Szőlőhegye szintén szűkösnek volt mondható, az itt található 

szőlőkből körülbelül hatot birtokoltak a szigetváriak (ebből kilencedet kellett adniuk a 

Kamara, illetve később a birtokos részére). Az itteni erdők sem nagyok, ugyanakkor a fák jó 

minőségűek voltak.
1248

 A század utolsó harmadában az erdők hiánya miatt igen komoly 

problémát jelentett a tűzifa és az épületfa ellátás Szigetváron, ezért nagy jelentőségre tett szert 

a Zsibóton lévő famennyiség. Wagner még 1714-ben javaslatot tett egy téglaégető 

felállítására, mivel az erdők megfelelőek és jók voltak, és az itteni föld is alkalmas erre a célra, 

a tevékenység pedig jó bevételt jelentett volna. Ez azonban nem realizálódott a 18. században. 

Zsibót Melczer család birtoka volt 1723 és 1776 között, 15 házban 85-en éltek itt.
1249

 

 

Szenterzsébet puszta 

Szenterzsébet puszta rendkívül fontos szerepet töltött be Szigetvár életében, ugyanis vele 

nemcsak egyszerűen szomszédos volt, de annak határain belül feküdt, a városhoz tartozott (ad 

Oppidum pertinens).
1250

 Éppen ezért a koraújkorban mindig ugyanaz volt a birtokosa, aki a 

Szigetvári vár ura volt (így volt ez a törökök idejében is).
1251

 A 18. század közepén azonban 

változás történt, és a pusztát 1741-ben Somssich Antal, Somogy vármegye alispánja szerezte 

meg.
1252

 Ez érzékeny veszteséget jelentett a város lakói számára, hiszen tovább csökkent a 

határterület. A magisztrátus a vármegyéhez fordult, de az jóváhagyta a kialakult állapotokat. 

Somssich Antal 1736-1748 között a vármegye alispánja volt, így a döntés még inkább érthető.  

 

Domolos puszta (Praedium Tomalis/Domolos/Domalis)
1253

  

A település eredetéről és státuszáról nem tudnak sokat a források (de quo resciri non potest, 

an fuerit Curialiqua Nobilitaris vel vero Possessio Colonicalis).
1254

 A szigetváriak 

szempontjából mindenképpen fontos volt, mivel erdei jók és makktermők, és tűzifa nyerésére 
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alkalmasak voltak. 1720-ban 14 megművelt és 8 deserta telket írtak itt össze.
1255

 Szántóföldjei 

körülbelül tizedét tették ki a turbékiaknak, az innen származott bevétel is ilyen arányban 

viszonyult ahhoz (6 forint). Zabból és árpából is jóval kisebb mennyiségben termett 

Turbékhoz képest, ezek után 1-1 forint értékben adtak kilencedet.
1256

 A pusztához nem 

tartoztak rétek. Az erdőben irtottak és ott kaszáltak maguknak szénát. Az erdő faizásra és 

makkoltatásra részben alkalmas, de nem termett minden évben megfelelő mennyiségű makk. 

Az 1720-as években a helyi lakosok úgy alkudtak meg az akkori birtokos Madarász 

alispánnal,
1257

 hogy egy hízót adnak az erdő használatáért. 1753-tól Domolos puszta Hojtsy 

Mihály birtokába került.
1258

  

 

Gonás puszta 

A puszta a hozzá tartozó téglaégető kemencével, 24 hold szántófölddel szigetvári 

viszonylatban is az értékesebb birtokok közé számított, és a város határához tartozott.
1259

 A 

visszafoglaló háború után szigetvári polgárok használták.
1260

 Kaposi Pantalia várkapitány is 

felismerte értékét, és elsősorban az eladósodott tulajdonosoktól vásárolt meg telkeket, annyit, 

hogy szinte az egész puszta birtokosává vált.
1261

 1741-ben Dóka Farkas és Kaposi Pantalia 

kapitány eladta a pusztát Boronkay Ferencnek és feleségének, Niczky Juliannának 650 

forintért, a turbéki szőlőhegyen 30 kapás szőlőt pedig 150 forintért. A Boronkay család a 

század közepén eladta a birtokot Czindery Ignác Ferencnek.
1262

 A puszta igen értékes volt, 

ugyanis jó minőségű földjei voltak. 

 

Az 1756-os úrbéri reguláció előkészítésekor a határkérdést külön vizsgálat tárgyává tették, és 

tanúkat kérdeztek ki ezzel kapcsolatban. Az egyik tanú (Horváth Márk, szentlászlói, egykori 

szigetvári lakos) azt vallotta, hogy „Szigeth városában oly tsekély és szoros határja vagyon, 

hogy a Kanizsai kapuhoz Melczerné Asszonyomnak tüskevári pusztája a Pétsi kapuhoz pedig 

Tekéntetes Baranya vármegyében lévő Beczefai falunak a határja tsak egy-egy puska 

lövésnyire vagyon, Consiliarius Czindery Uramnak Alsó és Felső Bástyalyuk nevezetű 
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 Az 1710-es években Sankó Miklós, Somogy vármegye akkori alispánja birtoka volt. MOL U&C. 50:58. 2.  
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 Somogy vármegye, 179.  
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 SML V. 78. Neffczern pere 464.  
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 Pesty, 2002. 309.  
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 Név szerint csak a Sörös vagy Sörfőző nevű férfit ismerjük, aki Lengyeltótiba költözött, és ott is halt meg. 

Más források Lengyeltóti Gyuricaként ismerik az eladót. SML V. 78. Neffczern pere 465, 469.  
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 Sem a Boronkai, sem a Czindery család iratai nem tartalmaznak ezzel kapcsolatos bejegyzést. SML XIII. 8; 

SML XIII. 54.  
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praetendált pusztái ls földei egész a városnak sántzáig tartanak, Gonás nevű pusztái hasonló 

képpen a sántzig szolgál, Dentsházi, Botkai és Hobolyi határok pedig két-két dűlő földnyére 

vannak, és ennek következendő képpen mihelyest magok a városiak vagy marhái a városból ki 

mennek, azonnal a’ más földére lépnek.”
1263

  

 

Szigetvár határaival kapcsolatban az egész korszakban merültek fel kételyek, kérdések. 

Természetesen a 17. század végén és a 18. század elején tisztázni kellett mind a világi, mind 

az egyházi közigazgatási határokat. A város 1703-ban kérelemmel fordult Somogy vármegye 

hatóságához, hogy a szomszédos településekkel folytatott folyamatos vitákat egyszer és 

mindenkorra tisztázzák, hiszen e nélkül nap mint nap születnek új konfliktusok. A 

szigetváriak kérésének megfelelően a vármegye két megbízottját küldte a városba, akik erre 

alkalmas, idős tanukkal járták be a határt. A metaliáról nem maradt fenn forrásunk, azt 

azonban láthatjuk, hogy az elkövetkező negyed században nincsen vitája Szigetvárnak a 

szomszédos településekkel.
1264

  

A határjelek Somogyban jól alkalmazkodtak a táj jellegéhez: az erdőségekben általában fákat, 

fátlan területeken pedig földhányásokat, határhalmokat alkalmaztak megkülönböztető jel 

gyanánt. Érdekes, hogy alig találkozunk megyénkben kő határjelekkel. Használatuk csak 

Szigetvár környékén látszik elterjedtnek. A tanúk 1727-ben Szigetvár és Hosszúfalupuszta 

határvizsgálatakor említenek egy „határmutató követ”, valamint „megye kü” nevezetű földbe 

ásott határkövet.
1265

 1742-ben Szigetvár és Szenterzsébet határjárása során is említettek 

határköveket.
1266

 Találunk ugyanakkor halmokat is Szigetvár határában, pl. Szigetvár és 

Dencsháza között. Erről tanúskodik a két említett település közös határáról tartott vizsgálat 

irata.
1267
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3.2 Mezőgazdasági tevékenység  

A század eleji források a város fekvését jónak minősítették, termőföldjét viszont 

göröngyösnek (glebosus) és nehezen művelhetőnek. A város legelői az egész korszakban 

annyira szűkösek voltak, hogy a szigeti források szerint az állatokat mindössze egy mezőre 

tudták összeterelni. Ez persze túlzás volt, ám a szűkös határ valóban meghatározta a kereteket. 

Szigetvár város tulajdonában volt egy majorság, amely a pécsi városrészben helyezkedett el 

(80 öl hosszú, 28 öl széles), emellett egy 72 hold nagyságú szántófölddel is rendelkezett a 

communitas, amelynek a terméseit, bevételét szükség szerint használják fel.
1268

 A város 

kezelésében lévő rét 63 kaszás nagyságú volt.  
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Szigetvár határának megoszlása (holdban)
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Szigetvár határában nincs tudomásunk ún. istállósrétek kialakulásáról, melyek Somogyban 

számos település körül meghatározóak lettek a marhatartás elterjedésének köszönhetően.
1269

 

Ezek a szénát termő és legelésre alkalmas elkerített rétek a télen-nyáron szabadon lévő rideg 

jószágnak a hidegebb időkben táplálékot, a rajtuk álló istállószerű épületek pedig a kisebb, 

gyengébb állatoknak védelmet nyújtottak.
1270

 

A határok szűkösségét tovább fokozták a folyamatos vízkiöntések (exundatio) is. A határ 

méretének problémája az egész korszakon keresztül igen intenzíven jelentkezett, az urbárium 

23. pontja azt írja, hogy ez köztudott dolog (Exiguitate Pascui quoad Oppidum Szigeth ex 

publica notorietate). Az állatok legeltetése így gondot okozott, ami egyértelműen 

determinálta Szigetvár mezőgazdasági teljesítményét.
1271

 Az 1747-es felmérés kissé túlzóan 

úgy fogalmazott, hogy a legeltetési lehetőség csupán 20 embernek elégséges (nimium artum 

Pascuum pro 20 Colonis sufficiens).
1272

  

Neffczern birtokosként szembesült azzal, hogy kevésbé tudja emelni az úrbéres 

szolgáltatásokat Az 1756-os urbéri reguláció előkészítésekor éppen emiatt külön vizsgálatot 

tartott ezzel kapcsolatban, és tanúkat kérdeztek ki a határ nagyságáról. A tanúvallomásokból 

kiderült, hogy ez már a kamarai időkben is problémát jelentett, valójában csak a birtokos és a 

plébános rendelkezik jelentősebb földekkel, de ezek sem voltak meghatározóak. A fassiok 

arra is rávilágítottak, hogy a városlakók egy igen jelentős részének nincsen földje,
1273

 ráadásul 

a város lakosságának növekedésével párhuzamosan csökkent a mezőgazdasági használatra 

igénybe vehető földterület nagysága, ami az agrártevékenység rovására ment. Ugyancsak 

problémát jelentett, hogy a város birtokosai kezén nem voltak a város közelében olyan 
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puszták, jelentősebb földterületek, amelyeket értékesíthettek vagy bérbe adhattak volna 

esetenként a szigetiek számára. Nemcsak szántóföldje, de legelője is kevés volt a városnak, 

ráadásul szinte egyáltalán nem rendelkeztek erdővel.
1274

  

A szigetváriak egy része ezért máshol keresett legeltetési, szántási és faizási lehetőségeket. A 

szentlőrinci uradalomhoz tartozó Kispeterd nevű helységben például többen béreltek földet, 

illetve vásároltak szénát, míg az uradalomhoz tartozó Cser nevű erdőből pedig tüzifát, karót és 

vesszőt. Szénát és fát nagyobb mennyiségben vásároltak a dencsházi jobbágyoktól is.
1275

  

A század eleji összeírások a meglévő réteket részben zsombékosnak (caricetosus), részben 

jónak minősítették. Külön réttel rendelkezett a város körül a kamarai felügyelő (inspector 

cameralis) és a katonaság. A város saját erdővel nem rendelkezett, tűzifát a szomszédos 

helyekről voltak kénytelenek összegyűjteni.
1276

  

A század első felében a terméseredmények és az állatállomány nagysága a járás többi 

településéhez viszonyítva átlagosnak mondható,
1277

 a város és a lakosság nagyságához képest 

azonban arányaiban igencsak elmaradottak.
1278

 A század első felében ez igazán a tehén- és 

sertésállomány esetében volt szembetűnő.
1279

 A sertéstartás a század második felében 

növekedett. A város lakói felmérték a sertéslegeltetés itteni lehetetlenségét, így inkább 

ólakban tartották a disznókat. Ez megszabta a mennyiségi kereteket, ám mindenképpen 

megoldást kínált a szigetiek számára. Továbbra sem vált a régióban dominánssá a sertéstartás, 

de a korábbiakhoz képest jelentősen emelkedett a mennyisége. Ezzel függ össze a 

kukoricatermesztés dominánssága. A szigetiek a határ szűkösségére csak az intenzív 

állattartással tudtak érdemben reagálni.
1280
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A város állattartásából a lóállományt kell kiemelnünk, amely majdnem az egész korszakon át 

kiemelkedő volt (ténylegesen a század közepétől fejlődött). A lovak magas száma 

egyértelműen a szigeti kereskedők, kézművesek és fuvarosok magas számából eredt.
1281

  

A lótartás adatai Szigetváron
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Lovat leginkább a szerb kereskedők és a városban tevékenykedő kocsisok tartottak. Ezt 

bizonyítják az összeírások is. 1754-ben a belső városrész lakói közül senki nem rendelkezett 

lóval, a kanizsaiban lakóknál összesen 2 lovat írtak össze, míg a pécsi városrészben élő 

családfők 35%-ánál (312-ből 108-nál) olvashatunk lótartásról. Összesen 230 állatot írtak 

össze, tehát átlagban 2 lovat tartottak. Nincsenek kimagasló eredmények, a legmagasabb a 

fejenként tartott négy ló. Ebben a kategóriában kereskedőket és szállítókat találunk.
1282

 A 

tartott lovak magas száma még a régióbeli városokkal összehasonlítva is meglepő. Kanizsa 

lakói például mind ökör, mind tehén, mind juhtartásban messze felülmúlják a szigetieket, 

ugyanakkor 1748-ban csupán 5, 1753-ban pedig mindössze két lovat írtak össze a zalai 

városban.
1283

 Egy további adalék a szigetvári lótartás 18. század közepén mért mennyiségéhez. 

Az Esterházyak dombóvári, kaposvári és ozorai uradalmának 1742-ben összesen 80 lovat 

kellett az osztrák örökösödési háborúban küzdő seregekhez küldeniük Bécsen keresztül. A 

tiszttartók 21 lovat el is küldtek, ám a fennmaradó, nagyobb részt csak igen nehezen szedték 

össze dél-dunántúli és dél-alföldi vásárokon, sőt Szlavóniába is küldtek embereket (homines 

quoque in Sclavoniam exquirendorum equorum gratia misi). A kérdés 1745-ig napirenden 

volt Gyulai Gaál Gábor provizorsága
 
idején.

1284
 

Mivel a szigeti kereskedők és fuvarosok tevékenységéhez fontos volt a lótartás, a legeltetést 

úgy oldották meg, hogy a környező településektől béreltek legelőket. Nagy jelentőségre tett 
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szert a század közepén a Batthyány Károly tulajdonában lévő „Hárs-Erdő”, amit teljes 

egészében erre a célra használhattak a szigetváriak.
1285

  

Ki kell emelnünk a juhok – somogyi viszonylatban – magasabb számát már az 1710-es 

évektől.
1286

 A juhok egyértelműen a szigeti kézművesek alapanyag-szükségletét voltak 

hivatva biztosítani. A helyi szabóknak szükségük volt a juhok tartására a katonák és a polgári 

lakosság ruházati termékekkel való ellátása céljából. A 18. század végén Somogyban is széles 

körben terjedt a juhtartás a gyapjúkonjunktúra következtében.
1287

 Ez a felfutás azonban nem 

látszik meg Szigetváron, itt ugyanis a keretek határt szabtak a bővítéseknek, ugyanakkor 

Somogyban a nagyobb juhállományokat birtokosok tartották.  

Fejőstehenet általában önellátásra tartottak a szigetiek. Az 1754-es összeírás mutat rá, hogy 

egy emberen kívül senki nem tartott többet két tehénnél. A belső városban lakóknál csak 

ritkán találkozunk tehéntartással. A kanizsai városrész lakóinak 64%-a (25-ből 16), a pécsi 

városrészben lakók fele (49% - 312-ből 153) tartott fejőstehenet.
1288

 Mindkét városrészben 

általában egyet tarottak, az átlagok nem érték el az 1,2-t.  

A szigetváriak a legeltetést részben egyénileg, részben közösen oldották meg. Az egyéni 

legeltetést rendszerint családtag végezte. A közös pásztort, illetve a csőszöket a magisztrátus 

fogadta fel. Az állattartás viszonyait és a határ nagyságát mutatja, hogy Szigetváron nem vált 

annyira kiemelt szereppé a pásztor, hogy a városban házat, a határban pedig pásztorlakot 

tartsanak fenn számukra.
1289

 Nagyatád és Nagybajom példáján látjuk, hogy külön 

pásztordinasztiák alakultak ki az egyes közösségeken belül a 18. században.
1290

 

 

A 18. században Szigetváron háromnyomásos gazdálkodás folyt, őszi, tavaszi vetésterület, 

valamint az ugar váltakozásáról volt szó. A szigetiek esetében azt látjuk, hogy szénatermés, 

illetve a termesztett növények is az állatartást szolgálták. Véleményem szerint a 

háromnyomásos gazdálkodás itt a szűk határral függ össze, illetve annak bizonyítéka. A 

szakirodalomban olykor fejlettségi sorba rendezve képzelik el a határhasználati rendszereket, 

a háromnyomásos gazdálkodást „fejlettebbnek” minősítve a kétnyomásosnál. Ezzel szemben 

azt tapasztaljuk, hogy a két rendszer egyike aszerint alakult ki, hogy melyik alkalmazkodott 

jobban a helyi adottságokhoz és igényekhez. Az adott népességhez képest szűk 
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eltartóképességű vidékeken (például a Felvidék völgyeiben fekvő falvakban) alkalmazták a 

háromnyomásos gazdálkodást (amikor tudniillik a földek 2/3-án termeszthetnek gabonát). Jól 

megfigyelhető ez egy kistájon belül például Gömör vármegye esetében, ahol a síkvidéki, 

szélesebb határú magyar falvakban van kétnyomásos, feljebb, a hegyes szlovák vidéken pedig 

háromnyomásos művelés folyt.
1291

  

A növénytermesztésről megállapíthatjuk, hogy a század első felében a rozs-, de főleg a 

búzatermesztés alacsony volt, mennyiségében elmaradt a járásbeli települések adataitól.
1292

 

Zabot pedig, mely szinte a járás összes településénél kielégítő mennyiségben volt jelen, az 

összeírások alig-alig jegyeztek fel.
1293

 Ez az állapot a század második felében megváltozott, a 

lótartás eredményeivel párhuzamosan emelkedett. Igazán jó eredményt csupán árpa- és 

kukoricatermesztésben produkáltak, utóbbiból viszont kimagasló eredményeket jegyeztek fel. 

Szigetváron mindvégig magas volt a kukoricatermesztés aránya, egészen az 1790-es évek 

elejéig megközelítette a búza arányát, csak 1793-tól válik dominánssá a búza, a 

gabonakonjunktúra hatására, ám akkor olyannyira, hogy a termés szinte kizárólag búza volt, 

elmaradt ettől a kukorica, és jóval kevesebb a rozs és az árpa.
1294

 A kukoricatartás 

összefüggött a határok szűkösségével és a saját használatú tölgyesek hiányával. Emiatt a 

szigetiek nem tudták disznaikat legeltetni, rá lettek szorulva az ólakban történő hízlalásra, 

ehhez azonban igen fontossá vált az etetésük alapját képező kukorica. A kukoricát elsősorban 

az ugaron maradt földbe vetették. Ide ültették a burgonyát is, melyből a század utolsó 

évtizedében egyre nagyobb mennyiséget termeltek, ahogy káposztából is.
1295

  

Árulkodó adat, hogy 1718-ban nem írtak össze a városban mezőgazdasági munkánál igénybe 

vett állatokat.
1296

 Az alacsony mezőgazdasági eredményeket eleve indukálta, hogy a század 

első harmadában igen alacsony volt a bevetett földterület aránya. Egy, az 1710-es évek 

végéről
1297

 származó összeírás tanúsága szerint olyan kis mennyiségű volt a búzával és 

rozzsal bevetett földterület, illetve az elvetett gabona (búza 9 köböl, rozs 2 ½ köböl), hogy a 

járásban csak Boda, Drávakeresztúr, Jákó, Potony és Várda esetében találkozhatunk 
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alacsonyabb adatokkal, és megelőzték Szigetvárt még olyan gyéren lakott, kis települések is 

mint például Diós puszta.
1298

  

Leginkább a bortermelésükre lehettek büszkék a városlakók. Ebben az időszakban rendre több 

száz, sőt bizonyos években mintegy 1500 hordó,
1299

 termést tudtak felmutatni, ami messze 

meghaladta a vármegyében feljegyzett adatokat. Nem véletlen, hogy nemcsak a környező 

településekről (elsősorban Mozsgóról, Basallról), hanem távoli vidékekről (Kaposvárról, 

Somogyszilből) is érkeztek Szigetvár szőlőhegyére, Turbékra extraneusok, hogy bérbe vegyék 

a meg nem művelt szőlőket. A kamarai időszakban nagyban hozzájárult a bortermelés 

sikeréhez, hogy „a szabad italmérés a kamarai felügyelő által engedélyezve volt”. A lakosok 

azonban panaszkodtak amiatt, hogy Szigetvár környéke a mocsarasság miatt nem volt 

alkalmas pincék építésére.
1300

 A szőlőtermesztés fontosságát mutatja, hogy a század utolsó 

negyedében már rendszeresen trágyázták a szőlők földjeit.  

 

A század folyamán a szigetváriak egyre több szőlőt szereztek meg Turbékon. Egyrészt 

presztízskérdéssé vált a szigetváriak számára, másrészt jó befektetésnek bizonyult. Hasonlóan 

más dunántúli városokhoz, a polgárság fokmérője lett a szőlőtulajdon. A szőlőbirtoklás 

mindenkor fontos mércéje a vagyonosodásnak és a helyi társadalomba való 

beilleszkedésnek.
1301

 1785-ben azt olvashatjuk, hogy „alig van 20 lakos, akinek ne lenn 

szőlője, és azok is azon iparkodnak, hogy legyen.”
1302

 Igen nagy számban bírtak szőlővel 

szigetváriak Szentmiklóson és Mozsgón is. 1733-ban a szigetvári családfők 80%-a 

rendelkezett szőlővel ezen a három szőlőhegyen. A század első felében erre a három 

promontoriumra koncentrálódott a szőlőhasználat, kisebb mértékben Becefán is találunk 

szőlőt.
1303

  

A Szigetvárihoz hasonló helyzet állt elő Kanizsán is, ahol a település polgárainak szőlői a 

szomszédos Homokkomáromban voltak igen nagy számban. Miként ott a birtokos Batthyány 

család, itt a század második felében mind a három birtokos ügyelt arra, hogy a szőlőhegy ne 

kerüljön a város területéhez, abban az esetben ugyanis a bormérés időpontja kiterjedt volna 
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Szent György napjáig.
1304

 Nagybajomnak sem volt szőlőhegye, az itteni lakosság nagy része 

Böhönye szőlőhegyén birtokolt szőlőt.
1305

  

Szőlőhegy Szőlők 

száma 

Bortermés 

(urnae) 

Egy szőlőre 

jutó 

átlagos termés 

Legmagasabb 

eredmény 

Turbék 73 676 10.79 Rácz Ignác (37 urnae) 

Szentmiklós 41 382 10.73 Benics Marko (40 urnae) 

Mozsgó 17 256 6.64 Czeglédi Miklós (55 

urnae) 

Összesen 131 1314 9.39  

Szigetváriak bortermelése 1733-ban
1306

 

 

A század második felében olyan tendenciát láthatunk, hogy a szigetiek igyekeztek még inkább 

Turbékra fókuszálni, és ha lehetőség volt rá, ott szerezni szőlőt. Jó példa erre Berta Márton és 

Molvai Tamás esete. Bertának 1749-ben sikerült Turbékon szőlőt vásárolnia a 

gyöngyösmelléki Molnár Miklóstól 7 rénes forintért, 1753-ban azonban eladta szintén 7 

forintért a szigetvári Peti Kiss Mártonnak. Lehetett tudni, hogy Berta hamarosan megválik a 

szőlőjétől, ezért a szigeti Molvai Tamás igen gyakran próbálta azt megvásárolni, Berta 

azonban kivárt, ugyanakkor megígérte Molvainak, hogy értesíti majd eladási szándékáról. 

Amikor ez aktuálissá vált, Peti Kiss Márton gyorsabban csapott le a lehetőségre, Molvai pedig 

a magisztrátushoz fordult amiatt, hogy károsítva érzi magát, mivel ő már korábban többször is 

meg szándékozta azt venni, a magisztrátus természetesen nem tudta őt ez ügyben 

kárpótolni.
1307

 Molvainak azért is lehetett fontos a szőlő megszerzése, hiszen az 

összeírásokból tudjuk, csak mezőgazdasági termelésből élt. Azt tapasztaljuk, hogy a szőlő 

növekvő értéke miatt a szőlőbirtokok ritkábban cseréltek gazdát, mint a városi házak. A 

turbéki szőlőkre és a gyümölcsösökre érthetően igen vigyáztak a szigetiek, Turbék távolsága 

miatt ott az 1740-es évek elejétől „szőlőpásztorok” felügyeltek.
1308

  

A század második felében a szőlőbirtokosok számának növekedésével a szőlőbirtokok 

felaprózódásával kell számolnunk (Szigetvár esetében a 18. században a különböző 

összeírások a szőlőknél a bortermést vették számba, a földbirtoklás jellegétől és a birtok 
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méretétől függetlenül). A szőlőbirtokok aprózódása a szőlőhegyi kiköltözéssel párhuzamos 

folyamat, melyet más dél-dunántúli településeken is tapasztalhatunk.
1309

  

A termés- és tenyésztéseredmények alacsony foka jól tetten érhető az adózási egység, a dika 

megállapításában is. A dika-egységet több szempont figyelembevételével a vármegye 

határozta meg. 1717-1718-ban Somogyban egy gazda, négy nőtlen fiú, két ökör, három tehén, 

15 méhkas, 12 köböl gabona egyaránt egy dikát tett ki. Az elkészített megyei összeírás 

eredményeinek birtokában kiszámították, hogy a megyében összeírt adóalap hány dikát 

(adóegységet) jelent. Ezt összevetették a megyére kivetett adóval, megállapították, hogy egy 

dikára hány forint adó esik. Végül attól függően, hogy hány dika volt egy háztartásban, 

kiszámították az egyes háztartások, illetve települések évi pénzadóját.
1310

  

Szigetvár esetében éppen az alacsony eredmények miatt viszonylag alacsony dikát állapítottak 

meg. 1717-ben például a fent már említett összeírás alapján megállapított elszámolásból a 

következőket állapíthatjuk meg. Szigetvárnál (300 forint) többet fizetett Szakácsi (305), 

Szenyér (314), Csurgó (318), Alsok (319), Segesd (340), Tapsony (351), Visonta (405), 

Darány (411), Vid (425), Udvarhely (450), Kiskorpád (480), Gige (505), Hedrehely (577), 

Kadarkút (597), Barcs (608), Csokonya (700), Nagybajom (1200), Csököly (1443).
1311

 Ezen 

kívül szintén magasabb adót fizettek más települések is, amelyek ebben a forrásban nem 

voltak feltüntetve, mint például Böhönye, Gyékényes, Iharosberény, Istvándi, 

Homokszentgyörgy, Surd.
1312

  

A gyengébb mezőgazdasági eredmények alakulásában közrejátszott városiassága és 

polgárosultsága is. A vármegye többi településéhez képest igen sok iparos és kereskedő lakott 

itt. Mivel a városban többen is laktak, akik nem a földből éltek, a mezőgazdasági eredmények 

ennek értelmében alacsonyabbak voltak. Bevételeiket nem a mezőgazdaságba fektették, 

igyekeztek ipari tevékenységüket fejleszteni, bővíteni. Másrészt Szigetvár az elmúlt két 

évszázadban katonai település volt, az agrár hagyományok hiányában érthetően igen lassan 

alakultak ki a mezőgazdasági termelés formái.  

A növénytermesztés helyzete a század második felében sem sokat változott. Az eredmények 

javultak, de a járás többi településéhez viszonyítva továbbra is alacsonyak voltak. A 

bortermelés azonban mindvégig kimagasló volt. Míg a járásban szinte sehol sem értek el 300 

akós eredményeket, addig Szigetvár rendre 2000 akós termést produkált (Kaposvár 

                                                           
1309

 Vö. Benda Gyula, 2002. 168.  
1310

 Solymosi, 1979. 111.  
1311

 SML IV. 1. h. Ö 51. 9-10.  
1312

 SML IV. 1. h. Ö 51. 7-8.  



 277 

Szigetvárénak az 50 %-át sem érte el).
1313

 Az állattenyésztés terén azonban jelentős előrelépés 

volt megfigyelhető. Az állományok nagysága már a megyebeli településekhez viszonyítva is 

magas volt. Továbbra is kimagaslott a ló-, a méh- és a tehéntartás.  

Dohánytermesztéssel az 1770-es évektől találkozhatunk, elsősorban a kanizsai városrészben 

élő, vagyonosabb polgárok majorságaiban. Ugyanitt volt jellemző a kukoricatermelés.  

Előfordultak gyengébb évek is a termelésben. 1756-ban például elverte a jég a termést, a 

városlakók arra kérték Neffczernt, hogy tekintsen el az adók beszedésétől.
1314

 1762. nyarán 

nagy szárazság volt. Ezzel kapcsolatban a vármegyétől kértek adófizetési könnyítést.
1315

  

A birtokosokkal kapcsolatban említett adóztatási viták alkalmat adnak, hogy megvizsgáljuk a 

településen található telki állományt. A telkek nagy része – hagyományos módon – egy belső 

és egy külső részből állt. A szigetváriak esetében két kertet kell megkülönböztetnünk, 

egyrészt a házak mellett lévő kertet, másrészt a „külső kerittésben lévő Nagy kertet”.
1316

 A 

külső kertek száma nem volt magas, 1771-es összeírás szerint 61 szigetvári polgárnak volt 

kertje, ebből 49 a pécsi, 10 a kanizsai, 1 a belső (a várfal mellett) városban volt. Az összeírás 

esetlegesen számol be ezekről, így pontosan nem tudjuk méretüket. Egy standard információt 

közöl a kertekről a forrás, mégpedig azt, hogy tűzifa céljából tartották (hortum pro 

fagopyro).
1317

 Ez részben megmagyarázza az alacsony terméseredményeket.  

A század második felétől kezdve felerősödött az a tendencia, hogy a városlakóknak egyre 

nagyobb része foglalkozott mezőgazdasági termeléssel. A kézműves és kereskedelmi 

tevékenységgel foglalkozók aránya ugyanis egyre inkább csökkent. Ennek több oka is volt. 

Egyrészt a szigeti katonaság megrendelése csökkent, másrészt a birtokosok, főként Festetics 

Lajos átvette a beszállítói feladatokat. Az is közrejátszott ezekben a tendenciákban, hogy a 

szigeti kereskedők nagy része – mint már említettük – a század második felében fokozatosan 

kiszorult a szlavóniai piacokról, az eszéki, brodi katonaság ellátásához már nem tudtak 

érdemben csatlakozni. A dél-baranyai, dél-somogyi piacok pedig nem biztosítottak olyan 

mennyiségű megrendelést, hogy az a szigeti kézműveseknek és kereskedőknek biztos, egész 

éves bevételt nyújtson.  

Ennek köszönhetően nőtt a föld iránti igény a városban, ami miatt a határból egyre nagyobb 

területeket igyekeztek művelés alá vonni. Szigetvárnak egy lehetősége volt, hogy a viszonylag 

nagy területű ingoványt is bevonják a termelésbe. Az 1770-es évek elejétől intenzíven indult 
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meg a mocsaras területek lecsapolása, a berkek kiirtása. 1772-ben például 32, zömében pécsi 

városrészben lakó polgár vállalta a város melletti berek kiirtását azzal a feltétellel, hogy az így 

kialakított rétet birtokba vehetik, mely után természetesen a jogszabályoknak megfelelő 

módon adózni fognak. A berek kiirtásától jelentős eredményeket reméltek, „némelyek 3. sőt 4. 

holdra valót is foghnak irtani”.
1318

 Az új területek képesek voltak biztosítani a mezőgazdasági 

termelést. A korábban tűzifagyűjtésre használt kertekben is megindult a gabona- és 

gyümölcstermesztés, a tűzifát pedig a szomszédos településekről szerezték be, általában 

pénzért.  

Tehát a mezőgazdasági termelés lassú fejlődése mögött egyrészt az állt, hogy a kézművesek 

és a kereskedők kényszerűségből egyre erőteljesebben fordultak az agrártermelés felé, 

másrészt a fellendülő gabonapiaci megrendelések is ebbe az irányba mozdították el a 

városlakókat. A továbbra is szűkös területek intenzív termelésre ösztönözték a gazdákat. 

Ennek köszönhetően erőteljesen fejlődött a dohánytermesztés, a szántóföldeken pedig a 

kukorica és a burgonyatermesztés, melyeket az 1790-es évekre háttérbe szorított a 

búzatermelés.  
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X. Szigetvár társadalma 

 

Szigetvár társadalma igen összetett és somogyi viszonylatban igen vegyes volt. Azt is 

mondhatjuk, a vármegyében egyetlen más település sem rendelkezett ilyen vegyes etnikumú, 

felekezetű és foglalkozási struktúrájú lakossággal. Minden szempontból meghatározó volt a 

vár és a város együttélése. A két fél igen intenzíven hatott egymásra, nagymértékben 

megszabta a fejlődési irányokat.  

A katonaság és a városi lakosság között bizonyos mértékben átjárás volt tapasztalható. Ám 

nem csupán a várbeliek kiköltözéséről és a város közösségébe való inkorporációjáról tudunk, 

hanem volt példa a városiak várbeli katonaelemmé válására is. Érdekes ebből a szempontból 

Decleva József esete, aki szigetvári polgár és kereskedő volt, majd beállt katonának, és a 

szigeti várban szolgált, ahol tiszt lett.
1319

 Nem tudjuk pontosan „pályamódosításának” az okait, 

nem valószínű, hogy megromlott anyagi helyzete miatt váltott, ugyanakkor elképzelhető, 

hogy tisztként biztosabb és kiszámíthatóbb egzisztenciája lett. Tisztként ugyanis két házat is 

vásárolt, ehhez minden bizonnyal szükség volt arra, hogy már a korábbi időszakból is legyen 

megtakarítása. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a várbéli 

tisztek nem voltak kötelesek házaik után a város részére adót fizetni. Ugyanígy „polgári” 

foglalkozását cserélte fel 1752-ben az iskolamester, amikor „Fortalitiumnak szolgálattyára 

magát kötelezvén, ettöl fogva Gyermekeink Tanétásában sem cselekedvén valamit”.
1320

 A 

polgárok beállása a katonasághoz, illetve az özvegyek katonákkal kötött házassága tehát nem 

volt egyedi eset. A szigetvári magisztrátust ez az adózás miatt negatívan érintette, éppen ezért 

külön kikötötték az 1740-es évek elején a beköltözési engedély megadásakor, hogy az 

újonnan beköltözött nem cserélheti fel polgári státuszát katonaira,
1321

 illetve a beköltöző 

özvegyek esetében, hogy nem fog katonához férjhez menni, és ezáltal magát az adózás alól 

mentessé tenni.
1322

  

A 18. század első évtizedeiben ugyanis több olyan asszonnyal találkozunk a forrásokban, akik 

gyermekeikkel özvegyen maradtak. Ők általában a várbeli katonákhoz mentek feleségül, 

ezáltal adómentesekké váltak (vidua/relicta … in regestro militum existens).
1323

 A katonák 

                                                           
1319

 SML V. 78. Neffczern pere, 461.  
1320

 SML V. 78. Instantiae ad Comitatum Simighiensem, 1752.  
1321

 „Soha militarisok közi nem megyen, hanem minden nemü adót purgerek között fog subportálni.” SML V. 78. 

Prothocollum 1737-1752. 86., 96.  
1322

 „Obligalvan magát gyermekeivel együtt magisztrátus elött, hogy Városhoz mindenkoron gyermekeivel 

edgyütt holthigh fogh portiozni, és minden nemü terhet Városhoz fizetni, sem hogy millitarishoz férhez mené 

hogy avval mentené magát.” SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 93.  
1323

 SML V. 78. Conscriptio, 1729; SML V. 78. Conscriptio pro Anno 1733.  
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azonban nem mindig maradtak helyben, a század első felében közülük többen rendvédelmi 

feladatot vállaltak, beálltak a vármegye katonái közé, mások pedig a hadseregbe.
1324

  

Szintén a katonaságnak, illetve a nagyobb lakosságszámnak köszönhető, hogy a városban már 

a század elejétől kezdve volt orvos, általában kettő, esetenként három,
1325

 illetve hasonló 

feladatokat ellátni képes borbély is kettő-három tevékenykedett.
1326

 A várbeli katonaság 

számára külön volt egy borbély, aki mindig a rendelkezésükre állt.
1327

  

A bábák tekintetében is differenciálódást láthatunk.
1328

 A század egészében két bába 

tevékenykedett a városban, jellemző módon az etnikailag adottságok mentén megosztva. Az 

egyik bába német, a másik horvát vagy magyar származású volt. A plébános hangsúlyt 

fektetett arra, hogy a Szigetváron tevékenykedő bábák fel legyenek esketve és fel legyenek 

készítve, azaz a szülés levezetésére, illetve szükség esetén – a gyermek állapotától függően – 

a keresztelésre.
1329

  

 

Az 1712-1715. évi országgyűléssel megindult reformok egyike volt, hogy az adózás 

rendszerét korszerű alapokra fektették. Ehhez országos összeírást rendeltek el 1715-ben.
1330

 E 

forrás Szigetváron a valósnál kisebb népességszámot említ, 32 jobbágyot és 39 házzal bíró 

zsellért jegyzett fel az összeíró.  

Egy a vármegye által készített összeírás azonban ugyanebben az évben – a szigetváriak szerint 

– a kelleténél több embert jegyzett fel. A vármegye azért volt ebben érdekelt, mert nagyobb 

adót akart Szigetvárra kivetni. Johann Huyn generális azonnal tiltakozott is. Szerinte ugyanis 

felvettek olyan embereket, köztük két zsidót is a polgárok közé, akik nem laktak állandóan 

Szigetváron, és őket már saját lakhelyükön megterhelték a porcióval. Somogyban a 18. század 

első felében gyakori vitákra adott okot, hogy azok az elsősorban Vas vármegyei Batthyány 

birtokokon élő zsidók, akik év közben Somogyban folytattak kézműves vagy kereskedelmi 

tevékenységet, működési helyükön nem fizettek adót.
1331

 Az 1740-es években, a zsidóság 

fokozott megjelenésével erősödött fel ez a vita. Vas vármegye ragaszkodott, hogy a Batthyány 

birtokon róják le adósságukat, a somogyi zsidóság viszont azt kérte, hogy az ide érkezők és 
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 SML V. 78. Conscriptio, 1729.  
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 1747-ben három chirurgust írtak össze Szigetváron. BMMI Sz. 58. 151. 1. 1638.  
1326

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 189.  
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 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 191.  
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 A bábák 18. századi szerepéről alapvető irodalom: Krász, 2003.  
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 Jó példa erre 1738-ból: Obstetrices sunt duae. Helena Enin et alia Catharina Jankeczer adjuratae et ad 

Baptisandum sufficienter instructae. PPL. Canonica Visitationes, 1738-1742. 136.  
1330

 Dávid, 1957. 146.  
1331

 Ezekre példa: MOL U. et C. Fasc. 71. No. 2. 22; Magyar-zsidó oklevéltár VII. 508. Gőzsy, 2005.a. 11-12.  
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letelepülők már csak az itteni birtokosoknak fizessenek.
1332

 Ugyanígy problémát jelentett, 

hogy a Somogyba, Zalába, Tolnába vándorlók már nem a vasi zsidóság képviseletében adták 

türelmi adójukat, holott az előző évi összeírásban még szerepeltek, és az összeg nagyságát 

velük együtt állapították meg.
1333

  

Huyn ugyanígy kérte töröltetni ebből az összeírásból a cigányokat is, mert ha azok benn 

maradnak az összeírásban, akkor elköltöznek, és nem tudja kivel elvégeztetni a „piszkos 

munkákat” – amilyen például az utcák és az árkok tisztítása, a ganéjhordás stb. –, hiszen a 

katonákat nem használhatja erre, és a falvakból sem rendelhet be ezért parasztokat.
1334

 

Az 1720-as években gyarapodott a város lakossága, de még csupán csekély mértékben. 1724-

ben 15 adózó háztartás rendelkezett telekkel és iparos műhellyel, közülük nyolc kifejezetten 

iparral foglalkozó magyar és horvát, valamint német telepes volt. Egy kereskedőt regisztráltak, 

aki szerb volt.
1335

 1726-ban 9 német nemzetiségű adózót és három zsidó családfőt írtak 

össze.
1336

 A legtöbb német família kontinuus volt, vélhetően már a vár és a város 

felszabadulása idején itt voltak, és a várható jó ipari és kereskedelmi lehetőségek miatt 

maradtak a településen.
1337

  

1720-ban 147, 1723-ban 158, a következő évben azonban csupán 143 adózó családfőt írtak 

össze, ami jól mutatja e forrástípus megbízhatóságának korlátait,
1338

 ugyanakkor ezek alapján 

egy átlagos 150-160 közötti számot kell elfogadnunk. Az 1724 után eltelt 20 évben jelentős 

bővülést tapasztalhatunk, 1747-ben ugyanis, a Magyar Kamara utasítására készült 

összeírásban 364, 1754-ben 381, 1768-ban 401 családfőt írtak össze. 1791-ben 

háztartásonként számba vették, mekkora összeget áldoznának a szigeti polgárok a szabad 

királyi városi cím elnyéréséért. Ebben a forrásban 512 családfőt kérdeztek meg.
1339
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 Magyar-zsidó oklevéltár XIII. 259. A somogyi zsidóság képviseletében Löbl József és Izsák Sámuel írta alá 

az iratot (deputierten aus Schomodjeer comitat).  
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 SML Jkv. 1658-1728.. 304-308.  
1335

 SML IV. 1. h. Ö 27. 237.  
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 Uo; SML IV. 1. h. Ö 45. 67-74.  
1337

 Vö. Szita, 27. 
1338

 Az 1724-es összeírásban minden mutató alacsonyabb értéket képvisel, mint az 1723-ban készült.  
1339

 SML IV. 1. h. 3; SML V. 78. Conscriptio, 1723; SML V. 78. Vegyes összeírások. 1724; SML V. 78. 

Conscriptio, 1754; SML V. 78. Conscriptio, 1768-1769; SML V. 78. Varii, 1791. 
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Családfők száma az összeírásokban
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Kováts Zoltán 1000 és 1500 közötti lakosságszámot feltételezett az 1720-as évre, melyet 

összességében reálisnak kell tartanunk.
1340

 1738-ban 1975 lakosról olvashatunk Szigetvárral 

kapcsolatban, ám ebbe nem számolták bele a helyi ortodox, protestáns és zsidó lakosságot, 

melyet ekkor csak becsülni tudunk.
1341

 Ebben az időszakban 200-220 fővel számolhatunk az 

esetükben, így a város lakosságát 2200 főre becsüljük. Ugyanezzel a problémával kell 

megküzdenünk az 1750-es összeírás esetében is, amelyben 2001 katolikus lakost írt össze a 

püspökség kérésére a plébános.
1342

 Az összeírásba fel nem vettek számát – közvetett források 

alapján – 280-300 főre becsülhetjük, így a város lélekszáma ekkor körülbelül 2300 fő lehetett. 

Az 1760-as években Szigetvár lakosságának nemzetiségi megoszlása a következőképpen 

festett: 338 magyar háztartás mellett 57 horvát, 37 német és 50 szerb családot írtak össze. A 

korábbiakhoz képest igen nagy volt a növekedés. Hatvanhét iparost, műhelytulajdonost, 

továbbá huszonöt kereskedőt találunk az összeírásban. Az ipari műhelyek 75%-a horvátok 

kezén volt, a kereskedők üzleteinek 95%-a német, szerb, zsidó tulajdonban volt. Tizenhat 

összeírt család az uradalom tisztviselői, illetve katonák voltak, valamennyien németek vagy 

horvátok.
1343

  

Pontosabb adatokat csak a II. József-féle népszámlálás nyújt, amely 2659 főről tett jelentést. 

Ezek után igen meglepő, hogy az 1810. évi országleírást végző hadmérnök 4000 férfit és 3500 

nőt jelzett szigetvári lakosként. E forrás szerint a szigetiek 450 házban laktak.
1344

 A 

hadmérnök amúgy precíz adatai a népességszám terén merőben elrugaszkodtak a valóságtól. 
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 PPL. Canonica Visitatio, 1738-1742. 126.  
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Jóval közelebb visz bennünket a valós állapotokhoz Ludovicus Nagy leírása.
1345

 Ő 1828-ban 

413 házat jegyzett fel Szigetváron, és a népesség számát 3087 főben szabta meg (2739 

katolikus, 92 görögkeleti, 39 protestáns, 217 izraelita).
1346

 

A természetes szaporulatot és a halálozást tekintve azt láthatjuk, hogy az utóbbi a század 

utolsó negyedében több évben is magasabb volt. 1785 és 1790 között többször, illetve 1794-

ben himlő (variola) pusztított a városban, aminek hatására a megszületett gyermekek nagy 

része a születés évében meghalt. Ez a magas mortalitás adhat részben magyarázatot a 

lakosságszám lassabb ütemű növekedésére. A járvány felbukkanása összefüggésben állhat a 

több alkalommal átvonuló katonasággal. A mortalitás és a katonaság konstellációjában ki kell 

emelnünk az 1789-es évet, amikor is Waldeck altábornagy Belgrád ostromára vonuló 

ezredének több sebesült katonája itt halt meg, az elhunytakat pedig itt temették el, összesen 

138 személyt.
1347

  

Születések és halálozások száma 1780 és 1799 között
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Egy 1773-ban felvett összeírás igen magas lélekszámot állapított meg a 15 éven aluliak 

körében. Majdnem 2000 főre teszi a számukat, ebből 1800 katolikus vallású, 90 görögkeleti, 

60 zsidó, és mindössze 1 „akatolikus”, azaz református ifjút jegyzett fel.
1348
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 Ludovicus Nagy: Notitiae politico-geographico statisticae Inclyti Regni Hungariae Partiumque eidem 

annexarum. Tomus primus. Buda, 1828. A forrásból részleteket közöl T. Mérey, 1997. 196-197. 
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igényel. 
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Szigetvár lakossága a 18. században
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A városba a század első negyedében csekély, de folyamatos betelepülés figyelhető meg, 

magyarok, szerbek, horvátok és németek részéről egyaránt. Ekkor nemcsak a megyén belülről 

érkeztek ide, hanem Tolna, Vas, Zala és Baranya megyéből, továbbá német és horvát 

területekről is.
1349

 Elvándorlásról, elköltözésről kevesebb adatunk van a század első feléből, 

hozzájárul ehhez, hogy csekély számú forrás áll a rendelkezésünkre erre vonatkozóan. 

Figyelembe kell vennünk ugyanakkor, hogy az 1718-ban felvett migrációs összeírásokban 

(amely csak azokat a költözéseket jegyezte fel, amelyek más megyékbe vagy Horvátországba 

irányultak) Szigetvár azon ritka somogyi települések közé tartozott, amelyeket nem említett a 

forrás a kibocsátók között.
1350

 Későbbi összeírásokban már találkozunk elköltözéssel, például 

1729-ben egy német család a környékbeli, németek által lakott Szulokra, horvát családok a 

horvátok által lakott Lakócsára, Babócsára, egy szerb férfi pedig Belgrádba távozott.
1351

 A 

fluktuációt mutatja, hogy az 1729-ben elköltözött Horváth Balázst, 1733-ban már 

visszaköltözöttként köszönthetjük.
1352

 Természetesen vannak egyéb szórvány adataink 

elköltözésre. Egyes német családok az 1720-as években például Pécsre vándoroltak, és ott 

folytatták ipari foglalkozásukat. Szerb elköltözésről is inkább közvetett információnk vannak, 

Milatin Lazics 54 éves ortodox vallású villányi lakos egy perben arról vallott, hogy fiatal 

korában, 1713-ban szüleivel Szigetvárról „Magyar Bólyba” költözött,
1353

 1715-ben egy 

állatösszeírásban Rácz Izsák kézműves neve mellett utólagos bejegyzésként azt az 

információt kapjuk, hogy Kaposvárra költözött.
1354
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 SML IV. 1. h. Ö 55; SML V. 78. Vegyes összeírások, 1929; 1933.  
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Magyarok elköltözésére ugyanakkor szinte egyetlen adatot sem találtunk. Azt láthatjuk, hogy 

a magyar családok kezén szembetűnő a műhelyek szaporodása (nyolcról harmincötre 

növekedett 1720-tól a magyar iparosok száma), és ez, bár kisebb mértékben, de a szerbek 

esetében is megfigyelhető.
1355

  

A század második felében is megfigyelhető, hogy a betelepülők között nagy arányban 

szerepelnek kézművesek. A ránk maradt letelepülési engedélyeket szinte kizárólag iparosok 

számára bocsátotta ki a magisztrátus. Mint említettem, e mögött részben tudatos politika állt, 

illetve az, hogy a Szigetvárra költözők kézműves tevékenységükkel a várbeli katonák 

vásárlóerejét célozták meg.  

Kettősség figyelhető meg a beköltözésekkel kapcsolatban, egyrészt környékbeli falvakból 

érkeztek Szigetvárra, abban a reményben, hogy kézműves mesterségüket gyakorolhatják. 

Ebben a tekintetben azonban csalódniuk kellett, a céhes keretek nehezen bővültek, 

kontárokként pedig igen nehezen tudtak önálló iparűzést kialakítani, és a várbeli katonákkal 

történő kereskedésre is csak korlátozott lehetőségeik voltak. Elsősorban a céhek tudtak 

megegyezni a kapitánnyal, a század második felében pedig a birtokosok igyekeztek ezeket a 

csatornákat lefoglalni.  

Az említett kettősség abban is tetten érhető, hogy a régió nagyobb városaiból olyan 

kézművesek vagy kereskedők érkeztek, akik eredeti lakhelyükön kevésbé voltak képesek 

érvényesülni szakmájuk telítettsége miatt. A forrásokból az derül ki, hogy ez utóbbiak közül 

kerültek ki nagyobb számban új szigetvári polgárok. Elsősorban Pécsről érkeztek iparosok.
1356

 

Egy másfajta lehetőséget mutat számunkra Csík János szappanfőző esete, aki az 1760-as 

években fenntartotta pécsi házát, miközben Szigetváron élt és űzte az iparát. A források 

beszámolnak németországi (pl. Hermon Antal, ács, 1760-ban; Simon Richter kőműves 1772-

ben), horvátországi beköltözésről (pl. Jaksics György, 1764-ben Zágrábból, 29 éves).
1357

 

Forrásaink azt mutatják egyébként, hogy az 1730-1760 közötti időszakban tapasztalható 

jelentősebb beköltözés Szigetvárra.
1358

  

A Szigetvárra költözésnek számos motivációja lehetett. Mint láttuk, általában gazdasági 

megfontolásból választották új lakhelyül a várost. Azonban egyéb okok is közrejátszhattak a 

beköltözésben, ezek közé tartozott a házasság. Az alsólendvai Fehér György asztalos például 

Szigetvár környéki munkái során ismerkedett meg későbbi feleségével. Mivel a hölgy „édes 

Annyához közel szeretvén lenni”, szigetvári lakásvásárlásra kért Festetics Lajostól engedélyt, 
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 Szita, 27-28. Szita László a nevek alapján tévesen a horvátokat tüntette fel a szerbek helyett.  
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 Pl. Kincsem György pécsi takácsmester 1752-ben. SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 206.  
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aki ehhez hozzájárult, miután mérlegelte, hogy a kérvényező katolikus és iparos, illetve, hogy 

a városban kevés asztalos lakott ekkor.
1359

  

A beköltözésben mutatkozó viszonylagos mobilitást és a magisztrátus ez irányú szabadságát 

Festetics Lajos az 1780-as évek második felétől önkényesen befolyásolta és redukálta. Az 

eddigi természetes folyamatokba mesterséges gátat helyezett a birtokos. Eleinte azt 

tapasztalhatjuk, hogy csak bizonyos, általa kevésbé fontosnak tartott vagy kevéssé favorizált 

foglalkozást űző személyt nem engedett a városba költözni, 1790 után azonban inkább már a 

negációt képviselte. Mint említettem főleg a kézművesség konkurálását akarta elkerülni. Ha 

egy-egy foglalkozásnak már élt képviselője a városban, csak ritkán engedett be újabbat.  

A letelepülni szándékozókat gyakran úgy utasította el, hogy indoklásában csak a nemleges 

válasz és az indulatosság volt olvasható. Nem engedett be nemzetiségeket, iparosokat, 

mezőgazdasági művelést folytatókat Szigetvárra. Ezekkel a lépéseivel igencsak meghatározta 

és visszavetette mind az ingatlanok, mind a kézműves termelés terén a piaci viszonyokat. Jól 

tükrözi a helyzetet a már említett Matthias Lortz pécsi német polgár esete, aki Pécsről kívánt 

Szigetvárra költözni, abban bízva, hogy ott könnyebben tud majd érvényesülni. Festetics 

azonban egyértelműen és durván elutasította, arra hivatkozva, hogy már éppen elég „sváb” 

lakik Szigetváron, oda többet be nem enged. Ítélete is határozott volt: „Pécsen maradj!”. A 

forrás alapján úgy tűnhet, hogy Festetics a nemzetisége miatt utasította el a kérelmezőt („Land 

Laufernek, futó hely változtató ember”-nek nevezte), illetve, hogy nemcsak pragmatikus, 

hanem morális szempontból is elutasította a lakhelyváltoztatást.
1360

 Valójában azonban 

ugyanilyen ingerültséggel viszonyult a szerbek beköltözéséhez is. Ha az adott személy 

foglalkozását nem tartotta szükségesnek Szigetváron, keresetlen, az egyén nemzetiségét célzó 

sértő szavakkal utasította vissza beköltözési kérelmét.  

Sajnos az anyakönyvek csak elvétve tartalmaznak adatokat arra vonatkozóan, hová valósiak a 

szigetvári házasulók, így csak a 18. század utolsó évtizedére tudjuk megállapítani, mennyire 

volt endogám vagy exogám a helyi társadalom. Ezek az adatok részben igazolják azt a 

feltevésünket, hogy a század utolsó évtizedére visszaesett a beköltözők száma. Ekkor igen 

erősen endogámnak kell tartanunk a város lakosságát.  
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 SML V. 78. Testimoniales, 1791.  
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A házastársak származási helye 1789 és 1800 között

89%

11%

mindkét fél szigetvári

az egyik fél nem szigetvári

 

 

A 18. század első harmadának összeírásai viszonylag vegyes képet mutatnak a településről. 

Az általuk közölt eredmények az összeírók gyakori cserélődése miatt erősen eltérőek, az 

adatokat évről évre megvizsgálva azonban érdekes tendenciákat állapíthatunk meg.
1361

 

Szigetvár ebben a korszakban a régió többi Somogy megyei helységéhez képest a 

legnépesebb, legnagyobb település volt. A város visszafoglalása után Turbék falu lakosságát 

beköltöztették az elmenekülő török és rác lakosság helyére.
1362

 A későbbiekben már maguk a 

szigetváriak akadályozták meg Turbék újratelepítését. Tiltakozásaikban kifejtették, hogy a 

szigeti polgárságnak szüksége van az itteni szőlők és szántóföldek használatára, tették 

mindezt annak ellenére, hogy Turbék önálló és különálló birtokot képezett.  

Szigetvár társadalmát tehát a 18. század első felében katonai, népesebb iparos, kereskedő és 

kisebb mértékben mezőgazdaságból élő réteg alkotta. Az itt állomásozó csapatok tisztjei 

közül több rendelkezett házzal a városban, továbbá számos katona is letelepedett itt. 

Forrásokban olvashatunk arról, hogy megüresedett házba költöztek be katonák (aliquis deficit, 

in domo miles habitat), illetve olyan esetekről, hogy özvegyek katonához mentek ismételten 

feleségül (vidua nupsit militi).
1363

  

Az 1750-es évekből származó összeírás (mely tartalmazza a városlakók névsorát, 

foglalkozását) 47 házat jegyzett fel a szigetvári belvárosból, 20-at a kanizsai, 297-et a pécsi 

külvárosból. Iparosok, kereskedők legnagyobb arányban a belvárosban éltek. Az itteni 

lakosság majdnem 80%-a űzött valamilyen ipart vagy kereskedést, míg a kanizsai külváros 

lakosainak 15, a pécsinek pedig csupán 11%-a. Emiatt is nagyon nagy volt a különbség a 
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 Szigetvár érdekes módon nem szerepel az 1728-ban összeírt települések között, kárpótol azonban bennünket 

egy 1730-ból fennmaradt összeírási fogalmazvány, melyben utólagos betoldásokként számos információt 
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 Hasonló célú népességkoncentrációval találkozunk a későbbiekben Kaposvár esetében. 1732-ben az 

ivánfaiakat és a kecelieket beköltöztették Kaposvárra, az Esterházyak ugyanis igyekeztek összevonni a 

birtokaikon élő népességet, amivel a birtokközpontot fejlesztették. Gőzsy, 2001.b. 74.  
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belvárosi és a külvárosi házak és telkek árai között, átlagban hatszor, hétszer, értékesebb 

ingatlanoknál pedig több, mint tízszer drágábbak voltak.
1364

  

 

A házak megoszlása a városrészek között 1749-ben

297; 82%

47; 13%

20; 5%

Pécsi városrész

Belső városrész

Kanizsai városrész

 

A házak megoszlása a városrészek között 1790-ben

404; 77%

64; 12%

59; 11%

Pécsi városrész

Belső városrész

Kanizsai városrész

 

Szigetvárt és szinte a Somogyi mezővárosok mindegyikét jellemezte, hogy a társadalmon 

belül egyes tehetősebb családok képesek voltak állandósítani vagyoni helyzetüket, 

ugyanakkor a nagyobb vagyont összegyűjtő iparos-, kereskedő családok általában nem tudták 

konzerválni vagyonszerzésüket, már a következő generáció elvesztette, olykor elherdálta azt. 

Jól példázza ezt Borbély Iván János kereskedő esete, akinek fia teljesen eladósodott. Dömötör 

László szintén jelentős vagyont és biztos anyagi hátteret kapott örökségül apjától, de ő is 

teljesen eladósodott, és az általa birtokolt kúria és egyéb ingó- és ingatlan vagyona 

értékesítésre került. 
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 SML IV. 1. h. Ö 31.  
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 SML V. 318. Szigethi Belső városnak, Kanizsai, illetve Pécsi külvárosnak funduális könyvei, I-III.  
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Érdemes felidézni Dömötör hagyatékának sorsát, tartozásainak kiegyenlítését. Az alább 

bemutatott eset egyedi, nem alkalmas általános következtetések levonására, ugyanakkor nem 

állnak rendelkezésemre egyéb hasonló jellegű források.  

Az idősebb Dömötör viszonylag jelentős vagyont hagyott fiára, az említett kúriát a kanizsai 

külvárosban 2700 forint értékben, egy házat a belvárosban, egy szőlőt a segesdi szőlőhegyen, 

továbbá 100 állatból álló szarvasmarha-állományt, 180 sertést, lovakat és szekereket, 

mindehhez szükséges gazdasági felszereléseket, végezetül még 700 ft készpénzt. Ez szigetvári 

viszonylatban komoly vagyonnak számított (ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy nem tartom 

reálisnak ezeket az értékeket, minden bizonnyal messze meghaladják Dömötör a tényleges 

vagyonát). Az örökös fiú mégis olyan szegényen halt meg, hogy szinte csak az üres kúriát 

hagyta maga után („non nisi fere desertam curiam cum exiguis… mobilibus post se 

reliquit.”)
1365

 Az épület azonban romos állapotba került, és azt is csak egy romos kerítés vette 

körbe (becsértéke a hozzá tartozó területekkel még így is 1500 forint volt).
1366

 Vagyonát 

felélte és még közel 500 forintnyi adósságot hagyott maga után. Dömötör özvegye, hogy 

valamennyi készpénzre a későbbiekre szert tehessen, az ingóságok és ingatlanok felmérése és 

esetleges értékesítése előtt számos dolgot gyorsan részben eladott, részben zálogba tett, 

bizonyos dolgok pedig egyszerűen „eltűntek”,
1367

 ami ebben az esetben azt jelentette, hogy az 

özvegy azokat Czigány Gábornak, a helyi plébánosnak átadta, részben a felmerülő temetési 

költségek fedezésére, részben, hogy azokat majd neki visszaadja. A még megmaradt ezüst 

tárgyak egy részét szintén a temetési kiadások rendezésére (ez a forrás szerint 4 forint volt) 

Czigány kapta meg. Az összeírók meg akarták becsülni a hozzá került tárgyak értékét, de a 

plébános ezt megtagadta. („sed ille simplicissime denegavit”). Végül ráállt, és becslést 

(argentum dimensuravit) a szigetvári aranyműves (Aurifabro Szigethiense) végezte, a 

felmérés után az ezüstöket Czindery ispánjának adta óvatosságból, nehogy a plébános kezén 

vagy másként elvesszen. Ez utóbbi azért is érdekes, mert Czindery nem szerepelt a hitelezők 

között. Feltehetőleg még mindig volt akkora tekintélye a városban, hogy ispánjára bízták az 

értékeket. 

Az ingóságok és ingatlanok becslése alapján részben választ kapunk arra, miként tudott így 

eladósodni. Dömötör sem kereskedelmi sem ipari tevékenységet nem folytatott, földjeit pedig 

csak csekély mértékben hasznosította. Ennek részben az érdektelenség, részben az egyre 

fokozódó készpénzhiány volt az oka. A leírásból megtudjuk, hogy a kúriához tartozó szántók, 
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 MOL U&C. 149:60. 279-280.  
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 „Diversa mobilia per viduam partim jam vendita sunt, partim oppignorata, partim alio modo perierunt aut 

hinc inde dispersa sunt, et ne cin Testamento Testator exprimit quid quis habeat” Uo.  
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melyek közvetlenül a kert mögött feküdtek, eléggé elhanyagolt állapotban voltak. A segesdi 

szőlő műveletlenül volt hagyva (colere neglexerit) Dömötör szőlőjét ezért Segesd birtokosa 

saját kezelésébe vonta („D. Comes Ladislaus Szécsenyi tamquam Possessionis Segesd 

Terrestris Dominus … ad se recepit, ut vinea excolatur”). Széchenyi többször felajánlotta 

Dömötörnek a szőlő visszaadását, („si eidem cultivationis mercedem refuderit”), de az nem 

tudott kötelességeinek eleget tenni. Jellemző, hogy sógora, a szigetvári Zöld László adott neki 

pénzt, hogy a szőlői ügyében eljárhasson, de ezt az összeget másra költötte („Mikor ment 

volna Segesdre szölöire, adtam neki. Ment volna, de már nem volt pénze”).
1368

 Végül is 

végrendeletében ezt a szőlőt a segesdi ferences atyákra hagyományozta. Ennek oka egyébként 

Dömötör mély vallásossága volt, ami abban is megnyilvánult, hogy – már eléggé eladósodván 

– további kölcsönt vett fel, hogy Máriacellbe mehessen.  

Több olyan esetet is ismerünk, hogy vagyonosabbá váló szigetvári polgár nemhogy fejleszteni 

nem tudta az örökölt vállalkozást, hanem megtartani sem volt képes. Előfordult, hogy más 

városba költözött át egy-egy nevesebb és vagyonosabb család, mivel Szigetváron nem látták 

biztosítottnak a tovább és előrelépés lehetőségeit. A század közepének és második 

harmadának meghatározó családja volt például a Birisics család. A Festetics Lajos birtokossá 

válása évében Birisics Miklós töltötte be a bírói tisztséget. A forrásokból tudjuk, hogy nem 

örült Festetics birtokosságának,
1369

 majd röviddel ezt követően Siklósra tette át székhelyét.
1370

 

Ott azonban nem tudott gyökeret verni, és rövidesen visszatért Szigetvárra.  

 

A század első felében a Kamara 9 épülettel rendelkezett Szigetváron, meg kell említenünk 

közülük a gabonatárlót, a provizorátus épületét, amely vámházként is funkcionált, Vechy 

tábornok házát, amelyben a mindenkori várkapitány lakott, illetve a helyettes kapitány 

házát.
1371

  

Mint már korábban említettem, a század első felében a városban számos vármegyei 

tisztviselőnek, illetve nemesnek volt háza, vagy különböző más módokon képviseltették 

magukat Szigetvár életében. Járási központ lévén nem egy szolgabíró, alszolgabíró vásárolt 

vagy építtetett magának itt házat. Természetesen a tisztviselők, a nemesek képviselői, illetve a 

tehetősebb szigetvári polgárok az értékesebb ingatlanokat próbálták – lehetőleg minél 

olcsóbban – megszerezni.  
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Tiszttartója révén képviseltette magát Szigetváron például Batthyány Károly. Háza a 

belvárosban volt két kerttel együtt.
1372

 Ezt a Schroncz-féle örökségből vette 500 forintért, 

amely vétel azért is volt vonzó és előnyös, mert a ház után semmilyen adót (nullum onus 

publicum) nem kellett fizetnie a város részére.
1373

 A ház a visszafoglaló háborúk után először, 

1698-ban – a Caraffa-commisio rendelkezése alapján – Lucz Márton mészáros tulajdona 

lett,
1374

 aki 1738-ban eladta a kereskedő Feiglnek, ő pedig Schroncz Kristófnak. Batthyány 

későbbi vételét több tényező is elősegítette. Egyrészt Schroncz Kristóf az 1710-es években az 

özvegy Batthyányné javainak gondnoka volt Somogy megyében, ő képviselte a 

megyegyűlésen is.
1375

 Másrészt köze volt a tényleges adásvétel létrejöttéhez Batthyány Károly 

tiszttartójának, Steiner Jánosnak is. Steiner nevelte fel ugyanis fogadott fiaként a nemes 

szülőktől származó Schroncz Andrást,
1376

 (a néhai Schroncz Kristóf fiát), miután az özvegyet 

elvette feleségül.
1377

 Nemcsak gondosan nevelte, taníttatta, hanem a Schroncz Kristóftól 

Szigetvár belső városában örökölt nemesi házat renováltatta és kibővíttette, továbbá a 

Szigetvár külső városában lévő majorházat, a hozzá tartozó két hold földdel és két kaszáló 

réttel (közülük az egyik 20, a másik 8 kaszás), amelyet Schroncz apja még életében eladott 

Kecskés Jánosnak, visszavásárolta, és Schroncz András rendelkezésére bocsátotta, sőt a házat 

fel is újíttatta.
1378

 Schroncz András azonban egyházi pályát választott („én e világtúl bucsut 

vévén, egyházi statuszban léptem”), és minden ingatlan vagyonát mostohaapjának 

adományozta („Steiner János Uramnak, és ő házas társának Paukhern Anna Katalin 

Asszonynak örökössen és megmásolhatatlanul eladtam, el ajándékoztam, és az én jussomat ő 

kegyelmekre transferáltam”).
1379

 Batthyány Steinertől szerezte meg a házat, nem tudjuk, 

milyen jogi aktus keretein belül. Batthyány Károly egyébként viszonylag jelentős birtokokkal 

rendelkezett Szigetvár környékén. A belvárosi házán kívül Szigetvár határában szántófölddel, 
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erdővel rendelkezett, a pécsi városrészben majorsággal (ehhez három kert is csatlakozott), 

Dencsházán réttel. Tudjuk, hogy földjei nagy részébe kukoricát ültetett.
1380

  

Jelentős és – a sorsát tekintve – Szigetvár esetében szokványos szerepet töltött be Dömötör 

László kúriája, amely a kanizsai városrészben épült. A rezidencia egykor Akay István 

tulajdonában volt,
1381

 tőle vásárolta meg idősebb Dömötör László. Miután az ifjabb Dömötör 

eladósodott, halála után a tartozások törlesztése miatt el kellett adni. Az épületet kúriának is 

csak elméletileg nevezhetjük. Az 1760-ban készült összeírás szerint az épület egy faház volt, 

benne két szoba, konyha, kamra, mellette két istálló.
1382

  

Az Istvánffy-örökség egy jelentős részét Melczer Ferdinánd birtokolta. Ez a kanizsai 

városrészben, a város határában feküdt. A kanizsai kapu előtt 300 hold szántófölddel 

rendelkezett, emellett a Turbéki szőlőhegyen volt jelentős birtokrésze. Melczer ezen kívül 

megvásárolta a bencések által elhagyott épületet. Ennek a sorsa jól példázza a kanizsai és a 

belső városrész ingatlanjainak viszonylag nagyobb fluktuációját. Melczer eladta a házat Gál 

Gábornak, ő pedig Kákozy Mihálynak (mindketten szigeti lakosok). Melczer azonban 

rövidesen a visszavásárlás mellett döntött, és Kákozytól megvásárolta.
1383

 Vécsey Ferenc is 

jelentős ingatlanokkal rendelkezett. Mint már említettük, a Breuner (majd minden szigeti 

forrásban Prajner) javakat szerezte meg a város területén, egy kúriát kerttel, istállóval, 

granáriummal együtt.
1384

 A tanúvallomások szerint a fundushoz tartozó területen a 17. század 

végén a 18. század elején rácoknak voltak telkeik, név szerint Radojka és Prekogattya 

Györgynek, akik még a Rákóczi-szabadságharc után is itt laktak.  

Az anyakönyvek részleges adatai is alátámasztják a belső és a kanizsai városrész intenzívebb 

fluktuációját. A század elején még német nemzetiségűek laktak nagyobb arányban a belső 

városrészben, az 1740-es évektől egyre több horvát (Antalics, Cselics, Kromatics, Maretics, 

Propatics, Sajnics), szerb (Rácz Miskó, Pugnata János, Lovasko) polgárral találkozunk, az 

1750-es évektől pedig magyarokkal (Hegyi Jakab, Hollósi János, Pintér Flórián) is. 

Ugyanakkor újabb német kézművesek szereztek itt ingatlant maguknak, főleg az 1740-es 

években találkozunk számos új névvel (Frey, Haller, Hübner, Knorr, Pradeker, Prüder, 

Reinbrecher, Riedl, Riegger, Schumann). Ezek a személyek nem mindannyian voltak újonnan 

beköltözöttek. Voltak, akik más városrészből költöztek át, voltak, akik valószínűleg várbeli 

szolgálatukat követően telepedtek le. Találkozhatunk a városrészek közötti átjárással is, 
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leginkább a pécsi és a belső városrész között. Jó példa erre Berta Jakab kézműves esete, aki 

1758-ban a pécsi városrészből költözött a belvárosba. Míg 1756-ban még a pécsi városrészben 

élő Czeglédi János gyermekeinek volt keresztszülője, 1759-ben már a belső városban lakó 

Babócsai Józsefnek. Éppen fordítva történt Kóczián Jánossal, aki 1745-ben költözött a belső 

városrészből a pécsibe, és a következő évben már onnan kérték fel komának. A kanizsai 

városrészben a század első felében horvát és magyar népelemek laktak, az 1770-es évektől –

erről bővebben szólok a későbbiekben – itt települt meg a zsidóság.  

 

Polgárok házvásárlásairól lényegesen kevesebb adatunk van, azok azonban jól tükrözik a 

város, illetve társadalmának viszonyait. A legtöbb polgári telek- és házvásárlás a legnépesebb 

pécsi városrészben történt. Itt lehetett a legolcsóbban ingatlanhoz jutni, ennél drágábban a 

kanizsai városrészben, és a leginkább költségesen a belső városban. Azt is láthatjuk, hogy a 

belső vagy esetleg a kanizsai városban lakást, telket bírni presztízsnövelő volt, a vagyonosabb 

emberek itt igyekeztek ingatlant venni. A már említett Kocherich András bíró két belvárosi 

házat hagyott hátra feleségének,
1385

 melyek közül az egyiket már a bírói tisztsége előtt, 

esküdtként is birtokolt.
1386

  

Az ingatlanok értékét több tényező is befolyásolhatta. A 18. század legelején például egy rác 

lakatos (nevét nem említi forrás) vásárolt házat, de feleségével együtt korán meghaltak. Két 

lányuk közül az egyik Pécsváradra ment férjhez, míg a másik – hajadonként – még négy évet 

Szigetváron lakott, de a birtokában lévő ház annyira rossz állapotba került, hogy az eladása 

mellett döntött, és azt 25 forintért megvásárolta Decleva József. A vevő korábban szigetvári 

polgár és kereskedő volt, majd – mint említettem – beállt katonának, és a szigeti várban 

szolgáló tisztté lett.
1387

 Ugyanekkor Decleva megvásárolta Babics János házát is a belső 

városban. Emiatt nagy felháborodás volt a városban, mivel katonatisztként nem kellett adót 

fizetnie, és két contribuens fundus után járó adó kiesett volna. A probléma úgy rendeződött, 

hogy Decleva vállalta évi 4 forint megfizetését a város részére, és erről obligációt adott 

(amelyet gondosan őrzött a város levéltára).
1388

  

Mint említettem, előfordult, hogy a vár parancsnoka értékesített olyan, egykor katonák 

elszállásolására szolgáló épületet, amelyek a katonaság létszámának csökkenésével 

feleslegessé váltak, a városbeli helyük alapján ugyanakkor jelentősebb bevételt nyújthatott. 
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Erdberg parancsnok kaszárnyának minősített épületet adott el a század elején az egyik 

leggazdagabb szigeti kereskedőnek, Borbély Iván Jánosnak, akinek azért volt fontos, hogy a 

Belső városban lévő épületet megszerezze, mert itt boltot nyitott. Borbély halála után azonban 

a család nem volt képes megtartani a házat, mivel fia eladósodott, hanem eladta Csercsics 

Jánosnak, Melczer tiszttartójának.
1389

  

A tisztek házai haláluk után családi kapcsolatok révén öröklődhettek. Kátay („mint hadbéli 

tiszt”) lánya feleségül ment a szigetvári Pruszkay Ferenchez, és Kátay halála után az ő 

tulajdonába került a ház.
1390

 Katonák is értékesítettek házakat a városban. Babócsai Márton 

például „Hágyó Miskátul nationalis militia béli Köz Katonától” vásárolt házat (sajnos az árról 

és a vásárlás körülményeiről forrásaink nem rendelkeznek adatokkal).
1391

  

A század utolsó évtizedeiben előfordult, hogy a pécsi városrészben egy-egy család 

(fiúgyermek, fiútestvér) egymás szomszédságában, egy tömbben (olykor 5-6 házhelyről van 

szó) vásárolt fel házakat, vagy egyes telkeket megosztottak, és ott újabb házakat építettek (pl. 

Babócsai, Benics, Berta, Czeglédi, Delibenyi, Haragó, Karapancsa, Kovacsics, Maretics, 

Melincsevics, Radó, Turbéki családokat említhetem).
1392

  

 

A városlakók az olyan személyt, aki összeférhetetlennek bizonyult számukra a viselkedése 

miatt (káromkodás, verekedés, konfliktuskeresés a városvezetéssel, városlakókkal, családdal 

szemben), igyekeztek első lépésben „megregulázni”, ha ez hatástalan volt, megpróbálták a 

város közösségéből eltávolítani. Erre több út is kínálkozott. Egyrészt megkísérelhették 

megvásárolni az inkriminált személy házát, ha ez nem sikerült, az úriszéken keresztül a 

birtokoshoz fordulhattak, hogy példás és elrettentő büntetés kitűzésével riassza el, vagy 

tényleges kiutasítással sújtva távolítsa el az adott személyt a városból (ugyanezt a tendenciát 

láthatjuk például majd a zsidó közösség esetében is). Egyes esetekben a város lakói sikerrel 

presszionálták az eltávozásra a kivetni szándékozott személyt. Erre láthattuk példaként 

Lengyel István esetét, aki romlott húst mért, ráadásul viselkedésével többször is 

megbotránkoztatta a település lakóit. A magisztrátus megbüntette, majd kizárták a céhből, a 

nevét kitörölték a céhprothocollumból. Tevékenységének ellehetetlenítése után Lengyel 

elköltözött a városból.  
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Nemzetiségek közötti kapcsolatokról, esetleges konfliktusokról kevés adatunk van. Árulkodó 

lehet Hornung Domonkos „bosnyák ellenes” kirohanása, amely mögött valójában 

egyértelműen kereskedelmi rivalizálás állt.
1393

  

 

Szigetváron a források következtében a társadalmi kapcsolatrendszereket csak nehezen és 

csekély mértékben tudjuk felvázolni. A rendelkezésünkre álló adatok segítségével 

megkísérlek néhány társadalmi összefüggést, tendenciát bemutatni, elemezni, elsőként a 

keresztszülőség vizsgálatán keresztül.  

A keresztszülők kiválasztásánál Szigetváron is több szempont és szokás érvényesült. 

Előfordult, hogy a szülőkhöz hasonló helyzetű felnőttek vállalták a feladatot. Ez 

mellérendeltségi viszonyt feltételez, elsősorban barátit. Gyakran találkozunk azzal is, hogy a 

saját társadalmi helyzethez képest erősebb kondíciókkal rendelkező személyt választottak. A 

szakirodalom terminológiája szerint ilyen helyzetben egyfajta patrónus-kliensi viszonyt 

teremt a komaság.
1394

  

A fennmaradt keresztelési anyakönyveket megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy az esetek 

nagy részében férfi és nő együttesen vált keresztszülővé, ugyanakkor az 1730-1750-es 

években gyakran találkozunk Szigetváron ebben a szerepben két férfivel, illetve egyedüliként 

egy-egy férfival vagy nővel. A keresztszülők esetében szinte kizárólag házastársi kapcsolatot 

láthatunk, ritkábban előfordult apa és lánya, illetve egy alkalommal 1791-ben anya és fia 

(Gabriel Fleczer cum sua matre) párosítás.
1395

  

Az anyakönyveket megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy más településekhez 

hasonlóan Szigetváron is igyekeztek keresztszülőknek megnyerni a közösség befolyásosabb 

személyeit. Ebben az esetben presztízst jelentett és kölcsönzött a keresztszülő kiválasztása. 

Ilyen esetekben nem, vagy csak kevésbé beszélhetünk reciprocitásról, azaz nem kölcsönös a 

szerepvállalás. Cigány házastársak gyakran kértek fel jómódú, belvárosban élő német, illetve 

horvát kereskedőt, kézművest keresztszülőnek. Az 1750-es években Eleonora Luckner, Maria 

Luppmiller és Maria Anna Esslin minden évben minimum kétszer volt keresztanya. 

Ugyanilyen okokból vált keresztszülővé a város bírójának felesége, 1758-ban például Turnics 

Pálné vállalt Antalovics Gyuro gyermekénél keresztanyaságot. Itt meg kell jegyeznünk, hogy 

Keszthelyhez hasonlóan Szigetváron sem váltak gyakori keresztszülővé a bírók, esküvői 

tanúként viszont gyakrabban találkozhatunk velük. Érdekes – ugyanakkor jellemző –, hogy 
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találunk egy olyan időszakot, amikor a magisztrátus tagjait, köztük a bírókat is előszeretettel 

választották keresztszülőnek, esküvői tanúnak, ez pedig a már sokat elemzett 1780-as évek 

közepétől 1798-ig tartó szakasz. Ekkor évente 3-4 alkalommal vállalt komaságot a 

magisztrátusban tevékenykedő és Festetics Lajos ellenzékének számító Kecskés János, Szalai 

György, Maretics József, Simon Pintér. Az 1780-1790-es években a bírói tisztségeket betöltő 

Spetl Jakab, Hornung Domonkos, Gaisz Bertalan pedig évente több mint hat alkalommal lett 

keresztszülővé 1789 és 1794 között. A várban élő tisztek gyermekeinek gyakran lett 

keresztszülője az aktuális várkapitány.
1396

 Ez egyértelműen egyfajta elkötelezettséget 

feltételez a magisztrátus politikája és tevékenysége mellett. 

Szembetűnő jelenség, hogy egy-egy család gyermekeinek különböző komákat választottak. 

Általánosan jellemző, hogy változnak a keresztszülők. Keszthelyhez hasonlóan itt is normává 

vált ebben a kérdésben a különbözőség. Van példánk az állandóságra is, az 1740-1750-es 

években Johannes Luppmiller öt gyermekének Johannes Ferfalcz (Ferfalacz) volt a 

keresztapja.
1397

 A keresztszülőségnél meghatározó volt természetesen a nemzetiség, ám úgy 

tűnik, fontosabb szempont lehetett esetleg a közös tevékenység vagy más egyéb motivációk. 

Hajduk Ferenc horvát kereskedő 1707-ben például keresztszülőnek kérte fel a város egyik 

legvagyonosabb kereskedőjét, Franz Carol Feiglt. 

A gyakran választott keresztszülők két irányban építettek ki hálózatot, egyrészt a velük 

azonos pozíciójú csoportokkal, másrészt azokkal, amelyeknél valamilyen patrónusságot 

vállaltak. Szigetváron ebből a szempontból látunk egy igen vékony réteget, egy katonatiszti-

nemesi-uradalmi társaságot, amely ritkán vállal keresztszülőséget, leginkább a magasabb 

társadalmi csoporton belül (például Beaumont várkapitánynak 1744-ben a várbeli orvos, a 

berzencei postamesternek 1738-ban Pittner Ignác szigeti postamester, míg Pittnernek 1748-

ban a szentlőrinci tiszttartó, 1792-ben Czeglédi József vagyonos gazda Terézia leányának 

Nedeczky Rudolf szolgabíró).
1398

 Alattuk egy szélesebb kereskedő, kézműves, szolgáltató 

csoport látható, akik igen gyakran váltak keresztszülővé. Ebből a szempontból a harmadik 

csoportba a mezőgazdaságból élő városi gazdák tartoztak, akik magukkal azonos pozíciójú 

embereknél vállaltak komaságot.  

 

A névadásokat vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek viszonylag ritkán kapták a 

keresztszülő utónevét. Feltűnő kivételt jelentenek ez alól azok az esetek, amikor a gyermek 
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szülei a magasabb társadalmi vagy vagyoni helyzetű keresztszülőre való tekintettel, esetleg 

tiszteletére az ő – illetve családtagjai – nevét választották. Erre hoznék példaként egy 1699-es 

esetet. A várban tisztként szolgáló Johann Ernest Auer lányának Johann Huyn és felesége, 

Catharina voltak a keresztszülei. Huyn lányát Maria Henricának hívták. Auer lánya ezek után 

Josepha Catharina Henrika neveket nyerte a keresztségben, míg ugyanebben az évben Johann 

Ulrich Drumonth lánya a Maria Josepha Catharina neveket.
1399

 A ritka és különleges 

keresztnevet viselő keresztszülők utóneveit nem vették fel a gyermekek. Olykor szempont 

volt a névadásnál a kalendárium is. Érdekes módon 1740 után 1754 és 1756 karácsonyán is 

születtek ellenkező nemű ikrek a városban, mindhárom alkalommal az Ádám és az Éva 

neveket kapták a keresztségben.
1400

  

A 18. század második felében azt tapasztaljuk, hogy a leggyakrabban márciusban, illetve 

október-november-decemberben, a legritkábban májusban és júniusban jöttek újszülöttek a 

világra. Az előbbi időpont egyértelműen összefügg az késő nyári, kora őszi mezőgazdasági 

munkák mennyiségével, utóbbi pedig részben azzal, hogy januárra és februárra estek 

legnagyobb arányban az esküvők, részben pedig azzal, hogy a téli időszakban effektíven több 

időt töltöttek el közösen a házastársak. A század utolsó évtizedének vizsgálata arra mutat rá, 

hogy csökkentek az átlagos születésszámok, továbbá a márciusi és az októberi születések 

domináltak, valamelyest visszaestek a decemberi adatok. A nyári hónapokban is visszaesés 

tapasztalható, a legalacsonyabb adatokat júliusban látjuk.  

A keresztelések havonkénti átlagos megoszlása Szigetváron 

1743 és 1800 között
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A keresztelések havonkénti megoszlása Szigetváron 

1789 és 1800 között

12,09
11,45

12,82

11,09

8,90 8,52
7,27

8,62

11,45

13,18

11,09
10,36

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

ja
nu

ár

fe
br

uá
r

m
ár

ci
us

áp
ril
is

m
áj
us

jú
ni

us

jú
liu

s

au
gu

sz
tu

s

sz
ep

te
m

be
r

ok
tó

be
r

no
ve

m
be

r

de
ce

m
be

r

 

A 18. században az esküvők több mint kétharmada januárban, februárban volt, mint alább 

láthatjuk, ez az arány még növekedett is a század végére. Viszont szinte egyáltalán nem volt 

esküvő márciusban, áprilisban és decemberben, a nagyböjt és az advent miatt, valamint 

júliusban és augusztusban az aratás idején. Hasonló eredményeket kapunk az ország más 

településein is, annyi különbséggel, hogy a februári esküvők száma máshol alacsonyabb, a 

novemberi pedig magasabb, mint Szigetváron.
1401

 A szakirodalomban megismert eredmények 

tükrében a november a legfontosabb házasságkötési „csúcspont” volt, Szigetváron azonban 

tradicionálisan az év első két hónapja, azon belül is a január közepe és február közepe közötti 

35-40 nap dominált.
1402

 A kevés szóba jöhető lehetőség miatt előfordult, hogy 12-15 esküvő 

volt egy napon a városban, ami jellemző volt a régióban.
1403

 A lakodalmak több naposak 

voltak Szigetváron is, a vasárnapi esküvők szerda-csütörtökig is eltartottak. Az esküvők 

általában vasárnap, olykor szombaton voltak, ugyanakkor kevéssé találkozunk a szerdai 

nappal, melyet az erre vonatkozó néprajzi szakirodalom jellemzőnek tart a korszakban.
1404

 

Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy a házasságok napjai időszakonként változtak, a 

pénteket leszámítva mindegyik napra esett esketés.  
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A házasságkötések szezonalitása 

Szigetváron 

1750 és 1765 között
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A házasságkötések szezonalitása Szigetváron 

1785 és 1799 között

38%
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Az első házasságokat megvizsgálva viszolylag korai házasságkötést tapasztalhatunk. A század 

utolsó évtizedében a férfiak átlagban 23.2, a nők 19.8 éves korukban járultak elsőként 

párjukkal az oltár elé.  

Első és újabb házasságkötések megoszlása 

1789 és 1800 között

27%

73%

özvegy/özvegyek
házassága

első házasság

 

1. A Szigetváron élő etnikumok  

1. 1. Németek 

A visszafoglaló háborúk után egy kontinuus, ugyanakkor gyarapodó német réteg szabta meg a 

város kézművességét és kereskedelmét. Ez a német réteg főleg a belső, illetve a kanizsai 

városrészben lakott, és összehasonlítva más családokkal, vagyonosabbnak tekinthetjük őket. 

Egyfajta „patríciusi” rétegként határozták meg a város fejlődését. A németség erejét jelzi, 
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hogy hosszú időn keresztül német nemzetiségű bírója volt a városnak. 1723-ig meghatározó 

német kézművesek és kereskedők töltötték be a magisztrátus jelentősebb pozícióit, a bírói, az 

első esküdti és a pénztárnoki tisztséget, míg a többi esküdt a horvát és magyar kézművesek és 

rác kereskedők közül került ki. A kézműves Joannes Gasparus Leopold 1715-1728 között volt 

a város bírója,
1405

 miközben 1722-ig Königh Adolf volt az első esküdt. 1730-tól azonban már 

rác, magyar bírókkal is találkozhatunk. Német bírója volt még a városnak 1742 és 1744 között 

Petinger Jakab, 1753-ban Krausz András, 1780 és 1784 között Spetl Jakab, 1785 és 1790 

között Hornung Domonkos, 1794 és 1799 között Gaisz Bertalan. Részben a németség erejét 

jelzi, részben a tanácson belüli nemzetiségi felosztást, hogy minden magisztrátusban volt 

német képviselő.  

A németség összetartását bizonyítja, hogy a Tolna vármegyei Szakadátról német kőművesek 

érkeztek az 1720-as évek második felében Szigetvárra dolgozni, és a város vezetése biztosított 

számukra munkát.
1406

  

Az egész korszakon belül megfigyelhető a német lakosság beköltözése a városba. Leginkább 

az 1600-as évek legvégén a kereskedelmi lehetőségek hatására, majd az 1730-as évek vége és 

1749 között Czindery adminisztrátorsága idején.
1407

 Utóbbinak az volt az oka, hogy bérlőként 

támogatta az incolatust, illetve, hogy a szigetvári körülmények javulása vonzotta az 

iparosokat és a kereskedőket.  

A város úrbéres függése azonban nem kedvezett a németeknek, akik szerződéses viszonyt 

akartak kialakítani a birtokosokkal. Éppen ezért vált negatívvá a viszonyuk Festetics Lajossal, 

aki egyrészt az urbáriummal megpecsételte az úrbéres függést, másrészt gátolta bizonyos 

(leggyakrabban német) kézművesek betelepülését, ezáltal egyes kézműves iparágak fejlődését. 

Azáltal, hogy Festetics a katonaság kiszolgálását magának vindikálta, komolyabb 

megrendelésektől fosztotta meg őket.  

Így nem véletlen, hogy etnikai közösségként az 1790-es évekre a birtokos fő ellenzékévé 

váltak, élére álltak a szabad királyi városi kandidációnak, és egyénileg is a város vezető, 

irányító tisztségviselőiként minden befolyásukkal a birtokossal szemben léptek fel. A század 

utolsó 20 évéből, az úrbéres csatározások intenzívebb időszakából 14 éven keresztül német 

bíró irányította a várost.  

Az urbárium többször jelent meg a birtokos részéről megkérdőjelezhetetlen zsinórmértékként, 

a szigetiek és leginkább a németek részéről a problémák kulcsaként. Igyekeztek azt a lehető 
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 SML V. 78. Vegyes összeírások, 1724.  
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 Galambos, 24.  
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 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 70-92.  
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legteljesebb mértékben ignorálni. Jól mutatja a problémák gyökerét Illés Ferenc főszolgabíró 

mondatai „Az urbárium nem tetszik, ’s leg inkább a németségnek, ’s azt kívánja, hogy ezen 

alkalmatlanságokat majd megunván az Uraság el áll az Urbáriumtól, és Contractusra veszi 

őket”.
1408

  

 

1. 2. Horvátok  

Igen nehéz feladat különválasztani a Szigetváron élő horvát és szerb lakosságot.
1409

 

Kereskedelmi és kézműves tevékenységük, illetve a magisztrátusban betöltött pozíciójuk 

miatt gyakrabban találkozunk a forrásokban a szerbekkel, számarányukat tekintve azonban a 

horvátok többen éltek a városban. A 18. század első felében a lakosság 15-20%-át alkották a 

szerbek, míg 25-30%-ot a horvátok.
1410

 A horvátok részben horvát és szlavón területekről 

érkeztek a városba, részben somogyi településekről egyfajta szekunder vagy tercier 

állomásként, elsősorban Buzsákról, Lengyeltótiból és Igalból érkeztek Szigetvárra.
1411

 Az 

egyes közvetett források mellett a névanyag is árulkodik erről, a városban az egész században 

megtalálható Lengyeltóti nevű család az 1720-as évek elején még Lengyeltóti vel Horváth-

ként szerepelt az összeírásokban.
1412

 A horvátság körében elköltözés is gyakrabban 

tapasztalható, Szigetvárról főleg dél-somogyi (elsősorban Babócsára, Lakócsára, Segesdre), 

illetve észak-horvát településekre mentek.  

Leginkább az okozza a nehézséget, hogy a horvát (croaticus) jelzőt gyakran mindkét 

nemzetiségre használták. A horvát jelző annyiban is zavaró, hogy említése több esetben azt a 

képzetet kelti bennünk, hogy a magyar és a német nációhoz képest a horvát is ugyanolyan 

meghatározó volt, miközben a szerbek kevéssé. A valóságban azonban nem így volt. A tanács 

a fontosabb ügyeket „kimagyarázta” latinul, magyarul és horvátul. 1743-ban pedig, mielőtt 

Petinger bírót és Pozsonyi Antalt deputatioként Bécsbe küldték volna, a városházán gyűlést 

tartottak, ahol „a purgerek és Horvátok megegyeztek a condiciókban”.
1413

 A külső tanács 

felállításakor három nemzetet különböztettek meg, a magyart, a németet és a horvátot, akik 

10-10 fővel alakították meg a testületet.
1414

 Minden valószínűség szerint a horvát jelző alatt 

egységesen értették a délszláv lakosságot, a szerbeket és a horvátokat egyaránt. Csak így 

értelmezhető, miért nem említették ezekben az esetekben külön a szerbeket. A horvátokra 
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egyébként amint a Dél-Dunántúlon tapasztalhattuk, Szigetváron is használták a „Tótság” 

elnevezést.
1415

  

Az is nehezíti különválasztásukat, hogy mindkét etnikum a pécsi városrészben lakott. Az 

általunk ismert források szinte egyáltalában nem említik külön a horvát nemzetiséget 

(ellentétben a szerbbel és a némettel). Úgy tűnik, hogy a horvátság fokozatosan 

asszimilálódott a katolikus magyarsághoz, nyelvét azonban megtartotta, melyet főleg a 

szerbek közelében és a velük való érintkezéskor használt.  

 

1. 3. Szerbek  

A szerbek számarányukhoz képest (a század első felében 15-20%, a második felében 20-23%) 

igen befolyásos szerepet játszottak a város életében. A rácság Szigetváron – miként a dél-

dunántúli régióban máshol is – az 1690-es évektől jelent meg nagyobb számban, Csernojevics 

Arzénnel történt bejövetelük után.
1416

 Valójában azonban mind a várban, mind a városban 

éltek már korábban is. Már a 16. század közepéről vannak forrásaink szerbek jelenlétéről,
1417

 

az 1600-as évek eleje és 1680 között folyamatosan és viszonylag nagy számban éltek 

Szigetváron és a város környékén.
1418

 Az 1680-as évekre azonban népességfogyást lát a 

szakirodalom a városban.
1419

 

Bár ezzel ellentétes megállapítást olvashatunk a korábbi szakirodalomban (mely szerint a 

szerbek száma csökkent a Rákóczi-féle mozgalom idején), a szerbek szigetvári tartózkodása a 

visszafoglaló háborúktól kezdve már folyamatos és viszonylag zavartalan volt.
1420

 Ehhez 

egyértelműen hozzájárult a katonai parancsnokság jelenléte a városban, amely igyekezett 

megakadályozni, hogy a szerbeket a 17. század végén, illetve a 18. század elején akár birtokos, 

akár más etnikum által bármiféle atrocitás érje.
1421

  

A szerb etnikumra az államnak elsősorban a lakosságszám-növelés, a katonáskodás, illetve a 

kereskedelmi tevékenység miatt volt szüksége. Hasonló elvek motiválták (a közvetlen katonai 

feladatokat leszámítva) a helyi birtokos társadalmat is. Tevékenységeik miatt elsősorban 

mezővárosokban telepedtek le. A Szigetváron szolgálatot teljesítő szerb nemzetiségű katonák, 

illetve a betelepült rác lakosság számára 1706 decemberében imaház (Raizisches Bethauß) 
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felállítását engedélyezte az Udvari Haditanács, amiről Huyn várkapitányt értesítették.
1422

 Az 

Udvari Haditanács egy másik végzésében arról írt, hogy a szerbek a korábban lerombolt 

templomuk helyére kaptak építési engedélyt, ami egyértelműen utal a korábbi jelenlétükre.
1423

 

Az is bizonyítja számunkra a szerbek erős jelenlétét a városban és a régióban, hogy a 17. 

század végén és a 18. század első évtizedeiben szigeti püspöknek nevezték a Dél-Dunántúlon 

illetékes ortodox vezetőt, egyértelműen annak szigeti központú tartózkodása miatt. Három 

szigeti püspökről van tudomásunk. A századfordulón Jankovics Efrem pécsi, mohácsi, 

szigetvári, kanizsai, siklósi püspökként szerepelt. Őt követte Nicanor (Melentyijevics), akit az 

uralkodó 1710-ben szigetvári püspökként erősített meg.
1424

 A harmadik, általunk ismert 

személy Makszim Gavrilović, akiről tudjuk, hogy szoros kapcsolatban állt a belgrádi 

érsekséggel. 1729-ben rendszabályokat hozott Petrovics Mózes érsektől szigeti püspökként a 

grábóci zárdának.
1425

 Gavrilović (hivatalosan szigeti-szekcsői-eszéki-mohácsi püspök) több 

iraton is szigeti püspökként tüntette fel magát, illetékességi területét pedig szigeti 

püspökségként.
1426

 

A szigetvári szerb lakosság másik nagy bázisát a várban szolgálatot teljesítő rác katonák 

jelentették. Huyn várkapitány külön kérvényezte az Udvari Haditanácstól, hogy a „rác 

milicia” maradjon Szigetváron.
1427

 Azzal is elősegítette a szerbek konszolidációját, hogy 

külön kérvényezte, hogy az utódjául kinevezett szerb nemzetiségű Kaposi Pantaliának 

hagyják meg a tisztségét.
1428

 Az Udvari Haditanács jóváhagyta Huynnak a szerb katonaságra 

vonatkozó kérvényét,
1429

 amivel determinálták az ortodox katonák és ezáltal a szerb lakosság 

megerősödését, számbeli növekedését. 

A század elejétől kezdve igen jelentős szerepet kaptak a városban a szerb kereskedők és 

kézművesek. A szigeti püspökök jelenlétének okait vizsgálva egyértelműen ki kell emelnünk 

a várbeli katonaságot. A rác származású kapitánnyal és a részben rác katonasággal 

könnyebben tudott kapcsolatot kialakítani a szerb lakosság, ami elősegítette pozícióinak 

megerősödését. Jelentőségük megerősödését jelzi az a tény is, hogy az 1730-as években külön 

bírájuk (Judex Schismaticus/Judex Rascianus) volt a városban. A tisztség azonban nem 

állandósult, róla csupán három, 1742-ben keletkezett forrásból értesülünk. A korábbi bíró, 
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Bajacz Ádám elköltözése után Czindery Ignác Ferenc adminisztrátorként a Kamarától kért 

tanácsot, mit tegyen, választasson-e új személyt vagy ne (Judicem Schismaticum … absentem 

esse … sit facturus, nec ne?).
1430

 Az igen aktív Czigány Gábor plébános fellépett a tisztség 

további betöltése ellen, érvei között szerepelt, hogy ezzel az ortodox közösség előnyöket 

élvezne, és az „egyetlen üdvözítő” katolikus vallás viszont károkat szenvedne (cum notabili 

detrimento unice Salvificae Religionis). A plébános ellenállását jelzi, hogy Czindery őt jelölte 

meg a megválasztás egyedüli gátjának (non obstante contradictione Parochi loci).
1431

 1746-

ban egy újabb incidens fokozta a katolikus és a görög keleti egyház helyi ellentétét. Damján 

pópa lánya állítólag erőszakosan lett kiházasítva (violenter nupti data), az ügyet pedig a 

plébános vezetésével a pécsi egyházmegye vizsgálta.
1432

  

Czigánynak az előbb citált súlyos véleményét és a szerbek irányában tett negatív 

megnyilvánulásait leszámítva nincs forrásunk arra vonatkozóan, hogy más szigeti plébánosok 

hasonló módon viszonyultak volna a nem katolikusokhoz.  

 

A Szigetváron élő szerbek általában a pécsi városrészben éltek, és a városrészen belül is 

koncentrálódtak. A pécsi városrész főutcáját Rác utcának hívták.
1433

 1746-ban például Thodor 

Dedovics és Adamovics Mihály direkt szerbek melletti házat vásárolt meg ebben az 

utcában.
1434

  

Mint említettük már az ortodox görög kereskedők végezték a régióban a távolsági 

kereskedelmet. Egy 1776. évi összeírás a legtöbb Somogyban élő görög kereskedőt 

Szigetváron jegyezte fel.
1435

 Ugyanakkor több szerb férfi folytatott mezőgazdasági 

tevékenységet is. A határ kevéssé volt alkalmas kiterjedt állattenyésztésre, emiatt nem tudtak 

olyan intenzitással foglalkozni ezzel, mint azt tették más somogyi, baranyai településen, de 

állatállományuk így is felülmúlta a város más lakosaiét. Arányait tekintve azonban az 

állattartás eredményei elmaradtak a somogyi településeken összeírt mennyiségektől. A 

legeltetési nehézségek miatt ráadásul egy sajátos életritmus alakult ki a szigetvári rác 

marhakereskedők között. Mivel kevéssé volt lehetőségük a legeltetésre, általában máshol 

vásároltak fel marhákat („szigethi kereskedők külső vármegyékben kereskedésre össze 

vásároltak marhákat”), és emiatt nem állandóan, csak ideiglenesen tartózkodtak Szigetváron, 
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az év nagyobb részében folyamatosan úton voltak.
1436

 A 18. században nincs forrásunk arra 

vonatkozóan, hogy a szigetiek a legeltetés céljából kihasználták volna a Dráva ártereit, mint 

ahogyan azt a 16. században tették. Így csak feltételezni tudjuk, hogy a több esetben távol 

levő szigetvári lakosok és itteni rác állatkereskedők gyakori távolléte mögött ez is állhat.
1437

  

A 18. század során fokozatosan csökkent a szerbek között a kereskedők aránya, ám a század 

végén még mindig meghaladta a 15%-ot. Nem véletlen, hogy ők sérelmezték a leginkább azt, 

hogy a szigeti lakosoknak is kellett vámot fizetniük Szigetváron.  

A város szerb lakossága is összetartó közösséget alkotott. Az adósságai miatt a magisztrátus 

által többször áristomba zárt Todor Dedovicsot 1758-ban vagyonosabb szerb polgárok 

kiváltották, kifizették az adósságát és kezeslevelet (cautionalis) adtak ki számára,
1438

 1760-

ban Jankovics Dincsó adósságait szintén jobb módú szerb lakosok vállalták magukra.
1439

  

A szerbekkel kapcsolatos iratokon láthatjuk, hogy többen csak görögül írtak. Az iratokon 

keresztet tettek a latin betűkkel odaírt nevük mellé, majd cirill betűkkel is ellátták 

szignójukkal az iratot.  

 

1. 4. Zsidóság 

Szigetváron a század elejétől kezdve találkozhatunk zsidókkal, akik elsősorban kereskedéssel 

foglalkoztak. A század első harmadában még nem voltak állandó lakosai a városnak, hanem a 

Vas megyei Rohoncról,
1440

 illetve Péterváradról
1441

 jártak ide kereskedni. 1715-ből is van 

adatunk olyan zsidó kereskedők itt tartózkodására, akiknek az állandó lakhelyük nem 

Szigetváron volt,
1442

 1726-ban egy megyei összeírás három zsidó családfőt írt össze 

Szigetváron.
1443

 1727-ben csupán egy családról adott jelentést a vármegye, aki Kaposváron 

lakott, 1728-ban szintén csak egy személyről kapunk tudósítást, ő sem állandó lakosként 

szerepel, hanem Szigetváron kereskedett, miközben a családja Rohoncon élt.
1444

 1726-ban és 
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Rohonczini constitutam petere, ac ex interventu euismodi rationis, quod videlicet hic ingremiatus haud esset, 
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1727-ben szintén Rohoncról érkezett a városba Izrael Marx kereskedni.
1445

 Valójában Rohonc 

négy dunántúli vármegye (Vas, Zala, Tolna és Somogy) zsidó közösségeinek szolgált 

központjául a 19. század elejéig. Somogyba részben csoportosan, részben családonként, 

illetve egyenként érkeztek zsidó lakosok. Több adatunk van egyéni próbálkozásra, amikor is 

akár görög kereskedők mellé, akár más módon egy-egy zsidó kereskedő érkezett, majd miután 

eredményesnek és tartósnak bizonyult a tevékenységük, újabb zsidók jelentek meg a 

településen. Ugyanakkor a spontán migrációnak ez a fajtája azzal a fejleménnyel is járt, hogy 

kedvezőtlen események, folyamatok hatására csökkenhetett a számarányuk. Ennek oka 

elsősorban az egyéni letelepülés lényegi mozzanata volt, az, hogy nem volt törvényszerűen 

szoros kapcsolat a beköltözők között. 

 

A kamarai időkben többször is felszólaltak egyes szigetiek a zsidók iparűzésével szemben, és 

a magisztrátus támogatta is ezeket a kérvényeket, vagyis a zsidókkal szemben foglalt állást. 

1741-ben például a szigeti mészáros panaszkodott amiatt, hogy „Zsidó Izrael némely Juhokat 

és Baraniokat” vágott le, és ezek húsával kereskedett is. A város ezt megtiltotta neki, 

ugyanígy a fiának a szűcsmesterség folytatását a városban.
1446

 Úgy tűnik, Czindery Ignác 

Ferenc idején a magisztrátus – valószínűleg a helyi kézművesek és kereskedők nyomására – 

nem támogatta a zsidóság letelepülését. Hasonló tendenciák érvényesültek mint Baranya 

vármegyében, ahol a megyei közgyűlés a rác és görög kereskedők, illetve a pécsiek 

tiltakozására, nyomására az 1740-1750-es években kitiltotta területéről a zsidóságot, 

amelynek egy része ekkor valószínűsíthetően Somogyba érkezett.
1447

 A Baranya megye 

határán fekvő Szigetváron azonban hasonló érdekek miatt és hasonló módon megismétlődtek 

a baranyai lépések.  

Ennek meg is lett a hatása az 1740-es évek közepén elköltöztek a városból, 1746-ban csupán 

egy családot írtak össze, miközben Somogy más településein létszámnövekedést 

eredményezett a baranyai utasítás.
1448

 Valójában az 1770-es években kezdett el megerősödni 

az itteni zsidó közösség. Szigetvár a század utolsó harmadában már azon négy Somogyi 

település közé tartozott, ahol ötvennél több zsidó lakott.
1449

 A megyei zsidóságnak a 18. 

                                                                                                                                                                                     

onus publicum in praesentiarum neutiquam subivisse.” Magyar-zsidó oklevéltár VII. 190. Valószínűleg róla 

olvashatunk az 1727-es rohonci összeírásban: Marx Eliasz mit Weib und Kinder zu Szigeth. Magyar-Zsidó 

Oklevéltár, V/2, 189.  
1445

 Magyar-zsidó oklevéltár V. 187-189. 
1446

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 79-80.  
1447

 Gőzsy, 2005.a.12. A Baranya megyei zsidóságról lásd: Radnóti, 1995; Radnóti, 1996.  
1448

 Gőzsy, 2005.a.12-13.  
1449

 A másik három Tab, Toponár és Somogyszil volt. Gőzsy, 2005.a. 13. 
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században Szigetvár, Tab, Toponár, Marcali, Szil és Nagybajom voltak a központjaik, a 

század végén Gigén, Marcaliban, Szigetváron, Tabon és Toponáron volt zsinagógájuk.
1450

  

Somogy megyében az 1770-es évektől az 1810-es évekig tartó időszakot átmenetinek kell 

tartanunk. Míg az 1770-es évekig lassú növekedés jellemezte a somogyi zsidóság létszámát, 

addig innentől kezdve jelentős gyarapodás volt tapasztalható. Kialakultak azok a megyei 

központjaik, kialakult az a strukturális rendszerük, amely egészen a 20. század közepéig 

megmaradt. A szerkezet tehát már kiépült, de csak a 19. századtól kapta meg azt az impulzust 

a fejlődésük, hogy hitközségeik már települési szinten is differenciálódtak. 

Az 1778-as összeírás, amely elsősorban adózási szempontból készült, és gazdasági adatokat 

vizsgált, már 300 somogyi családfőről tudósít bennünket, ami jóval meghaladta a korábbi 

adatokat.
1451

 Az 1780-as évek elején további növekedést tapasztalhatunk.
1452

 Az 1782-es 

összeírás szerint összesen 1730 zsidó élt ekkor Somogy megyében, az igali járásban 613-an, a 

kaposiban 472-en, a kanizsaiban 389-en, a szigetiben pedig 256-an. Az igali járásban 

tapasztalható nagy számnak az az oka, hogy a három legnépesebb település közül ide tartozott 

kettő is, mégpedig a 117 fővel messze legnépesebb Tab és a 61 fővel harmadik Somogyszil. A 

Kaposvár melletti Toponáron 91-en, Szigetváron 44-en, Marcaliban 36-an laktak.
1453

 

Az 1778-as összeírásból derül ki, hogy megkezdődött a megyében a helyi zsidó közösségek 

kifejlődése. Az összeírás eredményei viszonylag hűen tükrözik a szigetvári zsidóság helyét a 

megyei kereskedelmi életben. Csupán egy olyan családfő volt a megyében, akinek mercatura-

ból (házalók, szatócsok, illetve nagykereskedők) az éves jövedelme elérte a száz forintot, 

mégpedig a szigetvári Hersl Jakob, aki 200 forintos bevételével az egész megyében a 

legmagasabb jövedelmű zsidó volt. A questurából (növényi és állati eredetű termékekkel való 

kereskedés) származó jövedelme is egy szigetvári zsidónak volt a legmagasabb (60 forint). 

Ipari tevékenységből csak a Szigetváron élő Gabriel Jakob szűcs érte el az 50 forintot, illetve 

még 30 feletti jövedelme volt a szintén itt élő Jakob Mózes kesztyűkészítőnek.
1454

 

Szigetváron a század vége felé már volt Chevra Kadisa,
1455

 amelynek 1784 táján mintegy 30 

tagja lehetett.
1456

 A Chevra Kadisa első héber nyelvű jegyzőkönyve 1799-ből származik.
1457

 

                                                           
1450

 Gőzsy, 2005.a. 15. 
1451

 SML IV. 1. a. Jkv. 43. 1778. III. 219-266. Sajnos a Veszprémi püspökség 1778-as vizitációs jegyzőkönyvei 

nem említik a zsidó lakosság számát, csak esetleges megkeresztelésükről tudósít. 
1452

 SML IV. 1. a. Jkv. 52. 1782. I. 161-292. A Helytartótanács 1781-ben kelt utasítására készített 1782-es 

összeírás jelenti számunkra az egyik legjobban használható forrást a korszakra vonatkozóan. A conscriptio már 

kitért a családok, háztartások nagyságára, belső struktúrájára, szerkezetére, a családfők, sőt a családtagok és 

szolgák foglalkozására, tevékenységi körére. 
1453

 Gőzsy, 2005.a. 13.  
1454

 Gőzsy, Szigetvár, 29. 
1455

 Minden hitközségnek vallásos kötelessége volt, hogy alakulása után alakítson Chevra Kadisát. Ennek az 

egyletnek elsősorban kegyeleti, karitatív és betegápolási feladatai voltak. 
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Az 1770-es évektől béreltek már házakat a zsidók a városban, és így – miután „megfeleltek” a 

szigetvári polgárság kritériumainak – városlakóknak tekintették őket.
1458

 Hozzájárult számbeli 

növekedésükhöz, hogy Festetics Lajos az 1770-es évek közepétől egyre több, a kanizsai 

városrészben lévő házat adott bérbe a számukra. A szigetvári zsidóság a kanizsai városrészbe 

költözött. Itt épült meg később a zsinagógájuk is.
1459

 Hasonló tendencia figyelhető meg 

Nagybajomban, ahol a 18-19. század fordulóján a katolikus és a református templomot 

összekötő utcába
1460

 kezdtek el tömörülni a zsidók. Ebben az utcában ugyanis a közbirtokosok 

egymás mellett több árendásház számára tudtak telket biztosítani (itt állt a Sárközyek két 

kocsmája, a mészárszék és a Festeticsek által bérbe adott három épület). Ebben az utcában 

kapott helyet később a zsinagóga is.
1461

 Tabon is az árendásházak közelében alakult ki a 

központjuk, ahol először imaházat emeltettek, majd ennek helyén zsinagógát, illetve 

közösségük alkalmazottjai részére házakat építtettek.
1462

 

II. József uralkodása idején újabb lendületet kaptak az 1770-es években megindult folyamatok. 

Az 1784-es összeírás már 371 családfőt számolt össze. 1782-höz képest tehát tovább nőtt a 

megyében élő zsidóság száma, szinte minden településen gyarapodás mutatható ki. 

Szigetvár zsidósága azonban erős mobilitást mutatott, gyakori volt az elköltözés. A somogyi 

hitközségek mindegyikében jelentős volt ekkor a fluktuáció, Szigetvár esetében azonban ez 

ennél is nagyobbnak mutatkozott.
1463

 Ennek az volt az oka, hogy a nagyobb konkurencia 

miatt itt nehezebben teremthettek egzisztenciát. Az is megnehezítette helyzetüket, hogy itt élt 

a legtöbb rác kereskedő is, akik saját érdekeik szerint igyekeztek befolyásolni a városi 

magisztrátust.
1464

  

A 18. században Tabon, Szigetváron, Toponáron, a 19. század elejétől Kaposváron is volt 

bírójuk (Judex) a zsidó közösségeknek.
1465

 Esküdtekről is ritkán olvashatunk a forrásokban, 

ám Tabon, Szigetváron bizonyosan voltak a korszakunkban. A zsidóságnak egyrészt megyei 

szinten voltak tisztviselőik, másrészt közösségenként voltak alkalmazottjaik. Rabbikról 

                                                                                                                                                                                     
1456

 Gőzsy, 2005.a. 15. 
1457

 Magyar Zsidó Lexikon, 849-850. 
1458

 SML XIII. 8. Czindery család iratai. Fasc. 156. No. 6135. („quicunque domos vel fundos haberent, 

cuiuscunque status aut conditionis, ad communia tamen civilia onera obligarentur”). 
1459

 SML V. 318. Szigethi Belső városnak funduális könyve. I.; Szigethi Kanizsai városnak funduális könyve. 

Ugyanakkor a Pécsi városrészbe egyáltalán nem költöztek. A forrásokból láthatjuk, hogy zsidók egymástól 

vettek házakat Szigetváron. 
1460

 A mai Kossuth Lajos utca. 
1461

 Solymosi, 167. 
1462

 Csizmadia Nándor, 2002. 1. melléklet. 
1463

 Vö. Gőzsy, 2005.a. 17; 24; 35; 38.  
1464

 Nagy Pál, 1994. 23. 
1465

 SML IV. 17. Balázsy István tisztiügyész után maradt iratok. No. 22; Csizmadia Nándor, 2002. 1. melléklet. 
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Toponáron, Tabon, Gigén és Szigetváron kapunk említést. E rabbinátusok alá tartoztak a 

vármegyei hitközségek.  

Szigetváron a 18. század végén egy összegben váltotta meg adóját a zsidó közösség. Egy 

1790-es években készült városi összeírásból tudjuk, hogy míg a birtokosnak a cenzusból 

származó bevétele 400 forint volt, addig a zsidóktól együttesen 30 forintos jövedelme 

származott (ebben az évben összesen mintegy 2500 forintos bevétele volt a birtokosnak).
1466

 

A zsidóktól kért összeg gyakran változott.
1467

 

A változások, a folyamatos migráció ellenére erős és összetartó közösséget alkotott a 

szigetvári zsidóság. Ügyeltek belső rendjükre, és előfordult, hogy olyan esetben, mikor a 

közösség jó hírét „scandalum” veszélyeztette, akkor, hogy „religiónk szentsége” és 

„embereink moralitása megtartasson”, elöljáróik felkérték a földbirtokost, hogy a közösség 

egységét veszélyeztető személyt utasítsa ki a városból.
1468

  

A zsidóknak Szigetváron az 1780-as évektől voltak belső jogszolgáltatási lehetőségeik. Arról 

azonban nem rendelkezünk forrásokkal, hogy a helyi zsidóbírót és esküdtjeit a birtokos vagy a 

tiszttartó iktatta-e be és hagyta-e jóvá. Így azt sem tudjuk, hogy a zsidóság a panaszaival 

elsőként a saját bírójához fordult-e.
1469

 Belső aggályukat tapasztalhatjuk meg abban a 

tekintetben, hogy közösségen belüli sérelmeiket, vitás ügyeiket nem akarták a földesúr elé 

vinni, nehogy háborgassák, vagy magukra haragítsák. Idővel azonban ez a helyzet változott, 

elsősorban olyan településeken, ahol nagyobb zsidó közösség jött létre. A szigetvári közösség 

a birtokos segítségét kérte egy olyan ügyben, ami rossz színben tüntethette fel őket a város 

közössége előtt. Szigetvári zsidók között nagy „scandalum” robbant ki a 19. század elején. 

Azzal vádolták meg Fischer József tanítót, hogy szállásadójának, Schwarz Rafaelnek a 

feleségével „becstelen életet” élt. A házasságtörési ügy igen jelentős volt, „mivel ennél a 

religiónkban nincs nagyobb vétek.” „Nehogy még több ilyet elkövessen” ez az „alattomban 

vétkező, gonosz, erkölcstelen ember, a religiónk gyalázója, megkérjük a Tekintetes Úriszéket, 

nehogy más több gyermeket még nagyobb szerencsétlenségbe döntsön, és hogy az embereink 

között a moralitás, erkölcs, a religiónk szentsége megtartasson, a városból parancsoltassék 

ki.”
1470

 

Ebből az ügyből is látszik, hogy nagy gondot fordítottak arra, vallási előírásaikat, morális 

törvényeiket ne érje sérelem senki részéről. 

                                                           
1466

 Több bevétel (így például a vásárokból befolyó összeg) nincs beleszámolva ebbe, a számba vettek közül 

pedig több is körülbelüli eredményt jelöl. A végeredményként kapott összeg elmarad a valós bevételtől. 
1467

 Gőzsy, Szigetvár, 15.  
1468

 SML IV. A. 30. Németh Antal iratai. 8. doboz. 
1469

 Így történt többek között Kanizsán. Kaposi, 2006. 42.  
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A zsidóság számára a magisztrátus 1799-ben biztosított külön temetőt. A város melletti 

mezőn jelöltek ki számukra helyet, amit örökös árendába adtak, évente 15 forintot kellett a 

„zsidó communitasnak” fizetnie, az összeg felét Szent György napján, a másik felét Szent 

Mihály napján.
1471

 Ezt megelőzően, 1771-ben a kanizsai sorompón túl található temetőben 

különítettek el számukra egy területet temetkezésre, amiért évente 3 forintot fizettek. Festetics 

Lajos azt is megszabta, hogy minden egyes temetkezés után a szegényebb zsidóknak 2, a 

gazdagabbaknak 4 forintot kellett adniuk. A koldulásból élő zsidókat ingyen temették, ám, ha 

valaki nem mondott igazat ezzel kapcsolatban, annak büntetést helyezett kilátásba a 

birtokos.
1472

  

 

1. 5. Cigányság 

A korszakunkban keletkezett összeírások szerint Somogy megyében ekkor Szigetváron élt 

messze a legnagyobb és legerősebben integrálódott cigány közösség, számbelileg 

megközelítették a siklósiét, amely a régióban a legnagyobb volt.
1473

 Az összeírásokból úgy 

tűnik, hogy nem kontinuus népességcsoportról van szó, hanem a visszafoglaló háborúk idején, 

illetve azok után költözhettek ide. A lélekszám nagyságának és az integráltságnak több oka is 

lehetett. Részben az, hogy a katonai parancsnok szinte állandó jelleggel biztosított számukra 

munkalehetőséget, részben pedig az, hogy idővel tagjai lehettek a város társadalmának. A 

várkapitány külön szerződésben fektette le viszonyukat. Velük végeztette robotként azokat a 

„piszkos munkákat”, melyeket sem a katonák, sem a város más lakói, sem a környező falvak 

jobbágyai különböző okoknál fogva nem vállaltak. Ilyen volt többek között a katonák és a 

szigetiek számára egyaránt jelentős és fontos út- és ároktisztítás.
1474

 Ezek a munkák kardinális 

kérdést jelentettek a visszafoglaló háborúk után a várakban és a hozzájuk tartozó 

városokban.
1475

 Az állam támogatta a kaszárnyák kialakítását, illetve konszolidációját. A 

munka elvégzése és bizonyos taxa befizetése esetén lakhatással, házzal rendelkezhettek a 

városban (Domus Zingarorum), így pedig megfeleltek a szigetvári „polgárság” 

                                                                                                                                                                                     
1470

 SML IV. 30. Németh Antal ügyvéd iratai (1632-1882). 8. doboz. 
1471

 SML V. 78. Prothocollum Sessionale. 1798-1809. 31.  
1472

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 936-937.  
1473

 A siklósi cigányságról bővebben: Szita, 2000. 137-139; Nagy Pál, 2003.  
1474

 SML Jkv. 1658-1728.. 304-308.  
1475

 Elég utalnunk Egerre, ahol Buttler várparancsnok nem kevesebb, mint 60 embert kért a vár és a város 

megtisztítására, mivel Egernek – szerinte – kicsi a lakossága. Iványi Béla, 1930. 43.  
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kritériumainak, és városlakóknak tekintették őket.
1476

 Ugyanezt támasztja alá a Boronkay 

György vármegyei jegyző által 1763-ban kiadott utasítás, mely szerint a házzal rendelkező 

cigányok (a kor terminológiájának megfelelően új-lakosoknak nevezte őket: Neo-Incolae vero, 

vulgo Zingari)
1477

 éppen úgy kötelesek voltak kivenni a részüket a szállásadásból, mint más 

szigetvári polgár.
1478

  

Azáltal pedig, hogy házzal, telekkel, földdel rendelkeztek, nyitva állt az út a városi 

társadalmon belüli mozgásra, előre- vagy feljebb lépésre. A cigányok telki állományhoz 

juttatását Huyn várkapitány kezdte meg, és a későbbiekben sem a Kamara – tekintettel a vár 

érdekeire –, sem a birtokosok nem akadályozták letelepedésüket.  

A század közepén tíz cigány háztartást találunk a településen, vagyontalanok voltak, de házzal 

rendelkeztek, és mindegyiküknek volt lova, elsősorban szállítással foglalkoztak.
1479

 A 

cigányok hasonlóan más településekhez és hasonlóan a Szigetváron élő más népcsoportokhoz 

(hasonlóan mint a horvátok, a szerbek vagy a magyarok) elkülönülten éltek.
1480

 Házaik a 

korszakunkban mind a pécsi városrészben voltak.
1481

 Itt a várkapitány birtokolt egy kisebb 

területet (plaga),
1482

 és ezt a részt cigányok szokták lakni (seu inhabitare, et occupare solent 

Zingari), akik a kapitány védnöksége alatt álltak, évente bizonyos összeg lefizetése (60 forint) 

mellett. Ezen kívül munkajáradékkal is tartoztak a várkapitány számára.
1483

  

Más, szigetvári polgárok által kevéssé vállalt tevékenységet, így a kiszabott büntetések 

nyilvános végrehajtását is cigányokra bíztak.
1484

 A paráznaság miatt 1749-ben elítélt Rab 

Marinka büntetése az volt, hogy a vasárnapi mise után „egy Czigány által erőssen megh 

verettessék, és a Városbul az által kikergettessék.”
1485

 

Már a század elejétől fogva saját szervezetük alakult ki, amihez nagyban hozzájárult Huyn 

kapitány konszolidációs politikája. A helyi cigányságnak saját vezetője volt, akit „Cigány 

Kapitánynak” neveztek. 1752-ben Petrovics Gergely cigánykapitány panasszal fordult a 

magisztrátushoz. Egy lovát bérbe adta az „Attanacskó” (Attanaczkovics Mihály) nevű 

                                                           
1476

 Sic Zingani, Judaei et alia fex hominum hic reperibilis pro civibus reputari deberent. SML XIII. 8. Czindery 
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részét jelenti (pl. J. S. Milton: Milton: Defensionem Regiam. 1. 68. 13-17. faex plebis). 
1477

 Vö. Szita, 2000. 138.  
1478

 SML V. 78. Instantiae ad Comitatum Simighiensem, 1763.  
1479

 Szita, 57. 
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 Vö. pl. Siklós.Szita, 2000. 137-138; Nagy Pál, 2003. 8-9.  
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 PPL. I. 1721.1.2. Conscriptio. „Zingarorum Domus in eodem Suburbio Quinque Ecclesiensi.”  
1482

 Találkozunk a „Cigányok táborhelye” elnevezéssel is. MOL U&C. 50:52. A terület mérete: hosszúsága 80, 

szélessége 47 öl. BMMI Sz. 58. 151. 1. 1614.  
1483
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necessaria ex robottam Eidem Domino Commendanti praestare solent MOL U&C. 50:55. 51; BMMI Sz. 58. 

151. 1. 1614.  
1484

 Vö. Szilágyi, 180.  
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szigetvári rácnak, aki azonban nem tért vissza a városba, és a lovat sem adta vissza. A 

magisztrátus „Attanacskó” Szigetváron lakó feleségével téríttette meg az okozott kárt.
1486

  

1750-ben 43 felnőtt és 32 gyermek cigány élt a városban.
1487

 Egy 1768-ban készült 

összeírásban 23 férfit, 25 nőt, 22 fiúgyermeket és 24 lánygyermeket jegyeztek fel.
1488

 Azt is 

láthatjuk a forrásokból, hogy a természetes szaporulatuk messze felülmúlta a település más 

lakosaiét. Összehasonlításképpen az 1750-es adatokhoz: közel ennyi, 38 gyermeket írtak 

össze ugyanekkor a 128 lakossal rendelkező Kanizsai külvárosban.  

A szigetvári cigányság számbeli gyarapodását a természetes szaporulaton kívül spontán 

betelepülés és letelepítés is elősegítette. A vármegye szigorúan figyeltette a környék erdeit, az 

esetlegesen felbukkanó vándorló cigányok megállítása a bíró kötelessége volt.
1489

 Mária 

Terézia 1758-tól megjelenő rendeleteinek megfelelően intézkedéseket tettek, hogy a 

környéken felbukkanó cigányokat az erdőkből a városba telepítse, növelve ezzel az adózók 

létszámát.
1490

  

Az 1768-as forrás – részben – tájékoztat bennünket a foglalkozási megoszlásukról is, közülük 

négyen zenészek, hárman pedig kovácsok voltak.
1491

 A kovácsolás, fémművesség 

Magyarországon a cigányok körében a leggyakoribb mesterség volt.
1492

 A hódoltsági 

területeken elsősorban a hadsereg számára dolgoztak. Így volt ez Szigetvár esetében is, és a 

vár felszabadulása után itt maradtak. Számuk a 18. század végén is száz körül mozgott, 

általában ekkor is kovácsmunkából éltek, szinte mindegyikük zsellérként volt feljegyezve, és 

közülük csak páran rendelkeztek 1/8-ad telekkel.
1493

 Vallásukat tekintve mind katolikusok 

voltak.
1494

  

Érdekes adalékokkal szolgálhat a Szigetvárról elköltözött Bobány János esete. Bobányra 

büntetést rótt ki a Kecskeméten tartott úriszék az 1730-as években, mert ittasan káromkodott. 

A vallomásokból tudjuk meg, hogy Szigetvárról származott,
1495

 onnan Pécsre költözött a 

                                                                                                                                                                                     
1485

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 182.  
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családja. Szülei egymás között törökül beszéltek, ő viszont már nem használta ezt a nyelvet, 

és korán katolizált.
1496

  

Festetics Lajos birtokossága idején, az 1780-as években nagyobb számban költöztek el a 

városból. A magisztrátus – a szabad királyi városi kandidáció érvrendszerén belül – azzal 

vádolta meg Festeticset, hogy a birtokos miatt szöktek el. A vádra azt a feleletet adta a 

földesúr, hogy a cigányságot tudatosan „osztotta szét” birtoktestei között, II. József 

rendeleteinek megfelelően. Festetics arról is beszámolt, hogy ezt követően egyesek eltávoztak, 

de hamarosan vissza is tértek.
1497

  

 

2. A Szigeti várban állomásozó katonaság – Militia Szigethiensis  

 

 

Erdei Ferenc által rekonstruált kép 
1498

 

 

Az alábbiakban nem kívánok részletesen szólni a szigeti várban állomásozó katonaság 

rétegződéséről, katonai feladatairól, mivel az meghaladná a dolgozat célkitűzéseit, csupán 

érintőlegesen térek ki erre a témára. Ezen kívül természetesen folyamatosan érintem a város 

és vár, illetve a katonaság viszonyát egyes, különböző kérdésekkel kapcsolatban.  

Még az Einrichtungswerk fogalmazta meg először a török kiűzésének idején, hogy a legtöbb 

magyar várra nincs szükség, azok korábbi szerepe megszűnt, új funkciót kellett nekik találni. 

Ennek ellenére néhány, központi helyen fekvő, további erődítésekre alkalmas várat nemcsak 

hogy megtartani, de erődíteni is kívántak. Az így kiemelt szerephez jutó erődítmények sorába 

tartozott Szigetvár is. A várat szabad századok (Frei Compagnien) őrizték 1696–1719 között 

Johann Joseph Baron de Huyn várkapitány vezetésével.
1499
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A szigeti vár (fortalitium) fontos szerepet töltött be tehát a visszafoglaló háborúk után is, Bécs 

kulcsvárként tekintett rá.
1500

 A 17-18. század fordulóján Szigetvár mellett a Dunántúlon 

Komárom, Győr és Esztergom voltak a legfontosabb állomáshelyek.
1501

 A várra fordított 

energia összefüggött a török felől érkező fenyegetettség nagyságával, ugyanakkor Sziget 

várának a Habsburg államvezetés abban szánt jelentősebb szerepet, hogy ott kaszárnyákat 

alakítsanak ki katonai szálláshelyek gyanánt. A szigetvárihoz hasonló váraknak szánt 

elsődleges funkció a 18. század folyamán – a kezdeti belső rendvédelmi funkció után – a falak 

között állomásoztatható katonaság elhelyezése volt. Magyarországon ugyanis minél több 

kaszárnya került kiépítésre, annál több szálláshelyet tudott biztosítani a Birodalom 

hadseregének.
1502

 A váron belül kaszárnyákban laktak a katonák, akiknek a száma a 18. 

században folyamatosan száz körül mozgott.
1503

  

A Haditanács rendszeresen utalt át különböző pénzösszegeket a vár felújítására, 

megerősítésére (zur hochst erforderende Reparirung deren Cassarmen und andere 

nothwendige Erbauung / Uncosten zu Bauung der Herrn Generaln Huyn) a 17. század végétől 

kezdve. Elsősorban kaszárnyákat építettek ki, hogy a vár képes legyen fogadni az 

összevonások után ide kerülő katonákat.
1504

  

Az egész korszakunkban problémát és gondot jelentett a vár státusza. Folyamatos vita folyt 

arról, kinek a feladata az erődítmény, illetve környékének gondozása, karbantartása. A század 

első harmadában az Udvari Haditanács fokozott figyelmet szentelt a várnak és a 

katonaságnak, azt követően azonban egyre kevesebb eréllyel képviselte azt. A bécsi hadügyi 

közigazgatási szerv, a várparancsnok, a vármegye, a város, a Kamara, illetve 1749-től a 

birtokosok egymásra vártak a feladatok elvégzésével, ami igen megterhelte a város és a vár 

viszonyát, továbbá negatív hatással volt a vár környékének állapotára. Ezek a kompetencia-

viták már a kezdetektől megfigyelhetőek voltak. A várat az 1689. februári visszafoglalást 

követően gyorsan kijavították, mintegy 2000 forint értékben erősítették meg a bástyákat. A 

stájer rendek a Belső-Ausztriai Kancellária útján szorgalmazták a vár minél védhetőbb 

állapotba hozatalát. Folyamatos problémát jelentett a várat és a várost összekötő híd 

rendbehozatala, ugyanis nem volt tisztázva, kinek a kötelessége azt karban tartani. 1696-ban 

400, majd 1700-ban 700 forintot utalt ki a pécsi kamarai praefectus a várhíd (Schloß 
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Bruckhen) elkészítésére.
1505

 1702-ben 65 forintot költött a Budai Kamarai Adminisztráció a 

szigeti várra, ami ugyan elmaradt a többi, preferált vár renovációs költségeitől,
1506

 ám mégis 

eredményesnek volt nevezhető annak tükrében, hogy a kuruc csapatok nem tudták elfoglalni. 

Ebben persze szerepet játszott a várban állomásozó katonaság megnövelése.  

Az is hozzájárult a szigeti vár erősödéséhez, hogy a lerombolásra ítélt székesfehérvári vár 

katonáit ide vezényelték át. Ez a férőhely hiánya miatt egy darabig gondot okozott a várban, 

de rövidesen megoldották.
1507

 1696-ból tudjuk például, hogy 9 tüzér volt a várban a Kamara 

alkalmazásában. Ezen felül az is növelte a szigeti várban szolgálók létszámát, hogy a karlócai 

béke megkötése után – költségkímélési szempontból – megkezdték a régió katonai 

élelmiszerraktárainak felszámolását, és Huyn várkapitánynak ezt követően meg kellett oldania 

a kaposvári, a mohácsi, a tolnai és a bajai raktáraknál szolgáló katonák integrálását saját 

parancsnoksága alá.
1508

 A szabadságharc végét követően, 1712-1713-ban a vár északi 

gátjához építették hozzá a kazamatákat, melyek északi zárófalát a várfal képezte.
1509

 A 

kazamatákat az 1700-as évek elejétől több ütemben építették fel. Egy 1743-ban készült forrás 

szerint akkorra a kazamatasornak még csak a keleti része készült el.
1510

  

Az ilyen módon fokozatosan „duzzasztott” várnak ugyanakkor nagy szerepe volt abban, hogy 

a város gazdasága fejlődjön, ugyanis az itt tartózkodó katonák, tisztek folyamatos vevőkört és 

megrendelést jelentettek a szigetvári iparosok számára. Ráadásul a szűkebb régióban 

jelentősen csökkent a nagy létszámú, állandóan egy helyben állomásozó katonai alakulatok 

száma.  

A várban állomásozó katonák névanyagát áttekintve azt a megállapítást tehetjük, hogy az 

1690-es években és a 18. század első negyedében – ahogy arról már korábban szóltam – 

zömében délszláv, kisebb százalékban magyar és német katonák voltak,
1511

 ugyanakkor a 

tisztikar domináns része német származású. A korszakban tapasztalható hadügyi tendenciák 

mellett Huyn, majd Kaposi Pantalia is tudatosan alakította így a nemzetiségi összetételt. Az 

1730-as évektől változást tapasztalhatunk. A katonaság körében olyan nevek jelentek meg, 

amely arra utal, hogy az utánpótlás a városból, illetve a régióból érkezett. Viszonylag nagy 

számban találunk ekkortól a katonák között Szigeti, Turbéki, Csertő, Csertői, Babolcsai, 
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Mozsgói, Somogyvári, Pécsi, illetve Virovitica, Horváth névre hallgató férfiakat.
1512

 Ugyanez 

tapasztalható egyébként a városi lakosság esetében is, ahol számos somogyi település nevét 

viselő polgárral találkozhatunk.
1513

 Városi lakosság katonának állásáról az összeírásokból 

szerzünk tudomást, a város a várba szegődőket adómentesként lejelentette a vármegyénél. 

Ebből megállapíthatjuk, hogy elsősorban szerbek, kisebb arányban magyarok álltak be 

katonának.
1514

  

 

A katonaság és a városlakók között – mint azt eddig is láthattuk – intenzív konvivencia, 

illetve koegzisztencia volt tapasztalható. Konvivencia annyiban, hogy átjárást, intenzív 

kölcsönhatást láthatunk közöttük, koegzisztencia pedig annyiban, hogy a két szegmens 

különálló, önálló egységet alkotott. Mint említettem több szigetvári özvegyet vett el szigeti 

katona az 1710-es és az 1720-as években, és ez a tendencia a későbbiekben is kitapintható. A 

városlakókat negatívan érintette, hogy a várban állomásozó tisztek nemegyszer úgy szereztek 

akár pusztán álló, akár még művelés alá nem vett földet, vagy úgy alakítottak ki maguknak 

telket, hogy arról nem kértek városi vagy kamarai beleegyezést. Ilyen „foglalásokról” 

tanúvallomásokban olvashatunk.
1515

  

A katonai parancsnok számos fundussal, házzal rendelkezett mind a városban, mind annak 

környékén. Egyrészt a várkapitány birtokolt egy kétszintes házat a belső városban a pécsi 

kapu közelében (ezt általában kiadták bérbe, és 3-4 zsellér lakott benne).
1516

 Ezen kívül 

birtokolt egy kertet a belső városban, a malommal szemben. Birtokában volt és használt egy 

házat telekkel együtt, amelyet egykor Huyn tábornok lakott, a belső városban a siklósi 

kapunál. A kanizsai városrészben volt egy majorsága, amelyben egy száraz malom volt 

található. Ugyanebben a városrészben volt egy kertje is, melyet a középkor óta tradicionálisan 

használhatott a várkapitány. A pécsi városrészben is birtokolt egy házat (muratam 

domum).
1517

  

A kamarai adminisztráció engedélyezte a katonák házvásárlását Szigetváron. Ebben részben 

anyagi megfontolások, részben pedig annak felismerése játszott szerepet, hogy a várban lévő 

szálláslehetőségeket csak kis mértékben tudták fejleszteni, bővíteni. A Kamara ugyanakkor 

előírta a precíz adminisztrációt. A háztulajdonlást be kellett jegyezni (pontosan hol fekszik a 
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ház, mekkora a telek). Ezek teljesítése után állíthatták csak ki a házlevelet.
1518

 Az 

adminisztráció megkövetelésében a fent említett kisajátítások és foglalások is szerepet 

játszottak.  

 

A Rákóczi-szabadságharc utolsó éveiben komoly átalakítások történtek a várkatonaság 

vezetésében. Huyn távozása után – éppen az ő instrukciói alapján – 1710-ben főkapitányt 

neveztek ki Schranz, új kapitányt Kaposi Pantalia, új hadnagyot Barics György személyében. 

Schranz megbízatása jelképes volt, ő nem jelent meg a várban. A katonaság összetételét, 

illetve a viszonyokat hűen tükrözi, hogy a kapitány és a hadnagy délszláv származásúak 

voltak. A szabadságharc feladása után ismét változást eszközölt az Udvari Haditanács. 

Megszüntették Schranz főkapitányi státuszát,
1519

 és Kaposi Pantalia kapitányi tisztsége lett a 

mérvadó, tehát realizálták a gyakorlatot.
1520

 1712 áprilisában a főkapitányi poszton már 

Kaposi Pantaliát találjuk. Személyében nem német vagy osztrák nemzetiségű kapitányt 

neveztek ki, hanem a várbeli katonaság összetételének megfelelően délszláv eredetű katonát 

(eredeti nevén: Halincsics).
1521

 Az új kapitány – érdekes módon – nem beszélt németül, sem 

latinul, hanem szerb, horvát, illetve magyar nyelven. Egy 1712-re vonatkozó német 

tanúvallomásban olvashatjuk, hogy a kapitány semmilyen nyelven nem beszélt, és a tanú a 

fiát vitte magával tolmácsnak, ha a várkapitánnyal akart beszélni.
1522

  

A katonaság etnikai összetételét, illetve a Habsburg politika változását is jelzi, hogy az 1730-

as évektől már nem délszláv személyt jelöltek kapitánynak, az 1730-as években magyar 

(Fábri Mihály Ferenc, Fekete József), az 1740-es években osztrák tisztek kerültek a szigeti vár 

élére (1740-től Beaumont báró, 1750-től Joseph Rüttlin 1752-től Joseph Windischgrätz, 

ugyanekkor Franz Ehrenberg Vice Commendans, 1760-tól Andreas Linken).
1523

 Az 1738-ban 

kapitánnyá lett Fekete József példája azt mutatja, hogy a váron belül is lehetséges volt karriert 

befutni. Fekete 1731-ben még zászlótartó (vexillifer) volt, 7 évvel később már kapitány.  

A várkapitányok a kamarai igazgatás alatt értelemszerűen „hatalomnak” számítottak a 

városban, érdekeiket érvényesítették, elképzeléseiket – még a városlakók szándéka ellenére is 

– végrehajtották. Pantalia kapitány például, amikor Gonás-pusztát meg akarta vásárolni, 
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megtudta, hogy az ott nagyobb földterülettel rendelkező német varga özvegye egy 12 holdnyi 

szántóföldet Szentgyörgyvári Márton szigetvári polgárnak 12 forintért eladott. Pantalia az 

egész pusztára igényt tartott, ezért követelte Szentgyörgyváritól, hogy ugyanekkora összegért 

a szántót adja át neki. Szentgyörgyvári – „a kapitánnyal nem huzakodhatván” – bele is 

egyezett a tranzakcióba.
1524

  

A várban lévő katonáknak külön felügyelője is volt, akinek a belső rendről kellett 

gondoskodnia.
1525

 A várban lévő munkákra nem volt könnyű embereket találni. Ezért a 

mindenkori várkapitány saját védnöksége alá vette azokat, akik vállalkoztak erre. Ezek 

elvégzésében jelentős szerepet játszottak a cigányok, akik éppen emiatt költöztek nagyobb 

számban Szigetvárra. A század közepén Huyn tábornok egykori, a belső városban, a siklósi 

kapunál lévő házában olyan zsellérek laktak, akik a kapitány fennhatósága alatt álltak, 

munkájukért cserében ő védte és támogatta (protegit) őket.
1526

  

A katonaságnak a békeidőszakban egyértelműen közbiztonsági feladatai voltak. Az 1730-as 

évektől a kijelölt hajdúk vették át a teljes felügyeletet, de a katonaságnak többször is be kellett 

avatkoznia olyan esetekben, amikor a hajdúk száma és ereje elégtelen volt.
1527

 Bár a hajdúk 

feladata volt a Dráva melléki határszolgálat ellátása is, mégis több alkalommal – mint például 

az 1738-1739-ben felmerülő pestisveszély idején – kellett a szigeti katonaságnak határőri 

szolgálatot ellátnia, vagy a határzárlatot eréllyel fenntartania.
1528

  

 

Mint láthattuk az állam 1749-ben elméletileg a váron kívüli javadalmakat értékesítette, 

ezekkel együtt mégis az új birtokos kezére kerültek olyan egyéb jogok, továbbá olyan 

javadalmak, melyeket addig a várban szolgálók használtak. Természetesen a katonaság is 

igényt tartott ezekre, ezért hosszas pereskedés indult a katonaság és a birtokos között is.
1529

  

1750-ben – az eladást követően – értelemszerűen a katonaságot is felmérték. Egyrészt a város 

státuszváltozása miatt, másrészt Bécs már említett pénzügypolitikája miatt. A Kamara és az 

Udvari Haditanács átvizsgáltatta az erődítmények állapotát. A várat összességében megfelelő 
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állapotúnak nevezték, és nem merült fel olyan érv, amely miatt a város értékesítését le kellett 

volna állítani.
1530

  

A helyi katonaság ugyanakkor más szempontból is számot tarthatott az érdeklődésre. Czigány 

Gábor plébános elsősorban vallási megfontolásból készítette el a vár társadalmának 

összeírását 1750-ben.
1531

 Ebből az összeírásból tudjuk, hogy a várban kialakított 

kaszárnyákban a század közepén 84 katona lakott, továbbá 8 tiszt. A lakhatási és egyéb 

viszonyokat jól példázza, hogy a katonák közül csak kilencen voltak házasok, és csupán 

három gyermekről van tudomásunk, míg a nyolc tiszt közül hatnak élt itt a felesége, és ötnek 

gyermekei is voltak, azaz családostul éltek a várban. Összesen 110 felnőttet írtak össze. A 

várkapitány – mint ahogy ez eddig is gyakorlat volt – a belső városban lakott. Joseph Rüttlin 

szigeti kapitány feleségével és gyermekével élt itt. Van példa arra, hogy katonák Szigetváron 

telepedtek le, és arra is, hogy gyermekeik Szigetváron alapítottak családot.
1532

  

 

A vár fenntartásával (pro necessitate Fortalitii) kapcsolatban Somogy vármegye más, 

távolabb eső helységeinek is voltak feladatai, a vármegye tisztikara ugyanis igyekezett ezt 

egységesen kiosztani. A kanizsai járás településeinek (egészen a Balaton nyugati partjáig, 

Marcaliig, Vörsig) hadiadójába beszámított a faszállítási kötelezettség (convectio lignorum) 

és a felújítási munkálatok (reparatio).
1533

 A faellátás és a faszállítás kényes kérdés volt a vár 

szempontjából is. A katonaság számára a város mellett fenn volt tartva egy erdőrész, melyet a 

városi lakosság nem használhatott. A folyamatos tűzifahiány miatt azonban előfordult, hogy a 

szigetiek engedély nélkül használták ezt az erdőrészt, ilyenkor a kapitány nem tehetett mást, 

panaszt tett a magisztrátusnál.
1534

  

 

A vár státuszában döntő fordulatot hoztak az 1780-as évek. II. József eladta a szigeti várat 

Festetics Lajosnak. A döntés – ismerve az uralkodó ez irányú ténykedéseit és felméréseit – 

egyáltalán nem volt megalapozatlan. II. József az 1760-as évektől kezdve sorra járta az 

erődítményeket, alaposan és precízen vizsgálva, melyeket érdemes megtartani, melyeket 

fejleszteni, esetleg értékesíteni, és ezáltal katonai funkcióiról lemondani. Sziget várát az 

uralkodó az 1780-as évekre azok közé sorolta, melyek fenntartásáról lemondhatott az állam. 

Logikus lépés volt az is, hogy a Haditanács a birtokosnak, Festetics Lajosnak ajánlotta fel, aki 
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élt is a lehetőséggel, és megvásárolta az erődítményt. A vár nem volt rossz állapotban, a 

katonai igazgatás ugyanis ügyelt erre. Földmunkálatokra azonban szükség volt, amit a 

birtokos ezt követően el is végeztetett.  

A 18. században más erősségek is magánkézbe kerültek, mivel a gyarapodó kaszárnyák már 

nem várakhoz kötődtek, hanem sokkal inkább a városokhoz, azaz a fejlődő, esetleg szabad 

területekkel rendelkező városok biztosítottak telket azok építésére. Ilyenkor kerültek előtérbe 

a többé-kevésbé biztos falakkal rendelkező várak, melyeket más funkciókra hasznosíthattak, 

általában börtönként.  

Szigetvár esetében azonban nem ez történt. Sem a város, sem a birtokos nem építtetett 

kaszárnyát, így a katonaság elszállásolása továbbra is komoly nehézséget jelentett a 

városlakóknak. Börtönként sem használták a várat, Festetics Lajos Toponáron záratta el az 

arra ítélt szigetieket. A birtokos – úgy tűnik a forrásokból – csak raktárként számolt a várral.  

Az eladással azonban nem szűntek meg teljesen a vár katonai feladatai. A II. József 

uralkodásának végén zajlott török háború során elfogott katonák egy részét a szigeti várban 

helyezték el (captivi turcici … In arce Szigethiensi tempore praeteriti belli turcici). 1787-ben 

II. József és II. Katalin orosz cárnő szövetséget kötöttek, és háborút indítottak az Oszmán 

Birodalom ellen. A harcok másfél évig váltakozó szerencsével folytak, a császári seregeknek 

csak 1789 őszén sikerült felülkerekedni a törökön, és elfoglalni Belgrádot. 

A szigetvári fogvatartás, élelmezés (salgamum) költségeit az Udvari Haditanács állta, az 

elszámolásokat is oda küldte a birtokos. A költségek nem voltak alacsonyak, mégpedig azért, 

mert a szálláslehetőségekhez képest igen magas számban helyeztek el itt foglyokat. 1788 

márciusában 302, 1788 november elejétől 1789 február végéig pedig már 400 fő volt itt 

„bekvártélyozva”. A várban általában 90 és 110 fő között laktak katonák családtagjaikkal 

együtt, ennek tükrében tarthatjuk igen magasnak a fogva tartottak számát. 1789 márciusában 

és áprilisában már csupán 50, az elfoglalt Belgrádból elhozatott hadifogoly (Captivi Turcici 

Belgradienses) volt a várban.
1535

 Ezt a létszámot tovább emelte, hogy a császári csapatok egy 

részét is itt szállásolták el, mint említettem Waldeck altábornagy ezredének több sebesült 

katonáját itt pihentették.
1536

 

A katonaság távozása természetesen nem érintette pozitívan a szigeti kézműveseket, akiknek 

a század végén is fontos és kiemelt vevőkört jelentettek a várbeliek. A két évig itt tartózkodó 

hadifoglyok ellátása komoly bevételeket jelentett, de ez elsősorban az élelmezést érintette. 

Mivel a szigetiek csekély állatállománnyal rendelkeztek, kevéssé tudták kihasználni ezeket a 
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lehetőségeket. A források azt mutatják, hogy az ellátásban rejlő lehetőségeket inkább a 

birtokos használta ki, de a szigeti mészárosoknak is megfelelő profitot jelentett a várban 

tartózkodók ellátása.
1537

  

 

A várban állomásozó katonaság lelki gondozását a városban tevékenykedő egyházi személyek 

végezték, az ortodoxokét a szigetvári pópa, a katolikusokét 1713-ig a ferences atyák, ezt 

követően a plébános.
1538

 Rendelkezésre álló forrásaink alapján a pasztoráció a megfelelő 

módon működött, nem ismerünk problémákat ezzel kapcsolatban. Kivételt jelent ez alól 

Czigány Gábor plébánossága (1734-1760), aki szorgalmas tevékenysége idején olykor 

konfliktusba került a várossal, a rácokkal, illetve a katonasággal is. Anyagi viták (nem fizetett 

a várparancsnok) miatt több esetben is vonakodott a meghalt katonák eltemetésétől. 1738-ban 

a Helytartótanács kért tájékoztatást Czigánytól,
1539

 majd a Magyar Kamara megtiltotta a 

plébános járandóságának kifizetését, ha ismételten megtörténne ilyen eset.
1540
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XI. Katolikus egyház Szigetváron 

 

1. Katolikus egyház, plébánia  

Szigetvár világi és katolikus egyházi státuszát kettőség jellemezte. Területileg és 

közigazgatásilag Somogy vármegyéhez, egyházilag azonban a pécsi püspökséghez tartozott 

(az itteni ferencesek térítő tevékenysége pedig a Veszprémi egyházmegye falvaihoz kötődött). 

A katolikus plébánia újjáalakulását 1696-tól számítjuk. Ekkor jezsuita atyák működtek itt 

misszionáriusként rövid ideig,
1541

 majd a 1697-től ferencesek pasztoráltak. Az első plébánost 

1713-ban nevezték ki a plébániára. Ezzel párhuzamosan vita robbant ki, melyik egyházi 

méltóság fennhatósága alá tartozzon a település plébániája. A pécsi püspök szándéka szerint 

őhozzá, az esztergomi érsek szándéka szerint a kivételes jogállású plébániák közé, a város 

szerint pedig – mint somogyi település – a veszprémi püspökséghez kellett volna sorolni.  

A kialakult vita intenzitásához egyértelműen hozzájárult, hogy két, a püspöksége területén 

található plébániákért a végsőkig harcoló egyházfő került egymással szembe. A Nesselrode 

Vilmos Ferenc pécsi püspök által Szigetvárra kinevezett egyházi személyek, Glavanich 

Sebestyén pécsi kanonok, majd Zehentner Károly plébános sem tudott a városban 

népszerűségre szert tenni. Olyannyira nem, hogy amikor Glavanich megpróbálta az utódját a 

plébániára hivatalosan is bevezetni, a polgárság ellenállt nekik, az egyházfiak pedig 

kénytelenek voltak a plébániaépületet és a templomot erőszakkal birtokba venni, hogy a 

bevezetés hivatalosan is megtörténhessen.
1542

 1717-ben alkalmatlansága miatt leváltotta a 

pécsi püspök Zehentnert (aki egyben vaskaszentmártoni apát is volt),
1543

 és helyette a prágai 

születésű Fischer Vencelt nevezte ki. Zehentner azonban nem nyugodott bele a döntésbe, és 

magát Terlich-Chron kamarai tiszttartót
1544

 próbálta meg támogatójául hívni.
1545

 Odáig ment 

oppozíciójában, hogy a plébánia kulcsait – miután gondosan bezárt mindent – a tiszttartóhoz 

vitte.
1546

 Saját tapasztalatból tudhatta, mekkora akadályt jelentenek a zárt kapuk egy plébános 
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beiktatásában. A várparancsnok javaslatára az ajtókat azonban egy lakatossal kinyittatták, és 

harangok zúgása közepette megtörténhetett Fischer bevezetése a templomba.
1547

 Mindez nem 

tudta kedvét szegni Zehentnernek. Mivel támogatói (akikhez Zenneg György a budai kamarai 

prefektus is csatlakozott) továbbra is kiálltak mellette, megpróbálkozhatott legújabb tervével, 

mégpedig azzal, hogy Szigetvárt a pécsi püspökség fennhatósága alól a veszprémiébe 

helyezze. Zehentner személye kevés lett volna e plánum keresztülviteléhez, de maga a város 

is – a Budai Kamarai Igazgatósággal tartva – az ügy mellé állt.
1548

 Felkeresték Volkra Ottó 

veszprémi püspököt, aki – érthetően – pártfogásába vette Zehentnert, és megígérte neki, hogy 

visszahelyezi plébánosnak.
1549

 Kérelmet adtak be Szigetvárnak a veszprémi püspökséghez 

való csatolása érdekében. Indoklásuk – jogi értelemben – megállta a helyét. Eszerint, egész 

Somogy vármegye a veszprémi püspökség fennhatósága alá tartozik, így a pécsi püspöknek 

semmi jogalapja nincs ebben a városban plébánost kinevezni, pláne, hogy Szigetvár – 

véleményük szerint – királyi város, a kegyúri jog amúgy is csak a királyt illeti meg.
1550

  

A város mindent elkövetett, hogy kérvényük sikerrel járjon, közvetítőket kerestek ügyükhöz, 

kisebb-nagyobb jutalmakkal (60 és 150 forint közötti összegekkel) próbálták a Kamara tagjait 

álláspontjuknak megnyerni.
1551

 Úgy tűnt, törekvéseiket siker koronázza, 1718-ban ugyanis a 

magisztrátus elképzelése szerinti döntésről kaptak értesítést. Mindezek ellenére mégis a pécsi 

püspökségnél maradt a szigetvári plébánia. Ennek az volt az oka, hogy a már eddig is igen 

bonyolult helyzetet nem akarták tovább súlyosbítani. Az egyházi joghatóság megváltozásával 

pedig a tizedszedés kérdése is újabb problémákkal terhelte volna az amúgy is kusza 

állapotokat, melyeket Szigetvár Somogy vármegyéhez kerülése hozott magával. Mint tudjuk a 

somogyi tizedeket a pannonhalmi apátság szedte, Szigetvár azonban – és vele együtt Turbék 

és Zsibót –, mindig is a pécsi püspökségnek tizedelt. Esterházy Pál nádor pedig, aki Szigetvárt 

közigazgatásilag Somogyhoz csatolta a századfordulón, most úgy döntött, hogy egyházjogilag 

Pécshez tartozzon.
1552
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gyakorolták a kegyúri jogokat. PPL Prothocollum. 1719, 1734; 1760, 1774. Érdekes, hogy az 1940-es években a 

veszprémi püspökség akart határkorrekciót végeztetni, hogy a Szigetvár környéki falvak (melyek ma a 

Kaposvári egyházkerülethez tartoznak) kerüljenek a pécsi püspökséghez.  
1551

 Számlák találhatók: SML, V. 78. Városi tanács közigazgatási iratai. 1700–1799. 
1552

 Németh, 1903. 340–343. Brüsztle, IV. kötet. 652. „Loca in comitatu Simighiensi situata, et ad dioecesim 

Quinqueecclesiensem pertinentia.” Szigetvár és filiáinak helyzete a 18. közepéig továbbra is vita tárgyát képezte. 
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A történtek ellenére már 1717-től ténylegesen Fischer látta el a plébánosi teendőket. Érdekes 

adalék, hogy 1716-ban a helyi ferencesek nem vették ki a részüket a plébánoshoz tartozó 

egyházi tevékenységből, Hermanus páter személyében egy pécsi ágoston-rendi atya segített 

be a keresztelésben, de 1717-től Fischer mellett már ismét ott találjuk őket.
1553

  Zehentner 

visszatért Vaskaszentmártonba,
1554

 és Lakócsán látott el plébánosi feladatokat 1721-ig,
1555

 

majd 1722 végén
1556

 örökösök nélkül elhunyt. Fennmaradt a királyi fiskus számára és javára 

lefoglalt ingóságainak leltára, mely egyben konfiskálási jegyzőkönyv is. Az elhalt apát 

javainak átadójaként az inventárium az egykori szigeti plébánost és a vaskaszentmártoni 

káplánt, átvevőjeként pedig a helybeli kamarai uradalmi provizort említi az aláírók között, 

ugyanakkor aláírta, és hozzájuk hasonlóan pecsétjével el is látta azt két katonai és két polgári 

tisztségviselő, utóbbiak egyike a szigeti bíró volt.
1557

 Ebből is igen vegyes kép tárul elénk 

Zehentner anyagi javairól. Ruhái, ágyneműi használtak, kopottak, viseltesek, ugyanakkor papi 

hivatásához köthető kellékei, ékszerei értékesek (ametiszt kövekkel gazdagon kirakott apáti 

kereszt, apáti aranygyűrű, aranyozott rézkereszt). Ugyanígy értékesnek nevezhetnénk az 

egykor a tulajdonában lévő konyhai kellékeket, a plébános még egy kávédarálóval is 

rendelkezett. Mindezeket felülmúlta a plébános tulajdonában lévő könyvtár. Az 

inventáriumban egy igen alapos, öt és fél oldalra terjedő, kb. 80–100 művet magában foglaló 

könyvjegyzéket találhatunk. Zehentner igen változatos (többségében természetesen szakrális, 

illetve hagiografikus jellegű) könyvtárában a könyvek idegen nyelvűek, elsősorban latin, 

olasz, spanyol, német nyelven íródtak.
1558

 Ugyanakkor problémát jelent, hogy a plébánia 

iratainak egy részét Zehentner magával vitte Vaskaszentmártonba, és a későbbiekben ez nem 

állhatott a helyiek rendelkezésére, továbbá bizonyos iratok, amelyek a Kamarához kerültek 

Zehentner révén, szintén nem kerültek vissza Szigetvárra (nusquam reperiantur).
1559

 

Az 1721. évi vizitációs jegyzőkönyvből tudjuk, hogy az egykori török dzsámit építették át 

katolikus templommá, melyet Szent Rókus tiszteletére szenteltek. A templom teteje ólomból 

volt, égetett téglából készült, toronnyal (Ecclesia plumbo tecta magna ex tegulis coctis cum 

                                                                                                                                                                                     

Klimó és Padányi Bíró püspökök is másként értelmezték a plébániák joghatóságát. Pehm, 1934. 260. Elméletileg 

a Szentszék jogosítványa az egyházmegye határának módosítása, korrekciója. A nádor ebben az esetben 

valószínűleg azért járt el saját kompetenciájaként, mert véleménye szerint az egyházmegyehatárt csupán 

megerősítették.  
1553

 MOL Mikrofilmtár. Anyakönyvek. Szigetvár. Rk. A 4867.  
1554

 Felsőszentmárton, ma Drávaszentmárton.  
1555

 Brüsztle. II. 499.  
1556

 Brüsztle szerint 1723-ban halt meg. Uo.  
1557

 MOL U&C. 153:39.  
1558

 Uo.  
1559

 „Omnes Scripturae fundationem Ecclesiae hujus et Parochiae apud Dominum Baronem Josephum a Czenter, 

et Parochia ista ad Abbatiam de Vaska translatum repertae per Fiscum Regium ablatae nusquam reperiantur.”  

PPL. Can. Vis. 127.  
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turri).
1560

 Az épületet 1781-ben teljesen renoválták, és ekkor építették a tornyát is. Oltárának 

„méltósággal összekötött egyszerűsége gyönyörködésre készteti a szemlélőt”.
1561

 Létezett egy 

másik, fából készült templom is a városban, a ferencesek rendházával együtt.
1562

 Ezt később 

lebontották, és 1736-ra felépítették a szigetvári ferenceseknek Szent Antal tiszteletére szentelt 

templomát. A kanizsai kapun kívül található temetőben Szent Anna tiszteletére épült 

fakápolna állt, a turbéki temetőben pedig a később tárgyalandó Segítő Boldogasszony 

számára szentelt kápolna.
1563

  

A plébánia épületét leromlott állapotúként jellemezték az egész korszakban,
1564

 még 1819-

1820-ban is csupán arról folyt a vita, részt kell-e vennie a város lakosságának a felújításban 

vagy sem.
1565

 A szigetvári plébánosok kinevezése a 18. század első felében a Kamara joga 

volt, 1749-től a birtokosok gyakorolták a kegyúri jogokat,
1566

 ennek megfelelően 1749 előtt a 

Magyar Kamara, azt követően a mindenkori birtokos mutatta be (praesentavit) a 

plébánosokat.
1567

  

 

1713-1717 Zehentner Károly 

1717-1734 Fischer Vencel József 

1734-1760 Czigány Gábor 

1760-1774 Kollár György 

1774-1779 Lepenyei János 

1779-1790 Keszthelyi György 

1790-1817 Nyitrai Imre
1568

 

Szigetvár plébánosai a 18. században
1569

 

 

A szigeti plébániához nagy területen több filia is tartozott (Csertő, Szulimán, Mozsgó, 

Almamellék, Zsibót, Szentlászló, Molvány, Pata, Poklosi, Apáti, Merenye, Basal, Bürüs, 

Nagydobsza, Kisdobsza). Ezek a települések más birtokos fennhatósága alá tartoztak, 

előfordultak joghatósági megerősítések, Batthyány Károly például 1756-ban megerősítette 

Mozsgó filiális státuszát.
1570

 Részben a kiterjedt területnek köszönhető, hogy az 1750-es évek 

második felétől a szigeti plébánosok esperesi feladatokat is elláttak. Rendelkezésünkre áll 

                                                           
1560

 MOL U&C. 94:6. 369. MOL U&C. 50:58. 1.  
1561

 Descriptio, 76. 
1562

 MOL U&C. 94:6. 369.  
1563

 PPL. Canonica Visitatio, 1738. 136-137.  
1564

 PPL. Canonica Visitatio 1738, 1782, 1810. 
1565

 PPL. I. 1819. 83.; SML Jkv. 1819. 385-386. p., 677.  
1566

 PPL. I. 1719, 1734; 1760, 1774.   
1567

 PPL. Prothocollum. 1734. 14; 1760. 8. 1774. 56; 1779:42.  
1568

 Nyitrai az 1770-es években már tevékenykedett Szigetváron káplánként. MOL Mikrofilmtár. Anyakönyvek. 

Szigetvár. Rk. A 4867.  
1569

 A plébánosokról bővebben: Brüszle IV. 656-665.  
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1758-ból a pécsi püspök által 12 pontban összeállított „esperesi útmutató”, melyben többek 

között a kerületéhez tartozó plébánosok felügyeletére, látogatására hívta fel a figyelmet 

(Parochiales frequenter visitet … diligenter etiam occasione Visitationis).
1571

 A térség 

protestáns és ortodox lakosságára való tekintettel (Zsibót kivételével a filiák lakosságának 

nagy része református volt) arra is kitért az utasítás, hogy ügyeljen azok tevékenységeire.
1572

  

 

Szigetvár plébánosai általában igyekeztek a katolikus lakosság hitéletét erősíteni, e törekvésük 

azonban nem minden esetben egyezett a lakosság szándékával. Előfordult, hogy a katolikus 

ünnepek meg nem tartása miatt a város bírájával is összetűzésbe került a pap. A következő 

eset jól példázza a plébános és a városi elöljáró esetleges, illetve tényleges érdekkülönbségeit, 

továbbá a közöttük meghúzódó erőviszonyokat.
1573

 Czigány távollétében a városbíró pünkösd 

napján 55 szigeti polgárt kényszerített arra (a forrás szerint ugyanis engedetlenek, renitensek 

voltak),
1574

 hogy az erdőbe kimenjenek, és ott kerítésállítás céljából bokrokat vágjanak, majd 

még ugyanezen a szent napon 15 szekér ágat be is szállíttatott velük a szigorú tiltás ellenére 

(contra severam prohibitionem). Miután Czigány hazatért, magához hivatta a bírót, és számon 

kérte, felhívta arra a figyelmét, hogy éppen neki kellene jó példával elöl járnia, és a 

vétkezőket (mármint az ünnep ellen vétőket) megbüntetnie. Turnics azonban ellenállt, és azt 

válaszolta, hogy nem kíván a plébánosnak engedelmeskedni (obstinat, se nihil servare velle, 

respondit). Czigány ezek után arra kérte a vármegyét, hogy lépjen fel a bíró ellen, intse meg, 

mivel az egyház ellen vétett (contra Ecclesiam peccavit), és – mindenki számára okulásul – 

nyilvánosan büntessék meg (publice puniatur). A konfliktus alapját az képezte, hogy a bíró 

ekkor a rác Turnics Pál volt, aki kevéssé vette figyelembe a katolikus plébános utasításait. A 

vármegye nem avatkozott be az ügybe, csupán annyit üzent a bírónak, hogy vegye figyelembe 

az ünnepeket.
1575

 Czigány Gábornak hasonló konfliktusai már akadtak 1744 és 1747 között a 

rác kereskedő Birisics Miklós bírósága idején.
1576

 A hitéletet mindvégig pozitívan értékelték 

az egyházi forrásaink.  

                                                                                                                                                                                     
1570

 PPL. I. 1756. 42.  
1571

 Instructio Vice Archi Diaconi Szigethani. 1758. PPL. I. 1758. 28.  
1572

 „Demum serio nvigilabis ne haeretici vel schismatici in quibuscunque locis nova faciant oratoria vel 

vetustate collapsa ex bonis materialibus restaurare praesumant, neve Ministros ad Loca ubi hactenus exercitium 

stabile non habuerunt, introducant.” Uo.   
1573

 Sajnos a forráson nem szerepel dátum, így nem tudjuk beazonosítani, melyik városbíró érintett az ügyben. 

Az esetet csak a plébános kérelméből, így csak az ő elmondásából ismerjük. Az sem derül ki, milyen 

felekezethez tartozó embereket küldtek ki a munkára. SML IV. 10. bb. 60.  
1574

 „renitentes quidem”. A plébános nem részletezte, mit takar a fogalom. Uo. 
1575

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 890.  
1576

 BMMI Sz. 58. 151. 1. 719.  
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A 18. században 11 áttérésről (conversatio) számolnak be a forrásaink, érdekes módon ebből 

8 II. József uralkodásának idejére, a türelmi rendelet kiadása utáni időszakra esett. Kilencen a 

környékbeli reformátusok közül tértek át, emellett egy zsidó és egy ortodox személy 

katolizációjáról tudunk. A körülményekről nem szerezhetünk tudomást a forrásokból, hárman 

közülük betegek voltak (egyikük a halálos ágyán konverzált), a 15 éves becefai Jakab Heléna 

esetében pedig komoly felháborodásról olvashatunk (contra omnes … Parentum insulta).
1577

  

Szigetváron az egész korszakban a nemzetiségi lakosság számának és arányának megfelelően 

három nyelven folyt a prédikáció, a horvát és a német nyelvű igehirdetést a ferencesek 

tartották.
1578

 A szigeti plébánosok esetében is elvárás volt a több nyelv ismerete, e nélkül nem 

tudtak volna sem misézni, sem gyóntatni, vagy a hívek problémáira érdemben reflektálni.
1579

 

A plébános munkáját a század folyamán egy, olykor két káplán segítette. Egy káplánnak 

állandóan a várban állomásozó katolikus katonaság számára kellett a hitéletet biztosítania, és 

helyettesítette a plébánost annak távollétében. Kettő káplán esetén a második folyamatosan a 

plébános segítségére volt. Kiválasztásukban a püspökség figyelt arra, hogy a plébánossal 

együtt teljesen fedjék le nyelvtudásban a helyi lakosságot.
1580

 A plébánosok nem egyszer 

kértek segítséget a személyi állományt illetően. Elsősorban nagyobb ünnepekre (pl. 

Mindenszentek) kérték a püspökséget további egyházi személyek küldésére.  

A céhtagok előírás szerint látogatták az istentiszteleteket, a vasárnap reggeli „inekes misét és 

Pridikációt” pedig kötelező volt látogatni, aki ezt nem tette, az 15 dénárt volt köteles 

fizetni.
1581

  

A plébánosnak különböző világi segítői voltak. Az 1738-ban felvett egyházlátogatási 

jegyzőkönyv szerint a város egyik legbefolyásosabb és legvagyonosabb kereskedője, Feigl 

Miklós segédkezett a plébánia gazdálkodásában, illetve annak adminisztrációjában.
1582

 Ez a 

pozíció a későbbiekben is megmaradt, valószínűleg presztízst jelentett. 1756-ban Birisics 

Mihály felügyelte a plébánia vagyonát.
1583

 A plébánost az egyházi munkájában a század első 

felében sekrestyés segítette. Az 1720-1730-as években Maretics Simon látta el ezt a feladatot, 

                                                           
1577

 MOL Mikrofilmtár. Anyakönyvek. Szigetvár. Rk. A 4867.  
1578

 … apud Patres Franciscanos interesset. PPL. Canonica Visitatio. 1738. 128.  
1579

 Gőzsy, 2007.a.  
1580

 alterum autem bonum Concionatorem Germanicum, alterum etiam Conciones Ungaricas facere possit. PPL. 

I. 1721.1.  
1581

 SML XV. 4. 58.81.1. 3.  
1582

 „exhibitae sunt aliae Rationes Domini Francisci Feigli Ecclesiae AEcconomi pro Anno 1737 a prima Junii 

usque ad annum 1738. ubi videlicet Domini Parochi Rationes dederunt. quae tamquam bene ordinatae 

approbantur et ipse Dominus aeconomius ab ulteriori onere dandarum Super his Rationum absolvitur sub 

Condicionibus in absolutionali Litera fusius deductis. Anni autem labentis Rationes modalitate inferius 

deducenda ad finem Anni revidebuntur.” PPL. Canonica Visitatio, 1738-1742. 126.  
1583

 „Michael Birisics discretum, zelosum ac industrium Civem fideliter administratum adinventum est.” PPL. I. 

1756. 61.  
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a források dicséretesnek nevezik tevékenységét. A templom körül tevékenykedett, és 

temetésekkor harangozott. A vihar elleni harangozásért évi öt forint jövedelmet kapott.
1584

 Az 

1760-as évektől bővült ez a tisztség, és ekkortól templomatyaként (dékán, több somogyi 

településen, pl. a Zselicségben dékány) segítette a plébánost. E tisztség viselője 

templomgondnoki, sekrestyés feladatokat látott el, szigetvári funkciója mellett hozzátartozott 

a turbéki kápolna is.
1585

 A helyi közösségben nagy megtiszteltetés volt e tisztség viselése, 

többször apáról fiúra öröklődött. Éppen ezért igen kellemetlen volt, amikor valakitől elvették. 

Szigetváron Czigány Gábor Spetl Jakabot úgy bízta meg a templomatyasággal, hogy elődjével 

semmi probléma nem volt (Spetl befolyásos és jómódú lakosa volt a városnak, illetve tagja a 

magisztrátusnak, bíró, valószínűleg saját maga kérte a tisztséget), így érthető, ha elődje sértve 

érezte magát és a tanács elé kívánta vinni az ügyet. Spetl azonban arról tájékoztatta, hogy 

ilyen ügyben nem fognak összeülni a városatyák, és a magisztrátus valóban közölte, hogy 

nem tudja ebben az ügyben kárpótolni.
1586

  

A plébánosi tisztség bizalmi tisztség is volt, ennek következtében olykor más (köz)feladatok 

ellátását is pótolhatta. Thanyi György például Francz József plenipotentáriusaként még az 

1730-as évek elején Fischer Vencel plébánosra bízta azt a ládát, amelyben irat és pénz is volt, 

majd ezt 1737-ben már Czigány Gábortól kapta vissza.
1587

  

A szigetvári plébániát távolabbi vidékekről is igénybe vették, ennek azonban különböző okai 

lehettek. Winkler Miháy gödrei plébános a gyermekneveléssel kapcsolatban azt írta 1809-ben, 

hogy a fiatal lányokat a szüleik igen szigorúan tartották, és gyakran küldték őket gyónni. A 

lányok, tartva a plébános szigorúságától, inkább Szigetvárra vagy Turbékra mennek gyónni. 

Ám ezt nem azért tették, mert az ottani pap laxistább volt. Az egyházjogban pontosan 

megszabott penitenciák voltak. Ám a saját plébánossal szemben így anonim volt a gyónás az 

ismeretlen, szigeti papnál. Ilyen esetben egy nappal előbb elindultak, a barátaik is elkísérték 

őket, az éjszakát a fák alatt vagy a turbéki kápolna mellett töltötték, és másnap kérték a 

bűnbocsánatot.
1588

  

A pécsi és a veszprémi egyházmegye területén is nagy hangsúlyt fektettek a plébánosok arra a 

18. században, hogy a nem katolikus híveket át- vagy visszatérítsék az igaz hitre. Ennek több 

módja volt, részben a felnőttek átkeresztelése (a plébános buzgó munkájával), részben a 
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 Merényi, 1939. 67.  
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 BMMI Sz. 58. 151. 1. 987.  
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 SML V. 78. Instantiae ad Magistratum. (sine dato)  
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 SML V. 78. Testimoniales, 1737. 
1588

 Galambos, 149-150.  
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csecsemők megkeresztelése „nyíltan vagy alattomban” (praetextatus baptismus).
1589

 

Utóbbival nem találkozunk Szigetváron, ennek egyértelműen az ortodox, majd a zsidó 

közösség erőssége volt az oka. A forrásokból megismert átkeresztelések érdekes módon nem 

a város lakosságából történtek, hanem részben a várbeli, részben az átvonuló katonák 

között.
1590

 

A korábbi plébániaházat az 1740-es években kibővítették és felújították, a Kamara a 

munkálatokra 500 forintot adományozott.
1591

 Az 1745-1747 között tartott kamarai vizsgálatok 

konzekvensen szorgalmazták az egyházi hierarchia további szervezését, és a hitélet 

javítását.
1592

  

 

 

A katolikus plébános járandóságai és birtokai 

A Kamara igyekezett megfelelő pozíciókat biztosítani a katolikus plébános számára. Úgy 

tűnik a papi tisztség mellé a szigetvári kondíciókhoz képest igen kedvező javadalmakat 

biztosítottak. A szigetvári plébános számos birtokkal rendelkezett a településen és annak 

környékén. Ezek szétszórva helyezkedtek el, és különböző minőséget képviseltek. A kanizsai 

kapun kívül, a plébániai rét mellett volt egy majorság, egy kisebb, romos házacskával 

(ruinosa Domuncula). Ez a birtok a lejtősség és a vízkiöntések miatt eléggé leromlott. A 
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 Gőzsy, 2006.b. 131.  
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 Az 1738-as visita-ban pl. a következőket olvashatjuk: „Sub moderno Domino Parocho conversi sunt ex 

Haeresi Calvinica 1, Ex Haeresi Luterana 1, et Ex Haeresi Schismatica 1. Et hi quidem omnes erant ex Inlcito 

Regimine Vaskvecz.” PPL. Canonica Visitatio. 1738. 135.  
1591

 MOL U&C. 50:55. 57.  
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plébános ezt általában bérbe adta. Ugyanitt volt egy 12 hold nagyságú szántóföldje.
1593

 Nem 

messze Apátitól (mintegy fél órára a vártól), volt egy további, 19 hold nagyságú szántóföldje. 

A pécsi külvárosban is volt egy kisebb ház a plébánia tulajdonában, 9 hold szántófölddel 

együtt. Ezen városrész felső részében volt egy Mosolla vagy Mosala nevű rét, amelynek a 

harmad része a plébános birtokában volt, és általában 2-4 szekér szénát jelentett a számára.
1594

 

A pécsi városrészen kívül az északi mocsaras résznél, mintegy fél órára a vártól, a mozsgói út 

mellett volt egy 15 holdas szántóföld, ezt egyébként Malizoluknak nevezik (vocatur vulgo 

Malizoluk). Ugyanezen út mellett északi irányban haladva, egy órára a vártól egy másik, 12 

holdas szántóföld is a plébánosé, amelyet Velizoluknak vagy Velikzoluknak neveztek 

(vocatur vulgo Velizoluk.
1595

; est vulgo Velikzoluk
1596

). Ettől nem messze helyezkedett el az 

Elifalma nevű, 11 hold nagyságú szántóföld. Turbékon a Szűz Mária kápolna előtt két hold 

szántóföld, a kereszttől nem messze egy másik, egy holdas szántóföld, a kápolna felett egy hat 

holdas föld tartozott a plébános tulajdonába. Ezeken kívül a Spinas nevű föld mellett további 

7 hold szántóföld, a becefai út mellett a Topolla néven ismert, 2 holdas szántóföld, a várostól 

délre, az alsó malom mellett, 16 holdas szántóföld, amely már Hobolhoz tartozott. A 

sekrestyés szőlője alatt, a turbéki szőlőhegyre vezető út mellett egy további 6 holdas 

szántóföld volt a plébánosnak rendelve. Az úgynevezett „Thürkische Schantz” nevű helynél, 

ahol az ostrom idején a török tábor volt, egy további, 3 holdnyi földterülete volt a 

plébánosnak. Ezeket a földeket a plébános ki szokta adni a szigetvári polgároknak művelésre, 

amelyekből számára minden egyes hold után 17 krajcár járt.
1597

  

A Thürkische Schantz-nál lévő 3 holdnyi földterület kapcsán tanulságos érvek merültek fel. 

Földhasználati viták miatt a Kamara megvizsgálta e terület tulajdonjogát.
1598

 A plébános és a 

helyi tanúk is egyöntetűen állították, hogy a földre azért is jogosult az egyház, mivel az 

oszmán időkben a török papok használták, az ő templomukhoz tartozott.
1599

  

A plébánosnak szőlői is voltak, mégpedig a Turbéki szőlőhegyen a Melczer-féle birtoknál. Ez 

körülbelül 30 kapás nagyságú volt, továbbá egy másik, elhagyott (deserta) szőlő, amely 3 

                                                                                                                                                                                     
1592

 Konkrétumokkal nem szolgál a kamarai forrás, nem lehet eldönteni, általánosságban, toposzként hangzik el a 

hitélet meliorizációja, vagy konkrét tapasztalat, valamely hiányosság alapján vetik fel. MOL U&C. 50:55. 10-11. 
1593

 MOL U&C. 94:30. 3. 
1594

 MOL U&C. 50:55. 56-57.; MOL U&C. 94:30. 3.  
1595

 MOL U&C. 50:55. 56-57.  
1596

 MOL U&C. 94:30. 3.  
1597

 MOL U&C. 50:55. 57.  
1598

 Melczer Fredinánd akart rajta kukoricát termeszteni.  
1599

 PPL. Prothocollum. 1738. 31.  
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kapás volt. Ezeket a szőlőket is kiadta a plébános a szigetvári polgároknak művelésre, és 

mindezekből alig 4 hordó származott.
1600

  

A plébániának vagy a templomnak tett felajánlásról, alapítványról csekély adataink vannak. A 

kivételek közé tartozott Laiffer András esete, akinek 12 éve tartozott már Horváth Lukács. 

Laiffer megelégelte ezt a helyzetet, és úgy döntött, az összeget az egyháznak adományozza 

(32 forint), ha ezt Horváth határidőre törleszti, Laiffer a kamatokat elengedi neki. Horváth ezt 

követően átadta a kért összeget a plébánosnak.
1601

 Az 1720-as években Prebecz Tamás 

végrendeleti hagyatékából 58, Katalin Josepha hagyatékából 10 forint került a 

plébánoshoz.
1602

 

A plébánia igen gyakran került kölcsönzői szerepbe. A 18-19. század kölcsönügyleteit az ún. 

be-és kitáblázási iratokból (in- et extabulationes) ismerhetjük.
1603

 Innen tudjuk, hogy a megyei 

kölcsönéletben viszonylag meghatározó szerepet játszottak a katolikus plébánosok, akik 

vallási hovatartozástól függetlenül hiteleztek magánszemélyeknek.
1604

 Szigetvár plébánosai is 

így jártak el, 1729-ben a 70, 1738-ban pedig már a 400 forintot is elérte a kintlévőség.
1605

  

A temetkezési szokásokról viszonylag keveset tudunk. A katolikus temetéseket a plébános 

végezte, az iskolamestert külön fel lehetett kérni, hogy énekeljen a szertartás alatt. 

Harangoztak egyrészt a temetőben, másrészt alkalmanként a ferences atyákat is felkérték, 

hogy templomukban harangozzanak az elhunyt lelki üdvéért. Aki díszesebb temetést kívánt, 

az megbízhatta a céhmestereket, hogy énekléssel kísérjék a halotti menetet.
1606

  

 

2. A Ferences-rend  

A joghatóság és a pasztoráció tekintetében is érdekes és tanulságos a ferences rend különböző 

rendtartományainak a jelenléte a régióban.
1607

 A század első felében teljesen logikusan kérték 

fel egyes magyarországi birtokosok a letelepedésre a ladiszlaita, azaz a szlavón 

rendtartományt (Patrum Franciscanum provinciae Sclavonicae). Kanizsán, Szigetváron, 

Nagyatádon is szükség volt a pasztorációs gyakorlattal rendelkező, továbbá a horvát és 

magyar lakosság körében nyelvtudásuk miatt egyaránt elfogadott ladiszlaita ferences 

                                                           
1600

 MOL U&C. 50:55. 57.  
1601

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 181.  
1602

 Merényi, 1939. 66.  
1603

 A Somogy megyei kölcsönforgalom kérdésével Tóth Tibor foglalkozott részletesen. Alapvető 

tanulmányában a SML-ban található be- és kitáblázási iratokat (SML IV. 1. l.) dolgozta fel. Tóth Tibor, 1979.  
1604

 Gőzsy, 2006.b. 128-129.  
1605

 Merényi, 1939. 66; PPL Can. Vis. 1738-1742. 127-128.  
1606

 Ez utóbbi többe került (4-4,30 forint), mint a plébános által tartott temetési szertartás (3,50-4 forint). A 

koporsó a 18. század második felében 0,80 és 1,60 között mozgott (deszka, szögek ára, és a munkadíj).  
1607

 Vö. Rupčič, 1937.  
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szerzetesekre. Szigetváron például ők mondták el a horvát nyelvű beszédeket (Alius autem 

Populus Croaticus Praedicationi Verbi Divini apud Patres Franciscanos interesset).
1608

  

A források 1689-re teszik a rend megtelepedését Szigetváron.
1609

 A templom alapkövét 1713. 

július 5-én tették le, és 1736-ban szentelték fel. A zárda 1740-ben épült.
1610

 A ferencesek 

épületei a belvárosban helyezkedtek el egy tömbben, a templom mellett volt a kolostor, a 

temető és a veteményeskert. A kanizsai városrészben volt egy majorságuk (a Basakút nevű 

forrás mellett),
1611

 továbbá két, az Istvánffy-örökséghez (ekkor értelemszerűen a Czindery 

birtokhoz) tartozó, szintén a kanizsai városrészben található szántóföldet használhattak. 

Ezeket a letelepedésük után kapták meg használatra, éves bérleti díjért.
1612

  

A ferencesek letelepítését – miként azt Kanizsa esetében is láthatjuk – támogatta az uralkodó, 

a várparancsnok, a kamarai igazgatóság, a vármegye és a helyi polgárok is.
1613

 A hitéleti, 

pasztorációs tevékenységük nagyban hozzájárult a konszolidációhoz. Az állam a katonaság 

hitéletének előmozdítását és gyakorlását várta a rend tagjaitól. A Kamarától ennek fejében 

100 forintot kaptak évente élelemre és ruházatra.
1614

  

A plébánia újraindulásáig (1713) a helyi ferencesek kereszteltek, eskettek és temettek. Az 

atyák között azonban nem csupán délszlávokkal és magyarokkal találkozunk, hanem jelentős 

szerepet játszottak német származásúak is, igazodva a helyi lakosság igényeihez.
1615

 A 17. 

század végén elsősorban a horvát Nicolaus Ermenovics vett részt a katolikus horvátok, 

magyarok egyházi ünnepein, Carolus Lorber pedig a németekén. Az 1700-as évek elején 

Joannes Prentaller és Joannes Pentzhoff személyében német származású atyák pasztorálták 

szigeti és a környékbeli keresztény lakosságot. 1705 és 1720 között Janesics Ignác, 

Marekovics János, Craglics József, Raicsics Miklós, Benkovics Mihály, Drusinecz Bruno, 

Kralovics Tamás, Szente László, illetve Leopold Müller, Nicolaus Tenora, Matthias 

Gundtschnigg, Romualdus Lehner, Rajmund Gschwenden végezte az egyházi tevékenységet 

Szigetváron, 1713-tól a plébános vezette az anyakönyveket. Zehentner Károlynak és 
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 PPL Can. Vis. 1738-1742. 128. A ladiszlaita rendtartományról bővebben: Karácsonyi, 1924. II. 281-330.  
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 P. Takács-Pfeiffer, 208; P. Ángyán, 1913. 18.; Hal, 1938. 18.  
1610
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(1936. november 24.) azt állítja, hogy a templom és – szerinte – a kolostor is 1736-ban épült. (SML Szigetvári 

ferences rend levéltára). 
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1612

 MOL U&C. 50:55. 54; 57-58.  
1613

 Kaposi, 2006. 60-61; Karácsonyi, 1924. II. 297.  
1614

 Karácsonyi, 1924. II. 325.  
1615

 A német szerzetesek érkezhettek Szigetvárra bevándorlókként, de az is megtörténhetett, hogy egy-egy 

rendtartomány – az új alapításokhoz szükséges szerzetesek híján – más tartományoktól kapott tagokat, vagy 

ideiglenes kisegítőket. Az is elképzelhető, hogy a ladiszlaita házakba Ausztria - Horvátország - Magyarország 

útvonalon jutottak német szerzetesek. Nem kizárólag voltak az utánpótlási bázisai a helyi ladiszlaitáknak a 
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utódainak azonban a későbbiekben is besegítettek a ferences atyák,
1616

 tevékenységükért 

pénzt kaptak a mindenkori plébánostól.  

A szigetvári ferenceseknek abban volt még kiemelkedő szerepük, hogy a 18-19. században a 

Szigetvár környékén élő szórványkatolikusokat a zömében reformátusok lakta régióban 

megtartották a katolikus egyház számára, és olyan időszakban karolták fel őket, amikor senki 

más nem törődött az itteni katolikus hívek gondozásával.
1617

 

A veszprémi egyházmegye területén több mint húsz faluban fejtették ki működésüket, a 

kadarkúti, a németladi, a németújfalusi, a somogyhárságyi és a szuloki plébániák egész 

területét a szigetvári ferencesek adminisztrálták a 18. században. A rendház levéltárában 

őrzött anyakönyvekből derül ki, hogy Nemeskétől, Kacsótától kezdve egészen Kőröshegyig 

bezárólag terjedt azon nagy számú települések sora, amelyekben kereszteltek. 

Tevékenységüket felmérve és értékelve a veszprémi püspökök több joghatósággal is 

felruházták a szigetvári ferenceseket: gyóntathattak, vidéki lelkészi teendőket is elláthattak, 

szentségeket szolgáltathattak ki.
1618

 Szigetváron igen népszerűek voltak a reggelenként tartott 

miséik melyeken nagy számban vettek részt a polgárok.
1619

 Agilisságukat és regionális vezető 

pozíciójukat mutatja, hogy rendszerint igyekeztek mindenre felügyelni. Jól példázza ezt az 

identitást az 1738-ban megtörtént eset. A szigeti gvardián jelentette a provisornak, hogy a 

siklósi reformátusok új templom építésébe fogtak. Beadványában kiemelte, hogy ő ismerte fel 

elsőként az esetet.
1620

  

Vagyoni helyzetüket nem nevezhetjük sem igazán rendezettnek, sem bőségesnek. Elsősorban 

alamizsnából (ex Eleemosynis) éltek. 1767-ben új faoltárt kapott a templom, melyet szerettek 

volna „Isten nagyobb dicsőségére különös festékkel” kifesteni. Ehhez a város segítségét 

kérték, amit meg is kaptak.
1621

 Nagyobb adományokat viszont nem részesültek. 1814-ben 

azonban Festetics Lajos özvegye, Nagyjókai Farkas Krisztina 500 forintot hagyott a szigetvári 

                                                                                                                                                                                     

horvát, szlavón, illetve dél-dunántúli (esetleg Szigetvár környéke) területek, hanem távolabbról is kerültek 

németek a kolostorokba. Ezúton köszönöm meg Siptár Dániel észrevételeit.  
1616

 Mint említettem, 1716-ban Hermanus páter pécsi ágoston-rendi atya segített be a keresztelésben.  
1617

 P. Takács-Pfeiffer, 208, 343. A rendház főnökei közül a Veszprém egyházmegyei levéltár adataiból általunk 

ismertek: 1754-ben P. Antony Antal, 1770-ben P. Szigetvári Adorján, 1778-ban P. Fabsits Antal, 1779-ben P. 

Schwartz Lajos. A kötetben nem jelölték: 1744-ben: Bakónaky Timotheus, 1767-ben: Kerznay Bernárd; 1785-

ben Mauritius Laczkó. PPL. Prothocollum. 1744. 17; 1767. 45; 1785. 138. Az írásbeliséggel kapcsolatban el kell 

mondanunk, hogy a ferencesek által kiállított iratok tipográfiailag és szerkesztettségükben messze meghaladják 

az egyéb forrásokat.  
1618

 P. Takács-Pfeiffer, 345-348. 
1619

 Két ferences szerzetesről találtam információkat Brüsztlénél: Tarr Szilveszter Zalaegerszegen született 1712-

ben, 1732-ben lépett a rendbe, 1736. szeptember 23-án került be a szigetvári ferencesek közé, majd Siklósra 

ment, és ott halt meg 1782-ben. Brüsztle. I. 382; Vassanics Kapisztrán nemesi családból származott, Pécsen 

született 1742-ben, 1829-ben Szigetváron halt meg. Brüsztle. I. 383. 
1620

 „ego ut primum adverti, illico accessi, Dominum Provisorem indagando cujusnam facultate id faciant.” PPL. 

I. 1744. 17.  
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ferencesekre, cserében annyit kért, hogy minden szombaton mondjanak misét a családja és 

saját maga lelki üdvéért.
1622

 

Az 1714-ben készített összeírás beszámol a Bencés atyák (a Szent Márton conventusból) 

szigetvári jelenlétéről is,
1623

 más forrásokból pedig telekvásárlásukról hallhatunk.
1624

 Ezeket 

leszámítva azonban nem találtuk nyomát a bencés rend szigetvári jelenlétének. Az adatok 

valószínűleg Zehentner kapcsán kerültek megemlítésre.  

 

3. A turbéki Mariahilf-kegyhely
1625

 

A várostrom alatt elhunyt II. Szulejmán török szultán eltemetése helyén vörösmárvány 

síremléket állíttatott fia, II. Szelim, amely a törökök zarándokhelye lett. Sziget vára 

felszabadításának évében Szulejmán nevezetes türbéjét
1626

 a Segítő Boldogasszony (Maria 

Auxuliatrix, Mariahilf) tiszteletére szentelték fel. 1693-ban a Haditanács az épületegyüttest 

Gallo Tesch osztrák élelmezési tisztnek juttatta, aki leromboltatta ezeket, hogy az építési 

anyagot értékesíthesse. Ekkor a türbe helyére fakápolnát építettek.
1627

 A mai templom a 18. 

század közepén épült. A szentélyt 1756-ban szentelték fel, a hajó 1770-re készült el.
1628

 A 

passaui Mariahilf-kegykép egyik másolatát már valószínűleg a 17. század végén elhelyezték a 

kápolnában, a mostani olajkép-másolat pedig, amely Wolff Karl Hauer műve, 1741-ben 

készült.
1629

 A passaui kegyhely e magyarországi filiációja két szempontból tarthat számot 

figyelemre: egyfelől keletkezésének sajátos történelmi háttere miatt, másfelől azért, mert 

Turbékot nemcsak az eredeti kegykép másolata köti Passauhoz, hanem a kegyhely 

jelentéseinek, „funkcióinak” (vagyis ellenreformációs, törökverő, a Habsburg-dinasztiához 

kötődő és német jellegének) átvétele is.
1630

 

A mai templom a 18. század közepén épült, amikor szinte mindenütt kőtemplom váltotta fel a 

fa- és sövénykápolnákat. A szentély 1756-ban került felszentelésre, a hajó 1770-re készült el, 

Kollár György szigetvári plébános buzgólkodása folytán. Ő a kegyhely mellé remetelakot is 

épített, ami átalakítva ma is fennáll, bár remete – II. Józsefnek a remeteség intézményét 
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felszámoló rendelkezése miatt – nem sokáig lakhatott benne.
1631

 1775-re készült el az 

impozáns új oltár, valamint a kút a templomudvaron. 

A kegyhely virágkora a 18. század második felében volt, amikor Turbék – bár Máriagyüd 

árnyékában – a zselici német, magyar és horvát lakosság lelkiéletének egyik központjává vált. 

A kegykép és a Mariahilf-tisztelet funkciói több tényezőhöz is kötődtek. Egyrészt a kegykép 

„törökverő” jellegét Turbék is átvette, amelyet táplált az öntudatos Szigetvári polgárság, főleg 

a szabad királyi városi argumentáció idején.
1632

 A kegyhely törökverő és dinasztikus jellege 

az alapítás körülményeiből nyilvánvaló.
1633

 Másrészt köthetjük a kép funkcióit az 

ellenreformációhoz és a katolikus megújuláshoz. A kegyhely tradicionális felekezeti 

határvonalon állt: Szigetvártól nyugatra (Nyugati-Zselic) és délre (Ormánság) kompakt 

református tömb helyezkedett el, olyan korai protestáns központtal, mint Kálmáncsehi 

mezőváros (ma Kálmáncsa), ahol jelentős iskola is működött egykoron. A várostól északra 

viszont a Zselic nagyobb része vegyes lakosságával napjainkig katolikusnak tekinthető. A 

turbéki búcsújárás ezáltal a katolikus öntudat megerősítésének szolgálatában állt. Harmadrészt 

az itteni Mariahilf-tisztelet sajátosan német kultusszá vált.
1634

 Turbék két búcsúnapja, Nagy- 

és Kisboldogasszony a zselici németség hagyományos találkozóhelye lett. A 18. században 

még a két ünnepen kívül is vezettek ide processziót az egyes falvak fogadott ünnepein, a 

somogyhárságyiak (Harsad) például a Szent Kereszt megtalálásának és felmagasztalásának 

ünnepéhez kapcsolódóan. A búcsújárást azonban a felvilágosodás racionalizmusa 

feleslegesnek ítélte. Turbék processzióját, illetve azok számát Kurbély György püspök 

korlátozni igyekezett, 1815-ben tartott vizitációja alkalmával ezzel kapcsolatos utalást is tett 

(„ne populus abstrahatur a labore”).
1635

  

A Haditanács 1693-as határozata arról is intézkedett, hogy a szultáni türbe körül létrejött 

török temetőt a szigetvárival együtt számolják fel, és a csontokat egy távolabbi tömegsírba 

helyezzék át. A várostól északra elterülő úgynevezett Töröksír kegyeleti jellegét egészen az 

első világháborúig megőrizték, nem parcellázták fel, lévén mezőgazdaságilag értéktelen 

terület. Néhány éve itt alakították ki török és magyar összefogással Szulejmán szultán és 

Zrínyi Miklós közös emlékművét. A két nép kiengesztelődésének egyébként volt már 

előzménye, s ennek emléke éppen a turbéki templom falán látható. 1913. november 16-án 

                                                           
1631

 A ferences terciárius remete-életforma 18. századi virágzásáról és II. József alatti felszámolásáról: Takács - 

Pfeiffer, 2001. 775-790, 813-814. 
1632

 A kép törökverő jellegével kapcsolatban vö. Galavics, 1986. Fraknói, 1886.  
1633

 Gárdonyi, 2004.  
1634

 A passaui kegykép sajátosan német kultusszá vált. Ennek bizonyítéka, hogy a Mariahilf-tisztelet 

Magyarországon is többnyire a németség népi vallásosságához kötődött (vö. a Hőgyész melletti Csicsó, 

Tétszentkút, Solymár és az óbudai Kövi Szűz Mária létrejöttét). Szilárdfy, 1994. 323-348.  
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ugyanis nagy ünnepség keretében helyezték el itt a Szulejmán szultán sírhelyére emlékeztető 

török és magyar nyelvű márványtáblát a török főkonzul és a budapesti moszlim hitközségi 

elnök jelenlétében. A korabeli beszámolókból megtudhatjuk, hogy a két világvallás ilyetén 

kibékülésének kezdeményezése Herger József szigetvári esperes-plébánostól származott, aki 

ezzel a gesztussal kívánta meghálálni a török nép vendégszeretetét, amit a bujdosó magyar 

szabadságharcosok (Rákóczi, Kossuth) felé tanúsított.
1636

 

Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon a mai templom valóban Szulejmán sírja helyén épült-e? 

A gyanú alapja a szemtanú Evlia Cselebi beszámolója, miszerint a török kegyhely 

„Szigetvártól egy órányira van a szultáni sátor helyén, egy magas halmon, szőlőkkel borított 

sétahelyen, mely a szigetvári mezőről teljesen meglátszik”.
1637

 Márpedig a mostani templom 

nem a szőlőhegy tetején vagy oldalában található, épp ellenkezőleg: a szőlőhegy lábánál. 

További nehézség, hogy a kegytemplom környékén nem találtak törökkori épületre utaló 

nyomokat (bár megkérdőjelezhető, hogy voltak-e egyáltalán komolyabb ásatások). A kétségek 

miatt néhány kutató Szulejmán türbéjét kissé feljebb, a szőlőhegyre lokalizálta. Mit 

mondhatunk erre? Elsősorban arra kell felfigyelni, hogy az Evlia Cselebi leírásával egykorú 

helyszínrajz Esterházy Pál Mars Hungaricusában némiképp ellentmond a török utazónak. 

Ugyan ő is említi az erődítmény árkát, de a későbbi nádor rajzáról és leírásából világosan 

kiderül, hogy a váracskát három oldalról vizesárok vette körül, a bejárati híd pedig dél felől (s 

nem mint Evlia Cselebi írja: észak felől) vezetett be az udvarra. Márpedig a vizesárokhoz víz 

is kell, ami fent a szőlőhegyen elképzelhetetlen. A templom jelenlegi helye viszont 

alátámasztja a helyszínrajz lokalizációját: három oldalról vizenyős rét veszi körül, észak felé 

viszont a szőlőhegy oldalának támaszkodik a terület. Ehhez még hozzátehetjük, hogy mivel az 

eredeti török épületek anyagát 1693-ban elbontották és kiárusították, a kápolnát sem kőből, 

hanem fából építették a helyére. Az erőd tehát a legnagyobbrészt (bár nem tudjuk pontosan 

milyen mértékig) megsemmisült. Így tehát legalábbis kevés alapunk van arra, hogy az írott 

források makacs közlését, hogy tudniillik a keresztény kegyhelyet a szultáni síremlék helyére 

építették, teljesen elvessük.
1638

  

 

A városban több vallási felekezet élt egymás mellett. A reformátusok a 18. században igen 

kevesen voltak a városban, hasonlóan a 19. század első negyedéhez, bár számuk ekkor már 
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 Hermann, 1947. 138; Vö. Bálint-Barna, 1994. 143-148.  
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 SML Szigetvári Ferences Rendház iratai. Historia domus 171-172, 442-443; Gárdonyi, 2004. 41-42.  
1637

 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666. Kiadta Karácson Imre. Budapest, 1908. 

35-36. 
1638

 Gárdonyi, 2004. 43-44.  
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enyhén emelkedett.
1639

 Igen kis számban találkozunk evangélikusokkal is, az ő számuk nem 

érte el a tizet. Az igen kis számú evangélikusok kizárólag németek voltak Szigetváron.
1640

 A 

zsidók zsinagógája a Kanizsai városrészben állt. A szigetvári görög keletiek közössége kisebb 

volt a zsidókénál, és volt saját pópájuk.
1641

 A vármegyében az egyetlen „nem egyesült görög 

szertartású templom”
1642

 a pécsi városrészben volt, építését – mint említettem – 1706-ban 

engedélyezte az Udvari Haditanács.
1643

 A pópának a pécsi városrészben volt háza, továbbá 

annak közelében rétje és kertje. A házat egyébként egy Sámuel nevű orvostól (chirurgus) 

szerezték annak halála után.
1644

 Az addig adóköteles házhely a pópa tulajdonában 

adómentessé vált.
1645

 Cseranovics János pópa 1792-ben egy másik házat vett magának 

ugyancsak a pécsi városrészben 100 forintért. Az eladó a Szigetváron csak rövid ideig élő, 

onnan Mágocsra költöző szintén szerb Jankovics Péter kereskedő volt.  

Festetics Lajos szem előtt tartva a szerb lakosság igényeit, 1771-ben egy telket adományozott 

a részükre, hogy ott új, nagyobb templomot építhessenek, ez a telek a rácok iskolája mellett 

volt.
1646

 Az egykori szerb várkapitány Kaposi Pantalia kapitány özvegye, Dóka asszony a 

végrendeletében ingóságokat, ingatlanokat hagyott hátra 1759-ben a szigetvári pópára, 

Damjanovics Jánosra (mindegyik gyerekének ő volt a keresztanyja), mégpedig a városon 

kívül levő 4 hold szántóföldjét, egy nagyobb rétjét, cserébe azt kérte tőle, ájtatoskodjon lelki 

üdvéért.
1647
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XII. Iskolák, oktatás, a közösség által fenntartott intézmények 

 

1. Iskolák, oktatás  

A templom vagy imaház mellett az iskola képezte a település művelődésének, szellemi 

életének további intézményi keretét.
1648

 A korszak elemi iskolái – bár fenntartójuk egyes 

esetekben a mezőváros vagy a falu, illetve ritkábban patrónusként a birtokos – szinte kivétel 

nélkül egyházi iskolák voltak, tehát valamelyik felekezethez tartoztak. Vegyes vallású 

lakosság esetében többnyire felekezetként külön-külön iskolát találunk.
1649

 Szigetváron az 

egész korszakban folyt alsó fokú oktatás. Az iskolában valószínűleg 1703 és 1709 között 

kezdődött meg a tanítás.
1650

  

A szigeti katolikus iskolában mindvégig egy tanár tanította a diákokat írni, olvasni és 

számolni. A társadalmi és nemzetiségi adottságokhoz alkalmazkodnia kellett a tanítóknak, 

ezért a magyar nyelven kívül horvátul és németül is beszéltek. Ugyanígy az oktatás tematikája 

és nyelve is igazodott a viszonyokhoz. 1770-ből és 1773-ból származó adataink szerint (ekkor 

Kaltz György volt az oktató és 70 diák járt az iskolába) a grammatikán, latin, magyar nyelven 

kívül a diákok németül és illírül is tanultak, így a tanítónak is beszélnie kellett ezeken a 

nyelveken.
1651

 A lakosságon belül a németség befolyását mutatja, hogy a tanítók általában 

német nemzetiségű voltak. 1729-ben Roshird Kilián volt a tanító (scholae magister), akinek 

32 tanítványa volt.
1652

 1738-ban Luppmiller Lőrinc töltötte be a tanítói tisztséget (rector 

scholae), akinek szintén 32 diákja volt.
1653

 Utóbbival kapcsolatban a jegyzőkönyv megállapít 

egy fontos szempontot: tevékenységével mind a plébános, mind a polgárok elégedettek voltak 

(servitio illius tam Dominus Parochus quam omnes cives contentantur).
1654

 Az 1756-ban 

felvett Canonica Visitatio Knoll Bernardot említette tanítóként.
1655

 Knoll az orgonát is kezelte 

az istentiszteleteken. Vele azonban nem voltak megelégedve a városban, sem a polgárok, sem 

a plébános.
1656
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Somogy más településein komoly akadályt jelentett, hogy a gyermekek rendszertelenül 

látogatták az iskolát, a tanulók száma a mezőgazdasági munkák üteme szerint ingadozott. A 

rendszertelenség mellett további problémát jelentett az iskolák látogatottságának alacsony 

foka. Nagybajomban 1773-ban a gyermekek 5,5%-a járt iskolába, míg a megyebeli átlag 

22,4% volt. A szigetvári adatok is elmaradtak az átlagtól, a század utolsó harmadában 13-18% 

között mozgott az iskolába járók aránya.
1657

  

 

Az oktatók fizetése két nagyobb és több kisebb tételből állt össze, egyrészt kaptak „fejpénzt” 

a gyerekek után, ami a 18. század során 1 forint 20 és 1 forint 50 dénár között mozgott, 

másrészt – a korszakban fokozatosan emelkedő összegben – 80-110 forint közötti éves 

jövedelmet kaptak a várostól.
1658

 A városi tanítónak egyéb, természetbeni juttatások is jártak. 

Ezek nem állandó tételek voltak, időszakonként és tanítónként változtak. A tanítóknak 

összességében évente 150-200 forint közötti járandósága volt. A város 12 öl fát, négy szekér 

szénát, illetve bort biztosított 1793-ban Chvatek Ignácnak, 1797-ben pedig Kaizer Jánosnak. 

Az utóbbi mennyiségét nem konkretizálták, a szerződésében az szerepelt, hogy „midőn annak 

ideje lészen, mennyen ki a szőllőkbe, ki mennyit akar adni, szedje öszve”.
1659

 A 19. század 

elején a tanítónak a szerződése szerint megjárt egy téli marhatartás is: 1 szekér széna, 1 szekér 

sarjú, 1 szekér zabszalma.
1660

 A város magisztrátusa szerint ez olyan mértékű fizetés és 

támogatás, hogy cserében elvárhatták a tanítótól, hogy részt vegyen a templomi eseményeken 

is.
1661

 Az iskolamester esetenként egyben orgonista és kántor is volt.
1662

 A plébánia világi 

munkatársai közül a kántor szerepe volt a legfontosabb. A kántor és a tanító feladatköre 

általában összekapcsolódott. Így volt ez Szigetváron is egészen 1781-ig. Ekkor II. József úgy 

rendelkezett, hogy az oktatás hatékonysága érdekében a tanítót semmiféle más feladattal nem 

lehet terhelni. Ezért a kántori és a tanítói feladatkört szétválasztották. A kántornak általában a 

plébánosi járandóság felét fizették. Tehát neki fél jobbágyteleknyi föld járt, szintén 

vetőmaggal és megmunkálással, továbbá egy hold kenderföld és házi kert. 

Abban az esetben, ha az iskolamester el akarta volna hagyni tisztségét, fél évvel korábban 

kellett erről értesítenie a magisztrátust, különben a szerződés lejártáig való fizetése 

visszakövetelhették.  
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Forrásaink 1794-től kezdve számolnak be praeceptor jelenlétéről (ekkor Balogh Sándor 

töltötte be ezt a tisztséget). A praeceptor ebben az esetben segédtanítót jelölt. A tanulók 

megnövekedett létszáma miatt egyetlen tanító már csak nehezen tudta eredményesen végezni 

a feladatát, segítségre volt szüksége. Praeceptori tisztség azonban nem volt állandóan betöltve, 

1797-ben Kaizer Jánosnak azt az utasítást adta a magisztrátus, hogy „ha Praeceptor lészen is”, 

akkor nem bízza kizárólagosan őrá a gyermekek taníttatását, hanem maga is intenzíven részt 

vállal mind az oktatásból, mind más „szabad és hasznos tudományokra a Gyermekeknek 

tanitásából”.
1663

  

Az iskola épülete a belső városban állt, két kisebb tanterme volt. A tanító háza ennek a 

közelében feküdt. Festetics Lajos 1798-ban 680 forintért eladta a városnak az Istvánffy-házat, 

hogy ott iskola és a tanítónak lakása együttesen lehessen. Elengedte a telek után fizetendő 

éves adót, kikötötte azonban, hogy senkinek nem adhatják el a házat, és csak erre a célra 

használhatják. Így alakították ki az iskola új épületét, melyhez kapcsolódott a tanító lakása 

is.
1664

 A tanító ezen kívül egy kerttel is rendelkezett a belső városban. A fenntartást a város 

állta, hozzájárult a költségek fedezéséhez egy, a város kezelésében lévő, 11 öl hosszú, 5 öl 

széles puszta telek, melynek bevételeit az iskola költségeire fordították.
1665

  

A szigetváriak nem tudtak saját közösségükből tanítót „kitermelni”, az iskolamesterek más 

településekről érkeztek, és általában fiatal oktatókat alkalmaztak.
1666

  

A görög-keletieknek és a zsidóknak is saját iskolájuk volt a városban, az ortodoxoké 

értelemszerűen a pécsi városrészben, míg a zsidóké a kanizsaiban. A reformátusok gyermekei 

a közeli Becefára jártak iskolába.
1667

  

 

A tehetségesebb gyermekek csak más városok iskoláiban folytathatták tanulmányaikat. 

Somogy megyében nem volt középiskola a csurgói gimnázium létrejöttéig. A két 

meghatározó középiskola a somogyiak számára – földrajzi közelségtől függően – a kanizsai 

és a pécsi volt. Pécs azért volt vonzóbb, mert az ottani Lyceum elvégzése mellett egy ideig 

működött jogakadémia is, ahol jogi tanulmányokat abszolválhattak, és így megszerezhetővé 
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vált az oly népszerű jogi végzettség. 
1668

 A szigetvári fiatalok elsősorban és legnagyobb 

számban Pécs iskoláját látogatták. A fiatalok mesterséget leginkább Pécsen, Siklóson, 

Kanizsán tanultak. Mivel azonban a kanizsai és a pécsi iskolák is tandíjasok voltak, nem vált 

jellemzővé a szigetiek középiskola látogatása.  

Szigetváriak felsőfokú tanulmányairól kevesebb adatunk van. A város fekvése folytán a 

Magyarországtól délre és nyugatra eső területek felsőoktatási intézményei is szóba jöhettek. 

1741-ben a szigetvári Katics Antalt a gráci egyetem hallgatói között találtuk, teológiai 

tanulmányokat végzett.
1669

 Pécsi Márton (1799. október 21-én született Szigetváron) a pécsi 

középiskolai tanulmányai után a zágrábi egyetemen tanulta a teológiát (majd Siklóson lett 

plébános).
1670

 A német nemzetiségű Witta József értelemszerűen nem a zágrábi 

továbbtanulást választotta. Pécsi középiskolai tanulmányai után a filozófiát Pesten, majd a 

teológiát Pécsen a szemináriumban végezte el.
1671

 Az 1779-ben született Horváth Ádám 

Pécsen tanult, Hetvehelyen és Darázson töltött be plébánosi tisztséget.
1672

 

 

A városok kulturális kisugárzását egyértelműen meghatározza az iskolák léte.
1673

 A somogyi 

városi fejlődést hűen tükrözi a középiskolák helyzete. A gimnáziumok látogatása inkább a 

század utolsó negyedében vált gyakoribbá, korábban viszonylag kevés somogyi diák tanult a 

megyétől amúgy elérhető távolságra lévő középiskolákban.
1674

 A pécsi gimnáziumba 1741-

ben 15-25 somogyi ifjú tanulhatott, ami a teljes diáklétszám 5-8%-át jelentette. Veszprémbe 

ebben az időszakban mindössze 2 tanuló járt Somogyból. A század közepétől kibontakozó 

mezőgazdasági konjunktúra anyagilag többek számára tette lehetővé az iskolák 

látogatását.
1675

 Ugyanakkor csak akkor növekedhetett az iskolába járók száma, ha volt hová 

menniük. Ebben kapott jelentős szerepet a kanizsai intézmény. A somogyi diákok a 18. 

században elsősorban az 1765-ben alapított nagykanizsai gimnáziumban, az 1771-1772-ben 

alapított keszthelyi gimnáziumban,
1676

 illetve Pécsen
1677

 folytatták középiskolai 

                                                           
1668

 II. József 1785-ben a győri jogakadémiát áthelyeztette Pécsre, 1802-ben azonban visszaállították az eredeti 

állapotokat. Kaposi, 2003.a. 68.  
1669

 Andritsch, 1965. 156.  
1670

 Brüsztle. II. 357.  
1671

 1813. augusztus 8-án szentelték fel pappá, majd Szent Erzsébeten és Szajkon káplánkodott. 1820. 

szeptember 27-én kezdte meg a plébánosi munkát Németiben. 1833-ban kinevezték eperessé. Plébániai iratok, 

Németi. Rendezetlen plébániai iratok.  
1672

 Brüsztle II. 434.  
1673

 Gyimesi, 1982, 118.  
1674

 Fallenbüchl, 1971; Kapiller, 1987. 8.  
1675

 Kapiller, 1987. 9.  
1676

 Kaposi, 2006. 26.  
1677

 A pécsi középiskola 1773-ig a jezsuiták kezén volt, ezt követően világi papok tanítottak benne, majd 1814-

től veszi át a ciszterci rend az iskolát.  
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tanulmányaikat.
1678

 Pécsre inkább a jelentős földbirtokkal rendelkező családok járatták 

gyermekeiket. A családok olykor házat is vásároltak Baranya székhelyén, és egy-egy 

családtag oda is költözött. Kanizsa középiskoláit inkább a somogyi köznemesek gyermekei 

látogatták.
1679

  

A 18. század végére a gimnázium legfőbb funkciója a megyei élettel összefüggő (nemesi) 

közéletiségre való felkészítés lett. Emellett nem kevéssé fontos az állami adminisztráció és 

hivatalok különböző szintjein való elhelyezkedéshez szükséges minimális képzettség 

biztosítása, valamint további tudományos és felsőbb szakirányú tanulmányok folytatására 

való alkalmassá tétel.
1680

 A gimnázium elvégzése volt az elitbe emelkedés legszokásosabb 

útja, ezért ezen intézmény látogatása a feltörekvő rétegeknek is alapvető céljává vált. A 

felemelkedés szempontjából fontos volt, hogy a régióban van-e középiskola. Mária Terézia 

uralkodásának utolsó évtizedében és II. József uralkodása alatt megindult egyfajta versengés 

az iskolai intézményekért. A gimnáziumok lendíthettek a városok fejlődésén.
1681

  

Nem véletlen, hogy amikor a keszthelyi gimnáziumnak II. József idején – nem kis részben az 

uralkodó rendeleteinek hatására – komolyabb problémái akadtak, a régióba tartozó, de 

iskolával nem rendelkező városok kérték a keszthelyi kisgimnázium áthelyezését, amelyre – 

mint mondták – nekik nagyobb szükségük van, és amelyet az új tanügyi előírásoknak 

megfelelő feltételek közé ígértek helyezni. A gimnáziumra pályázó Nagyatád és Kaposvár 

közül az utóbbi volt a kitartóbb. Már 1788-ból ismert a pécsi tankerülethez benyújtott 

kérvénye, amelyben kérte a keszthelyi latin iskola áthelyezését. A Kaposvár érdekeit 

képviselő Somogy vármegye az 1790-es országgyűlésre beküldött gravamenjei közé is 

felvette a gimnázium ügyét.
1682

 A kaposvári gimnázium alapítására 1795. január 23-án adott 

engedélyt a Helytartótanács, a megalapítására azonban csak 1812-ben került sor, ekkorra 

sikerült az adományokból a négyosztályos algimnáziumhoz szükséges forrásokat és 

feltételeket biztosítaniuk.  

                                                           
1678

 Benda Gyula, 2002; Kaposi, 2003.b. 68-69.  
1679

 Kaposi, 2003.b. 68-69.  
1680

 Hoós, 1997. 91.  
1681

 Vö. Hoós, 1997. 93.  
1682

 A somogyiak beadványának harmadik pontja szerint „e nagy terjedelmű megye nagy számú nemességgel bír, 

de mivel kebelén belül ifjúságának tanítására szolgáló gimnázium nincs, egy ilyen felállításának szükségességét 

pedig már úgy az udvari, mint a tankerületi hatóságok elismerték, és egyedül az ügy megvalósítása van hátra, 

ezért azt az alázatos kérést terjesztik elő, hogy tekintetbe véve azt is, hogy néhány megyében két gimnázium is 

van, nevezetesen Zala megyében Kanizsán és Keszthelyen működnek –, a tanulmányi alapból ennek a megyének 

is rendeltessék kebelbeli gimnázium és azt Kaposváron állítsák fel.” Hoós, 1997. 98.  
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Tehát Somogy megye meglehetősen későn tudott kapcsolódni a középiskola-alapítási 

folyamatokba. Az 1794-ben alapított csurgói református nagygimnázium 1798-tól kapott 

nyilvános jogot.
1683

 

 

 

2. Orvosi ellátás, ispotályos ház, gyógyszertár  

A 18. század második felében egész Magyarország területén jelentős egészségügyi intézményi 

fejlődés ment végbe, amelynek alapjai már a 18. század első negyedében megteremtődtek.
1684

 

Ennek számos oka, összetevője volt. Részben a Habsburg abszolutizmus eszmeiségében 

meggyökeresedett közjó-gondolat (bonum publicum) érvényesülése, melyhez itt hozzávenném 

a korszak felvilágosult, ugyanakkor keresztény filantróp szellemiségét.
1685

 Másrészt 

érvényesült a felvilágosult abszolutizmus utilitarista szemlélete, mely szerint a birodalomnak 

minél több egészséges, jól és megfelelő módon teljesítő adófizető állampolgárra van szüksége. 

Mária Terézia számos, az egészségügy színvonalát előmozdító rendeletet hozott. Szabályozta 

a vármegyei, járási orvosok, bábák tevékenységét, szorgalmazta a képzésüket. Dél-Dunántúl 

birtokosaira is hatottak a fent vázoltak. Az egészségügy intézményesülésével elsőként 

Kanizsán és Pécsen találkozunk. Kanizsán már 1698-ban felállítottak egy ispotályt, melyet 

valószínűleg bencések hoztak létre, és ezt a város 1750-ben saját kezelésébe vette.
1686

 

Somogy megyében nem alakultak ki a 18. században kórházak, a településeken csak késve és 

csak szűk körben jöttek létre olyan intézmények, amelyek a társadalmi gondoskodást 

felvállalták. Az első próbálkozást Nagyatádhoz köthetjük. A birtokos, Czindery Rókus 

nagynénje, Adamovits Erzsébet a végrendeletében 6000 forintot adományozott arra a célra, 

hogy Czindery Nagyatádon kórházat (ispotályt) létesítsen.
1687

 Ezen az intézményen nem 

teljesen a mai kórházat kell érteni, hanem részben egyfajta gyógyító-, ápolóintézetet, részben 

szállást vagyontalan, koldus és elszegényedett (pauper) emberek számára.
1688

 Adamovits 

Erzsébetet az alapítványához a következő meghagyásokat tette: ezer forintot arra, hogy abból 

egy öt személy befogadására alkalmas házat építsenek, ötezret pedig, hogy annak 

                                                           
1683

 Kapiller, 1987. 8.  
1684

 Kaposi, 2003.b. 69; Bodosi, 1993. 90.  
1685

 Tessedik Sámuel szerint egy helységnek sem kellene ispotály nélkül lenni, hiszen ez az intézmény gondját 

viselhette a betegeknek, elesetteknek. Az ispotályos ház „Minden igaz emberbarátnak segítségét és gyámolítását 

megérdemli, és bizonyára az új falunak becsületére, segedelmére, vigasztalására és ajánlására szolgál.” 

Tessedik, 197.  
1686

 Kaposi, 2003.b. 69-70.  
1687

 SML Jkv. 1794. 219-221 p. 
1688

 A forrásokban ispotályként és xenodochiumként (idegen) szerepel. Mindkét kifejezés eredetileg 

ingyenszállást jelentett, melyet zarándokok, utazók, vettek igénybe. A későbbiekben ápolda, majd kórház 

értelemben fordul elő. 1804-ből származó vármegyei iratra már „Nagyatádi Kórház”-at írtak.  
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kamataiból,
1689

 mind Rókus, mind örökösei minden évben öt személyt (akiket a Czinderyek 

kiválasztanak), ott ápoltassanak. Adamovits felhatalmazta a megyét, hogy ha elmulasztaná 

nemes kötelességét valamelyik nagyatádi földesúr, azonnal vegyék el tőle mind a 6000 

forintot, és vagy ők utalják az ispotály részére, vagy fordítsák más közcélra. Kihangsúlyozta 

azonban, hogy ezen alapítványa mindvégig Nagyatádon maradjon.  

Ezt a kezdeményezést leszámítva azonban csak városi orvosokkal találkozunk a 18. századi 

Somogyban. Ebben a tekintetben kimagaslott a megyében Szigetvár, ahol a katonaságnak, 

illetve a nagyobb lakosságszámnak köszönhetően már a század elejétől kezdve volt orvos, 

általában kettő, esetenként három,
1690

 illetve hasonló feladatokat ellátni képes borbélyból is 

kettő-három tevékenykedett.
1691

 A várbeli katonaság számára külön egy orvos és egy borbély 

állt rendelkezésre.
1692

 Szigetvárnak a katonaság jelenlétéből fakadó központi szerepét mutatja, 

hogy Madarász alispán 1719-ben Fáber Tamás személyében orvost rendelt a szigeti 

várkapitány mellé, akit felkért megyei közegészségügyi tanácsadónak. Fáber több irányelvet 

is megfogalmazott és lefektetett. Munkájáért 100 forint fizetést kapott évente, és Szigetvárról 

látta el a feladatát.
1693

 1736-ban a Helytartótanács javaslatokat tett az egyes vármegyéknek, 

hogy nevezzenek ki egészségügyi tisztségviselőket.
1694

 Somogy vármegye sebészének a 

szigeti várban orvosként funkcionáló Mayer Ferencet nevezték ki 1736-tól. Rajta kívül nem 

volt más okleveles egészségügyi személy a vármegyében. Somogyban a század első felében 

csak egy orvost alkalmazott a megye, járásonként külön nem, miközben a szomszédos 

megyék mindegyikében praktizáltak már járási orvosok. Mayer rövidesen áttette székhelyét az 

ekkor vármegyei központnak számító Marcaliba, azaz a világi közigazgatási funkció hiánya 

miatt Szigetvárnak a vármegyei sebész jelenlétéről is le kellett mondania. A katonaság miatt 

azonban a későbbiekben is volt orvos (Doctor Medicinae) a városban. A doktorok a belső 

városrészben laktak. 

A 18. században gyógyszertárral is alig találkozunk Somogy vármegyében. Gyógyszereket 

Nagykanizsáról, Keszthelyről, Pécsről, illetve Székesfehérvárról és Zágrábból tudtak a 

somogyiak beszerezni.
1695

 Kanizsán már a század elejétől volt patika, és 1805-ben nyílt meg a 

                                                           
1689

 Ez évente 250 forint volt.  
1690

 1747-ben három chirurgust írtak össze Szigetváron. BMMI Sz. 58. 151. 1. 1638.  
1691

 SML V. 78. Prothocollum 1737-1752. 189.  
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1693
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1695
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második. A növekvő népesség és a nagy átmenő forgalom, illetve az itteni kórház miatt 

valószínűleg prosperált a gyógyszereladás.
1696

  

A 18. századi Somogyban csak Kaposváron nyílt gyógyszertár 1784-ben. A gyógyellátásról és 

patikáról való gondolkodás majd csak a 19. század elején változott meg a megyében, a század 

közepén Marcaliban, Nagyatádon, Karádon, Tabon és Csurgón találhatunk gyógyszertárt.
1697

 

Jól példázza a tendenciákat a nagyatádi patika esete. A 19. század első negyedében 

elengedhetetlenné vált Somogy déli részében egy patika létesítése. Nagyatád és Berzence 

közül akarták kiválasztani a felállítandó gyógyszertár jövőbeni helyét (ekkor még nem 

működött a csurgói). Az elbíráláshoz deklarációt kértek mindkét település földesurától. 

Czindery László ez idő tájt már anyagi gondokkal küzdött, így nem akart a patika számára új, 

önálló épületet állíttatni. Azzal érvelt, hogy az egyrészt túl nagy költséggel járna, másrészt 

előfordulhat, hogy a patikus a nyereség és jövedelem szempontjából nem tartja megfelelőnek 

a vidéket, és állomáshelyét hátrahagyva távozik, akkor pedig nem tudja más célra használni az 

épületet. Ezért azt tartotta a legjobb megoldásnak, ha a ferences rendház „utcára néző, a 

piacra kiterjedő” részében alakítanának ki e célra helységet. Ennek költségeit vállalta volna a 

földesúr. Okfejtése szerint a szerzetesek is jobban járnának, hiszen csak négyen-öten laknak a 

„klastromban”, ráadásul az eddig általuk fenntartott patika („privata apotheca”) tartásának 

kötelessége alól is mentesülnének.
1698

 A megye azonban nem volt elégedett Czindery 

tervezetével. Mindenképpen ragaszkodtak az önálló épülethez. Az az érdekes helyzet állt elő, 

hogy Berzence és a település földesura, Niczky János többet akart áldozni a patikáért, mint az 

atádi földesúr, a körülmények azonban egyértelműen a rinya-parti település mellett szóltak. 

Többek között a megyei orvosok is így foglaltak állást: „megyénk közepéhez és rendes 

orvosaihoz közelebb esik”. Ezek után Czindery fel is ajánlott nagyatádi házai közül egy erre 

alkalmasat, Niczky János pedig, nemes lelkületéről tanúbizonyságot téve, visszalépett.
1699

 

Fontosabbnak tartotta ugyanis a patika felállítását a két földesúr vetélkedésénél.
1700

  

 

3. A város szociális tevékenysége  

A város magisztrátusa az ún. kis kasszában tárolta a szociális jellegű pénzeket, mégpedig az 

árvapénzeket, illetve a „szegény koldusok temetésére összeszedett” összeget.
1701

 Arról nincs 
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 Kaposi, 2003.b. 70.  
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 Uo.  
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 Kanizsa első patikáját is a ferencesek nyitották, melyet 1730-ban adtak el egy polgári személynek. Kaposi, 

2003.b. 70.  
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 Gőzsy, 2001.a. 155-156.  
1700

 „Ne hogy a szent tzél vetélkedések által ell halasztasson és a sínlődő emberi fajnak segítségére hátráltasson, 

czélomul ell állok, és ezen szerencsés Czindery úrnak által engedem.”  
1701

 SML V. 78. Szigetvár város iratai 1765-1799. Quietentiae.  



 346 

forrásunk, hogy utóbbit milyen formában gyűjtötték, de jelenléte egyértelműen a város 

szociális tevékenységére utal. Festetics Lajos a birtokossága idején nagy hangsúlyt fektetett az 

árvapénzek és számadások ellenőrzésére, az árvaügyi iratokat rendszeresen bekérette. Az 

árvapénzekkel kapcsolatban forrásaink nem említenek problémákat. Egyéb szociális jellegű 

tevékenységgel egyébként nem találkoztunk a 18. században.  

A város fejlettségi fokáról árulkodott, hogy bár éltek itt orvosok, nem alakítottak ki kórházat 

vagy szegényházat. Ehhez a városnak kellett volna pénzt előteremtenie, vagy esetleg egy 

alapítvány biztosíthatta volna felállítását. Szigetváron a század végén megtörtént a felajánlás, 

ám a kórház felállítása még sokáig váratott magára. Krautszak György pécsi polgár és tímár 

„saját lelki nyugalmáért” több településen is tett pénzügyi felajánlásokat. 1797-ben Szigetvár 

tanácsa előtt 403 forintnyi, szigetváriaknál kihelyezett kölcsöneiről lemondott, és ennek 

kezelését a magisztrátusra bízta, hogy abból egy később felállítandó Ispotályos vagy Szegény-

házat finanszírozzanak vagy „az ispotályban levők élelmiszerére fordittassanak.”
1702
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 SML V. 78. Testimoniales, 1797.  
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XIII. Összegzés  

 

A dolgozatban arra kerestem a választ, milyen utat járt be Szigetvár mezővárosa a 17. század 

végétől a 18. század végéig. Szigetvár történetében egyfajta diszkontinuitás tapasztalható. A 

város pályája igen erősen kötődött a várhoz, illetve a várbeli katonasághoz. Ez a speciális 

funkció meghatározta a város életét, hiányában nem volt képes ugyanazt a fejlődést 

produkálni. A disszertáció lényegében azt mutatja be, hogyan hatott Szigetvár fejlődésére a 

katonaság jelenléte, majd eltávozása, hogyan reagált a város a kihívásokra. Tanulságosnak 

érzem a lakosság reflexióit, amiből az derül ki, hogy a város polgárai nem helyesen 

állapították meg problémáik gyökereit.  

Szigetvár városa elsősorban földrajzi fekvése miatt nem volt arra hivatva, hogy regionális 

központtá váljon, akár közigazgatási, akár gazdasági tekintetben. Nem feküdt jelentős 

közlekedési csomópontban, ellentétben a térségben meghatározó szerepet játszó Péccsel és 

Kanizsával, amely települések viszonylagos közelsége nagy mértékben kihatottak Sziget 

helyzetére. A város elhelyezkedése mind Somogy, mind Baranya vármegyék viszonylatában 

periférikus volt.  

Miként más, hasonló helyzetű település, úgy Szigetvár is csak akkor volt képes kiemelkedni, 

bizonyos fokú gyarapodást, fejlődést produkálni, amikor speciális funkciókat szerzett. A 16. 

század kezdetétől a 18. század elejéig ez a funkció katonai volt, ami a város pályáját jelentős 

mértékben meghatározta. Az állandó katonai jelenlét világi és egyházi közigazgatási feladatok 

megjelenését vonta maga után. Azáltal, hogy biztonságot teremtettek egy bizonytalan (sőt 

kaotikus) időszakban, gazdasági és társadalmi fejlődést indukáltak a városban. Szigetvár 

további fejlődése attól függött, mennyire válik tartóssá ez, a többit is meghatározó speciális 

szerep (tudniillik a katonai jelenlét), ugyanis a többi is kizárólagosan ettől függött. 

Erődítményi funkciójának permanens állapota tette lehetővé például Eszék fejlődését is. 

Szigetváron azonban a várbeli katonaság szerepe az 1730-as évektől, a vármegye és a régió 

közbiztonsági stabilitásának megteremtésével, csökkenni kezdett, de a potenciális török 

fenyegetettség még fenntartotta egy ideig ezt az állapotot. A funkció intenzitásának 

csökkenésével párhuzamosan, fokozatosan veszítette el a város járulékos, közigazgatási és 

kereskedelmi funkcióit.  

A város 1749 utáni magánföldesúri függésbe kerülése több szempontból is meghatározó volt. 

A lakosság önreflexióiból úgy tűnik, ezt az időpontot tekintik cezúrának, számukra itt szakadt 

meg a kontinuitás, amely a dicső honvédelmi harcokkal indult.  
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A század második felében a város nem volt képes a fejlődését előmozdítandó 

struktúraváltásra, vagy valamiféle program megfogalmazására. Ehhez hozzájárult, hogy a 

város birtokosai részéről sem történt ez meg, nem találkozunk gazdaságélénkítő 

birtokpolitikával, sem intervenciókkal. A birtokos szándéka, hozzáállása, orientáltsága 

jelentős mértékben befolyásolta az adott mezőváros vagy falu életét. Ez Somogyban több 

szempontból is meghatározó volt. A települések nem voltak gazdaságilag annyira erősek, 

hogy önálló fejlődésükkel szabják meg központtá válásukat, sokkal inkább függött ez a 

birtokosok célkitűzéseitől, hozzáállásától. 

Szigetváron nem jött létre kooperáció a birtokos és a város között, az alapvető kérdésekben 

sem tapasztalhatunk konszenzust. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a két fél egészen másként 

képzelte státuszát és feladatát. A város egyáltalán nem volt hajlandó elfogadni a birtokostól 

függő helyzetét, annak ellenére, hogy az 1749-et megelőző, kamarai időszakban is úrbéres 

helyzetben volt. Az úrbéres helyzet alapkövét, az urbáriumot igyekezett ignorálni.  

A helyi magisztrátus egészen rosszul mérte fel a lehetőségeit, és egyáltalán nem megfelelő 

modellt választottak a helyzet megoldására. Az általuk favorizált példa az 1790-es években 

Pécs lett, amely egészen más kondíciókkal rendelkezett. A város igen leegyszerűsített válasza 

az volt az újabb kihívásokra, hogy mindenáron meg akart szabadulni az úrbéres kötöttségei 

alól, és Pécshez hasonlóan szabad királyi városi rangot kért magának. Céljuk a jelenlegi 

státuszukból való kivétel (exemptio) volt, ami mellett ott szerepelt még az eliberatio, azaz ki-, 

illetve megszabadulás kifejezés is. Egy olyan megoldástól várta tehát a város a javulást, ami 

egyáltalán nem volt reális.  

Több szempontból is jelképes a város kandidációja. Egyrészt az általuk felvonultatott 

érvrendszer egyértelműen mutatja a programok, elképzelések hiányát. Argumentációjuk 

fundamentuma az egykori speciális funkcióhoz, a katonasághoz köthető. Ennek hiányában 

identitását is elvesztette a város. Alkalmasságuk alátámasztására leginkább a korábbi történeti 

időszakokra hivatkoztak. A város és a magisztrátus naivitását mutatja, hogy kérvényükben 

nem emelték ki azt, hogy másoknak mi érdekük származhatna a cím megadásából. Pedig ez 

nagyon fontos szempont lett volna a szabad királyi városi cím kérvényezésének 

megindoklásában. Megmutatni azt, miért kell ezt akceptálnia, sőt esetleg támogatnia a 

birtokosnak, a vármegyének, a Helytartótanácsnak és az uralkodónak. Annyiból is jelképes a 

civitas cím megpályázása, hogy ebből is hiányzott a stratégia, a taktika, ahogy a város jelen- 

és jövőképéből is. Ebből több probléma is adódott. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy a 

szigetiek minden áron be akarták emelni a kérvénybe – oda nem illő módon – úrbéres 

sérelmeiket. Ezzel akarták érzékeltetni lehetetlen helyzetüket, és bemutatni az ellenpontját 
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korábbi, idealizált állapotuknak, valamint megindokolni, hogy miért is oly fontos számukra a 

szabad királyi városi cím. Mint látni fogjuk, mind a vármegye, mind a Helytartótanács úgy 

ítélte meg, hogy a szigetiek a kandidációval párhuzamosan egy úrbéri perbe kezdtek bele, így 

a kérvényt kettéosztották.  

A földesúr birtokpolitikáját negatív kontextusba helyező argumentáció a rendi szempontokat 

preferáló fórumokon általában kevesebb megértésre számíthatott, így lényegében ezzel nem 

értek el eredményeket sem a kandidáció, sem az ettől elkülönített úrbéres per esetében. A 

szigetváriak történetén keresztül bebizonyosodott, hogy a permanens konfrontáció, jelen 

esetben pereskedés nem megfelelő megoldás, a város iratai jól tükrözik ezt az állapotot, 

ugyanis szinte kizárólag a sérelmekről szólnak. A város polgárai problémáik gyökerét az 

úrbéres függésben látták, a történész azonban arra a következtetésre jut, hogy azok sokkal 

inkább az említett speciális funkció visszaszorulásában, ezáltal a centrális feladatok 

elveszítésében rejtőztek. Szigetvár 18. századi történetén keresztül azt láthattuk, hogy egy 

„városhiányos” régióban mennyire meghatározó egy-egy speciális funkció, amelynek megléte 

hozzásegítheti a települést a fejlődéshez, növekedéshez.  

Mindezek mellett a multietnikus és multikonfesszionális mezőváros társadalmának 

feltárásával egy igen sajátságos modelljét mutattam be a különböző nemzetiségek 

koegzisztenciájának. A dolgozat rávilágít arra, hogyan alkalmazkodott a világi és az egyházi 

közigazgatás a nemzetiségi és felekezeti sokszínűséghez. A magisztrátusban arányosan 

képviseltették magukat a különböző etnikumok, a katolikus egyház képviselői szintén 

alkalmazkodtak a vázolt keretekhez, a plébánosok több nyelvet beszélő személyek voltak, a 

ladiszlaita ferencesek között rendszeresen voltak német, horvát és magyar nemzetiségű atyák 

is, és emellett pópa és rabbi is működött a városban.  

 

További kutatásaimnak két irányát jelölném meg. Egyrészt a Magyar Országos Levéltár 

kamarai anyagának szisztematikus áttekintésével megkísérlem árnyalni a 18. század első 

felének viszonyait. A Czindery Ignác Ferenc adminisztrátorsága alatti időszakkal 

kapcsolatban arra lennék kíváncsi, hogy a viszonylagos prosperitás az ő személyéhez vagy 

esetleg a speciális funkciók meglétéhez köthető. Másrészt szeretném bővíteni kutatásaim 

időkeretét a 19. század első negyedére és megvizsgálni, mennyiben függött az új birtokostól a 

város konfliktusainak visszaszorulása, illetve gazdasági és társadalmi fejlődése.  
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XIV. Melléklet  

Szigetvár történetének fontosabb forrásai 

 

I. Lipót által kiállított vásártartási privilégium  

Nos Leopoldus Dei Gratia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus, ac Germaniae, 

Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniaeque etc. Rex et Archidux Austriae, Dux 

Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Marchio Moraviae, Comes 

Habsburgi Tirolis, Ferreti Ryburgi et Goritiae etc. Memoriae commendamus tenore 

praesentium significantes quibus expedit universis, quod nos ad humillimam fidelium 

nostrorum Prudentum ac Circumspectorum Judicis Juratorumque Civium ac totius 

communitatis Civitatis Szigethiensis supplicationem Nostrae propterea factam Majestati tam 

vero commodi ac utilitatis tam praeattactae Civitati quam ipsi etiam communitati Szigethiensi, 

aliisque circum vicinis locis Civitatibus et Oppidinis procurandae intuitu ex speciali gratia 

Nostra Regia id eisdem Civibus Szigethiensibus gratiose annuendum et concedendum 

duximus ut videlicet terne nundinae liberae seu fora annualia primas quidem pro conversionis 

Sancti Pauli secundas Sancti Antonii de Padua tertias demum Sancti Michaelis Archangeli 

Festivitatibus aliisque diebus praenotata Festa immediate praecedentibus, et subsequentibus 

ad id videlicet aptis et sufficientibus diebus omni anno una cum libera divenditione omnium 

jumentorum pecorum et pecudum omnino sub iisdem libertatibus immunuitatibus ac 

praerogativis sub quibus nundinae liberae seu fora annualia libera aliarum Civitatum nec non 

Oppidorum et villarum dicti Regni Nostri Hungariae celebrari consveverunt, in dicta Civitate 

Szigeth perpetuo celebrari possint ac valeant, immo annuimus et concedimus praesentium per 

vigorem absque tamen praejudicio nundinarum liberarum seu fororum nundinalium liberorum, 

quorumcunque Locorum circum vivinorum. Quo circa vos omnes et singulos mercatores 

institores forensesque homines ac viatores quoslibet harum seriae assecuramus assidamus et 

certificamus quatenus ad praedictas ternas nundinas seu fora annualia libera per Nos in 

perpetuum gratiose concessas cum omnibus mercantiis rebusque et bonis vestris libere secure 

et absque omni pavore seu formidine personarum, rerumque et mercantiarum vestrarum 

venialis properetis, et accedatis, peractisque ibidem negotiationibus vestris universis, iterum 

ad propria vel quae malueritis loca redeatis salvis semper personis atque rebus vestris sub 

nostra protectione et Jutela permanentibus Speciali.  

Et haec volumus per fora et alia loca publica ubique palam facere proclamari. Praesentes 

autem quas secreto nostro sigillo, quo ut Rex Hungariae utimur impendenti communiri 

fecimus post earum lecturam semper reddi volumus et mandamus praesentanti. Datum per 
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manus Fidelis Nostri Nobis dilecti Reverendi Ladislai Matyasovszky
1703

 Episcopi Nitriensis 

Locique ac Comitatus ejusdem Supremi ac perpetui Comitis Consiliarii Nostri et per dictum 

Regnum Nostrum Hungariae Aulae Nostrae Cancellarii in Civitate Nostra Vienna Austriae 

Die tertia mensis Augusti Anno Domini Millesimo Septingentesimo Regnorum Nostrorum 

Romani quadragesimo secundo Hungariae et reliquorum quadragesimo quinto etc. Leopoldus 

mp. Ladislaus Matyasovszky Episcopus Nitriensis mp. Franciscus Somogyi mp.  

 

Forrás:  

SML XV. 4. XV. 4. Szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum iratai, 1416-1948. Sz. 58. 16.  

                                                           
1703

 Matyasovszky László (1640-1705) 1696. január 19-én I. Lipót császár nyitrai püspökké és magyar udvari 

kancellárrá nevezte ki.  
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Czindery Ignác Ferenc és Neffczern Jakab között létrejött egyesség 

Contractus 

 

Primo: Ego, infrascriptus Ignatius Franciscus Czindery de Nagy Attád Sacratissimae 

Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarius ab una et Illustrissimum Dominum Liberum 

Baronem Jacobum a Neffczern altefatae Suae Majestatis Sacrae Excellentissimae Camerae 

Regiae Hungaricae Posoniensis Consiliarium qua etiam Benedicti Jacobi, Mariae Elisabethae, 

Mariae Theresiae, Eaedem Barbarae Mariae Joannae Filii et Filiarum legitime susceptorum 

progenitorum non secus Mariae Josephae praemortuae Mariae Filiae suae relictae vero viduae 

Volffenperger Neptis naturalem et legitimum Tutorem, et Curatorem Partibus et altera 

praesentibus certum in eo reddo: Quod oppidum Camerale Magno Szigeth Inclytu Comitatui 

Simighiensi adjacens, et habitus, actu venale, in quo ius actu haereditarium unius curiae cum 

suis appertinentiis, quocunque nominis vocabulo vocitatis habeo, et eidem praedeclarato 

oppido aliis ad huc possessionariis Juribus vicinus essem praedeclaratumque Oppidum 

adminicula etiam jure vicinitatis per collationem Regiam pro me et meis consequi possem 

illud nihilominus (cum reservatione juris in antelata Curia mea Istvanffiano Czinderiana in 

Conscriptione Camerali attacta habiti pro praefato Illustrissimo Domino contrahente Barone, 

et suis praescriptis opera cura et sollicitudine propria expensis tamen memorati Illustrissimi 

Domini Baronis procurare, cum Excellentissima Camera Hungarica et altera Viennensi aulicis 

tractare, concludere, te in consuetam Expeditionem Excelsae Cancellariae Aulico Hungaricae 

subpactata honesta et sincera fide nullum jus nullamque juris proprietatem praeter praemissam 

Curiam, et ibidem jus habitum Istvanffiano Czinderianum pro me aut Successoribus 

cessionariis aut legatariis meis reservando) tenebor et ero adstrictus sub evictione mea et 

meorum deducere e’ contra.  

Secundo: Ego quoque infrascriptus Jacobus a Neffczern erga praemissam Spectabilis Domini 

Consiliarii Czinderii sinceram contractualem assecurationem et in aliis Testatam eamque 

probatam fidem et amititiam confisus eundem Spectabilem Dominum Consiliarium in 

promovendo superius uberius attacto negotio in debitis Locis secundare et colligenda 

necessaria patrocinia omni conatu, et industria adjuvare, et Sumptus ad id congruos conferre, 

Summamque in aerarium deponendam procurare, Sed et anticipata 20.000 florenum erga 

debitam mihi extradandam quietantiam ad Cassam Caesareo Regiam numerare, et si quos 

fecerit expensas de pleno eidem bonificare per consequens re in finem deducta me gratum 

omnimode exhiberepraesentibus obstringo. Datum Posonii, die 28va Martii 1748. Johannes 
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Jacobus Liber Baro de Neffczern manu propria. Locus Sigilli, Ignatius Franciscus Czindery 

manu propria. Locus Sigilli.  

Forrás:  

BML. XII. 1. 12. E+. Contradictionales originales. 97. 

Megjegyzés: A szerződés el lett küldve az Udvari Kamarának.  
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Szily Ádám vallomása (fassio) Szigetvár eladásáról  

a pécsi székeskáptalan hiteleshelye előtt: 

 

Infrascriptus assumptis in me per omnia quibuslibet oneribus et gravaminibus universorum 

Haeredum, Successorum prout et consangvineorum nec non universorum eorum quos 

videlicet infrascriptum negotium nunc aut in futurum quocunque modo tangere et concernere 

posset, matura et exacta animi mei deliberatione intra memet superinde praehabita sponte et 

libere fateor, et recognosco, quod uberius pensitatis circumstantiis meis et vel maxime 

considerato eo, quod Oppidum meum Magno-Szigethanum in Comitatu Simighiensi situm et 

habitum a Loco Residentiae meae admodum dissitum ac ita comaparatum foret, ut 

oeconomiam debito cum fructu instituere nequivissem, tum etiam spectato eo, quod per 

comparationem Dominii Sárvár in Comitatu Castri Ferrei situati magna onera contaxissem, ut 

ea deputarem, et per deputationem onerum in Domino Sárvár aliisque Tenutis possessorium 

meum firmum, pacificamque permansionem meam efficerem, igitur cum ideo tum ex aliis 

rationabilibus Causis, totum et integrum Oppidum Szigeth in Comitatu Simighiensi situm, ac 

per me ab Illustrissimo L. Barone Benedicto a Neffczern, ac ab aliis comportionalis optimo 

jure acquisitum, cum universis dicti oppidi utilitatibus pertinentiis quibuslibet Terris, puta: 

arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, foenilibus, sylvis, 

nemoribus, montibus, collibus, vineis, vinearumque promontoriis Decimis, allodiis, macellis, 

educillis, aquis, fluviis, piscinis, piscumque clausuris, aquarum decursibus, molendinis, et 

eorum Locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum, et pertinentiarum suarum integritatibus, 

quovis nominis vocabulo vocitatis, et ad eadem de jure, et ab antiquo spectantibus, et 

pertinere debentibus, sub suis veris, et antiquis metis, et limitibus Illustrissimo Domino Paulo 

Festetics de Tolna Insignis Ordinis I. Stephani Regis Apostolici parvae crucis Equiti et 

Thesaurario, nec non Consiliario Aulico et ad Excelsam Cameram Imperialem et Caesareo-

Regiam Aulicam Referendario Intimo, prout et Fratri ejusdem germano Spectabili Domino 

Ludovico Festetics de Tolna, eorundemque Haeredibus, et Posteritatibus universis, prout et 

Legatariis eorundem in et pro florenis 92.840 id est nonaginta duobus mille octingentis 

quadraginta plene et integre sineque defectu depositis, et ad me levatis Jure perpetuo et 

irrevocabiliter formis, ac nobis in emptionalibus litteris die 12a Mensis Maii Anno 1769. 

Viennae Austriae confectis, et expressatis, utendum, tenendum, fruendum, possidendum, 

pariter et habendum dederim, vendiderim, et imperpetuaverim, per manusque tradiderim, et 

assignaverim, nullum jus nullamve juris et Dominii proprietatem mihi et successoribus mei 

reservando, verum in antelatos Dominos emptores ac eorum successores transferendo pleno 
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jure, et reali cum effectu in vicem porro legalis evictionis universa Literalia Documenta 

praeattactum Oppidum concernentia antelatis Dominis emptoribus secundum Elenchum hic 

per me exhibitum resigno Actum Magno Szigeth die decima tertia Mensis Junii Anno 

Millesimo Septingentesimo Sexagesimo Nono. Adamus Szli m. p. 

Forrás: BML. XII. 1. 10. C+. Fassiones originales 124.  

 

Megjegyzés: A fassiot a vevő, Festetics Lajos kezdeményezte, hogy ez a hiteleshelyen tett 

vallomás örök bizonyítékként szolgáljon.  

Festetics Lajos az irányú kérése, hogy Szily Ádám tegyen fassio-t a pécsi székeskáptalan 

hiteleshelye előtt: 

Ex arduis poeneque inevitabilibus necessitatibus inductus Dominus Adamus Szili totum et 

integrum jus possessionarium Oppidi Magno-Szigethani, cum cunctis suis pertinentiis, et 

appertinere debentibus Juribus ac proventibus, in Fratrem meum germanum, ac in me 

transtulit, adeo, ut nihil amplius restet, quam privatus inter nos initus contractus Fassione 

roboretur in credibili et authentico quodam Loco; cum autem invicem Evictionis Litteralia 

Documenta Oppidum Magno-Szigethanum tangentia tempore celebrandae Fassionis resignare 

Domini venditoris obligaminis esset, quae cupiosa (uti refert) fovent. Hinc humillime Vice 

Capitulum interpello, dignetur duos e’ commemoris suis sine excipiendae Fassionis perennalis 

gratiose exmittere. Pro qua gratia dum ultra exorarem, Pastoralem Benedictionem exorans me 

propotenti Patrocinio, ac gratiis commendo, jugique cum veneratione.  

Servus humillimus Ludovicus Festetics 

Nagy Szigeth, 12a Junii 1769.  

 

Forrás: BML. XII. 1. 10. C+. Fassiones originales 124.  
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Incolatus 

 

Hollósy Mihály szigetvári polgárságot nyert a városi tanácstól, 1754. 

Gratia Divinitatis Natus et Homo factus est, propter nos omnes unus Dominus Deus Jesus 

Christus Noster Eliberator, ex misericordia sua Nobis condonavit justa quod in Anno 

Infrascripti Die et Mense Apud Amplissimum Magistratum Civitatis Magno Szighetiensis 

Circumspectus, et bene meritus Michael Hollósy Hungarus Professionis suae Pileator 

Hungaricus se insinuavit pro Civitatis Justitia moro consveto quod ipsum memoratum 

Michaelem Hollósy pro Justo et vero Cive acceptaremus, humillime institit. Quod ipsius 

justum petitum non denegando ad nostrum Regestrum et Cathalogum pro Justo et vero Cive 

acceptavimus et inscripsimus tam et ad Privilegia immunitatis Civitatis, tam et ordinationem 

libertatum, Quaestum Professionis Suae uti, frui et gaudere possit, modo ac in posterum frui 

valeat, sine impedimenti aliorum Civium. Ea propter has Litteras Testimoniales cum consensu  

unanimi voto Communitatis extradandas esse duximus.  

Datum Magno Szigethi Die 20. Mensis Maii Anno 1754.  

Forrás: SML XV. 4.  

Gotics Antal varasdi lakós (takács) szigetvári polgárságot nyert a városi tanácstól, 1770. 

Grati Divinatis Natus, et Homo factus est, propter nos omnes unus Dominus Deus Jesus 

Christus Eliberator, ex misericordia sua Nobis condonavit justa Anno 1770. die tertio 

novembris apud amplissimum Magistratum Oppidi Nostri Magno Szighetiensi circumspectus, 

et bene meritus Antonius Gotics Varasdiensis Croata, Professionis suae Textor se insinuando 

pro Oppidanea Justitia quatenus more consveto ipsum memoratum Antonium Gotics pro Justo 

et vero Incola Nostro acceptaremus, humillime institit cujus justo petito annuentes eundem in 

gremium nostrum recipimus, Registro et Cathalogo Nostro tanquam veram et indubitatam 

Incolam inscribi fecimus, concedendo desuper eidem, ut tam ad Privilegia immunitatis 

Oppidanea, quam et ordinationem libertatum quaestum suae professionis pacifice exercere, 

eodemque uti frui, et gaudere valeat, ac possit modo, et in futurum sine ullo incolarum 

Nostrorum Impedimento quapropter has cum consensu, et unanimi voto Communitatis Sigillo 

Nostro Magistratuali munitas antelato Instanti extradandas esse duximus Litteras 

Testimoniales. Magno Szigethi Anno et Die ut supra.  

Forrás: SML XV. 4.  
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Szigetvár úrbéri rendezése  

Regulatio Oppidanorum Magno Szigethváriensium, 1756. február 12.  

1. Quemadmodum Illustrissimus Dominus Baro recognosceret in dicto Oppido integrae 

sessionis Colonos per exiguos reperiri ita in a portione beneficiorum, qui terras arabiles et 

prata actu possiderent ad classem mediae et quartae sessionis colonorum restringendo ut 

iidem et quidem primi ordinis jugalibus quidem 26 manualibus autem in vicem hujus 52 

dierum, secundi ordinis vero 26 dierum labores conformitate articulorum 35 et 36. 1548. 

praestent ac ultra hos juxta praescriptum articuli 15. Uladislaus et 15. 1514. singulo per 

formam census unum florenum, denarios videlicet 50 ad Georgii militis et martiris, residuos 

vero denarios ad Michaelis Archangeli beatorum Festa effective ut solvant, tanto magis 

desiderari, quo manifestius est, cujusmodi praestationem in actuali usu omnium Dominorum 

esse.  

2. Ex quo in articulo 22. ejusdem anni 1514. inquilini, sive domos non habentes, terrisque 

arabilibus et pratis provisi seu apud alios degentes ad hujusmodi census largitionem adstricti 

forent, ut eosdem quoque ex ratione praecitatae legis pariter tale maneat, juxta articulu, 

38:1548 tractentur convenire.  

3. Dictante praecitato articulo 17. Matthiae Regis Dominio 7. singulus pariter Colonus et 

Inquilinus quolibet mense singulum pullum praestet.  

4. Juxta articulum 19. ejusdem Uladislaus Dominio 7. annuatim duos anseres, conformitate 

vero articuli 20. ejusdem decreti quilibet decem coloni unum salva venia saginatem majalem 

ad Festa Nativitatis Domini praestent, justum omnino esse.  

5. Cum articulus 18. praeteriti anni 1514. de omnibus Terra nascentis adeoque compestribus 

pariter, ac hortensibus iisque, sive metantur, seu falcentur, sive denique evellantur, de iisdem 

terris colonorum notatu, partem per Dominos Terrestres accipiendum disponeret, istius modi 

dispositioni, et praedictae quoque viciniae exactionis observationi etiam quod nonam ex 

agnellis, haedis, apibus et id geniis aliis obvenietem standum desideraretur 3 den. intellectum 

esto de praestatione Decimae vigore articuli 45:1729 Dominis Terrestribus competente.     

6. Quemadmodum in articulo 36:1548 vinearum culturae falcationis et messis specialis 

reflexio constitueretur, ita praeter superius postulatos dies in interventu culturae vinearum 

falcationis item et messis nec non ex identitate rationis araturae, venalis aeque ac authumnalis 

erga observationem communem juxta usum legis subeuntem hebdomadatim duo aut tres dies 

decernendi efflagitantur.  

7. Articulo 37:1548 praecitato devectionis formam in se continente ut a quolibet unum longius 

iter praestandum definiatur, justo convenire.  
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8. Occasione nuptiarum inter, cursu item funebrali aut Diaetali consveta honesta subsidia, ut a 

modo in posterum praestent, totio articuli 39:1548 deposit.  

9. Siquidem praeviae adducti in Puncto 5. articuli nonae et decimae exactionem ex omnibus ut 

attactum est terra nascentiis admitterent, quatenus obventiae secundum usum communem ad 

loca debita et per Dominium destinanda deportatur, necessario sentiendum esset.  

10. Quemadmodum in comperto est Incolas praefati Oppidi in fundo territorium suorum 

Promonthorium non haberet, ita secundum articulum 36:1550 memorati Incolae a Festo 

Sancti Michaelis usque Festum Nativitatis Domini exclusivae, ut educillum habere possuit 

dispositio praecitatae legis exigit, salva caeteroquin etiam eo tempore in ordinario Diversoris 

Dominali educillandi facultate. Hoc per expressum iisdem
1704

 sive Vina occasione defluxus 

Vinorum Dominalium inferre, seu vero Crematum integro anno vendere iisdem sub poena 24 

fl. acconfiscatione Vinorum integrum sit; caeterum quia sicut omnis res, ita quilibet Subditus 

Domino suo fructificare deberet, hinc ne relicto emolumento hujusmodi Dominali pro 

capiendo haustu aliena educilla frequentate praesumat sub eatenus statuendis interdici expedit.  

11 Siquidem beneficium macelli pure juris esset Dominalis, ideo ut ultronec quoque eidem 

praestare est necesse.  

12. Ut focalis quoque ligni ad certas orgias reducendi convectio et filatura etiam moderata 

Incolis eisdem instringatur, praxis harum partium secum vehit.  

13. Speciali lege articulo quippe 18. Uladislaus Dominio 5. cautum haberetur, ne rustici 

venationes et aucupia cujuscunque generis exercere praesumant ideo hicce quoque standum 

erit, ut a similibus abstineant, ubi nihilominus ad peragendas ejusmodi venationes et aucupia 

per Dominium exmittuntur praeter imputationem praedeclaratarum hebdomadalium dierum 

tales peragere obligentur.  

14. Experientia teste habetur, quod in conservationem miserae plebis Domini Terrestres non 

leves sumptus impendere necessitantur, unde in rebus eorundem proficiscenti Domino 

Terrestri vel Officiali gratis et praeter omnem imputationem currules occasiones et 

praejuncturas administrari iisdemque consistendas Litteras taliter deportare injunctum est.  

15. Exactiones birsagiorum directe Dominium concernentes a primoribus plebis nullatenus 

exigantur, verum eadem dispositioni Dominali subjecta sint, tenore articuli 40:1548 et 

35:1550 id ipsum praescribentibus.  

16. Ceterum et evidens esset Praedecessorem dilectissimum utpote Genitorem moderni 

Domini Haereditarii vigore legitimae statutionis die 9a mensis Junii 1750
1705

 in facie Loci 

                                                           
1704

 Bizonytalan olvasat.  
1705

 A szövegben tévesen 1780 szerepel.  



 359 

intervententae Possessorium Oppidi Szigeth et appertinentiarum ejusdem sua debita 

modalitate impressum exstitisse, verum quia a tempore hujusmodi cepti Dominii Illustrissimo 

Domino Terrestri suo solvenda solvere praestandaque praestare, insuper mandatis obsequi 

penitus intermisissent, hinc neglectum tot annorum censum, Robottas, nonam, ac id genus 

alias Datias praestari neglectas ab anno 1750 usque annum 1755 iisdem vel ut reftactariis et 

obstinatibus omnino injungi.  

17. Quia plurimi essent, qui Domos suas et Fundos iis etiam, qui sive minus honestae 

conditionis, seu vagi essent
1706

 reputarentur dividere et commutare praeter scitum Dominalem 

consvevissent talismodique sortis homines per coemptionem talium fundorum in gremium 

Oppidi inducerentur, ideo ad praecavenda quaevis mala ex hinc oriri queuntia summe 

necessaria videri, ut priusquam aliquis Oppidanorum (huc intellectis etiam suburbanis) 

domum, terras arabiles, prata, hortum, ac id genus alia cuipiam divenderet aut commutaret 

praevie Officiali Dominali sub poena amissionis dividendi fundi semet insinuare obligetur. 

Qui Officialis de numere sibi incumbente serio indagabit sortem, et qualitatem atque 

conditionem ibidem immolatum figere volentis hominis taliterque facta ejusdem approbatione 

Litterae Emptionales Venditionales per eundem conficiantur, Libroque Dominali talismodi 

divenditio inseratur ac pro tali labore praestando Officiali Dominali nunc pro tunc conveniens 

taxa determinetur.  

18. Id quoque dictis Oppidanis pro observatione ulteriori sub pari poena demandandum est ut 

in quantum Terrae arabiles praemanibus eorundem haberentur absque legali praemonitione 

erga Oppidanos fienda extraneis in arendam aut qualiter cunque demum et quidem cum 

laesione juris Dominalis, scituque ejusdem minus edocerentur.  

19. Ut et caducitates vel uti juri Terrestrali de omni lege competentes per Officiales 

Dominales non autem Oppidanos incassentur et juxta tituli 30. paragraphus tertiae 

apprehendantur Juris et Justitiae est.  

20. Ubi Sedes Dominalis in puncto querimoniarum ac aliarum necessitatum Oppidi 

celebrabitur de expensis hospitiis aut intertentisne convocandorum ut per dictum Oppidum 

provisum fiat omnino esset.  

21. Certum est quaestores ex mercibus, Pistores vero ex Officiis suis in dicto Oppido 

existentibus non exiguum percipere lucrum, convenientes itaque ad statum illorum id ordinari 

posset ut a fornicibus ad quattuor classes reductis a primae classis floreni 4, a secundae classis 

floreni 3, a tertiae classis floreni 2, a quartae classis demum floreni 1 Dominio solverentur.  

                                                           
1706

 Utólagos betoldás.  
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22. Universalis praxis et consvetudo id exigit, ac rationi quoque plurimum cohaeret, ac in 

simul ut per hoc quoque auctoritas Dominalis recognoscatur quatenus candidatio Judicis et 

Juratorum Oppidi per Dominium electio vero eorundem per Oppidanos fieri debeat.  

23. Pontes et aggeres, tum viae publicae, cum et viae molarum potiori ex parte per 

Szigethanos, eorundemque animalia conteri
1707

 et destrui, ita Juri consonum est, ut ad 

emendationem, et reparationem causari solitorum, cujusmodi respective damnorum iidem 

Oppidani, velut causa causati per Sedem hancce Dominalem debito modo adigantur, ut vero 

aut vero in casu denegandi hujusmodi adjicenti ab innectione tam vinorum, cum et aliarum 

rerum competens telonium solvant, demum occasione nundinarum ad omni educillatione 

penitus supersedeant.  

24. Tum Dominio Terrestri cum et Officialibus suis constare valeat quid actum, factumve per 

Oppidanos fit, non modo causas coram judicatu suo decisas in forma apellatae verum et jam 

perceptorales Rationes Officialibus Dominalibus ad omnem casum submittere obligentur.  

25. Nonae et decimae obventio secundum usum communem ad loca in Territorio designanda 

comportetur alia vero frugum allodialium convectione Oppidani haud tenebuntur  

26. Qua forum quoque esset Dominalis huic Judici, Juratisque sub certa mulcta imponendum, 

ne ab hominibus victualia quotidie inferentibus respectu localitatis velut unice Dominium 

concernentis quidpiam exigunt, ac insuper ut ab exactione quoque unius Septenarii a 

causantibus hactenus ante etiam auditionem et revisionem causae illegaliter extorqueri solitis, 

ac taliter abenervatione miserae plebis supersedeant.  

27. Cum Inclitum Dominium Officinam quoque salis aedificere in animum induxisset suum, 

ut salis divenditio pari ratione Incolis sub certa mulcta eatenus statuenda interdicatur 

consequenter praeter Dominium ac talem, cui ex indultu Dominii erga eatenus fiendam 

conventionem admissa fuerit, libera ne quaquam sit, aequum omnino esse.  

28. Ut occasione adventus Illustrissimi Domini Terrestris aut vero Dominii Plenipotentiarii in 

ordine quo ad culinaria adjutoris esse debeant, ratio naturalis svadet.  

29. Quemadmodum in omnibus et singulis ex parte mentionatarum Oppidanorum omnem 

submissionem obedientiam tum Illustrissimo Domino Terrestri cum vero et Officialibus 

praestandam per expressum vult, in eoque casu omnem gratiam et benevolentiam 

Illustrissimus Dominus pollicetur.  

30. Praemissa universa puncta pro reali Urbario definienda repetitisque Incolis omnibus et 

singulis adeoque nemine excepto pro observandorum observatione injungenda in omni 

officiositate postulantur. In reliquo autem absoluta Jurisdictio Dominalis unaque Generalis 
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adhuc agendi facultas reservatur, et simul contra nefors recitentes magistratualis assistentia 

efflagitatur.  

 

Forrás: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága. Új- és Legújabb Kori Történeti Osztály. 

Újkori gyűjtemény. Sz. 58. 151. 1. 2282-2290.  

                                                                                                                                                                                     
1707

 A szövegben helytelenül conterri szerepelt.  
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Szigetvár úrbéri szerződése 

Urbarium Szigeth, 1768. és Urbarium Szigeth, 1785.
1708

 

1.  

Pro redemptione servitutum in punctis postulatorum Dominalium primo et secundo 

declaratorum, juxta sub I. productum Instrumentum pro annuali censu a parte Oppidanorum 

offeruntur florenos 400 aliud vero sub numero 16. Instrumentum ad quod pariter semet 

provocarent a qualibet domo duos florenos dependendos disponeret, ex Instrumento autem 

sub I. 364 domos inibi cum nonnullis facultatibus existere prodiret; Hinc inter duo haec 

Cameralia Instrumenta medium assumendo quemadmodum occasione hactenus quoque coram 

Domino modernae Sedis Praeside, ipsi quoque Oppidani in eo condescendissent, annualem in 

duobus Festorum Sancti Georgii, et Michaelis Terminis paratum totius Oppidi censum ad 

florenos 500. reduci. Consequenter tam a Robottalibus quibuslibet Servitutibus quam etiam 

alio paratae pecuniae censu caeteroquin immunes declaravi, sed et a Muneribus alias praestari 

solitus integre relevari.  

2.  

1768-as változat:  

De usu et nupta in hoc Comitatu praxi ad exigentiam articuli 18. 1514. ex omnibus terrae 

nascentis nonam beneficio vero exarendationis decimam Dominio praestare obligabuntur. 

Exceptis tamen hortensibus sessionalibus apibus item et agnellis et haedis in illo anno 

procreationis nona ab Oppidanis in natura praestabitur, non tamen in pecunia exigenda, nec ad 

species extendenda, ubi autem praedicta nona obnoxia apes, agnelli et haedi nonum numerum 

non adaequarent a singulo agno cruces 4 haedo cruces 3 apud alveari cruces 6. Dominio 

praestabuntur.  

Horum Nonatio conformitate articuli 96. 1647. ultra Festum Sancti Johannis Baptistae non 

differatur, nona autem frugum demessarum usque Festum Sancti Stephani (nisi acris 

intemperies obstet) desummenda veniet, ubi autem haec propter intemperiem acris, aut 

tardiorem ex defectu maturitatis frugum messem ad praefixum terminum peragi nequiret, 

attunc Comitatus tempus intra quod nona et decima desummatur definiet, ac in reliquo nisi 

nona ad tempus (uti praemissum est) praefixum aut in his casibus praefigendum exacta fuerit 

liberum erit Oppidanis fruges suas nona in campo relicta advehere.  
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Si terrae de quibus jam nona semel praestita fuit, altera vice semine eodem anno fruibili 

inseminentur, his illarumque fructibus nec nona, neque decima amplius praestetur  

1785-ös változat:  

De usu et nupta in hoc Comitatu praxi ad exigentiam articuli 18. 1514. ex omnibus terrae 

nascentis jure Terrestrali nonam beneficio vero exarendationis decimam et hanc quid ab illis 

tantum rerum speciebus, quae in articulo 1:1481 desumptioni decimae limites ponente 

specificantur Dominio praestare obligabuntur, exceptis tamen hortensibus sessionalibus 

apibus item et agnellis et haedis in illo anno procreationis nona ab Oppidanis in natura 

praestabitur, non tamen in pecunia exigenda, nec ad alias species extendenda ubi autem 

praedicta nona obnoxia apes, agnelli et haedi nonum numerum non adaequarent a singulo 

agno cruces 4 haedo cruces 3 apud alveari cruces 6. Dominio praestabuntur.  

Horum nonatio conformitate articuli 96. 1647. ultra Festum Sancti Johannis Baptistae non 

differatur, nona autem frugum demessarum usque Festum Sancti Stephani (nisi acris 

intemperies obstet) desummenda veniet, ubi autem haec propter intemperiem acris, aut 

tardiorem ex defectu maturitatis frugum messem ad praefixum terminum peragi nequiret, 

attunc Comitatus tempus intra quod nona et decima desummatur definiet, ac in reliquo nisi 

nona ad tempus (uti praemissum est) praefixum aut in his casibus praefigendum exacta fuerit 

liberum erit Oppidanis fruges suas nona in campo relicta advehere.  

Si terrae de quibus jam nona semel praestita fuit, altera vice semine eodem anno fruibili 

inseminentur, his illarumque fructibus nec nona, neque decima amplius praestetur  

3.  

1768-as változat: 

Longum iter uno per integrum Oppidum curru cohaerentur Urbario per Curiam Regiam 

approbatato pro facienda in negotiis tam Domini quam Oppidanorum Dominalis Officialis 

superintervenientibus relatione Viennam praestare obligantur, Oppidani eo declarato:  

1.) non corruptis viis, sed commodo itinere peragitur  

2.) Tempore araturae, falcaturae exigi nequeant  

3.) Neque in sequentem annum differri vel aere aut naturalibus redimi, aliove labore 

commutari  

4.) In via nauli, teloniarum, tricesimarum, et quorumvis vectigalium nec non hospitii in 

Diversorio ubi condescendere debeant sed et pro eorundem et Equis insummendo itinerales 

expensas Dominium ferre teneatur 

1785-ös változat:  
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De longa vectura clementer ordinari ut longa vectura per totum Oppidanum uno duntaxat 

curru Viennam usque semel per annum praestetur, vel si Dominus Terrestris hac eo usque uti 

noluerit loco hujus per id Oppidum quattuor longae vecturae ad distantiam et normam in 

generali Regulatione Urbariali pro longis vecturis praescriptam eidem praestentur. Eo 

declarato:  

1.) ut longum iter nunquam corruptis viis, sed commodo itinere peragatur, neque duarum 

dierum distantiam ordinario cursu excedat.  

2.) Tempore araturae, messis, falcaturae et vindemiarum exigi nequeat.  

3.) Neque in sequentem annum differri vel aere vel naturalibus redimi, aliove labore 

commutari  

4.) In via nauli, teloniarum, tricesimarum, et quorumvis vectigalium nec non hospitium, ubi 

condescendere debunt ad famulum et pro equis insummendas expensas Dominium ferre 

teneatur.  

4.  

1768-as változat:  

Occasione solemnitatis nuptiarum Domini vel Dominae Terrestris (nullatenus vero filiorum 

vel filiarum elocandarum) ita et primitiarum nec non funeris, aut diaetalis diaetale ubi 

Dominus Terrestris per Regales nominatim invitutus fuerit.  

Juxta articulum 39:1548 moderatum subsidium in victualibus nempe: pullis, caponibus, ovis 

butyri singulus Oppidanorum secundum propertionem inter se repartiendi census Dominio 

annue solvendi Domino Terrestri praestet, ne vero diaetale subsidium debitam moderationem 

excedat Magistratualis Comitatus invigilare incumbet.  

1785-ös változat:  

Occasione solemnitatis nuptiarum Domini vel Dominae Terrestris (nullatenus vero filiorum 

vel filiarum elocandarum) ita et primitiarum non tamen funeris, velut nec in legibus, nec in 

Benigno Regulamento Urbariali contenti subsidium Oppidum istud in concreto singulo tali 

eveniente casu in aere parato, nempe floren. 50 ad evitandas pro futuro emergibiles 

dissensiones sua Majestas sacratissima clementer statuere Domino Terrestri praestabit.  

Si vero Dominus Terrestris bello captus in talem captivitatem invideret, ut caput suum proprio 

aere redimere necessitaretur, in hoc casu secundum veterem consuetudinem, ad tenorem 

articuli 39:1548 Oppidum Domino suo pro redemptione capitis aliquorum honestum et 

tolerabile subsidium praestare tenetur. Subsidium vero Diaetale ubi Dominus Terrestris per 

Regales nominatim vocatus fuerit ad Regni Diaetam ex articulo 39:1548 ne debitam 

moderationem excedat Magistratui Comitatus invigilare incumbet  
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5.  

Nonae et decimae obventio secundum usum communem ad loca in Territorio designanda 

comportetur alia vero frugum allodialium convectione Oppidani haud tenebuntur.  

6.  

Educillum secundum articulum 36:1550 decurret et quoniam Oppidum Szigeth in proprio 

Territorio Promonthorium non habent iidem a Festo [Sancti] Michaelis usque ad Festum 

Nativitatis Domini exclusive habebunt salva caeteroquin eo etiam tempore in ordinario 

Dominali Diversorio educillandi facultate.  

Inducti vini tempore quo educillum Dominio competit Oppidanis praecluditur non secus quam 

praevia eatenus apud Dominium insinuatione et obtento ad inducendum vinum indultu 

admittitur.  

Caeterum Oppidani ab olla Crematoria, si realiter et effective ad eadem usi fuerint ad 

pendendos annue florenos duos obligentur.  

Inductio autem cremati in vassis ad quaestum non vero epocillatio ejusdem, ita 

quemadmodum hoc puncto de inductione vini supplementalis supra attactus § sonaret 

reguletur: Oppidani praeter ea in usu educilli tempore nundinarum sibi collatarum ab antioquo 

exercito per Curiam Regiam stabilito relinquantur.  

Dominium vero ab educillatione vini occasione nundinarum Oppidanarum sub tempus quo 

educillum Oppido competit incidentium inhibetur. Excepto Diversorio ubi cujusvis potus 

epocillatio per totum annum pro Dominio salva manebit.  

7.  

Beneficium macelli est pure juris Dominalis quare ulronec quoque id ipsum eidem tribui.  

8.  

Cum Oppidum Szigeth in Territorio Dominali beneficio lignationis destitueretur, sed 

praetensa quoque lignorum focalium praestatio per paratum censum redempta esse intelligitur 

eorundem praestationem neutiquam admitti.  

9.  

Venationes, aucupia et piscatio praecise ad jura Dominalia spectantia conformitate articuli 18. 

Uladislai decreti 5. et articuli 22:1729 Oppidanis interdicuntur.  

10.  

Ubi pro conservatione Oppidanorum Dominus Terrestris vel Officiales ad congregationes 

Comitatenses aut aliorum abeundi aut litteras intra Comitatum expediendi necessitatem 

habuerit, iisdem currulem occasionem vel praejuncturas et respective tabellarios praestare 

obigabuntur.  



 366 

11.  

Exactiones birsagiorum in conformitate articuli 40:1548 et 35:1550 dispositioni Dominali 

subjectae manent, nihilominus eorum birsagia sub quocunque excogitabili praetextu non alias 

quam lege expraessis casibus et av illis solum Oppidanis desummantur, qui in Sedibus 

Dominalibus praesente Comitatus testimonio Judice nempe Nobilium et Jurassore legitime 

convincti fuerint , salva, et in his ad Sedriam appellata. In mulctis vero praeter birsagialibus 

ubi damnum in campis illatum fuerit, cum de invagatione pecorum et pecudum provisio legis 

exstet, haec rite observetur.  

12.  

Ad solutionem census flor. 500 uti supra ad punctum 1. expressum est Oppidani manent pro 

futuro semper obligati.  

13.  

Oppidanis ultronec penes liberum emptionis et venditionis fundorum et domorum usum 

relictis conveniens est, ut priusquam aliquis Oppidanorum, aut sub Urbanorum domum, terras 

arabiles, prata, hortum, ac id genus alia cuipiam divenderet, aut commutaret, praevie Officiali 

Dominali sub nullitate emptionis, venditionis aut commutationis fundi semet insinuare, 

obligabuntur, qui Officialis de munere sibi incumbente serio indaget sortem et qualitatem 

atque conditionem ibidem Incolatum figere volentis Hominis taliterque facta ejusdem 

approbatione litteris emptionalibus et venditionalibus consensum suum Dominalem super 

inscribat, et talismodi divenditionem et consensum libro Dominali inserat, ac pro tali labore 

praestando officiali insimul a quolibet empti, et venditi floreno 1 ordinetur.  

14.  

Ex reflexione legalis praeemptionis justum quoque est, ut in quantum terra arabiles, et alii 

fundi praemanibus Oppidanorum haberentur, absque legali praemonitione erga Oppidanos 

praemittenda, et scitu Dominali extraneis in arendam, aut censum quempiam nullatenus 

elocent.  

15.  

Caducitas jure Terrestrali de omni lege competentes juxta titulum 30. Paragraphus tertiae 

Dominio adjiciantur, et ideo Oppidani caduca Oppidanorum bona sibi non usurpent, verum 

illico post deficientis mortem detegant Dominio, quae bona salvo tamen articulo 18:1723 

Dominus Terrestris sensu tituli 30. paragraphus tertiae recipiendi habeat facultatem jure 

tamen et aere alieno praeviae deducto.  

Cum tamen superexstantibus Pupillis caducitas non detur, et in bonis etiam divisis deficiente 

imo succedant reliqui condivisionales ideo ad praecavendos omnes eatenus evenire queuntes 
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excessus res caducitatum per solos Dominales officiales deinceps non tractentur verum hae in 

Sede Dominali suo debito modo assumantur, et juxta praescriptum antelati tituli 30. 

paragraphus tertiae determinentur ac tandem negotium hac ratione coram Sede Dominali 

determinatum ad Sedriam Comitatus referatur.  

16.  

Ubi in puncto querimoniarum aut aliarum necessitatum Oppidi Sedes Dominalis celebraretur 

hospitia convocandis ad eandem per Oppidanos suppeditentur, eorundem interim Diurna, et 

alias expensas ipsum Dominium sufferet.  

17.  

Postulatum puncti 21. classificationem quaestorum tengens sub sensum annualis census cadit 

consequenter Dominium hoc titulo nihil ultra ab Oppidanis exigere licitum habet.  

18.  

Candidatio Judicis et Juratorum Oppidini per Dominium electio autem per Oppidanos fiat, et 

ideo ad gerendum Officium apti et idonei moribus honesti, et quidem tres pro officio Judicis 

ita candidentur, ut Judex emeritus semper numerum Candidatorum ex Reflexione 

praestitorum Communiti servitiorum ac convenientiae, si caeteroquin justae adversus eum 

querelae Locus non supperet ingrediatur, ex quibus ipsa Communitas unum in praesentia 

officialis Dominalis libere eligat, Dominium attamen electum demeritis ita exigentibus 

deponere, et amovere possit licite, in loco autem amovendi substitutio fiat praemissa 

modalitate.  

Respectu Juratorum autem siquid hos continuo mutari in Oppido Szigeth observaretur 

hujusmodi alternationes autem in damnum publicis et remoram boni communis vergere 

dignosceretur, itaque ad inducendum bonum rerum ordinem, eumque pro commodo 

communitatis Oppidanae et ipsius etiam Boni publici stabilimentum Jurati vita fideque probi, 

et bonis moribus instructi et caeteroquin etiam idonei per communitatem modalitate in 

praemissis attacta electi, usque enatam vacantiam stabiliter permanent.  

Qui omnes Juramentum juxta formulam Instrumento sub Numero. 55. adjectum deponere sunt 

obligati.  

Notarium vero ipsa communitas sine concursu Dominii eliget, et dimisset, consequenter an 

extraneum vel intraneum habere velint arbitrio eorum relinquitur prout etiam in eo passu, ut 

Notarius alter quam Ludi Magister constitui possit, siquid obligationes horum in Oppido 

Szigeth tanto minus coadunari, et geri queant, quod locus numero hominum frequentiori 

refertus et transennis obnoxius observaretur, proinde Notarius negotiorum interse habitorum 
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multitudine obrueretur Ludi Magistrem informandis parvulis, ac circa Ecclesiam continuo 

occuparetur Oppidanos in usu priori stabiliri.  

Salarium Judex 50 flor. Jurati 12 florenos habeant siquid penes Communitatem fatigia sua 

cum neglectu saepe rerum suarum, ac jactura aeconomiae praestarent.  

Diurna Tempore quo Judex, Jurati vel Notarius in negotiis Oppidanorum rationabiliter 

exmittuntur, vel penes Communitatem sua servitia exhibere debent dietim cruces 18 praeter 

vecturam admitti, interim extra necessitatis casum sine diurna acquirendi exmissiones sibi 

procurare cum aggravio coincolarum et communitatis non audeant, adeoque diurna et 

vecturae non nisi in evidenti negotio Oppidi, ejusque Bonum concernente admissa intelligatur.  

Uniformis vestitus, quas pro Satellitibus Oppidi ad praecavendum omne praegravium praetio, 

quo fieri poterit minori, illeque prorsus ordinarius procureretur, qui vel ex eo etiam quod 

Privilegium nundinale sibi clementer concessum habeant et evitandos quoslibet excessus 

coercendosque delinquentes vestiti ejusmodi Homines majori cum efficatia agere valeant 

communitati applaudantur.  

De his vero praemissis erogationibus Perceptor Oppidi specifice rationes reddere, et singula 

puncta etiam sufficienter legitimare teneatur.  

Usum sigilli ab antiquo semper alioquin praehabiti sine roborandarum inter se expeditionum 

divisionum reliquorumque negotiorum solemnitandorum necessarium Oppido competere 

neque Oppidanos a festificandos exceptis lege praescriptis casibus arceri.  

19.  

Punctum hoc (exmissis iis, quae circa propositum Oppidanis optionem deducuntur vel ut non 

ad ipsam rei decisionem pertinentibus, ast primo eorum, quae et qualiter huc in merito cum 

Oppidanis acta sunt declarationem ad statum notitiae inductam continentibus) sequentibus 

verbis poni clementer vult sua Majestas Sacratissima: Quoniam Oppidani necessaria ad 

reparationem pontium ipsis in 46 orgiis impositam (omni penitus sylvarum beneficio destituti) 

aere comparere ligna cogantur, eosdem asolutione telonii quod res eorum proprios currus 

videlicet pecudes, et jumenta aliaque eorum propria pecora ac illa et talia etiam quae ipsi soli 

privative et per se ad quaestum coempta transpellerent immunes declarari a curribus
1709

 

nihilominus, et pecoribus alienis etiam si per Szigethanos conductis illi ad quos pertinebunt 

vectigal per Comitatum praescriptum dependere obligabuntur non secus a pecoribus etiam a 

pecudibus in societate cum extraneis per Oppidanos assumpta ad quaestum coemendis et 

depellendis. Idem Comitatum et per Consilium hoc Locumtenentiale Regium approbatum 

vectigal cujus tabellae conformiter legibus Patriae semper exposita maneat praestabilitur, ac 
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tam in itu, quam reditu ejusdem desummendi beneficio Dominium fruatur de reliquo circa 

illos qui ad labores oeconomicales aut ad molam pro commolendis frugibus irent. Dispositioni 

Benignae Resolutionis puncti tertii paragraphi 18i et legi positivae Dominus Terrestris semet 

conformare ipse vero Comitatus hujus imposterum etiam exactam vigilantiam habere teneatur.  

Porro in continuationem consequentiam hujus puncti licet quidem curialis sententia aggerum 

etiam mentionem faciat, nisi attamen Dominus Terrestris usum quoad aggerum etiam 

reparationem tam ante quam post senteniam curialem viguisse sufficienter edocuerit ab onere 

reparationis aggerum Oppidani immunes conservandi erunt hac que ratione punctum etiam 

22dum instrumentis illius urbarialis numero 55. signati summendum istaque in locum illius 

etiam suffectura dignoscuntur eo tamen adhuc addito ut Dominus Terrestris obligationi suae 

quoad conservandos in bono statu pontes vias et aggeres ad exigentiam articuli 15:1723 

respondeat.
1710

  

Quod vero duos puncti hujus 19. paragraphus posteriores de usu educilli Oppidanorum 

tempore etiam nundinarum suarum admittendo ac de Domini Terrestris tempore illo ad 

proprium duntaxat diversorium restictione sonantes respicit hi quidem in suo esse 

relinquuntur ob cohaerentiam nihilominus materiae ad punctum superius in ordine sextum de 

educillo in genere disponens translatis ibideque jam inferri sunt.  

20.  

Ut non modo causas coram Judicatu suo decisas in forma apellatae verum etiam Perceptorales 

rationes Officialibus Dominalibus Oppidanus Magistratus submittat, quin imo ut repartitio 

quanti contributionalis inter Oppidanos instituenda secundum Ideam Comitatus aequanimiter 

fiat, et ne fraus aliqua intercedere possit Dominio superintendere rationesque a Judice Loci 

absque ullo tamen Oppidanorum aggravio desuper exigere aequum et necessarium esse.  

Casu vero quo Dominio Terrestri praemissam rationum exactionem praemitteret hunc 

Dominii defectu Magistratus Comitatensis supplebit, ipsa tamen taliter repartiti obtingentis 

incassatio et ad Cassam Comitatus deportatio praecise penes Locorum Communitates et 

Judices Oppidi maneant, adeoque Comitatus attendat ne ad hanc Domini Terrestris et 

Officiales Dominales se immittant.  

21.  

Cum respectu quottae forensis et localis excutionis usus antiquus per Dominium non 

probaretur, hinc profuturo, non nisi eaque per Benignum Privilegium nundinale Domino 

Terrestri cum foro Hebdomadali singulis diebus Dominicis celebrandae per suam Majestatem 

                                                                                                                                                                                     
1709

 Az eredetiben tévesen currubus.  
1710

 Ez a bekezdés szerepelt az 1756-os regulációban, de már nem szerepelt az 1785-ös megújításban.  
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Sacratissimam clementer concessa fuere admissa et designatio die Dominico ac aliis nundinis 

annualibus Dominio admitti. Oppidanis quoque tantum iis, qua ex sibi Benigne concessu 

Privilegio nundinali competerent in salvo relictis.  

Exactio a constantibus unius septenarii ad communes expensas convertendi non nisi in causis 

revisis et decisis juxta sententiam Curiae Regiae Deliberationem Sedis Dominalis approbantis 

Oppidanis ultro admitti.  

22.  

Obligatione reparandorum per Oppidanos Pontium in orgiis 46. superius ad punctum 19. 

expressa, circa confectionem aggerum vero declarari: licet quidem curialis sententia aggerum 

etiam mentiorem faciat, nisi attamen Dominus Terrestris usum quo ad aggerum etiam 

reparationem tam ante, quam post sententiam curialem vignisse sufficienter edocuerit ab 

onere reparationis aggerum Oppidanos immunitari.  

Porro obligatio consevandorum in bono statu pontium, viarum et aggeres de exigentia articuli 

15:1723 Domino Terrestre maneant.  

23.  

Exignitate Pascui quoad Oppidum Szigeth ex publica notorietate in dubia existente suae 

Majestatis summefatae Benigna Intentione eo directa ne pascuum Communitatis coarctetur et 

per pecorum impulsionem constringatur, idcirco pascuum commune per impulsionem 

Dominalium ex aliis bonis pecorum constringendum non admittitur, et pro communitate 

deserviturum citra coarctationem ullam relinquitur.  

24.  

Quemadmodum monopolia positivis legibus vetita sunt, ita nec arendationes rerum et 

naturalium ad quaestum pertinentium cum exclusione aut restrictione Oppidanorum fieri 

possunt.  

In libera tabaccae, mellis, cerae, butyri, lini, canabum, aliarumque naturalium cuicunque et a 

quocunque voluerint emptione et venditione subditi per Dominium nullo modo turbentur salva 

ad sensum articuli 75:1723. pro Dominio praeemptione deposito illo quod libere conventum 

fuerit pretio nec per imputationem futuri census, sed praesentis pecuniae numeratione 

praeemptioque huc sensu praeallegati articuli ad propriam Dominii necessitatem intelligatur 

neque per hanc occasionem extranei causae emptionis ad Territorium ingredi volentes 

arceantur, aut Oppidani res venales alio devehere prohibeantur seu facto seu mandato neque 

ideo res Oppidanorum detineantur sed prout Oppidanus cum extraneo convenerit erga tales 

pretium instantanae deponendum praemptio pro Dominio admittatur justo rerum pondere et 
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statera observatis adeoque venditio pro Oppidanis libera maneat, neque ad vendendum 

Domino suo si nolint cogi possint.  

25.  

Pennaticum et taxa messoralis non secus pinta gustatoriae et schaedalis, ac torcularis pecuniae 

vulgo Presgeld. Ditae ex aerio prout et decimatoribus ac nonatoribus per Oppidanos 

praestanda intertentio et alii nonatorum et decimatorum excessus penitus sufferantur.  

26.  

Oppidanos nullomodo adstringatur molis Dominalibus uti sed liberum eidem manent ad alias 

etiam molas suas fruges devehere.  

27.  

Universi et singuli quocunque sub praetextu excogitabiles in superioribus vero punctis non 

contentae naturalium et datiarum praestationes penitus abrogantur ac pro sublatis declarantur.  

28.  

Competens obtingentia Dominio per Oppidanos rite dependatur et in casum morositatis 

Oppidani executione etiam mediante ad depensionem obstringentiarum suarum adstringantur 

adeoque exmittendis hinc in finem executoribus processus executionalis per Oppidanos 

morosos dietim ea ratione exolvatur ut haec unius grossi executionalis obtingentia tantum pro 

illis qui executione realium restantiarum non autem qui in aliis Dominalibus negotiis 

exmittuntur per restantiaros Oppidanos dependatur.  

29.  

Ut pressis qui quaqua ratione injuriam patiuntur
1711

 prompta justitiae administratione 

subveniatur si querelae illorum ejusdem Dominii Oppidanum tangerent justitiae 

administrationem ab ipso Dominio vel ejus Officialibus querant si autem per ipsos Officiales 

Dominales ipsis quaepiam injuria aut damnum illatum fuisset tunc ad Dominium Terrestre 

recurrant et si nec ab eodem satisfactionem obtinere quirent ad Comitatum semet convertant, 

si tamen eorum quaerimonia ipsum Dominum Terrestrem respicerent et neque erga preces 

suas remedium consequi possent eorum directe ad Comitatum recursum summendum 

habebunt.  

30.  

Dominus Terrestris tamen vel hujus Officialis Oppidanos propter recursum vel ad Comitatum 

vel ad superiores instantias factum punientes velut hac ratione in Oppidanos saevientes 

considerentur.  
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Formula Juramenti  

Én N. N. ezen Nagy Sziget Városának Bírója vagy Esküdtje esküszöm az Élő Istenre, Atya, 

Fiú, Szentlélekre, Tellyes Szentháromságra, Boldogságos Szűz Máriára és Istennek Minden 

Szentire, hogy félre tévén minden adományt, szomszédságot, atyafiságot, haragot, és minden 

emberi tekintetet az felvett bírói vagy esküdti hivatalomnak, törvény és szokás szerint eleget 

teszek előttem panaszolkodóknak és sérelmes perlekedőknek dolgát, ügyét amint 

igazságosnak találom, úgy el ítélem, a város dolgát, hasznát elöl mozdítom, és az Földes 

Urasághoz és Tisztjeihez is tartozó engedelmességgel és tisztelettel viseltetem. Isten Engem 

úgy segéljen és Istennek minden szentjei.  

 

Forrás: SML XV. 4. 58. 26. 1; Sz. 58. 151. 1. 1639-1662.  

                                                                                                                                                                                     
1711

 Tévesen paciuntur szerepelt. BMMI Sz. 58. 151. 1. 732.  
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XIV. Rövidítések jegyzéke 

 

1. Levéltári források 

 

BML IV. 1. f. 14.  Baranya Megyei Levéltár. IV. 1. f. 14. [Baranya Vármegye 

Nemesi Közgyűlése és Albizottsága iratai] Szentlőrinci járás 

vegyes iratai, 1786-1838.  

BML IV. 1. n.  Baranya Megyei Levéltár. IV. 1. n. [Baranya Vármegye Nemesi 

Közgyűlése és Albizottsága iratai]. Be- és kitáblázási 

jegyzőkönyvek, 1756-1851.  

BML IV. 1003. g. Jkv.  Baranya Megyei Levéltár. IV. 1003. g. Pécs szabad királyi város 

közgyűlési jegyzőkönyvei (Prothocollum Liberae Regiaeque 

Civitatis Quinque Ecclesiensis).  

BML XII. 1. 1. 3. Baranya Megyei Levéltár. XII. 1. 1. doboz, 3. fasc. [Egyházi 

szervek] A Pécsi Székeskáptalan hiteleshelyi levéltára, 1628-

1850 (1863). b. Iratok. Mandata statutoria, 1713. 1-9.  

BML XII. 1. 2. 9. Baranya Megyei Levéltár. XII. 1. 2. doboz, 9. fasc. [Egyházi 

szervek] A Pécsi Székeskáptalan hiteleshelyi levéltára, 1628-

1850 (1863). b. Iratok. Mandata statutoria, 1748-1751. 1-23.  

BML XII. 1. 10. C+ Baranya Megyei Levéltár. XII. 1. 10. doboz, C+ fasc. [Egyházi 

szervek] A Pécsi Székeskáptalan hiteleshelyi levéltára, 1628-

1850 (1863). b. Iratok. Fassiones originales, 1698-1789. 1-227.  

BML XII. 1. 12. E+ Baranya Megyei Levéltár. XII. 1. 12. doboz, E+ fasc. [Egyházi 

szervek] A Pécsi Székeskáptalan hiteleshelyi levéltára, 1628-

1850 (1863). b. Iratok. Contradictiones originales, 1688-1789.  

BML XV. 6. Baranya Megyei Levéltár. XV. 6. [Gyűjtemények] Németh Béla 

feljegyzései.  

BMMI Sz. 58. 151. 1.  Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága. Új- és Legújabb Kori 

Történeti Osztály. Újkori gyűjtemény. Szigetvár. A Szigetvári 

Zrínyi Miklós Múzeum gyűjteménye. Iratok. Sz. 58. 151. 1. 

Prothocollum Processus Oppidi Szigethiensis contra Ludovicum 

Festetics.  

DAO Stadt-Prothocoll 1705-1746  
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Eszéki Állami Levéltár [Državni Archiv u Osijeku] Városi 

jegyzőkönyv [Stadt-Prothocoll] ab anno 1705. bis anno 1746. 

(Uhr-Altes Stadt-Prothocoll).  

EOL Novák  Evangélikus Országos Levéltár, AGE III.e; 19. Pastoralis. 

Novák János Jakab: Mekényes, Ráckozár és Nagyszokoly 

parókiatörténete.  

MOL A. 57. 40. Magyar Országos Levéltár. A szekció (Magyar Királyi Udvari 

Kancellária iratai). Királyi könyvek. 40. kötet.  

MOL A. Litterae Consilii Locumtenentiali  

 Magyar Országos Levéltár. A szekció (Magyar Királyi Udvari 

Kancellária iratai). Helytartótanáccsal folytatott levelezés.  

MOL C 39.  Magyar Országos Levéltár. C szekció (Helytartótanácsi Levéltár 

iratai). Acta fundationalia. E. Fasc. 12. II. (68. csomó).  

MOL C 53.  Magyar Országos Levéltár. C szekció (Helytartótanácsi Levéltár 

iratai). Departamentum publico-politicum.  

MOL E 210. 95.  Magyar Országos Levéltár. E szekció (Magyar Királyi Kamara 

iratai) 210. Miscellanea. 95. csomó. Tricesimalia (Harmincad).  

MOL E. 285.  Magyar Országos Levéltár. E Szekció. Magyar Kamara iratai. 

Budai Kamarai Adminisztráció.  

MOL N 78.  Magyar Országos Levéltár N Szekció. Regnicolaris Conscriptio, 

1715.  

MOL P 153. 1741-1743.  Magyar Országos Levéltár. P 153. Esterházy család hercegi ága 

levéltára. Központi birtokigazgatás. Uradalmi inspektorok 

jelentései. Gyulai Gaál Gábor tiszttartó levelei Wachtel 

consiliariushoz, 1741-1743.  

MOL U&C.  Magyar Országos Levéltár. E 156. Urbaria et Conscriptiones 

(Urbáriumok és összeírások).  

MOL U&C. 50:27. Fasc. 50. nr. 27. Beschreibung über Statt Gross Szigeth. 1692.  

MOL U&C. 50:37. Fasc. 50. nr. 37. Conscriptio Oppidi Szigethiensis per Johannem 

Christian Wagner. 1722. július 17. 

MOL U&C. 50:41. Fasc. 50. nr. 41. Extractus Locorum Fiscalium sub Provisoratu 

Szigethiensi & Quinque Ecclesiensi. 1723. október 29.  

MOL U&C. 50:52 Fasc. 50. nr. 52. Conscriptio Oppidi Szigethiensis per Josephum 

Závodszky. 1747. július 17. 
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MOL U&C. 50:55 Fasc. 50. nr. 55. Status Oppidi Szigeth. 1747. szeptember 20.  

MOL U&C. 50:58 Fasc. 50. nr. 58. Conscriptio Oppidi Szigethiensis per Johannem 

Christian Wagner. 1714. augusztus 2. 

MOL U&C. 72:23. Fasc. 72. nr. 23. Aestimatio Oppidi Fiscalis Szigeth, per 

Ferdinandum a Dullerspergh, in anno 1744. peracta, eruta.  

MOL U&C. 89:61 Fasc. 89. nr. 61. Conscriptio per Johannem Christian Wagner. 

1720. augusztus 10.  

MOL U&C. 94:6. Fasc. 94. nr. 6. Conscriptio Provisoratus Szigethiensis, 1714. 

augusztus.  

MOL U&C. 94:10. Fasc. 94. nr. 10. Conscriptio et aestimatio Possessionum et 

Praediorum tam in Provisoratu Quinque Ecclesiensis quam 

etiam in Szigethiensi existentium, 1718. november 25.  

MOL U&C. 94:30. Fasc. 94. nr. 30. Extractus officinalis Fundorum per Czindery, 

Steiner et alios possessorum, per Georgium Preszeker. 1747. 

október. 10.  

MOL U&C. 94:31. Fasc. 94. nr. 31. Extractus Conscriptionis anni 1747 per 

Ignatium Franciscum Czindery, qua Cameralem 

Administratorem peractae, et Excelsae Camerae submissae de 

Curia Istvanffiana per eundem Czindery possessa sonans 

MOL U&C. 136:30. Fasc. 136. nr. 30. Conscriptio et aestimatio Oppidi Szigeth. 

1689-1692.  

MOL U&C. 149:60. Fasc. 149. nr. 60. Conscriptio et Inventarium Curiae et 

Appertinentiarum non secus rerum Mobilium defuncti Nobilis 

Ladislai Dömötör praemissa circa omnia observatione. 1760. 

november 20. 

MOL U&C. 153:39. Fasc. 153. nr. 39. Inventarium Caroli Zehentneriensis. 1723. 

február 20. 

PPL I. Pécsi Püspöki Levéltár. Iratok.  

PPL I. 1721.1. 2. Pécsi Püspöki Levéltár. Iratok. 1721.1. 2. Conscriptio 

Personarum in oppido Szigethano contentarum, facta per me 

Gabriele Cigani ejusdem Loci Parochum ad initum anni, 1750.  

PPL. Prothocollum. Pécsi Püspöki Levéltár. Jegyzőkönyv (Prothocollum).  
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SML IV. 1. a.  Somogy Megyei Levéltár IV. 1. a. [Somogy Vármegye Nemesi 

Közgyűlése és Albizottsága iratai], 1454-1855. Közgyűlési 

iratok (Acta congregationalis), 1715-1848.  

SML IV. 1. c.  Somogy Megyei Levéltár IV. 1. c. [Somogy Vármegye Nemesi 

Közgyűlése és Albizottsága iratai], 1454-1855. 

Folyamodványok, kérelemlevelek (Instantiae), 1732-1848.  

SML IV. 1. h.   Somogy Megyei Levéltár IV. 1. h. [Somogy Vármegye Nemesi 

Közgyűlése és Albizottsága iratai], 1454-1855. Conscriptiones 

(Összeírások), 1534-1871.  

SML IV. 1. h. 2.  2. doboz Regnicolaris Conscriptio, 1715. (fotómásolat MOL N. 

78-ból)  

SML IV. 1. h. 3.  3. doboz Regnicolaris Conscriptio Comitatus Simighiensis, 1720.  

SML IV. 1. h. Ö 36.  25 doboz. Conscriptio Variae 1725-1751 Ö 36. Conscriptiones 

Variae, 1730. Szigeti járás. 1-12. p.  

SML IV. 1. h. Ö 49.  46. doboz. Conscriptiones, 1712-1735. Ö 49. Conscriptio 

Pecorum, 1715. Szigeti járás. 125-190. p. 

SML IV. 1. h. Ö 51.  26. doboz. Conscriptiones variae, 1718-1752. Ö 51. Extractum 

conscriptorum facultatum. 1718.  

SML IV. 1. h. Ö 55.  26. doboz. Conscriptiones variae, 1718-1752. Ö 55. 

Lélekösszeírás, Kanizsai, Szigeti, Kaposi járás. 1725.  

SML IV. 1. h. Ö 60.  26. doboz. Conscriptio pecorum Ö 60. 1729. Szigeti járás. 1-64. 

p.  

SML IV. 1. h. Ö 64.  25. doboz. Conscriptiones variae, 1725-1751. Ö 64. Katonák 

összeírása, Szigeti járás. 1751.  

SML IV. 1. h. Ö 116.  43. doboz. Conscriptiones ludimagistorum. 1770-1792. Ö 116. 

Conscriptio ludimagistorum in Processu Szigethvariani in Anno 

1773.  

SML IV. 1. h. Ö 132.  47. doboz. Conscriptio et Extractum inseminatura (A bevetett 

földek összeírása), 1717. Ö 132. Conscriptio Inseminatura in 

processu Szigethiensi, sine dato.1-3.  

SML IV. 1. h. Ö 139.  46. doboz. Conscriptiones, 1712-1735. Ö 139. Conscriptio 

Transmigrantium, 1718. Szomszédos megyékbe, ill. 

Horvátországba elköltözöttek összeírása. 



 377 

SML IV. 1. h. Ö 141.  46. doboz. Conscriptiones, 1712-1735. Ö 141 és 141.a. 

Conscriptio Transmigrantium, 1718. Szomszédos megyékbe, ill. 

Horvátországba elköltözöttek összeírása.  

SML IV. 1. h. Ö 153.  47. doboz. Conscriptiones fatalitatum et deperditarum. Ö 153. 

Conscriptio deperditarum, 1763. Kanizsai járás. 363-386. p.  

SML IV. 1. i.  Somogy Megyei Levéltár IV. 1. i. [Somogy Vármegye Nemesi 

Közgyűlése és Albizottsága iratai], Nobilitaria (Nemességi 
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