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VÁ SÁR TÉR ÉS VÁ SÁ RI JOG A KÖ ZÉP KO RI
MA GYAR OR SZÁ GON*

1607-ben Rá kó czi Zsig mond fe je de lem a Gyergyó szék ben fek võ Szent -
miklós fa lu nak évi két vá sár tar tá sát en ge dé lyez te, egyet Bá lint, egyet pe dig
Luca nap ján, azaz feb ru ár 14-én és de cem ber 13-án.1 A vá sár te ret igé nyel: a vá -
sár jo got el nyert te le pü lé sen ál lan dó he lyet kel lett ki ha sí ta ni e cél ra. A vá sár te -
ret fel kel lett osz ta ni az áru sok kö zött, fenn kel lett tar ta ni a ren det, a vi tás
ügyek el in té zé sé re rend sza bá lyo kat kel lett be ve zet ni, eze ket a sza bá lyo kat be
kel lett tar tat ni. A vá sár tér ki ala kí tá sa vissza ha tott a te le pü lés ké sõb bi fej lõ dé -
sé re; a vá sár maga is tér for má ló té nye zõ lett. A vá sár jo got ka pott fal vak, vá ro -
sok nem a sem mi bõl te rem tet ték meg a vá sár üze mel te té sé nek ke re te it, ha nem
jól be vált szo ká sok hoz, sõt egész szo kás rend szer hez iga zod tak ak kor, ami kor
lét re hoz ták sa ját vá sár te rü ket és meg szab ták vá sá ri rend tar tá su kat. E szo ká -
sok nak csak egé szen kis ré sze ke rült az or szá gos szo kás jog ko di fi kált ré szé be,
azaz csak né hány szo kás jo gi nor ma lett tör vénnyé, il let ve ke rült be a szo kás jo gi 
össze fog la lók ba. A vá sá rok kal kap cso la tos sza bály rend szer na gyob bik ré szét
úgy rög zí tet ték írás ban, hogy soha sen ki nem rend sze rez te azo kat, rend sze re -
zés nél kül pe dig nincs kodifikáció. A vá sá ri tér hasz ná lat szo ká sai nem áll tak
meg az or szág ha tá ra i nál. Ha az el té rõ szo kás jo gi rend sze rek sze rint élõ Eu ró -
pa or szá ga i nak vá sá rok kal kap cso la tos szo ká sa it a ma gyar vá sá ro ké val vet jük
össze, na gyon sok ha son ló ság gal ta lál koz ha tunk. Ko ránt sem bi zo nyos, hogy át -
vé tel lel van dol gunk, sok kal va ló szí nûbb, hogy a ke res ke de lem ha son ló for mái
hoz ták lét re a ha son ló te re ket és a ha son ló szo ká so kat.

Ami kor Gyergyószentmiklós el nyer te vá sár tar tá si jo gát, már több év szá -
za dos ha gyo má nyok hoz iga zo dott; a vá sá rok tör té ne tét a ma gyar or szá gi írott
em lé kek ben hat év szá zad dal ko rább ra vissza me nõ leg is kö vet ni tud juk, az elsõ
for rá sa ink ugyan is az ál lam ala pí tás ko rá ba visz nek ben nün ket. A vá sár azon -
ban en nél jó val ré gibb in téz mény, tör té ne te és a vele kap cso la tos szo ká sok egy
ré sze olyan ko rok ba nyú lik vissza, ahon nan írott for rá sok nem ma rad tak ránk.
A szo kás jog ke re tei kö zött élõ ha gyo má nyos vi lág szá mos in téz mé nyé rõl el -
mond ha tó ugyan ez, a tör té net tu do mány azon ban nem elé ged het meg ezek nek

* A ta nul mány az OTKA ál tal tá mo ga tott „Ma gyar or szág vá ro sa i nak tör té ne ti at la sza” címû
(186544. sz.) prog ram ke re té ben ké szült. Alap ját egy 2007. jú ni us 8-án Gyergyószentmiklóson, a vá -
ros vá sár ki vált sá ga el nye ré sé nek 400. év for du ló ja al kal má ból ren de zett tu do má nyos ülés sza kon Vá -
sá rok a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon cím mel tar tott elõadás képezte.

1 Er dé lyi ki rá lyi köny vek 1–9. (1581–1610). 7. 54b. CD-ROM; Gar da De zsõ: Gyergyó szent -
miklós tör té ne te 1703-ig. In: Gyergyószentmiklós mo nog rá fi á ja. Szerk. Gar da De zsõ. Csík sze re da
2001. 30.



az õsi szo ká sok nak, egy ko ri ki fe je zés sel élve, ré gi sé gek nek az össze gyûj té sé vel.2

Re konst ru ál ni kell a vál to zá so kat, eze ket meg kell ma gya ráz ni, mind eköz ben
azon ban nem sza bad szem elõl té vesz te ni a hosszú idõn ke resz tül élõ, vál to zat -
lan szo ká so kat sem.

E ta nul mány nak nem cél ja a ma gyar or szá gi kö zép ko ri vá sá rok rend sze res 
tör té ne ti is mer te té se, ha nem a szentmiklósi vá sár jog-ado má nyo zó ok le ve let ala -
pul véve szán dék szik a vá sá rok és a ke res ke de lem kö zép ko ri ma gyar or szá gi
tör té ne té nek né hány kér dé sét is mer tet ni, kü lö nös hang súlyt fek tet ve a vá sá -
rok tér be li el he lyez ke dé sé re és a vá sár tar tá si szo ká sok ra, leg fõbb cél ja pe dig a
vá sá ri sza bad ság fo gal má nak meg ha tá ro zá sa.3 Né hány ko ra új ko ri, sõt új ko ri
for rás ból szár ma zó adat azért ke rült a ta nul mány ba, hogy a tar tós fo lya ma to -
kat be mu tas sa. A „tér” szó alatt fi zi kai ki ter je dé sû te re ket ér tünk, ezek le het -
nek né hány lég köb mé ter ki ter je dé sû ek, mint pél dá ul a pi a ci áru sok pult jai, de
akár több száz ki lo mé ter tá vol ság ra is nyúl hat nak, mi ként a leg na gyobb vá ro -
sok fon to sabb éves vá sá ra it is ilyen messzi rõl fel ke res ték ke res ke dõk. Az ér te -
ke zés egy ál ta lán nem fog lal ko zik a vá sá ro kat lá to ga tó sze mé lyek tér szem lé le tével.4

A kö zép ko ri he lyi ke res ke de lem ál lan dó üz le tei és ál lan dó ke res ke dõi

A mo dern vi lág ban a he lyi ke res ke de lem túl nyo mó ré sze fo lya ma to san
nyit va tar tó és erre a cél ra be ren de zett, ál lan dó épü le tek ben, azaz üz le tek ben
tör té nik. A „bolt” szót ez út tal ke rül jük, mi vel hasz ná la ta a tör té ne ti vizs gá lat
so rán fél re ve ze tõ le het. Ez zel el len tét ben a kö zép ko ri és a kora új ko ri Ma gyar -
or szá gon a la kos ság túl nyo mó ré sze éle te so rán alig for dult meg ilyen he lyen, az 
áruk idõ le ge sen nyit va tar tó, sza bad té ren el he lyez ke dõ és sza bá lyo zott ke re tek 
kö zött mû kö dõ ke res ke del mi al kal mak kor, azaz vá sá ro kon cse rél tek gaz dát. Ál -
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2 A „ha gyo má nyos vi lág” ki fe je zést egy er dé lyi tör té nész tõl köl csö nöz tem. Dankanits Ádám: A 
ha gyo má nyos vi lág al ko nya Er dély ben. Bp. 1983. – Az „an ci en regime”, a „fe u da liz mus”, az „Alt -
europa” sza va kat mind al kal maz zák kor szak meg je lö lés re is, azon ban mind egyik hez to váb bi, egy -
más tól el té rõ je len té sek fû zõd nek. Eb ben az össze füg gés ben ez a jel zõs szer ke zet volt a leg al kal ma -
sabb a tartalom kifejezésére.

3 A ma gyar or szá gi vá sá rok ra l. Fügedi Erik: Kö zép ko ri ma gyar vá ros pri vi lé gi u mok. In: Uõ:
Kol du ló ba rá tok, pol gá rok, ne me sek. Ta nul má nyok a ma gyar kö zép kor ról. Bp. 1981. 238–310.; Ku -
binyi And rás: A kö zép ko ri ma gyar or szá gi vá ros há ló zat hi e rar chi kus tér be li rend jé nek kér dé sé hez.
Te le pü lés tu do má nyi Köz le mé nyek 23. (1971) 58–78.; Püs pö ki Nagy Pé ter: Pi a cok és vá sá rok kez de tei 
Ma gyar or szá gon 1000–1301 I. Az Ár pád-ko ri vá sár tar tás írott em lé kei és azok kri ti ká ja az ál lam szer -
ve zés tõl a ta tár já rá sig. Bp. 1989.; Kubinyi And rás: Vá ros fej lõ dés és vá sár há ló zat a kö zép ko ri Al föld -
ön és az Al föld szé lén. Sze ged 2000. (Dél-al föl di év szá zad ok 14.); Kubinyi And rás: Vá sá rok a kö zép -
ko ri Zala me gyé ben. In: Zala me gye ezer éve. Fõszerk. Ván dor Lász ló. Za la eger szeg 2000. 53–60.;
Kubinyi And rás: Bel ke res ke de lem a késõ kö zép ko ri Ma gyar or szá gon. In: Kö zép ko ri ma gyar gaz da -
ság tör té net a ré gé szet és az anya gi kul tú ra tük ré ben. Szerk. Kubinyi And rás, Sza bó Pé ter, Lasz -
lovszky Jó zsef. Bp. 2007. 229–251.; Rüsz Fogarasi Eni kõ: Märkte in den mittelalterlichen Komitaten 
Siebenbürgens. Zeitschrift für siebenbürgische Landeskunde (NF) 24. (2001) 271–276.; Weisz Bog -
lár ka: Vá sár tar tás az Ár pád-kor ban. Szá za dok 141. (2007) 879–942.; Weisz Boglárka: Vásárok a
középkorban. (sajtó alatt). A további irodalom e mûvekben megtalálható.

4 Jochen Hoock: Markt und Märkte im frühneuzeitlichen Europa. In: Kirchen, Märkte und
Tavernen: Erfahrungs- und Handlungsräume in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Renate Dürr, Gerd
Schwerhoff. (Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit. Band 9.) (2005) 3/4. Heft. 418–426. – A
„ha gyo má nyos” tér szem lé le tet egyéb ként sem en nek, sem a ta nul mány gyûj te mény ben sze rep lõ töb -
bi cikk nek nem si ke rült meg ha lad nia. Az el kép zelt te rek tör té ne ti ku ta tá sá ra l. Novák Ve ro ni ka: A
tér hasz ná lat ku ta tá sa – mód sze rek és le he tõ sé gek. In: Urbs. Ma gyar vá ros tör té ne ti év könyv IV. Bp.
2009. 16.



lan dó üz le tek csak a je len tõ sebb vá ro sok ban vol tak, ala csony városiasodottságú 
me zõ vá ros ok ban leg fel jebb az új kor ban tûn tek fel. Nem tár gyal juk az ipa ro sok
üz let ként is szol gá ló mû he lye it, va la mint a mé szá ro sok és a pé kek áru sí tó he -
lye it, a szé ke ket.5 Ez utób bi ak ra, mi vel a te le pü lés el lá tá sá nak leg fon to sabb, a
min den na pi élet hez leg szük sé ge sebb cik ke i vel fog lal koz tak, kü lön sza bá lyok
vo nat koz tak. Nem szó lunk a régi magyar nyelvben szintén „-szék”-re végzõdõ
névvel illetett kocsmákról, a csapszékekrõl sem.6

Az ál lan dó üz le tek va ló szí nû leg a kö zép kor kor szak vál tó év szá za dá nak, a
13. szá zad nak az ele jén je len tek meg Ma gyar or szá gon, ak kor még csak a je len -
tõ sebb vá ro sok ban, a kö zép kor vé gé re azon ban már több he lyen el ter jed tek.7
Az ál lan dó üz le tek és ke rek es dõ ik el ne ve zé sé ben, tár sa dal mi meg íté lé sé ben bi -
zo nyos fokú meg ál la po dott sá got ta pasz tal ha tunk. Ez azt je len ti, hogy egy te le -
pü lé sen egy kor szak ban meg ha tá ro zott ne vek kel ne vez tek üz le te ket és ke res -
ke dõ ket, ezek meg ha tá ro zott he lyen és fel té te lek kö zött csak bi zo nyos por té ká -
kat kí nál hat tak; az ese tek több sé gé ben hi e rar chia is ki mu tat ha tó kö zöt tük. A
leg sze ren csé sebb for rás adott sá gú vá ro sok ban ma guk a kö zép ko ri for rá sok köz lik
eze ket az üz let tí pu so kat, más hol a tör té ne ti ku ta tás ál lí tott fel ilyen ka te gó ri á kat.8

A fõ vá ros ban, Bu dán, az or szág leg je len tõ sebb ke res ke del mi for gal mú vá -
ro sá ban a 15. szá zad ele jén ál lí tot ták össze az ad dig élõ jog szo kás ok gyûj te mé -
nyét, a bu dai jog köny vet. A for rás a vá ros ve ze tõ i nek és ak ko ri pol gá ra i nak
több sé gi nyel vén, né me tül ké szült.9 A jog könyv az ál lan dó üz le tek tu laj do no sa i -
nak négy tí pu sát kü lön bö zet te meg. A leg elõ ke lõb bek a „bol tos urak” (gewelb
herren) vol tak. Ne vü ket bolt haj tá sos üz le te ik rõl kap ták, ami nem nyílt he lyi ség 
volt, ha nem egy vá ro si ház ka pu ján át kel lett oda be lép ni. In nen szár ma zik a
ma gyar „bolt” szó ’üzlet’ je len té se, ez út tal azon ban a „bolt” csak a lu xus hol mik 
áru lá sá ra szol gá ló ’elárusító hely’-et je len tet te. A bol tos urak el sõ sor ban nagy -
ban ke res ked tek: fû sze re ket csak egy már ka ér ték fö lött ad hat tak el, a szö vet
vé ge ket nem vág hat ták fel, ha nem csak száz rõf fö lött ad hat ták el, egye dül a
sely met, e na gyon drá ga hol mit, árul hat ták ki csi ben. Ha a for rá sok ban egy sze -
rû en „ke res ke dõk”-et (mercatores, kaufleut) em le get tek, ál ta lá ban õket ér tet -
ték alat tuk.10 Az ide gen posz tó ke res ke dõk nagy ba ni áru sí tá si kö te le zett sé ge
egy ál ta lán nem volt bu dai sa já tos ság. Zsig mond ki rály 1405. évi vá ro si tör vé -
nye, min den bi zonnyal be vett szo kást kö vet ve, ugyan eb ben a szel lem ben ren -
del ke zett, rá adá sul ez a tör vény az or szág összes vá ro sá ra ér vé nyes volt: az ide -
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5 A kö zép ko ri mé szá ro sok ra, mé szár szé kek re: A bu dai mé szá ro sok kö zép ko ri céh köny ve és ki -
vált ság le ve lei – Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. Szerk. Ke nye -
res Ist ván. Bp. 2008. (For rá sok Bu da pest kö zép-és kora új ko ri tör té ne té hez 1.).

6 A ma gyar nyelv tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra I–IV. Fõszerk. Benkõ Lo ránd. Bp. 1967–1984.
(a to váb bi ak ban: TESZ) „csap szék” és „mé szár szék” szó cik kek. – A „szék” ezek ben az össze té te lek -
ben ere de ti leg ’elárusító pad’-ot, ’pult’-ot je len tett. A TESZ „mé szár szék” szó cik ke rész ben hi bás,
mert e fo gal mat ke ve ri a vá gó híd dal.

7 Weisz B.: Vá sár tar tás i. m. 879.
8 Kubinyi A.: Bel ke res ke de lem i. m. 230.
9 Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jahrhunderts aus

Ungarn. Hrsg. Karl Mollay. Bp. 1959., ma gyar for dí tá sát l. Buda vá ros jog köny ve I–II. Köz re ad ja
Blazovich Lász ló, Schmidt Jó zsef. (Sze ge di középkortörténeti könyv tár 17.) Sze ged 2001.

10 Ofner Stadtrecht i. m. 70.§.



gen ke res ke dõk a posztóvégeket még az éves vásárokon nem vághatták fel; ha
hat végnél kevesebb posztójuk volt, csak akkor adhatták el árujukat kicsiben.11

A bol to so kat kö vet ték a „posztómetõk” vagy más né ven „ka ma rás urak”
(kammerherren oder gewant sneiderr). A ko ra be li ma gyar név a te vé keny sé gük -
re utalt: el sõ sor ban posz tó val ke res ked tek, azért vol tak „metõk” — azaz ’met -
szõk’ —, mert fel vág hat ták a posz tó vé ge ket, te hát ki csi ben és nagy ban is árul -
hat tak.12 Né met ne vük az üz let he lyi ség ük re vo nat ko zott, me lyet „kamará”-
 nak, „kamrá”-nak hív tak. E kam rák a mai Úri utca déli ré szén áll tak, ez a kö -
zép kor ban a Posztómetõ vagy Nyírõ utca ne vet vi sel te.13 A 15. szá zad utol só ne -
gye dé ben fog lal ták össze azo kat az el ve ket, ame lyek min den olyan sza bad ki rá -
lyi vá ros ban ér vé nye sek vol tak, me lyek fel leb be zett ügye i ket a tár nok mes ter
bí ró sá ga elé vit ték, en nek a tár no ki jog nak az alap ja Buda jog szo ká sai vol tak.14

Itt, év ti ze dek kel az 1405. évi vá ro si tör vény meg al ko tá sa és a bu dai jog könyv
írás ba fog la lá sa után, vál to zat la nul a he lyi ke res ke dõk ki csi ben tör té nõ posz tó -
mé ré si jo ga it véd ték: a posz tót csak a „kam rák”-nál (inter cameras) le he tett
árul ni.15 Üz le te ik ab la kai az ut cá ra nyíl tak, az utca felé le nyit ha tó táb lá ra tet -
ték ki áru i kat, e fe lett pe dig fá ból ké szült, ki ug ró er ké lyek vol tak, amit laube -
nak vagy gewandlaubenak hív tak.16 Ugyan ezt fi gyel het jük meg Linz ben, ahol a
posz tó sok mind má ig álló, va la mi kor nyil vá nos nak szá mí tó üz le te it (tuchlaube)
egy hosszú, kiugró terasz alatt fekvõ boltozott helyiségekben kereshették fel a
vevõk.17
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11 1405 (I): 2. tc. – Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301–1457.
Ed. Franciscus Döry, Georgius Bónis, Vera Bács kai. Bp. 1976. (a to váb bi ak ban: DRH 1301–1457) 193.

12 Ofner Stadtrecht i. m. 71.§.
13 Végh And rás: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za I–II. Bp. 2006–2008. (Monumenta Historica

Budapestinensia XV–XVI.) I. 191. skk.
14 A tár no ki jog ere de ti, né met nyel vû vál to za tát új ko ri má so la tok tar tot ták fenn, en nek la tin

nyel vû for dí tá sa az Új lak vá ros szá má ra 1525-ben ki ál lí tott vá ro si ki vált ság le vél ben, az új la ki jog -
könyv ben ma radt fenn. A tár no ki jog kodifikációjának fel dol go zá sát és az eper je si né met nyel vû szö -
veg ki adá sát l. Štefánia Mertanová: Ius tavernicale. Bratislava 1985. ( a to váb bi ak ban: Taver nikal -
recht). Az új la ki jog könyv ki adá sát l. Ru dolf Schmidt: Statutum civitatis Ilok anno MDXXV. – Statut 
grada Iloka iz godine 1525. (Monumenta historica-juridica Slavorum meridionalium XII.) Zagreb
1938. (a to váb bi ak ban: új la ki jog könyv), ma gyar for dí tá sát l. Nép élet és jog al ko tás a kö zép ko ri Új la -
kon. Ford. He ge dûs An tal. Új vi dék 1983. 91–179. – A két ver zió ke res ke de lem mel fog lal ko zó 1. köny -
ve alig tér el egy más tól. Az új la ki jog könyv bõl hi ány zik a tár no ki jog könyv 12. és 24. fe je ze te. Az új la -
ki jog könyv 13. fe je ze te pe dig a tár no ki jog könyv bõl hi ány zik, úgy azon ban, hogy a fe je zet cí mét a 14. 
fe je zet nek ad ták. Az új la ki jogkönyvnek a mesterségekre vonatkozó 37–50. fejezete nem került be az
eperjesi német példányba.

15 Új la ki jog könyv i. m. I. 26. – Ez út tal a la tin ver zió tar tot ta fenn hí ven az ere de ti ren del ke -
zést. Az eper je si né met pél dány két szó meg vál toz ta tá sá val az egész fe je zet nek más ér tel met adott: a
posz tó he lyett a ke nyér áru sí tás he lyét írta elõ, a bó dék kö zött (unter den Bauden). A két vál to zat ban 
sze rep lõ né met „bódé” és a la tin „ka ma ra” szó nem for dí tás sal ke let ke zett, nem egy más szi no ni mái.
A ke nye ret Bu dán, Új la kon és a töb bi tár no ki vá ros ban a piac kü lön ki je lölt he lye in árul ták, a
„bódé” ezek re az árusítóhelyekre vonatkozott.

16 Imre Holl: Marktplätze und Handwerker – Entwicklungstendenzen in Sop ron im Spät -
mittelalter. Archaeológiai Ér te sí tõ 123–124. (1996–1997) 11.; Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj -
za i. m. I.192.

17 Wilhelm Rausch: Handel an der Donau I. Die Geschichte der Lin zer Märkte im Mittelalter.
Linz 1969. 108–109. old-ak köz ti ké pek.



Meg jegy zés ként ide kí ván ko zik, hogy a posztómetõ és a nyírõ, azaz a posz -
tó nyí ró, csak en nek az ut cá nak a ne vé ben cse rél he tõ fel egy más sal, köz szó ként
nem, mi vel két kü lön bö zõ fo gal mat, két kü lön bö zõ fog lal ko zást je lent. Mind -
ket ten posz tó val fog lal koz tak, a posztónyírõ (gewant scherer, la ti nul: panni -
rasor) mes ter ség, a posztómetõ (la ti nul: pannicida) pe dig gaz dag ke res ke dõ. A
posztómetõ nor má lis for má jú ol ló val az anya got szél té ben vág ta el, és adta el a
le vá gott da ra bot, míg a nyírõ a posz tó fel dol go zá sá nak utol só fá zi sát vé gez te. Õ
a kész szö vet fe lü le té rõl vág ta le, he lye seb ben nyír ta le a ki ál ló boly ho kat, egy
kü lön le ges, a szö vet re si mu ló élû ol ló val. Az utca ket tõs név adá sa arra utal hat,
hogy szo ros szim bi ó zis ban él tek, de a vá ros ban be töl tött ren di ál lá su kat és jö ve -
del mi vi szo nya i kat tekintve nem sok közük volt egymáshoz.18

A har ma dik cso port ba a „pa ti ku sok”-at (aputekären) so rol ták, e szót - ké -
sõb bi ki fe je zés sel élve — ’szatócsok’-nak, ’fûszeresek’-nek le het ne for dí ta ni. A
jog könyv rá juk vo nat ko zó meg ha tá ro zá sa tautológikus, e sze rint azt árul ták,
„ami rég tõl fog va a pa ti ká hoz tar to zik”. Ez azt je len tet te, hogy szö vet tel nem
ke res ked het tek. Vas ár- és ün nep nap a ve cser nyé re hívó ha rang szó elõtt nyi tott
üz let ben (offen laden) csak gyógy sze re ket árul hat tak a be te gek nek.19 (A va sár -
na pi gyógy szer áru sí tás azok közé a gyak ran em le ge tett ki vé te lek közé tar to -
zott, ame lyek re nem vo nat ko zott a va sár na pi szol gai mun ka vég zés ál ta lá nos ti -
lal ma. Meg ta lál juk a nép sze rû sí tõ cél lal írt, kö zép kor végi né met al föl di tíz pa -
ran cso lat-ma gya rá za tok ban is.)20 Bu dán egész Patikáros sor állt ren del ke zé -
sük re, elõ for dult az utca (platea) el ne ve zés is, de nem vé let le nül hív ták ezt sor -
nak: a mai Tár nok ut cá nak ugyan is csak az egyik ol da lán áll tak az e ne vet vi se -
lõ há zak, a Duna fe lõ li, ke le ti ol da lon.21 A pa ti ku sok hoz ha son ló an kis ke res ke -
dõk vol tak a „kal má rok” (kramern) is, akik az ál lan dó ke res ke dõk ne gye dik
cso port ját ké pez ték. A jog könyv az õ kí ná la tu kat is tautológikusan ha tá roz ta
meg, az azon ban bi zo nyos hogy igen ve gyes áru kész let ük rész ben élel mi sze rek -
bõl: fû sze rek bõl, cu kor ból, por cu kor ból, to váb bá ki csi ben el adott szö ve tek bõl,
kész ru hák ból állt. Bu dán céh be szer vez ték õket, töb bek közt e tes tü let nek volt
a fel ada ta az ide gen ke res ke dõk fel ügye le te.22 Ne vük az üz let he lyi ség ük re vo nat -
ko zott: üz le ti cél ra épí tett épü le tek ben (kremen) árul tak.23 Ezek az épü le tek egy -
más mel let ti so rok ban ál lot tak, egész ház töm böt ké pez tek.24 Sza bá lyos el ren de zé -
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18 Georg von Below: Probleme der Wirtschftsgeschichte. Eine Einführung in das Studium der
Wirtschaftsgeschichte. Tübingen 1920. 327.; Mályusz Elem ér: Bu dai Far kas Lász ló. Ta nul má nyok
Bu da pest múlt já ból 15. (1963) 157.

19 Ofner Stadtrecht i. m. 102.§. 
20 Petty Bange: Soziale Prägung von Dekalogerklärungen in den Niederlanden im späten Mittel -

alter. In: Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter: Formen, Funktionen, politisch-soziale Zusammen -
hänge. Hrsg. Klaus Schreiner. Mün chen 1992. (Schriften des Historischen Kollegs: Kolloquien 20.) 257.

21 Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. I. 64. skk.
22 Ofner Stadtrecht i. m. 104. §. 
23 Erich Köhler: Einzelhandel im Mittelalter. Beiträge zur betriebs-und sozialwirtscahftlichen

Struktur der mittelalterlichen Krämerei. (Beiheft 36. zur Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt -
schafts geschichte [a to váb bi ak ban: VSWG]) Wiesbaden 1938.

24 Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. I.189. – A pa ti ku sok ra l. Fügedi Erik: To po grá -
fia és vá ro si fej lõ dés a kö zép ko ri Óbu dán. Ta nul má nyok Bu da pest múlt já ból 13. (1959) 13., a má sik
há rom ka te gó ri á ra l. Kubinyi And rás: Bu da pest tör té ne te a ké sõb bi kö zép kor ban Buda eles té ig. In:
Bu da pest tör té ne te II. Fõszerk. Gerevich Lász ló. Bp. 1973. 52.; Pach Zsig mond Pál: Szó fej tés és gaz -



sük, ha son ló nagy sá guk arra utal, hogy elõ re meg ter ve zett rend sze rint épí tet -
ték be ve lük a mai Tár nok és Úri utca ál tal ha tá rolt tér kö ze pét.25 A „kal már”
szó eti mo ló gi á ja könnyen tév út ra ve zet he ti a ké sõb bi ko rok ku ta tó it. A német
kram ere de ti leg sát rat, bó dét je len tett, a na gyobb vá ro sok hely ben lakó kal már -
jai azon ban nem bó dék ban árul tak, ez csak az ide gen kal má rok tet ték. A kö zép -
ko ri Ham burg ban a hely bé li kal má rok hét köz nap okon — akár csak a bu da i ak —
sa ját há za ik ban kí nál ták por té ká ju kat. Töb bek közt õk ad ták bér be a vá ros több
vá sár te rén a ko fák nak és más vá sá ro zók nak az áru sí tó he lye ket, ami bõl év szá -
zad okon ke resz tül te te mes be vé tel re tet tek szert.26

A bu dai ál lan dó ke res ke dõk közt igen nagy tár sa dal mi kü lönb sé gek vol -
tak. Ez ki fe je zõ dött a jog könyv szó hasz ná la tá ban is, ami csu pán a bol to so kat és 
ka ma rá so kat ne vez te urak nak. Õk vol tak a vá ro si elit kép vi se lõi, drá ga hol mi -
val ke res ked tek, amit jó részt kül föld rõl le he tett be sze rez ni. A pa ti ku sok és a
kal má rok egy kö vet ke zõ lép csõt je len tet tek, a ko fák pe dig jó val mö göt tük áll -
tak. A Habs burg-tar to má nyok leg je len tõ sebb vá ro sá ban, Bécs ben ha son ló volt
a hely zet, ott ugyan azok az ál lan dó ke res ke dõk él tek, mint Budán.27

A kö zép kor végi Sop ron ban Mollay Kár oly há rom fé le ál lan dó üz let tel ren -
del ke zõ ke res ke dõ-ka te gó ri át vett szám ba: a „nagy ke res ke dõ”-ket (kaufmann), 
a „kal már”-okat (kramer) és az „áros”-okat (ladner, ladnerin). Az elsõ két ka te -
gó ria üz le té ben, áru kí ná la tá ban, tár sa dal mi hely ze té ben a bu dai bol tos urak -
hoz és az ot ta ni kal má rok hoz ha son lí tott. A 15. szá zad elsõ fe lé ben nyolc, a má -
so dik ban ki lenc kal már üz let állt a fe ren ces temp lom ol da lá ban levõ kis té ren.
Az árosok bó dék ban árul tak, volt köz tük hasz nált ru ha-ke res ke dõ, ipa ros és
kofa is.28 Az áru sí tást itt is szi go rú an hely hez kö töt ték, az 1455. évi ta ná csi ha -
tá ro zat ki mond ta, hogy he ti vá sá ri na po kon, de más kor is, ki zá ró lag csak a szo -
ká sos he lye i ken árul hat nak, más hol nem.29 A bu dai négy és a sop ro ni há rom
ka te gó ria mel lett volt még az ál lan dó ke res ke dõk nek egy to váb bi tí pu sa is: a
„ko fák”, he lye seb ben a „ko fa asszo nyok” (fragnerin), ugyan is mind két vá ros -
ban túl nyo mó részt nõk vé gez ték ezt a mun kát. Õk min den nap árul tak, még pe -
dig élel mi szert. A ko fák nak több faj tá ja volt: a bu dai jog könyv gyü mölcs-, szá -
raz zöld ség-, sajt-, ba rom fi-, vad hús-, friss zöld ség- és sóárus ko fák ról tu dott.
Ugyan azt a por té kát kí ná ló ko fák nak egy más mel lett, egy sor ban kel lett kí nál -
ni uk por té ká i kat, meg szab ták szá mu kat is, nem csak az áru kí ná lat sze rint, ha -
nem — a két nem ze ti sé gû vá ros szo ká sai sze rint — a ma gya rok és a né me tek

6 TRINGLI IST VÁN

da ság tör té net. Crom–cromer–kal már. Ma gyar Nyelv 72. (1976) 422–429.; Mollay Kár oly: Né met–ma -
gyar nyel vi érint ke zé sek a XVI. század végéig. Bp. 1982. 336.

25 Er rõl rész le te sen l. Benda Ju dit: A pi ac tól az áru csar no kig. Ke res ke del mi cél ra ké szült épü -
le tek a kö zép ko ri Bu dán (saj tó alatt).

26 Erich von Lehe: Die Märkte Hamburgs von den Anfängen bis in die Neuzeit (1911). (VSWG
Beiheft 50.) Wiesbaden 1996. 31., 39., 41., 43., 45.

27 Kubinyi A.: Bu da pest tört. i. m. 153.
28 Mollay Kár oly: Ke res ke dõk, kal má rok, árosok. Moritz Pál kal már (1511–1530). Sop ro ni

Szem le 45. (1991) 1–132. – Az egyik kal már üz le ti köny ve fenn is ma radt: Das Geschäftsbuch des
Krämers Paul Moritz – Moritz Pál kal már üz le ti köny ve (1520–1529). Hrsg. Karl Mollay. Sop ron
1994. (Sop ron vá ros tör té ne ti for rá sai B/1.).

29 Házi Jenõ: Sop ron sza bad ki rá lyi vá ros tör té ne te. Sop ron 1921–1943. (a to váb bi ak ban: Sop ron
vá ros) II/2. 176. – Ugyan ez a ren del ke zés a tár no ki jog ban is meg ta lál ha tó, l. Tavernikalrecht I. 38.



arányát is meghatározták. Minden bizonnyal fedett pultjaik az utcán voltak
felállítva, ezeket állandó üzleteknek nem nevezhetjük.30

1521-ben, az új ko ri ma gyar adó rend szer kez de tén, adót ve tet tek ki a ke -
res ke dõk re is: a tör vény a sza bad és más, fal lal kö rül vett vá ro sok ban lakó
„kereskedõk” (mercatores), „kal má rok” (institores), „pa ti ku sok” (apothecariii),
„posz tó metõk” (pannicidae), „bol to sok” (boltharii) és „más ku fá rok” (alii foe -
neratores) meg adóz ta tá sát ren del te el.31 A tör vény hi ány ta la nul so rol ta fel az
ál lan dó ke res ke dõk összes faj tá ját, mi vel az egyes vá ro sok ban kü lön bö zõ ne -
vek kel il let ték õket, ezért a tel jes ség ked vé ért il lesz tet ték a fel so ro lás vé gé re a
min den egyéb ál lan dó ke res ke dõ re vo nat koz tat ha tó foenerator szót.32 A tör vény 
cél ja a ke res ke dõk és nem az üz le tek meg ne ve zé se volt, az ed di gi pél dák azon -
ban azt mu tat ták, hogy az egyes ke res ke dõ-ka te gó ri ák hoz sa já tos, a töb bi tõl jól
el kü lö nít he tõ üz le tek is tar toz tak.

A 17–18. szá zad for du ló ján a Rákócziak bir to ká ban levõ hegy al jai me zõ vá -
ros ban, Sá ros pa ta kon — ami egy szer re volt ura dal mi köz pont és a csa lád egyik
leg je len tõ sebb re zi den ci á ja — két fé le ál lan dó ke res ke dõt vet tek szám ba a föl -
des úri jö ve del mek össze írói: a gö rö gö ket és a ma gyar kal má ro kat. Ek kor tájt gö -
rög nek hív ták azo kat az osz mán alatt va ló kat, akik en ge délyt nyer tek arra,
hogy Ma gyar or szá gon ke res ked hes se nek, õk — ne vük kel el len tét ben — túl nyo -
mó részt dél szláv ok vol tak. A ke res ke dõk mind két cso port ja a pi a con, sor ban
fel ál lí tott pa ti kák ban árult, ere de ti leg 10–10 ilyen pa ti ka he lyet mér tek ki, a va -
ló ban mû kö dõ üz le tek szá ma azon ban min dig vál to zott. Ezek a pa ti kák
könnyen moz gat ha tó, újra fel ál lít ha tó bó dék vol tak. A Rá kó czi -sza bad ság harc
ki tö ré se kor a gö rög ke res ke dõk el me ne kül tek a vá ros ból, a tiszt tar tók az üre -
sen ma radt pa ti ká kat el bon tat ták, és át hor dat ták a régi pi ac ra. A ma gyar kal -
má rok pa ti ká i nak kí ná la ta igen csak kü lön böz he tett a gö rö gö ké tõl: azok „tö rök
marhá”-val, azaz áru val ke res ked tek, és évi 10 fo rint bért fi zet tek a föl des úr -
nak a pa ti ka ál lí tá si en ge dé lyért, ezek azon ban en nek mind össze a hu szad rész -
ét. A gö rö gök az új pi a con árul tak, a ma gya rok ma rad tak a ré gin. 1693-ban a
ma gyar kal má rok több sé ge még fér fi volt, 1704-ben azonban már mind asszo -
nyok kezén voltak kalmár patikák. Õk valószínûleg nem sokban különböztek a
középkori budai, soproni kofáktól.33

A he lyi, ál lan dó ke res ke dõk egyes ka te gó ri á i nak el kü lö ní té se kor nem sza -
bad me re ven ra gasz kod ni a jogi szö ve gek szó hasz ná la tá hoz. Nem tet tek így a
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30 Ofner Stadtrecht i. m. 153., 154. §§.
31 1521: 6. tc. – Josephus Nicolaus Kovachich: Syllogae decretorum comitialium inclyti regni

Hungariae I. Pest 1818. 293.
32 A „foenerator” a ma gyar or szá gi la tin ság ban nem csak ’uzsorás’-t, ha nem ’kereskedõ’-t is je -

len tett, l. Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae – A ma gyar or szá gi kö zép ko ri la tin ság szó tá ra.
Bp. 1987. (a to váb bi ak ban: Lex. Lat. Hung.) „fenerator” szó cikk. Dél né met nyelv te rü le ten is rend -
sze re sen elõ for dult, hogy a tel je sen be vett te vé keny sé get foly ta tó pol gá ri ke res ke dõ ket né mely for rá -
sok ban az „üzér ke dõk”-kel (fürkäufer) együtt, mint egy an nak szinonímájaként em lí tet ték, l. Hans
Gerd von Rundstedt: Die Regelung des Getreidehandels in den Städten Südwestdeutschlands und
der deutschen Schweiz im späteren Mittelalter und im Beginn der Neuzeit (VSWG Beiheft 19.)
Wiesbaden 1930. 182. A „fenerator” és „fürkäufer” sza vak hasz ná la ta jól ki fe jez te a kö zép kor végi
tár sa da lom am bi va lens vi szo nyát mindenfajta kereskedelmi tevékenységhez.

33 Ma gyar Or szá gos Le vél tár U et C 41–22. (1693.), U et C Irregestrata 11–13. (1704).



kor tár sak sem. Bolt ja, azaz bol to zott he lyi sé ge pél dá ul volt a ka ma rás urak nak is,
és ezt is hasz nál ták üz let ként. 1440-ben egy ki rá lyi ok le vél azt írta egy el ado má nyo -
zott bu dai ház fek vé sé rõl, hogy „azok nak a bol tok nak a fel sõ vé gé nél fek szik, ahol a
posz tót szok ták el ad ni”.34 1475-ben az egyik bu dai pa ti kus há zá nak le írá sa kor fel so -
rol ták az épü let tar to zé kai, a szo bák, pin cék stb. kö zött a bol to kat is.35 A föld szin ti
he lyi sé gek va ló szí nû leg mind bol to zot tak vol tak, így maga az ut cá ra nyí ló pa ti ka is.

Az ál lan dó he lyi ke res ke de lem mel fog lal ko zó cso por tok kö zül a pa ti ká ri u -
sok kal és a pa ti kák kal rész le te seb ben kell fog lal koz ni. Fügedi Erik egy ki sebb
ta nul mány nak be il lõ láb jegy zet ben már fél év szá za da tisz táz ta e fo gal mat,
még is mind má ig sok kö rü löt te a fél re ér tés.36 A mai ma gyar nyelv már csak a
nyelv újí tás kori ’gyógyszerész’ és ’gyógyszertár’ ér te lem ben hasz nál ja e sza va -
kat, a kö zép ko ri és a kora új ko ri, mi több, sok új ko ri for rás ban fel buk ka nó „pa -
ti kus” és „pa ti ka” azon ban az ese tek túl nyo mó több sé gé ben nem mást, mint
’vegyeskereskedõ’-t és ’vegyeskereskedés’-t, el sõ sor ban ’fûszeres’-t je len tett.37

Ilyen, üz let ként mû kö dõ pa ti kák kal ta lál koz ha tunk pél dá ul a kö zép ko ri Óbu -
dán, Vi seg rá don, Sop ron ban, Po zsony ban, Zág ráb ban.38 Az An jou-ko ri ki rá lyi
szék he lyen, Vi seg rá don az egyik pa ti ka a vá ros „nagy ut cá já ban” (in magna
platea civitatis), va ló szí nû leg a vá ros pi a cán állt.39 Az óbu dai pa ti kát Nagy La -
jos any ja, Er zsé bet ki rály né épít tet te az óbu dai pi a con. A vi seg rá di és az óbu dai
pa ti kák bir to ko sai nem pol gá rok, ha nem elõ ke lõ ud var sze mé lyek: egy báró,
egy fõ pap és maga a ki rály né vol tak. A pa ti kák e he lye ken te hát ko moly épü le -
tek ben vol tak be ren dez ve, az üz let he lyi sé ge kért bi zo nyá ra nem ke vés bér le ti
dí jat fi zet tek a pa ti ku sok. 1494-ben és 1495-ben a ki rá lyi pa lo tá ban hasz ná la tos 
gyer tyá kat a bu dai pa ti ku sok tól vá sá rol ták. Egyi kük gya ko ri szál lí tó ja le he tett
az ud var nak, mert ki rá lyi pa ti kus nak (apothecario regio) ne vez ték a szám adás -
köny vek.40 A 18. szá za di Rozs nyón is ’vegyeskereskedés’ ér te lem ben hasz nál -
ták a „pa ti ka” szót.41 Ha szûk sza vú a for rás, sok szor nem le het pon to san el vá -
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34 „in superiore fine boltarum, ubi panni ven di consueuerunt” – Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri 
hely raj za i. m. II. 238. sz.

35 „simulcum stubis, cellariis, celleriourum fontis (!), bol tis, cameris et cancellis” – Végh A.:
Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. II. 342. sz.

36 Fügedi E.: Óbu da i. m. 13. (30. sz. jegyz.).
37 A 20. szá zad ele jén meg je lent ma gyar or szá gi la tin ság szó tá ra a szó nak csak a ’gyógy szer -

táros’ és a ’könyvtáros’ ér tel mét is mer te, l. An to ni us Bartal: Glossarium mediae et infimae latini -
tatis regni Hungariae. Lip cse–Bp. 1901. Az újabb szó tár már bi zony ta la nul hoz za a ’kereskedõ’ je len -
tést is, azon ban rosszul osz tot ta be a je len té sek alá az idé zett ada to kat, azt ott gyógy sze rész ként em -
lí tett apothecarius-ok na gyob bik ré sze ugyan is ke res ke dõ, l. Lex. Lat. Hung. „apothecarius” szócikk.

38 Fügedi Erik az óbu dai, Er zsé bet ki rály né ál tal emelt „patiká”-t ke res ke dõ csar nok nak gon -
dol ta, ez azon ban más vá ro sok ada ta i val össze vet ve alig ha le het sé ges, va ló szí nû leg egy sze rû en egy
kõ bõl épült üz let rõl volt szó, ahol el sõ sor ban fû szert árul tak.

39 Ma gyar Pál 1344-ben fe le sé gé re és le á nyá ra egy vi seg rá di pa ti ka tel két hagy ta, l. Anjoukori
ok mány tár I–VII. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyu la. Bp. 1878–1920. (a to váb bi ak ban: AO) IV.
479. Egy év vel ké sõbb Tatamér al kan cel lár el ad ta azt a le égett vi seg rá di ház hely ét, ahol ko ráb ban
pa ti ka volt, l. Bártfai Sza bó Lász ló: Pest me gye tör té ne té nek ok le ve les em lé kei 1002–1599. Bp. 1938. 
55., Mé szá ros Or so lya: A késõ kö zép ko ri Vi seg rád vá ros tör té ne te és hely raj za. Visegrád 2009. 84.

40 Johann Christian von Engel Geschichte des Ungerischen Reichs und seiner Nebenländer I.
Halle, 1797. 96., 170., 179.

41 1703-ban a fõ bí ró tin tát vá sá rolt a pa ti ká ban a vá ros ré szé re, l. Mikulik Jó zsef: Ma gyar kis -
vá ro si élet 1526–1715. Tör té ne ti ta nul mány. Rozs nyó 1885. 68.



lasz ta ni egy más tól a ’gyógyszerész’ ér tel mû „pa ti kus”-t a ’kereskedõ’-tõl. Két
bu dai adat arra utal, hogy ta lán nem is volt ak ko ra kü lönb ség köz tük. Az egyik, a
jog könyv már em lí tett meg jegy zé se, mely sze rint va sár nap csak gyógy szert árul -
hat tak, a má sik pe dig egy Ja gel ló-ko ri ok le vél, ami egy György nevû aromatarius
pa ti ká ját em lí ti.42 Az aromatarius azon ban nem a ke nõ csök mel lett más aro má kat
is ki ke ve rõ ’gyógyszerész’-t je len tett, ha nem ’fûszerkereskedõ’-t. Eb ben az ér te -
lem ben a kö zép ko ri Nagy sze ben ben és Bras só ban is ta lál ko zunk ve lük.43 A 16. szá -
zad elsõ év ti ze de i ben élt egyik bras sói aromatarius öz ve gye „patiká”-t tar tott
fenn.44 Ezek ben a bras sói pa ti kák ban az Er dély be ér ke zõ „ten ge ren tú li” fû sze re -
ket ki csi ben árul ták.45 A 15. szá zad kö ze pé rõl szár ma zó po zso nyi vám nap ló a „pa -
ti ka árui” (apotekerey) közt em lí tet te az ánizst, kálmost, galangát, azaz csu pa
gyógy nö vényt.46 A kö zép ko ri pa ti kák ban el vét ve ugyan kí nál tak gyógy szert is, az
áru kész let több sé gét azon ban nem ez tet te ki. 

A kora új kor ban a hegy al jai Sá tor al ja új hely me zõ vá ros ban, akár csak az
ugyan ah hoz az ura da lom hoz tar to zó Sá ros pa ta kon, a pi a con pa ti kák, ahogy a
ko ra be li for rá sok ír ták: „pa ti kács kák” ál lot tak.47 A 18. szá zad ban ezek töb bek
vol tak kö zön sé ges bó dék nál, mert egyi ké hez-má si ká hoz pin ce is tar to zott, né -
me lyik nek még pit va ra is volt. Ezek az üz le tek né hány mé szár szék kel és pék -
ség gel együtt két sor ban áll tak az új he lyi piac kö ze pén.48 1799-ben a pa ti ka-és
mé szár szék sort le bon tot ták, és a piac egy má sik he lyén épí tet ték fel újra, ott is
ma rad tak 1940-ig, ami kor vég leg fel szá mol ták õket.49 Igen csak ve gyes kí ná la -
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42 Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. II.589., 590. sz-ok.
43 Lex. Lat. Hung. „aromatarius” szó cikk.
44 Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. 1. B. Rechnungen aus dem

Archiv der Stadt Kronstadt, Rechnungen aus 1503–1526. Kronstadt 1886. 508., 531.
45 Pach Zsig mond Pál: A Levante-kereskedelem er dé lyi út vo na la a 15–16. szá zad for du ló ján.

Szá za dok 112. (1978) 1029.
46 Kováts Fe renc: Nyugatmagyarország áru for gal ma a XV. szá zad ban a po zso nyi harmincad -

könyv alap ján. Bp. 1902. (Tár sa da lom és gazdaságtörténti ku ta tá sok I.) 87. Az adat ra Weisz Bog lár ka 
hív ta fel a fi gyel me met, amit ez úton is kö szö nök.

47 A 17. szá zad ban biz to san áll tak pa ti kák az új he lyi pi a con. Ez után je len lét ük fo lya ma to san
ki mu tat ha tó az ur bá ri u mok ban. – „Most ( in 1689) pa ti ka be (!) ninczen, mert el pusz tul tak 1657.” – 
U et C 41–3.

48 1713: „a piaczi patikaban levö pincze tor ka mel lett valo ré szét és fel sõ két ág pinczejit” –
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár, Sá tor al ja új he lyi Le vél tár (to váb bi ak ban: SUL), Sá tor al ja új -
hely vá ros le vél tá ra, Ta nács ülé si jegy zõ könyv 1. (V.1.) 293.; 1721: „ujhelyi piattzon […] délrûl Bilczki 
Meny hért fele rész pa ti ká ja […] eszakrul ma guk a vevõ fe lek patikajok szomszedsagaikban levö
patikajokat” – uo. 366.; „piaczon levö fel patikajok es Bosnyak Fe renc patikaja szomszedsagaban
levöt” – uo. 367.; 1723: „s.allya ujhelyi piaczon napkeletrül [- - -] patikaja […] patikajokat alat ta levö
pinczejekkel edgyütt” – uo. 382.; 1733: „piaczi pa ti ká ját pit va rá val alat ta levõ pinczeéjével, délrül
mél tó sá gos ura ság pa ti ká ja […] mely alatt eöt ág pincze ta lál ta tik” – uo. 458. „patikajokat delrül
Gyöngyösiné patikaja” [észak ról szin tén egy pa ti ka] – uo. 461. 1734: „piaczon levõ pa ti ka he lyet […]
mel let te levõ föl det is felbetsültetvén” – uo. 465. 1760: U et C 214–14.

49 SUL Sá tor al ja új hely vá ros le vél tá ra, Protocollum juridicum oppidi S.A. Ujhely ab anno 1788.
(V.1.) 1789. szept. 2.: 17., 1794: 192.; S.A. Új hely várossa vét kek bün te tés érül való jegy zõ köny ve […] ab
anno 1796. (V.1.) 1799. szept. 17.: 333–6. Tér ké pi áb rá zo lá su kat az 1799. évi ál la pot l. Blasko, Joannes
Blasko: Map pa partem plateae oppidi Ujhely circa neoaedificatam ecclesiam r. catholicam situatae cum
aedificiis […] in medio plateae existentibus repraesentantes [1801] MOL S 11 No. 1486.; Tér ké pi áb rá zo -
lás az át he lye zés után: SUL Sá tor al ja új hely vá ros lt. Ve gyes ira tok (V.1) S.A Új hely várossában a te kin te -
tes kül dött ség je len té se sze rint ki kö ve zen dõ ne ve ze te sebb úttzáknak raj za Steiner Ádám v. mér nök ál tal. 
[1844] .Vég le ges le bon tá suk ra l. Bán kú ti Fe renc: Sá tor al ja új hely föld raj za. Sze ged 1941. 17.



tuk volt, az egyik ben sört mér tek, míg má sok ban a leg kü lön bö zõbb ap ró sá go -
kat.50 A mai „pa ti ka” és „pa ti kus” szó ugyan a régi, több ér tel mû, ugyan ilyen
ala kú sza vak ból szár ma zik, azon ban a „patiká”-nak és a „gyógy szer tár”-nak
ke vés köze volt egy más hoz. Ha a pa ti kák va ló ban el sõ sor ban gyógy szert elõ ál lí -
tó és áru sí tó üz le tek let tek vol na, ak kor mi ér tel me lett vol na an nak, hogy egy
egész sor ra való áll jon be lõ lük köz vet le nül egy más mel lett a kö zép ko ri Bu dán,
ami kor év szá zad ok kal ké sõbb is elég volt egyet len gyógy szer tár a bu dai Vár -
hegy la kó i nak? Mi köz ben szép szám mal so ra koz tak a pa ti kák a 18. szá zad végi,
négy ezer lel kes Sá tor al ja új he lyen, a vá ros nak ugyan ek kor elég volt egyet len
gyógy szer tár, amit latinul farmacopaenak neveztek.51

A pa ti ka, vagy bár mi lyen ál lan dó üz let, a ko ra új kor ban, akár csak a kö zép -
kor ban, a városiasodottság egyik leg biz to sabb kül sõ jele volt. 1704-ben a pa ta ki
és a to ka ji ura da lom ban csak a két ura da lom-köz pont ban és még két má sik vá -
ros ban: Sá tor al ja új he lyen és Tállyán áll tak pa ti kák, pe dig eze ken kí vül tar to -
zott még az ura dal mak hoz olyan te le pü lés, ame lyet me zõ vá ros nak te kin tet tek:
Telkibánya.52 Az oppidum, ma gya rul me zõ vá ros cím mel a 15. szá zad tól kezd ve
fel ru ház tak olyan te le pü lé se ket is, ame lyek csak néha kap ták meg ezt a mi nõ sí -
tés, egyéb ként ál ta lá ban fa lu nak tar tot ták õket. Erre leg in kább ak kor ke rült
sor, ha a te le pü lés nek volt heti vagy je len tõs éves vá sá ra.53 Az uta zó azon ban
azon nal ész re ve het te a kü lönb sé get az ilyen és a ko mo lyabb me zõ vá ros ok kö -
zött. Az elõb bi ek kö ze pén álló pi ac tér csak a hét egyet len nap ján, a pi a ci na pon
lett for gal mas, egyéb ként üre sen állt, az utób bi ak te rén azon ban e cél ra fel ál lí -
tott ál lan dó épü le tek ben, nem csak vá sá ri na po kon kí nál ták por té ká i kat a ke res -
ke dõk. A ran gos vá ro sok ban az ün nep nap ok ki vé te lé vel kõ bõl épí tett há zak ból
szol gál ták ki drá ga áru val a vá sár lót, az pe dig a fi ze tõ ké pes ke res let leg ma ga sabb 
szint jé nek, egy ben a leg ran go sabb vá ros nak szá mí tott, ha mind ez tel je sen el sza -
kadt a nyílt áru sí tás tól, és a ke res ke dõ sa ját há zá nak te ré ben folyt az adás-vé tel,
úgy, ahogy az pél dá ul a bu dai bol tos urak ese té ben is tör tént.

Az ál lan dó üz le tek tí pu sa it nem te kint het jük meg vál toz tat ha tat lan rend -
szer nek. Az egyé ni élet utak vál to za tos sá ga, az üz le ti sze ren cse for gan dó sá ga
sok köz tes hely ze tet te remt he tett, sõt, mint a tör té ne lem ben ál ta lá ban, e ka te -
gó ri ák hoz tar to zó sze mé lyek va ló já ban mind köz tes hely ze tek ben él tek. A sop -
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50 „aestimatio apotheculae pro epocillatione cervisiae deservienti” — 1778 (U et C 176-18);
„myropholiorum seu gasularum, in quibus feminae res minutiones distrahere solent, vul go patikak
nuncupatarum” — 1791 (SUL V.1.41).

51 Zemp lén me gye gyógy sze ré sze i nek 1767. évi össze írá sa: SUL, Zemp lén vm. ira tai, Szir -
may–Ka zin czy -fé le his tó ri ai ira tok (IV. 2001.b.) loc. 95. N. 35. A vá ros né pes ség szá má ra l. Ma gyar or -
szág tör té ne ti hely ség név tá ra. Zemp lén me gye (1773–1808). Össze ál lí tot ta Barsi Já nos. Bp. 1998. I.
252–253. Mi köz ben ma gya rul a „pa ti kács kák” a ’piaci bol tok’-at je len tet ték, az „apotéka” a ’gyógy -
szertár’-at. SUL, Sá tor al ja új hely vá ros lt. Sátor-Allya-Újhely várossa tör vé nyes jegy zõ köny ve […] ab 
anno 1796. 1796. febr. 26.: 1.

52 U et C 41–22. (1693), U et C Irregestrata 11–13. (1704). – A pa ta ki ura da lom ban még
Tolcsvát, Erdõbényét és Telkibányát te kin tet ték me zõ vá ros nak, 1703-ban azon ban ezek el vol tak zá -
lo go sít va (U et C 36–26.). 1704-ben Telkibányát már újra a pa ta ki ura da lom hoz tar to zó ként ír ták
össze, ez utób bi ur bá ri um ban sze re pel oppidumként. 1688-ban a pa ta ki ura da lom tar to zé kai kö zül
Sá ros pa ta kot, Erdõbényét, Tolcsvát és Új helyt ne vez ték oppidumnak (U et C 36–25.).

53 Csánki De zsõ tör té ne ti föld raj za óta va ló sá gos his to ri og rá fi á ja van a me zõ vá ros-fo ga lom ér -
tel me zé sé nek, l. Kubinyi A.: Vá ros fej lõ dés i. m. 8. skk.



ro ni árosok és egyes kéz mû ve sek, va la mint a ko fák kö zött ne héz kü lönb sé get
ten ni. A fo gal mak idõ be li vál to zá sa mel lett a he lyi sa já tos sá gok még je len tõ seb -
bek le het tek. A kö zép ko ri pa ti ku sok Bu dán jó mó dú kis ke res ke dõk vol tak, akik
kõ há zak ban él tek és dol goz tak, a ko ra új ko ri hegyaljai mezõvárosokban va ló já -
ban bódékban áruló kofáknak tekinthetjük õket.

A vá sár, a piac és a so ka da lom

A kö zép ko ri ke res ke de lem leg fon to sabb szín te rei a vá sá rok vol tak. A ma -
gyar „vá sár” szó irá ni ere de tû.54 A vá sár egyi ke az írott szö ve gek ben leg ré gebb -
rõl is mert ma gyar sza vak nak, elõ ször 1055-ben a ti ha nyi, az tán 1075-ben a
garamszentbenedeki ala pí tó le vél ben for dul elõ. A fo ga lom tör té ne ti ér te lem ben 
alap ve tõ en két egy más tól el té rõ in téz ményt ta kar: a he ten ként, a hét egy bi zo -
nyos nap ján meg ren de zett, vagy e nap hoz kö tõ dõ he ti vá sárt és az év bi zo nyos
nap já hoz kö tõ dõ, gyak ran ezt a na pot meg elõ zõ és kö ve tõ, meg ha tá ro zott szá -
mú napokon rendezett éves vásárt.

A mo dern min den na pi nyelv hasz ná lat, de a tu do má nyos ma gyar nyelv is
gyak ran al kal maz za a piac ki fe je zést a he ti vá sár ra, míg a vá sárt csak az or szá -
gos vá sá rok ra — szin tén egy mo dern ter mi nus technicusra — tart ja fenn. Újab -
ban azon ban két szer zõ is óvott a „piac” szó nak a ’hetivásár’ ér te lem ben tör té -
nõ hasz ná la tá tól.55 Ha a szó kö zép ko ri ér tel mét te kint jük, van is ér tel me en nek
az óva tos ság nak. A piac az olasz nyelv bõl — piazza — ke rült a ma gyar ba, és
olyan te ret je len tett, ami épü let tel volt kö rül vé ve, ál ta lá ban sík te rü le tet, olyan 
vá sár te ret, ahol el sõ sor ban a he ti vá sá ro kat tar tot ták. Elõ for dul ha tott az is,
hogy a pi ac nak sem mi köze nem volt a vá sár hoz: a „vár pi a ca” a vár ban fek võ
zárt te rü let re utalt, ahol azon ban soha nem zaj lott ke res ke dés. A tér tõl és idõ -
tõl el vo nat koz ta tott piac fo gal mát Turgot ho no sí tot ta meg a 18. szá zad ban, az -
óta hasz nál juk ’kereskedelmi for ma’ vagy ’kereskedelmi in téz mény’ ér te lem -
ben.56 Va ló já ban a tör té ne ti fo ga lom al ko tás szo ká sos prob lé má já ról van szó: a
múlt ban más ér te lem ben hasz nált szót hasz nál hat juk-e je len le gi ér tel mé ben,
vagy al kos sunk he lyet te egy má si kat? A „he ti vá sár” ki fe je zés annyi ban sze ren -
csés, hogy la ti nul jól is mert a ma gyar or szá gi for rá sok ban, szo kat la nul hat hat
azon ban azért, mert ezt az össze té telt a ma gyar nyelv ma már nem hasz nál ja. A 
kö zép ko ri ok le ve les for rá sok ban forum hebdomadale, azaz ’hetivásár’ vagy fo -
rum sollemne, azaz ’szokásos vá sár’ ki fe je zé sek kel ta lál ko zunk.57 A 19. szá zad
ele jén még ma gya rul is élt a heti vá sár szó össze té tel. Ezt hasz nál ta a Con -
scriptio Czyrakiana, ami kor így írt Gyergyószentmiklós vá sá ra i ról: „egy esz ten -
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54 TESZ „vá sár” szó cikk.
55 Weisz B.:Vá sár tar tás i. m. 884., ha son ló kép pen Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. 

I. 76. 
56 Hoock, J.: Markt und Märkte i. m. 424.; TESZ és Er dé lyi ma gyar szó tör té ne ti tár I–XII.

Szerk. Sza bó T. At ti la. Bu ka rest 1975–2005. (to váb bi ak ban: EMSZT) „piac” szó cikk.
57 Weisz B.: Vá sár tar tás i. m. 882.; Kubinyi A.: Bel ke res ke de lem i. m. 234. – A for dí tás hoz l.

Lorenz Diefenbach: Glossarium Latino–Germanicum mediae et infimae aetatis. Frank furt/ Main
1852. Nachdruck 1997. és Pá pai Páriz Fe renc: Dictionarium Latino–Hungaricum. Cibinii 1782. „so -
lemp nis” szó cikk ét. A ki fe je zés nem for dít ha tó „ün ne pi vá sár”-nak, mert a he ti vá sá ro kat nem ün -
nep nap okon tar tot ták.



dõ le for gá sa alatt 3 so ka da lom, s min den hé ten szom bat na pon he ti vá sár szo -
kott esni”.58 A nap ja ink ban gyak ran hasz nált he ti pi ac ki fe je zés nek azért van
ér tel me, mert ez megkülönböztetheti a napi piactól. A tanulmány a to váb bi ak -
ban a „hetivásár” kifejezést használja a kereskedelmi formára, a piacot és a pi -
ac te ret pedig — egymás szinonimájaként — arra a helyre, ahol azt tartani
szokták.

A mo dern nyelv ben a vá sár je len ti az éves vá sárt. Az érett kö zép kor ok le -
ve le i ben ezt a kö zép ko ri la tin ság ti pi kus több ta gú sá gá val, vagy la go san fe jez ték
ki: nundinae seu forum annuale-t em le get tek.59 A kö zép ko ri és a kora új ko ri
ma gyar nyelv ben a so ka da lom szót hasz nál ták en nek ki fe je zé sé re.60 Rá kó czi
Zsig mond nak a gyergyószentmiklósi vá sár ado mány ra vo nat ko zó ki rá lyi köny vi 
be jegy zé se a forum annuale ki fe je zést hasz nál ta la ti nul, a ma gyar for dí tás pe -
dig a so ka dal mat. Az „or szá gos vá sár” a kö zép kor ban is me ret len fo ga lom volt,
hasz ná la tát ezért ke rül ni kell, a to váb bi ak ban a ta nul mány ban az „éves vá sár”
és a „so ka da lom” szó egy más meg fe le lõ i ként sze re pel. A „vá sár” vagy „vá sár -
hely” szó a hely ne vek ben is meg je le nik, a Szé kely föl dön ilyen név a Ma ros vá -
sár hely és a Kézdivásárhely.61

A he ti vá sár

A ma gyar or szá gi vá sá rok ré gibb for má ja a he ti vá sár. Ha a kora Ár pád-ko -
ri ok le ve lek ben egy sze rû en csak a forum vagy a mercatus sza vak kal ta lál ko -
zunk, el sõ sor ban erre kell gon dol nunk. Az ál lam ala pí tás ko rá tól kezd ve va ló -
szí nû leg min den is pá ni szék he lyen és min den püs pö ki vá ros ban tar tot tak ilyet.
A ma gyar nyelv va sár nap sza va ’vásár nap’-ot je len tett, a leg ko ráb bi pi a co kat
ugyan is össze kö töt ték a va sár na pi is ten tisz te let tel. A 14. szá za di ma gyar kró -
nikaszerkesztmény egy ko rai ré sze sze rint I. Béla ezt át tet te a szom ba ti nap -
ra.62 A ren del ke zés azon ban nem ment át tel je sen a gya kor lat ba. A Szent Lász -
ló-ko ri sza bol csi zsi nat a vá sá ro zók sát ra i nak szét bon tá sá val, ma gya rul a vá sár
szét ker ge té sé vel pró bál ta bün tet ni a va sár na pi vá sá ro zást.63 Nem tud juk, hogy
a kö vet ke zõ év szá zad ban ho gyan ala kul tak a pi ac tar tá si szo ká sok, az azon ban
biz tos, hogy az Ár pád-kor vé gé rõl szár ma zó for rá sok ban már a hét min den nap -
ja, va sár nap tól szom ba tig be zá ró lag, elõ for dul mint he ti vá sá ri nap, ez az tán a
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58 Idé zi Gar da D.: Gyergyószentmiklós i. m. 73.
59 A szám ta lan, egyéb ként is tel je sen for mu la sze rû ok le ve les pél da fel so ro lá sa he lyett l. a Má -

tyás-ko ri kan cel lá ria formuláskönyvét: Martinus Georgius Kovachich: Formulae solennes styli. Pes -
tini 1794. 160. Az éves vá sár más, Ár pád-kor ban elõ for du ló el ne ve zé se it l. Weisz B.: Vá sár tar tás i. m.
883.

60 TESZ, EMSZT „so ka da lom” szó cikk. Ez utób bi gyûj té se kü lö nö sen gaz dag.
61 Kiss La jos: Föld raj zi ne vek eti mo ló gi ai szó tá ra I–II. Bp. 1988.4 (a to váb bi ak ban: FNESZ) I.

728., II. 103.; Sza bó G. Fe renc A vá sá ro zás em lé kei kö zép ko ri hely ség ne ve ink ben. Nyír egy há za 1998., 
a to váb bi név ta ni iro dal mat l. Weisz B.: Vá sár tar tás i. m. 886.

62 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. Ed. Ale xan der Domanovszky In: Scriptores rerum
Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum I–II. Ed. Emericus Szent -
pétery. Bp. 1937–1938. I. 358.; Györffy György: Ist ván ki rály és mûve. Bp. 1977. 335.

63 Lász ló III. 16. – Závodszky Le ven te: A Szent Ist ván, Szent Lász ló és Kál mán ko ra be li tör vé -
nyek és zsi na ti ha tá ro za tok for rá sai. (Füg ge lék: a tör vé nyek szö ve ge). Bp. 1904. (rep rint: Pápa
2002.). 160.



ké sõb bi ek ben sem vál to zott.64 A ké sõb bi kö zép kor ban a va sár nap egy ál ta lán
nem szá mí tott rend kí vü li he ti vá sá ri nap nak. Csak az 1387–1424 köz ti évek bõl
fenn ma radt új vá sár ado má nyok kö zött nyolc al ka lom mal for dult elõ, hogy az
ural ko dó va sár nap ra en ge dé lyez te a he ti vá sárt. E nyolc eset kö zül két szer is
egy há zi föl des úr, a sági pre mont rei pré post, il let ve a ti ha nyi apát ké ré sét tel je sí -
tet te a ki rá lyi ud var, ami kor e na pot je löl te ki vá sá ri nap nak.65 A vá sár tar tást
alig ha le he tett a va sár na pi szol gai mun ka vég zés ti lal ma alól ki ven ni, Ma gyar or -
szá gon azon ban hall ga tó la go san tu do má sul vet ték, és szél té ben gya ko rol ták.66 A
kü lön bö zõ he ti vá sá ri na pok a hely ség re jel lem zõ, tar tós sa já tos ság nak szá mí tot -
tak, és ko rán meg je len tek a hely ne vek ben is, leg több ször a nap neve + hely
össze té tel ben. A szer dai he ti vá sá ri nap ra uta ló te le pü lés név a Szé kely föl dön a
Csík sze re da és Nyárádszereda.67 

A he ti vá sá ri áru sí tás idõ tar ta ma kü lön bö zõ volt, a he lyi szo ká sok nagy
vál to za tos sá got ered mé nyez tek. A kö zép ko ri for rá sa ink a he ti vá sár le fo lyá sá ról 
csak rit kán tu dó sí ta nak. Két fõ for rás cso port jö het szá mí tás ba: a vá sár tar tást
ado má nyo zó ok le ve lek, ezek nagy több sé gét azon ban or szá go san egy sé ges for -
mu lák kö zött ál lí tot ták ki, a rész le tek rõl csak ki vé te les eset ben kö zöl nek ada to -
kat, és a pi a ci rend tar tás ok. Ez utób bi ak ból a kö zép kor ból csak ke vés áll ren -
del ke zé sünk re, több nyi re na gyobb vá ro sok ból, rá adá sul jó kö zép ko ri szo kás
sze rint úgy fog lal ták írás ba a szo ká so kat, hogy köz ben tu dott nak vet tek szá -
mos olyan kö rül ményt, ami rõl év szá zad ok kal ké sõbb már csak sej té se ink le het -
nek. A he ti vá sár ok nagy több sé gén egyet len na pon, a vá sá ri na pon folyt ke res -
ke de lem, még pe dig kora reg gel tõl több nyi re dé lig vagy ve cser nyé ig. Et tõl csak
né hány he lyen, a na gyobb vá ro sok ban tér tek el, ez ál ta lá ban azt je len tet te,
hogy az elõ zõ nap dél után ján már el kez dõd he tett a ki ra ko dás, pon to sab ban az
elõ zõ dél utá ni áru sí tás már a he ti vá sár sza bá lyai sze rint tör tént. Az esz ter go mi 
ér se ki vá ros ban szom bat volt a vá sá ri nap, de he ti vá sá ri áru sí tás nak mi nõ sült,
ha va la ki pén tek dél után kez dett el árul ni, szom ba ton pe dig egész nap ad -
tak-vet tek, Esz ter gom ban te hát va ló já ban más fél na pig tar tott a szom ba ti he ti -
vá sár.68 Tordaaknán ta lán két na pos volt a szom ba ti vá sár: ott pén tek reg gel tõl
szom bat es tig tar tó vá sárt en ge dé lye zett III. And rás.69 (Ez utób bi eset ben azon -
ban for rás nak van más ér tel me zé si le he tõ sé ge is, amit majd a vá sá ri sza bad ság
kap csán fej tünk ki.) Ha a vá sár nap ja na gyobb ün nep re vagy va sár nap ra esett,
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64 Weisz B.: Vá sár tar tás i. m. 887.; Kubinyi A.: Vá sá rok i. m. 55.
65 Ko má rom me gyei Lél és Csép, a Kö rös me gyei Ke reszt úr, a honti Ság, a Zala me gyei Ti hany,

a Zág ráb me gyei Pribics, a Sá ros me gyei Kapi nyert va sár na pi ado mányt, a sze pe si Leibic vá sá ri nap -
ját pe dig egy má sik nap ról tet ték át va sár nap ra, l. Zsigmondkori ok le vél tár I–XI. Össze ál lí tot ta
Mályusz Elem ér, Bor sa Iván, C. Tóth Nor bert, Neu mann Ti bor. Bp. 1951–2009. (to váb bi ak ban: ZsO)
I. 1434., II. 1915., 3087., 3773., 5869., VI. 212., 1146., 1706. sz-ok.

66 A va sár na pi mun ka vég zé si ti la lom alól csak szük ség hely zet ben le he tett el tér ni. Erre pél dá -
kat l. Bange, P.: Soziale Prägung von Dekalogerklärungen i. m. 257.

67 FNESZ I. 339.; II. 251.
68 Elenchus fontium historiae urbanae III/2. Ed. And rás Kubinyi. Bp. 1997. (a to váb bi ak ban:

Elenchus) 33.; Az Ár pád-há zi ki rá lyok ok le ve le i nek kri ti kai jegy zé ke I–II/4. Szerk. Szentpétery Imre, 
Bor sa Iván. Bp. 1923–1987. (a to váb bi ak ban: RA) 600. sz.

69 Ok le vél tár Ko lozs vár tör té ne te elsõ kö te té hez. Szerk. Ja kab Elek. Buda 1870. (a to váb bi ak -
ban: Ko lozs vár oklt.) 28.; RA 3755. sz.



ak kor csak a mise után le he tett el kez de ni az adás vé telt. Sop ron ban a kö zép kor -
ban elõ ír ták, hogy ha a he ti vá sá ri nap Nagyboldogasszony vagy az apos to lok
osz lá sá nak nap já ra esne, ak kor a mise elõtt és alatt nem le het áru sí ta ni a pi a -
con.70 A szász föl di Új egy ház me zõ vá ro sa 1589-ben úgy ka pott va sár na pi heti -
vásártartási jo got, hogy csak az is ten tisz te let vé gez té vel kez dõd he tett a ke res -
ke dés.71

A gyergyói szék 1726-ban úgy ren del ke zett, hogy nyá ron reg gel nyolc, té -
len ki lenc órá ig csak a vá ro si ak vá sá rol has sa nak a gyergyószentmiklósi pi a con,
az ör mé nyek és más ide ge nek pe dig csak ez után je len hes se nek meg ott. E ren -
del ke zés sel pró bál ták ele jét ven ni an nak, hogy az ör mé nyek a vá ro si ak elõl fel -
vá sá rol ják a he ti vá sár kí ná la tát.72 A gyergyószentmiklósi sza bá lyo zás nem volt
ere de ti ta lál mány, év szá za dos mód szert al kal maz tak a Gyergyó székiek.

A he ti vá sár idõ tar ta mát a kö zép kor ban a na gyobb vá ro sok ban két rész re
osz tot ták. A ko rai, azaz reg ge li, dél elõt ti órák ban az adás-ve vés csak szi go rú
sza bá lyok kö zött tör tén he tett, az ezt kö ve tõ órák ban vagy nap szak ban sza ba -
dab ban le he tett vá sá roz ni, csak hogy ak kor ra a fel kí nált áruk egy ré sze — vagy
akár a na gyob bik fele — már gaz dát cse rélt, és az áru sok egy ré sze is haza in -
dult. A kö zép kor és a ko ra új kor gon dol ko dá sa és nyelv hasz ná la ta a ko rai órák
kö tött for mák közt zaj ló vá sá rát te kin tet te a szû kebb ér te lem ben vett sza bad
vá sár nak. A kö zép kor em be re a szo ká sok mel lé szim bó lu mo kat ren delt. A ké sei 
kö zép ko ri for rá sa ink sze rint e vá ro sok ban vá sá ri zász ló ki tû zé sé vel je lez ték a
he ti vá sár kezdetét, a zászló levételével pedig a szabályokkal védett vásározás
végét.

A bu dai jog könyv sze rint he ti vá sá ri na po kon a bí ró nak ki kel lett tû zet nie
a vá ros sza bad vá sárt jel zõ zász la ját (der stat fan einen freyen margkt), és an nak 
„jó dé lig” ott kel lett ma rad nia, amíg a zász ló ki volt tûz ve, ad dig a ko fák nem
árul hat tak. Ha a zász ló be vé te le elõtt el kezd ték vol na az áru sí tást, por té ká ju -
kat el ko boz ták és még bír sá got is fi zet tek.73 A ren del ke zés ér tel me könnyen
meg fejt he tõ: a vá sá ri na po kon Bu dá ra se reg lõ pa rasz tok áru it a ko fák kora reg -
gel fel vá sá rol va, ké sõbb jó ko ra ha szon nal ad ták vol na to vább, ami azon ban fel -
haj tot ta vol na az ára kat, ezt pe dig a kö zép ko ri, ko ra új ko ri vá ro sok a leg ha tá ro -
zot tab ban el akar ták ke rül ni. A ren del ke zés te hát a köz ve tí tõ ke res ke de lem
kor lá to zá sá val kí ván ta el ér ni, hogy a bu da i ak ol csón jut has sa nak a szá muk ra
fon tos ter mé kek hez. A Habs burg-fenn ha tó ság alatt álló Schaffhausen 14. szá -
za di vá ros köny vé ben na gyon ha son ló ren del ke zés sel ta lál ko zunk: a ko fák csak
a vá sá ri ha rang meg hú zá sa után vá sá rol hat tak a pi a con ga bo nát, ak kor is csak
meg ha tá ro zott mennyi sé get. Dél né met te rü le te ken más hol is hoz tak ilyen in -
téz ke dé se ket, amelyek mind azt célozták, hogy megakadályozzák a kofák eset -
le ges gabonafelvásárlását.74

Sop ron ban a he ti vá sár nap ján sem nagy ban, sem ki csi ben nem volt sza -
bad más hol ke res ked ni, mint a pi a con. Ott ide ge nek mind ad dig nem vá sá rol -
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70 Sop ron vá ros II/2. 181.
71 Er dé lyi ki rá lyi köny vek 1–9. (1581–1610). 3. 179b–180. CD-ROM.
72 Gar da D.: Gyergyószentmiklós i. m. 51.
73 Ofner Stadtrecht i. m. 153.§.
74 Rundstedt, H. G. von: Die Regelung des Getreidehandels i. m. 185.



hat tak, amíg a he lyi ek meg nem vet ték a szá muk ra szük sé ges dol go kat. A vá ro -
si óra meg je le né se új idõ fo gal mat ho zott ma gá val. Ez után már a zász ló ki tû zé se 
és be vé te le — ami a sop ro ni ak szá má ra tör té nõ el adás kez de tét és vé gét je lez te
— má sod la gos lett. A zász lót most már az óra já rá sa sze rint kel lett be von ni,
azaz az ide ge nek nek reg gel ki len cig kel lett vár ni uk arra, hogy vá sá rol has sa -
nak. Sop ron ban a zász ló hasz ná la tát ki ki ál tás is kí sér te. A pi a ci rend tar tás ok
egy-egy el ej te tett mon da ta, néha csak pár sza va, be pil lan tást en ged a vá ro si
kor mány zat ide o ló gi ai vi lá gá ba is.75 A bu dai jog könyv sze rint egy ko ron Bu dán a 
kö zös ség — azaz a vá ros — ja vá ra hoz ták meg a ta ná csos urak azt a dön tést,
hogy a he ti vá sár nap ján a ko fák csak ké sõbb árul hat nak, azért hogy „háza
szük ség le te i re ki-ki a leg ked ve zõbb áron vá sá rol has sa meg azt az élel mi szert,
ami re szük sé ge van”. Az elõbb em lí tett ren del ke zé se ket Bu dán „régi, jó szo kás -
nak”, Sop ron ban „szo kás nak és sza bad ság nak” te kin tet ték.76 A kö zép ko ri sop -
ro ni vá sá ri sza bad ság nak te hát sem mi köze nem volt a „sza bad pi ac” mo dern fo -
gal má hoz, ép pen el len ke zõ leg, a sop ro ni ak elõ jo gá val kö rül bás tyá zott ke res ke -
dést je len tet te, ami az ide ge nek ol da lá ról néz ve kor lá to zás volt. A vá sá ri zász ló
ki tû zé sé re is me rünk ada to kat a 15. szá za di Po zsony ból és a ko ra új ko ri Lõ csé rõl 
is, ahol bi zo nyá ra több évszázados, a középkori múltban gyökerezõ szokásról
volt szó. A Pozsony megyei Szentgyörgyön még az újkorban is a hetivásárokon
egy kardot tartó kezet tûztek ki.77

A vá sá ri zász ló ki tû zé se a né met jog vi lá gá ban egé szen az új ko ri ke res ke -
del mi sza bad ság be ve ze té sé ig ál ta lá no san el ter jedt szo kás volt. Egy, a ha gyo má -
nyos vi lág szin te utol só pil la na tá ban ké szült en cik lo pé dia a pi a ci zász ló fo gal -
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75 Ru dolf Palme: Städtische Sozialpolitik bis zum 16. Jahrhundert. In: Staatliche, städtische,
betriebliche und kirchliche Sozialpolitik vom Mittelalter bis zum Gegenwart. Hrsg. Hans Pohl.
(WSWG Beiheft 95.) Stutt gart 1991. – Eberhard Isenmann 1988-ban meg je lent vá ros tör té ne ti össze -
fog la ló já ban — elõ dei, Below és Rundstedt meg ál la pí tá sa it kö vet ve — a vá ro si jog alap já nak a vá ro si
béke a és a köz jó fenn tar tá sát tar tot ta, me lyek kö zül az utób bit a ta ná csok el sõ sor ban a ke res ke de -
lem sza bá lyo zá sá val ér ték el. E cé lok kö ve té sé vel a kö zép ko ri vá ros messze meg elõz te az ál la mot,
ami csak a ko ra új kor ban vál lalt ma gá ra ha son ló fel ada to kat (Eberhard Isenmann: Die deutsche
Stadt im Spätmittelalter 1250–1500. Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirt -
scahft. Stutt gart 1988. 146., 388.). Né hány év ti zed del ké sõbb épp az el len ke zõ jét ál lí tot ta: ek kor a pi -
a ci rend tar tá so kat — némi meg szo rí tá sok kal — a ki épü lõ új ko ri ál lam fe lõl jövõ kez de mé nye zés nek
tar tot ta, a kvá zi mer kan ti lis ta gaz da ság po li ti ka he lyi tük rö zõ dé sé nek, me lyek sze rin te a csak a kö -
zép kor vé gén és a kora új kor ban jöt tek lét re (Eberhard Isenmann: Die Bedeutung der Sozial- und
Wirtschftsgeschichte für die Allgemeine Geschichte des Mittelalters. In: Sozial- und Wirt schafts -
geschichte. Arbeitsgebiete, Probleme, Perspektiven. [VSWG Beiheft 169.] Mün chen 2004. 522.). Az
eddig elõadottakból egyértelmûen kiderül, hogy Isenmann utóbbi megállapítása tévedés.

76 „Auch von gueter alter gewonhait durch des gemain nutz willen, das ein anderr man desterr 
pass in sein hauss kauffen müg von es sen dingen, was ym not ist…” — Ofner Stadtrecht i. m. 153.§.; 
„Es sol auch den gesten zu kauffen verpoten sein ünczt die gmain hie gekaufft ir notturfft”, „dasselb 
biß an neun ur hanngen lassen” — Sop ron vá ros II/2. 174., 191. Az ide ge nek szá má ra tör té nõ áru sí -
tás kor lá to zá sa mint szo kás és sza bad ság: Sop ron vá ros II/2. 194. A zász ló ki tû zé sé rõl a ké sõb bi sop -
ro ni ta ná csi ha tá ro za tok is ta nús kod nak, l. Sop ron vá ros II/2. 186. (1507), 191. (1523), 194. (1524), a
nyil vá nos (offelich) ki ki ál tást ez utób bi em lí ti. Az idõ fo ga lom vál to zá sá ra l. Csukovits Eni kõ: Óra -
hasz ná lat a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon. Tör té nel mi Szemle 34. (1992) 153–172.

77 Ki rály Já nos: Po zsony vá ros joga a kö zép kor ban. Bp. 1894. 203.; Ortvay Ti va dar: Po zsony
vá ros ut cái és te rei. A vá ros tör té ne te ut ca- és tér ne vek ben. Po zsony 1905. 596. és Demkó Kál mán:
Lõ cse tör té ne te I. Lõ cse 1897. 323.



mát tel je sen a kö zép ko ri sop ro ni ren del ke zés ér tel mé ben hasz nál ta.78 Bu dán,
Sop ron ban, Po zsony ban, Lõ csén — mi vel e te le pü lé sek sza bad ki rá lyi vá ro sok
vol tak — a vá ros zász la ját füg gesz tet ték ki. A 15. szá za di Ham burg ban, amely -
nek egyik pi a ca a hol stei ni gró fok hû bér ura sá ga alá tar to zott, a hol stei ni ezüst
csa lán le ve les cí mer rel dí szí te tett zász ló lo bo gott a vá sá ri na po kon.79 A vá sá ri
zász ló ki tû zé sé vel együtt járó vá sá ri elõ írá sok ra vo nat ko zó pél dá kat tu cat já val
le het gyûj te ni a kö zép ko ri Bi ro da lom ból. Egy 16. szá za di salz bur gi vá sá ri sza -
bály zat sze rint mind ad dig, amíg a zász ló ki volt tûz ve, az ide ge nek sem mi fé le
árut nem ve het tek az ot ta ni vá sár ban. A zász lót reg gel hat kor akasz tot ták ki,
és dél elõtt ti zen egy órá ig hagy ták kinn.80 A Szi lé zi á ból szár ma zó, a 17. szá zad
má so dik fe lé nek Ma gyar or szá gát és Er dé lyét be uta zó ma gyar Simplicissimus is 
fel jegy zett egy min den bi zonnyal na gyon régi vá sá ri elõ írást a ko ra be li Bor osz -
ló ból. E sze rint a vá ros ház mel let ti bor jú pi a con a mé szá ro sok mind ad dig nem
vá sá rol hat tak, amíg egy szal ma ka lap ki volt tûz ve. Ez idõ alatt csak a pol gá rok
ve het tek bor jút, ha a je let be vet ték, a pol gá rok és a mé szá ro sok szá má ra is
meg en ge det té vált a vá sár lás, amit azon ban még ez után is meg ne he zí tet tek
szá muk ra. A pi ac ra ugyan is csak úgy lép het tek be a mé szá ro sok, ha egy bi zo -
nyos ka bá tot ma guk ra öl töt tek. Így egy szer re mindig csak egy mészáros tar tóz -
kod ha tott a vásártéren, ha valamelyikük befejezte dolgát, továbbadta a kabátot 
céhtársának, ezért aztán gyakran elõfordult, hogy „egy kabát alatt” több borjút 
is vettek.81 

Az itt le írt, szim bó lu mok ban gaz dag bor osz lói szo kás — a ma gyar jog szo -
kás ok kal össze vet ve a régi né met jog már-már misz ti ku san túl szim bo li zált —
két elõ írást is öt vö zött. A vá sár ide jét két rész re bon tot ták: az elsõ rész alatt
csak a he lyi pol gá rok vá sá rol hat tak, a má so dik ban már a mé szá ro sok is. Azon -
ban a ké sõb bi órák ban is egy szer re csak egy mé szá ros al kud ha tott, hi szen ab ból a
ka bát ból, ami ben a bor jút ve het te, csak egy volt. A két elõ írás cél ja egy ér tel mû:
Bor osz ló ban — mint min den ha son ló vá ros ban — a le he tõ leg ala cso nyab ban akar -
ták tar ta ni a ga bo na után leg fon to sabb élel me zé si cikk nek szá mí tó hús árát. A
leggya ko ribb drá gí tó té nye zõ a fel vá sár lás — és a vele kéz a kéz ben járó, több
köz ve tí tõ be kap cso ló dá sá val járó — lánc ke res ke de lem volt. A tõ ke erõs mé szá ro -
sok könnyen fel vá sá rol hat ták vol na csak nem a tel jes vá sá ri kész le tet, és azu tán õk 

16 TRINGLI IST VÁN

78 Marktfahne: „zász ló, me lyet egyes he lye ken he ti- vagy éves vá sá ro kon ki tûz nek, és mely nek
be vé te le után sza bad csak a fel vá sár lók nak élel mi szert és más szük sé ges cik ke ket ven ni ük, ne hogy
ko rai fel vá sár lá suk kal ezek ára it fel hajt sák.” – Johann Georg Krüntiz: Oekonomische Encyklopädie
oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft in alpahbetischer Ordnung
1773–1858. 

79 Az 1497-ben ké szült áb rá zo lást l. Lehe, E. von: Die Märkte Hamburgs i. m. 3. sz. ábra és 19.
80 A[bdon] G[eorg] Pichler: Salzburgische Marktordnungen. Beiträge zur Kenntniss der mittel -

alterlichen Gesetzgebung und früheren Zustände überhaupt. Aus einem XVI. Jahrhunderte ange -
hörigen salzburgischen Copialbuche mitgetheilt. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts quellen 9.
(1853) 397.

81 Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus, vorstellend seinen wunderlichen Lebenslauf
und sonderliche Begebenheiten gethaner Räisen. Nebenst wahrhafter Beschreibung des vormals im
Flor gestandenen und öfters verunruhigten Ungerlands, sodann dieser Ungarischen Nation Sit ten,
Gebräuch, Gewohnheiten und führenden Kriege. H. n. 1683. 39., ma gya rul l. Ma gyar Simpli cissi -
mus. Ford. Var jú Elem ér. (Au ro ra IV.) Bp. 1956. 41.



dik tál ták vol na az ára kat, ma gya rul drá gí tot tak vol na. Ezt pró bál ták ki küsz öböl -
ni ez zel az elõ írás sal. Az ál ta lá nos sza bály volt, hogy a pol gá rok csak annyit vá -
sá rol hat tak, ami sa ját el lá tá suk ra kel lett, így az õ spe ku lá ci ós célú vá sár lá suk -
tól nem kel lett tar ta ni, ezért en ge dé lyez tek ne kik elõ vá sár lá si jo got. Jog gal vet -
het jük el lent, hogy mar hát sen ki sem vá gott ott hon, így az ál lat tal vé gül is min -
den ki a mé szá ro sok hoz for dult, s azt is könnyû be lát ni, hogy egy-egy gaz da gabb 
es kü võt le szá mít va, alig ha fo gyott el egy pol gár csa lád ott ho ná ban pár nap alatt
egy egész bor jú, te hát a pol gá rok ál tal meg vett hús na gyob bik ré sze ott ma radt
a mé szá ro sok nál, akik az tán ma guk mér ték ki. A bor jút le vá ga tó és a fe les le ges
húst el adó pol gá rok nak bi zo nyá ra némi hasz nuk is ke let ke zett, a vá ro si ta nács
azon ban úgy ítél te meg, hogy ez az el já rás még min dig ala cso nyab ban tart ja a
hús árát, mint ha a bor osz lói vá sár ra haj tott mar hák túl nyo mó ré szét azon nal a
mé szá ro sok ven nék meg. Az alap ve tõ élel mi sze rek kel fog lal ko zó ipa ro sok ke -
res ke del mi te vé keny sé gét igen vál to za tos mó don, na gyon sok he lyen kor lá toz -
ták. Dél né met te rü le te ken a ga bo na ke res ke de lem ben ér de kelt mol ná rok és pé -
kek túl zott fel vá sár lá sát gá tol ták meg ha son ló mód sze rek kel.82

Nem min den vá sá ron biz to sí tot tak a vá sár kez de tén kü lön le ges ki vált sá -
go kat a he lyi ek nek. A vá sá ri zász ló ra vo nat ko zó ma gyar or szá gi ada tok — ha -
bár nem egé szen egy ér tel mû ek — a he ti vá sár ok ra vo nat koz nak, míg a bi ro dal -
mi ak a he ti- és az éves vá sá rok ra egy aránt. Ma gyar or szá gon a he ti vá sár ok biz -
to sí tot ták a vá ro sok min den na pi el lá tá sát, így csak azo kon volt szük ség a he lyi
pol gár ság ér de ke it szol gá ló sza bá lyo zás ra, az éves vá sá rok azon ban már rész -
ben a tá vol sá gi ke res ke de lem ér de ke it szol gál ták, ahol a he lyi ek egy szer re je -
len tek meg el adó ként és ve võ ként, így a vá ros pol gá ra i nak ke res ke del mi ér de -
ke it sér tet te volna, ha azokon is érvényesítették volna a reggeli idõszakban
elõvételi jogukat.

Ma gyar or szág gaz da sá gi hely ze te is a köz re ját szott ab ban, hogy nem ala -
kult ki olyan, a he lyi ek szá má ra ked vez mé nye ket biz to sí tó, ki ter jedt sza bály -
rend szer, mint a Bi ro da lom ban. E sza bá lyok el sõ sor ban a me zõ gaz da sá gi ter -
mé kek re, azon be lül is fõ leg ga bo ná ra és hús ra vo nat koz tak.83 Dél né met vi dé -
ke ken is csak azok ban a vá ro sok ban kor lá toz ták a ga bo na ke res ke del met, ame -
lyek ma guk nem ter mel ték meg a szá muk ra szük sé ges ga bo nát, ahol a he lyi
ter me lés el lát ta te le pü lést és kör nyé két, sõt még fe les le ges is kép zõ dött, ott ter -
mé sze te sen nem hoz tak ilyen in téz ke dé se ket.84 A ma gyar vá sá rok je len tõs ré -
szét olyan fa lu si as te le pü lé se ken és me zõ vá ros ok ban tar tot ták, ahol az ipa ro -
sok egy ré sze is ál lan dó me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tott, a la kos ság
több sé ge pe dig vég képp ez zel fog la la tos ko dott. Ilyen he lyek vá sá ra in élel mi -
szer bõl a kí ná la ti ol dal erõ sebb volt, mint a ke res le ti. A cél itt az volt, hogy ve -
võt ta lál ja nak a mar há nak és ga bo ná nak, nem pe dig az, hogy a le he tõ leg ol -
csóbb szin ten tart sák a nem túl bõ kí ná la tot. Ma gyar or szá gon va ló szí nû leg
nem csak a nyu ga ti hoz ké pest szû kö sebb for rás hely zet mi att ta lál ko zunk jóval
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82 Rundstedt, H. G. von: Die Regelung des Getreidehandels i. m. 147.
83 Below, G. von: Probleme der Wirtschftsgeschichte i. m. 81.
84 Rundstedt, H. G. von: Die Regelung des Getreidehandels i. m. 5.



kevesebb, a he lyi ek nek különleges jogokat biztosító vásári elõírásokkal, hanem
amiatt is, mert itt sokkal kevesebb helyen kellett ilyen szabályokat alkotni. 

E sza bá lyo kat két té nye zõ hív hat ta élet re: ha a vá sár nak he lyet adó te le -
pü lés olyan vi dé ken fe küdt, ahol ala csony volt a ter més át lag és ke vés ál la tot le -
he tett tar ta ni, il let ve ott, ahol a te le pü lés la kos sá gá nak je len tõs ré sze nem ter -
mel te meg a maga szá má ra szük sé ges élel mi szert. A vá sá ri sza bály za tok egy -
szer re tu dó sí ta nak a vi dék me zõ gaz da sá gi ter me lõ ké pes sé gé rõl, va la mint a vá -
ro si tár sa da lom és a vá ros gaz dál ko dás vi szo nya i ról. A he ti vá sár elsõ fe lé nek kü -
lön le ges szo ká sai azon ban ko ránt sem ma gya ráz ha tók me cha ni ku san. Bu dán a
vá sá ri zász ló nak az ál ta lá nos né met szo ká sok tól el té rõ je len té se volt; a ma gyar
fõ vá ros ban nem til tot ták ki az ide ge ne ket a Szent György-pi ac ról a ked di, majd
szer dai reg ge li órák ban, ha nem csak a ko fá kat nem en ged ték áru sí ta ni. A vá ro -
si ta nács nem a ke res le tet kor lá toz ta, ha nem a kí ná la tot pró bál ta nö vel ni, hi -
szen a ko fák nél kü li piac a kör nyék pa raszt jai szá má ra csá bí tó le he tett. Buda
két ség te le nül ked ve zõ me zõ gaz da sá gi adott sá gú te rü let kö ze pén fe küdt, a pol -
gá rok egy ré sze föl det is mû vel te tett, mind emel lett azon ban igen nagy volt a
tár sa dal mi mun ka meg osz tás, azaz a la kos ság nagy ré sze nem maga ter mel te
meg min den na pi be te võ fa lat ját, még is meg en ge dõbb pi a ci sza bály za tot al kot -
tak, mint a sop ro ni ak, akik a né met jog ál ta lá nos sza bá lya i hoz iga zod tak.85 En -
nek oka a vá ros sa já tos hely ze te le he tett. A ki rá lyi szék hely kö zel sé ge mi att
már ak kor is több báró és ud va ri szol gá la tot el lá tó ne mes lak ha tott a vá ros fa lai 
kö zött, ami kor még Vi seg rá don szé kelt az ud var. A 15. szá zad ele jén az ud var
Bu dá ra köl tö zé se vég képp for du la tot ho zott a vá ros éle té ben. Ez után a vár he -
gyi ház tu laj do nos ok kö zel egy har ma da ne me si szár ma zá sú volt. A ház tu laj do -
nos ne me sek bi zo nyos te kin tet ben vá ro si jog ha tó ság alá tar toz tak, õk a pi a ci
vá sár lás kor nem szá mí tot tak ide gen nek.86 Szin te min den bá rói csa lád nak volt
Pest vagy Pi lis me gyé ben egy-egy ki sebb bir to ka, ami bõl bu dai ud va rát el lát -
hat ta, az ud va ri nemesek azonban ilyennel csak elvétve rendelkezhettek, az
pedig állandó összetûzésekhez vezetett volna, ha az õ hátrányukra biz to sí tot -
tak volna a polgároknak vásárlási elõnyöket.87 Budán részben ezért érhették be 
a hetivásár szabályozását a kofák vásári árusításának korlátozásával.

A tár no ki jog nak a ke res ke de lem re vo nat ko zó sza bá lyai a he ti vá sár két
rész re osz tá sá ról nem szól tak, ezt min den vá ros a sa ját ha tás kör ében in téz te.
Azt azon ban elõ ír ták, hogy vá ro si pol gá rok ide ge nek szá má ra nem vá sá rol hat -
tak úgy árut, mint ha ma guk nak ven nék, ide gen ide gen nel a vá ros ban nem köt -
he tett üz le tet, ha nem csak hely be li vel, ide ge nek a fel kí nált bõr mennyi sé gé nek
csak a ne gye dét vá sá rol hat ták fel, ide ge nek két már ka ér ték alatt nem ke res -
ked het tek, ha ide gen ke res ke dõ nem tud ta el ad ni tel jes áru kész let ét, a ma ra dé -
kot nem ad hat ta el há zi gaz dá já nak, a fel vá sár lást a vá ros tíz mér föl des kör ze té -
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85 A pol gá rok föld bir tok lá sá ra és rész vé tel ük re a kör nyék me zõ gaz da sá gá ban l. Kubinyi A.: Bu -
da pest tört. 59. skk. és Tringli Ist ván: Pest me gye a késõ kö zép kor ban in: Pest me gye mo nog rá fi á ja
I/2. Szerk. Tor ma Ist ván, Zsol dos At ti la Bp. 2001. 77., 139. 

86 Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. I. 318. skk.
87 Kubinyi A.: Bu da pest tört. i. m. 35., Tringli I.: Pest me gye i. m. 93.



ben el til tot ták.88 Az elõ írá sok a leg je len tõ sebb kö zép ko ri ma gyar te le pü lé sek re,
a tár no ki vá ro sok ra vo nat koz tak. A tár no ki jog e fe je ze tei tel je sen meg fe lel tek a 
kö zép ko ri vá ros gaz dál ko dás szo ká sos kö ve tel mé nye i nek: a köz ve tí tõ ke res ke -
del met akar ták vissza szo rí ta ni, a he lyi el lá tást a le he tõ leg ol csób ban biz to sí ta ni 
és a he lyi kis ke res ke dõ ket meg vé de ni. A 16. szá zad ban ke let ke zett po zso nyi
jog könyv min den fé le fel vá sár lást meg til tott.89 Eh hez ha son ló sza bá lyok kal a
Bi ro da lom ban rend sze re sen ta lál koz ha tunk, volt azon ban egy fon tos kü lönb ség 
a né met és a ma gyar sza bá lyok elõ írá sok kö zött: míg Né met or szág ban ezek a
he lyi el lá tást és ke res ke del met védõ in téz mé nyek ki emelt je len tõ sé get tu laj do -
ní tot tak az alap ve tõ élel mi sze rek nek, Ma gyar or szá gon er rõl azon ban – leg -
alább is ebben a forrásban - nem esett szó, valószínûleg azért, mert itt bõvében
voltak e terményeknek. Jellemzõ módon a tárnoki jog kereskedelmet sza bá lyo -
zó fe je ze tei egyetlen helyben megtermelt termék védelmét említették, a nyers
bõrét.

A „sza bad vá sár zász la ja” Bu dán és több más, ha son ló vá ros ban nem a vá -
sár ele jét és vé gét je len tet te, ha nem csak a vá sár kez de ti sza ka szá nak idõ tar ta -
mát je löl te. A vá sár a zász ló be vé te le után is sza bad volt, csak ak kor már az ál -
ta lá nos vá sá ri sza bad ság — azaz ki vált ság — sza bá lyai ér vé nye sül tek, a he lyi
ki vált sá gok egy ré sze — el sõ sor ban a he lyi ek elõ vá sár lá si joga — pe dig ak kor
már nem volt érvényben.

A he ti vá sár hely szí ne a piac, vagy újabb szó val a pi ac tér, ami nek év szá zad -
okon ke resz tül rög zült he lye volt a te le pü lé se ken.90 Az ese tek túl nyo mó több sé -
gé ben ez a hely ség köz pont ja, a piac utca a Fõ utca, a piac tér pe dig a Fõ tér.91 A
piac a te le pü lés kép meg ha tá ro zó ele me, sok szor ele ve eh hez szab ták a vá rost.92

A piac köz pon ti funk ci ó já ból fa ka dó an nem csak áru sí tás ra szol gált. Több nyi re
ott állt a plé bá nia temp lom, vagy va la mi lyen más temp lom, így a kör me ne te ket
is ott tar tot ták, igaz, ilyen kor az áru sí tás szü ne telt. Ami kor a 14. szá zad vé gé -
tõl kezd ve a leg je len tõ sebb ma gyar vá ro sok fel épí tet ték elsõ vá ros há zá i kat,
azok is ott kap tak he lyet. A pi ac té ren a leg kü lön fé lébb nyil vá nos ese mé nyek
tör tén tek. Töb bek kö zött a vá sár te re ken hir det ték ki az új vá sá rok lé te sí té sét
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88 Az em lí tett pár hu za mos he lyek (T: Tavernikalrecht, U: új la ki jog könyv): T I. 20. – U I. 20., T 
I. 22. – U I. 22., T 23. – U 23., T 25. – U 24., T 30. – U 29. A fel vá sár lás tíz mér föl des ti lal mát csak az
új la ki jog könyv 38. fe je ze te tar tal maz ta.

89 „Sol man kain Fuerkauff gestatn.” – Ki rály J.: Po zsony vá ros joga i. m. 410.
90 Hans Planitz: Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunft -

kämpfen. Graz–Köln 1954. 89. és 190.; Isenmann, E.: Die deutsche Stadt i. m. 61. skk.
91 Sá tor al ja új he lyen a vá rost ke resz tül sze lõ észak–déli irá nyi út ki szé le se dé sét év szá zad okon

ke resz tül pi ac nak, De rék ut cá nak, nagy pi ac nak, Piac ut cá nak, Fõ tér nek, Fõ ut cá nak ne vez ték, l.
Kováts Dá ni el: Sá tor al ja új hely ar cu la ta az ut ca ne vek tük ré ben. Széphalom 14. (2004) 238., Uõ: Sá -
tor al ja új hely hely ne vei és tör té ne ti to pog rá fi á ja. Sá tor al ja új hely 2008. 147., 162., 247. – Ugyan ez zel a 
név adás sal ta lál ko zunk egy má sik hegy al jai vá ros ban, Tolcsván is, ahol egy 1762. évi me gyei vizs gá -
lat je len té sé ben ezt ol vas hat juk „el men tünk a De rék avagy tolcsvay Nagy-uczában” – SUL, Zemp lén
vm. ira tai, Szirmay–Ka zin czy -fé le his tó ri ai ira tok (IV–2001.b.) fasc. 189. N. 112. A „de rék” szó régi
,’fõ’ ér tel mû je len té se máig él a de re kas ki fe je zés ben. A Székelyföldön ugyanebben az értelemben
használták például a „derékszék” szót.

92 Szen de Ka ta lin: Vá ro si gaz dál ko dás a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon. In: Kö zép ko ri ma gyar gaz -
da ság tör té net i. m. 438.



is.93 A ma gyar jog ban a 13. szá zad vé gén egy 1486-ig, Szla vó ni á ban pe dig még
to vább élõ in téz mé nye fej lõ dött ki az idé zés nek, az úgy ne ve zett háromvásári ki -
ki ál tás (trina forensis proclamatio).94 En nek so rán az idé zést és a vele együtt
járó, úgy ne ve zett meg in tést há rom egy mást kö ve tõ pi a con, eset leg so ka dal mon
nyil vá no san vé gez ték el.95 Turóci Já nos, a Má tyás-ko ri tör té net író a dél vi dé ki
lá za dók, az úgy ne ve zett har minc két vi téz és Hu nya di Lász ló ki vég zé sé nek el be -
szé lé se kor mond ta el, hogy a bu dai ki vég zé sek szo kott he lye a Szent György
piac (platea Sancti Georgii) volt.96 A kora újkorban Sátoraljaújhelyen a pi ac té -
ren állt a kaloda, ahova hetivásári napon is bezárták az elítélteket.97

A kö zép kor ban a te le pü lé sek túl nyo mó több sé gén he ten te egy szer tar tot -
tak he ti vá sárt, egy hé ten két vá sá ri nap csak rit kán for dult elõ, ál ta lá ban a na -
gyobb vá ro sok ban. Az or szág fõ vá ro sá ban, Bu dán a kö zép kor vé gén szer dán és
szom ba ton volt he ti vá sár, Óbu dán csü tör tö kön, Pes ten ked den.98 Ko lozs vá ron
1514-ig csü tör tö kön tar tot tak he ti vá sárt, a Dó zsa-fé le pa raszt há bo rú esz ten de -
jé ben az tán két újabb nap ra: hét fõ re és szom bat ra is kap tak en ge délyt.99 A má -
so dik vá sá ri nap tar tá sa a vá ro sok több sé gé ben az új kor ban kez dõ dött.100

A kö zép kor ban tar tott ket tõ vagy több he ti vá sá ri nap he lye fon tos ada to -
kat szol gál tat hat a vá ro sok te rü le té nek ki ala ku lá sá ra. Ha egy vá ros ban rég óta
két he ti vá sá ri nap volt, ak kor gyak ran nem ugyan azon he lyen tar tot ták, azaz a
vá ros nak két pi ac te re volt. A két vagy még több pi ac tér és a kü lön bö zõ na po kon 
zaj ló vá sá ra ik az egyik leg biz to sabb je lei an nak, hogy egy hely ség több te le pü -
lés bõl vagy településrészbõl állt össze.

A két bu dai he ti vá sá ri áru sí tás nak két kü lön bö zõ piac adott te ret. A szer -
da it a Szent György pi a con, a szom ba tit a Vár hegy túl só fe lén, a Má ria Mag dol -
na-temp lom kö rül tar tot ták. A két he ti vá sá ri nap és a két pi ac tér a vá ros ala pí -

20 TRINGLI IST VÁN

93 „et haec volumus per fora et alia loca publica , ubi necesse fuerit, palam et manifeste facere
proclamari” — Kovachich, M. G.: Formulae i. m. 161. — Ami kor az oszt rák–mor va ha tá ron álló Retz
vá ro sa éves vá sár tar tá si jo got ka pott, en nek ki hir de té sét is kér te az oszt rák ud var mes ter Sop ron vá -
ro sá tól, l. Sop ron vá ros I/2. 38. 

94 Haj nik Imre: A ma gyar bí ró sá gi szer ve zet és per jog az Ár pád- és a ve gyes-há zi ki rá lyok alatt. 
Bp. 1899. 199.

95 A Má tyás-ko ri formuláskönyvbe csak a hiteleshelyi je len tést vet ték fel, l. Kovachich, M. G.:
Formulae i. m. 264., 270.

96 Johannes de Turocz: Chronica Hungarorum I. Tex tus Ed. Eliasbeth Galántai, Julius Kristó.
Bp. 1985. 212., 279., for dí tá sát l. Thuróczy Já nos: A ma gya rok kró ni ká ja. Ford. Hor váth Já nos. Bp.
1978. (Bibliotheca Historica) 333., 436.

971620: „egy hetfeo nap, migh az vasar al” – SUL Sá tor al ja új hely vá ros lt. Ta nács ülé si jegy zõ -
könyv 1. 95. 1794: „az vá ros piaczán az oszlopp mel lett egy órá ig kö töz ve áll ván” – SUL Sá tor al ja új -
hely vá ros lt. Protocollum juridicum oppidi S.A. Ujhely […] ab anno 1788. 87.

98 Kubinyi A.: Bu da pest tört. i. m. 45. – A ked di pes ti pi a ci nap ra l. Kovachich, M. G.: Formulae 
i. m. 264.

99 Rüsz Fogarasi Eni kõ: Ko lozs vár vá sá ros nap jai. In: Oraºe ºi orãºeni – Vá ro sok és vá ros la kók. 
Szerk. Ionuþ Costea et al. Cluj–Napoca 2006. 368–374.

100 Sá tor al ja új he lyen hét fõn volt he ti vá sá ri nap egé szen 1771-ig, ami kor a vár me gye a ked di és 
a pén te ki pi a co zást el nem ren del te. A hét fõi vá sá ri nap ra l. a vá ros 1261. évi pri vi lé gi u mát
(Elenchus 53.), a leg ré gibb vá ros könyv 1617. évi tö re dé két („az vasar vambannis hetfeö nap, va la -
mi az biro kezehez megien”) és az 1620. évi be jegy zé sét: SUL Sá tor al ja új hely vá ros lt. Ta nács ülé si
jegy zõ könyv 1. (V.1) 95. Az új pi a co zá si ren de le tet l. SUL Zemp lén vár me gye köz gyû lé si jegy zõ -
köny vei (IV. 2001.a.) 63. 760. 



tá sá ra ve zet he tõ vissza. Bu dát IV. Béla úgy tet te vá ros sá, hogy egy újabb mon -
gol tá ma dás tól tart va, a Duna jobb ol da lán álló hegy re fel te le pí tet te a bal ol da -
lon lakó Pest túl nyo mó részt né met la kó it. A pes ti ek vit ték ma guk kal a vá ros
ne vét, a vá ros ki vált sá ga it, sõt a ked di vá sá ri na pot is. A vá ros ok le ve lek ben
hasz nált neve az egész kö zép kor fo lya mán Pestújhegy vára (castrum novi mon -
tis Pestiensis) volt, a bu da i ak szá mon tar tot ták azt is, hogy õk a régi pes ti ki -
vált ság le vél sze rint él nek. A pes ti né me tek a hegy déli ré szén te le ped tek le, a
Nagyboldogasszony plé bá nia temp lom kö rül, itt állt pi ac te rük is. Va la mi kor a
14. szá zad má so dik fe lé ben a ked di pi a ci na pot át he lyez ték szer dá ra, min den
bi zonnyal azért, hogy ne es sen egy nap ra a pes ti he ti vá sár ral. Ezt ural ko dói
hoz zá já ru lás nél kül nem te het ték meg, ez az ok le vél azon ban Buda vá ros le vél -
tá rá val együtt el pusz tult. A hegy észa ki ol da lá ra ma gya rok köl töz tek, plé bá nia -
temp lo muk a Má ria Mag dol na temp lom lett, ott tar tot ták szom ba ti he ti vá sá ru -
kat. A he ti vá sá ri nap és a ’hely’ szó össze té te lé vel a kö zép kor ban nem csak önál -
ló te le pü lé se ket, ha nem te le pü lés ré sze ket is il let tek. A név adás ban ki fe je zõ dõ
tör té nel mi em lé ke zet még a 16. szá zad ban is fenn tar tot ta a ked di pi a ci nap em -
lé két a Kedd hely név ben, ami a Szent György piac déli ré szén volt, en nek szi no -
ni má já ra a pi ac tér va la mi vel észa kabb ra esõ ré szét a szer dai pi a ci nap ról egy -
sze rû en Szer dá nak ne vez ték. Az észa ki pi ac te ret, sõt egész kör nyé két még a tö -
rök kor ban is Szom bat hely nek hív ták. A vá ros ala pí tá sá ban a né me te ké volt a
meg ha tá ro zó sze rep. Ugyan úgy ahogy a ma gya rok plé bá ni á ja csak a 15. szá zad -
ban füg get le ne dett a németekétõl, ahogy a magyarok csak a ebben a században
kaptak a budai városvezetésben egyenlõ jogokat a németekkel, piacuk is el ma -
radt a németekétõl, hiszen nincs adatunk arra, hogy állandó üzletek álltak
volna itt.101 

Sze ge det a kö zép kor vé gén, 1498-ban so rol ták vég le ge sen a sza bad ki rá lyi
vá ro sok közé.102 A ki fe lé egy sé ges nek lát szó vá ros va ló já ban há rom kü lön bö zõ
te le pü lést ta kart, a szû kebb ér te lem ben vett Sze ge det, to váb bá a ké sõb bi Fel -
szegedet és Al sze ge det: ezek csak a kö zép kor vé gén forr tak össze egy sé ges vá -
ros sá.103 A há rom hely ség mind egyi ké nek meg volt a maga pi a ca és a sa ját he ti -
vá sá ri nap ja. A 14. szá zad ele jén két he ti vá sárt már biz to san tar tot tak: egyet a
vár al jai te le pü lés pi a cán, egyet pe dig a fel sõbb pi a con, azaz Felszegeden — ami -
rõl a 15. szá zad vé gén azt mond ták, hogy a Lat rán ut cá ban zaj lik —, 15. szá za di 
ada tok ból kö vet ke zõ en az elõb bit hét fõn, az utób bit csü tör tö kön. 1459-ben az -
tán Al sze ged is he ti-vá sár tar tá si jo got ka pott, ezt az obszervánsok Havi Bol -
dogassszony temp lo ma elõtt szer dán ként ren dez ték. Leg ké sõbb a 15. szá zad
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101 Györffy György: Bu da pest tör té ne te az Ár pád-kor ban. In: Bu da pest tör té ne te I. Szerk.
Gerevich Lász ló. Bp. 1975. passim; Kubinyi A.: Bu da pest tört. i. m. passim; Györffy György: Az Ár -
pád-ko ri Ma gyar or szág tör té ne ti föld raj za I–IV. Bp. 1963–1998. (a to váb bi ak ban: ÁMTF) IV. 596.
skk.; Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. I. 274.

102 Elenchus 102.
103 Reizner Já nos: Sze ged tör té ne te I–IV. Sze ged 1899–1900. 63. skk.; ÁMTF I. 901.; Petrovics

Ist ván: Az egy sé ge sü lés út ján. In: Sze ged tör té ne te I. A kez de tek tõl 1686-ig. Szerk. Kristó Gyu la.
Sze ged 1983. 352. skk.; Máthé Zsolt: Sze ged a XVI. szá zad ban (tér kép). In: Blazovich Lász ló:
Dél-al föl di vá ro sok a 14–16. szá zad ban. In: A kö zép ko ri Dél-Alföld és Szer. Szerk. Kol lár Ti bor. Sze -
ged 2000. 3. sz. kép; Blazovich Lász ló: Sze ged rö vid tör té ne te. (Dél-al föl di év szá zad ok 21.) Sze ged
2005. 33.



kö ze pé tõl kezd ve te hát Sze ge den he ten te há rom he ti vá sárt tar tot tak, há rom
kü lön bö zõ pi a con, ame lyek mind egyi ke egy-egy egy kor volt önálló település,
illetve településrészlet helyén feküdt.104

Eger ben ked den ként tar tot ták a Piac ut cá ban a vá sárt, ami a püs pö kök jö -
ve del mét gya ra pí tot ta. 1367-ban a hét pén te ki nap ja i ra a káp ta lan is szer zett
ma gá nak vá sár tar tá si en ge délyt az Almagyari ut cá ban ren de zen dõ vá sár ra.105

Ez utób bi utca, an nak el le né re, hogy az egri vá ros fa lon be lül fe küdt, önál ló te -
le pü lés volt, és nem a püs pök, ha nem az egri káp ta lan földesurasága alá tar to -
zott.106 Az almagyari vá sár ál lan dó vi szály for rá sa lett.107 A püs pö kök tiszt vi se -
lõi gyak ran meg aka dá lyoz ták az ot ta ni vá sár meg tar tá sát, 1381-ben a vá sá ro -
zó kat — a ke res ke dõ ket és a ve võ ket egy aránt —, át haj tot ták a Piac utcába.108

Egy má sik püs pö ki vá ros ban, Vá con, a kö zép kor vé gén két he ti vá sá ri na -
pot tar tot tak: a hét fõt és a pén te ket. A vá ros ere de ti mag ja az egy ko ri püs pö ki
szé kes egy ház alatt volt, a ta tár já rás után, ami kor né met ven dé ge ket köl töz tet -
tek ide, õket et tõl észa kabb ra te le pí tet ték le. Ek kor két kü lön vá ros ala kult ki,
egy más sal el kü lö nü lõ vá ro si ta náccsal: Vác-Magyarváros és Vác-Németváros,
az elõb bi plé bá ni á ja Szent Mar git, a má si ké Szent Mi hály ti tu lu sú volt. Nem
tud juk, de va ló szí nû sít het jük, hogy a két pi a ci nap két he lyen zaj lott; a ma gya -
ro ké a szé kes egy ház alat ti té ren, a né me te ké azon a té ren, ami egé szen a leg -
újabb ko rig he lyet adott a vá ro si piacnak.109

Sá tor al ja új hely Ist ván if jabb ki rály tól ka pott ki vált ság le ve let. A leg szû -
kebb ér te lem ben vett vá ros ha tá ra in kí vül, at tól észak ra azon ban állt egy pá los
ko los tor, ami a kö rü löt te levõ föl de ket is bir to kol ta. E te rü le ten ki ala kult egy
kis te le pü lés, ami a kora új kor ban a Ba rát szer ne vet vi sel te, és a 18. szá zad má -
so dik fe lé ben már há rom ut cá ból állt. En nek a te le pü lés nek nem csak a föl des -
ura volt más, mint a vá ros nak, ha nem egé szen a 19. szá za dig kü lön igaz ga tás
alatt is állt. A ba rát sze ri ek nek kü lön pi ac te rük volt, amit a 19. szá zad ban „kis -
pi ac”-nak ne vez tek, igaz, ez nem a Ba rát szer te rü le tén, ha nem Sá tor al ja új hely -
nek a Ba rát szer rel ha tá ros ut cá já ban, az Új híd ut cá ban állt. A két te ret nem le -
het egy na pon em lí te ni. A vá ro si pi ac tér te kin té lyes mé re té vel szin te az egész
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104 Sze ged: (14. szá zad ele je): *[in superiori foro de Zeged] – Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Dip lo -
ma ti kai Le vél tár (a to váb bi ak ban: DL) 94 028.; 1456: ad forum eiusdem civitatis ebdomadale ipsis
feriis secundis celebrari solitum […] ad ispsorum forum dicte civitatis Zegediensis – Reizner J.:
Sze ged tör té ne te i. m. IV. 50.; Fel sze ged: (14. sz. ele je): in superiori foro de Zeged – DL 94 028;
1431: ad eandem civitatem nostram Zegedienesem ad locum scilicet Felsewzygeth vocatum, sin -
gulis feriis quintis in omni ebdomada – Reizner J.: Sze ged tör té ne te i. m. IV. 32.; 1499: ad vicum
seu plateam eiusdem civitatis nostre Lathran appellatam […] singulis feriis quintis – uo. 89.; Al sze -
ged: 1459: singulis feriis quartis […] ante claustrum beate Marie virginis in eadem civitate nostra
fundatum – uo. 56.

105 Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Dip lo ma ti kai Fény kép gyûj te mény (a to váb bi ak ban:DF) 209 903. 
és 209 992.

106 Ko vács Béla: Eger kö zép ko ri ut cái. Az Egri Mú ze um Év köny ve 3. (1965) 83. skk.
107 Uõ: Kö zép ko ri vá mok és vá sá ros he lyek He ves me gyé ben. Archivum 1. (1973) 17.
108 DF 209 994.
109 Kubinyi And rás: A kö zép ko ri Vác 1526-ig. In: Vác tör té ne te I. Szent end re 1983. (Studia

comitatensia 13.) 51. skk.; Pest me gye ré gé sze ti to pog rá fi á ja. A szo bi és a váci já rás. Szerk. Tor ma
Ist ván. Bp. 1993. (Ma gyar or szág ré gé sze ti to pog rá fi á ja 9.) 379. skk.; ÁMTF IV. 309. skk.; Tringli
Ist ván: A kö zép ko ri Vác tár sa dal ma. In: „…Egy há zat épí tek itt!”. Vác 2001. (Váci téka I.) 56.



fõ ut cát el fog lal ta és pa ti kák so ra koz tak raj ta, a má sik csak né hány lé pés nyi
volt, ek ko ra helyen csak pár parasztasszony rakodhatott ki a gyékényre.110

Egy te le pü lé sen két piac más mó don is ki ala kul ha tott. A Kö zép-Szol nok
me gyei Kusaly a kö zép kor vé gé re me zõ vá ros lett, eb ben bi zo nyá ra je len tõs sze -
re pe volt an nak, hogy bir to ko sa Kusalyi Jakcs Nagy La jos ki rály tól szer dán -
ként tar tan dó he ti vá sá ra ka pott en ge dély. 1354-ben a csa lád tag ok fel osz tot ták
va gyo nu kat, en nek so rán hely ség bel te rü le tén levõ tel ke ken is meg osz toz tak. A 
vá sárt azon ban ugyan úgy kö zös bir tok lás ban hagy ták, mint a szán tó föl de ket,
er dõ ket, ber ke ket, ré te ket, ka szá ló kat és a kusalyi egy ház kegy úri jo gát: ez az
el já rás a bir tok osz tá lyok szo ká sos mód sze re volt. A kö zös vá sárt ez után az
egyik hé ten az ad dig szo ká sos he lyen, a má sik hé ten a pe dig az osz tály ban részt 
vevõ má sik fél ré szén ren dez ték meg.111 A kusalyi két piac te hát má sod la gos je -
len ség volt, nem egy két rész bõl egy sé ge sült falu egy ko ri ré sze in jött lét re, ha -
nem utó lag, a csa lá don be lü li bir tok osz tály kö vet kez mé nye ként. E fel osz tás hoz 
nem kel lett ki rá lyi jó vá ha gyást kér ni: az osz tá lyos atya fi ak kö zös aka rat tal
egyez tek meg, így ki fe lé nem be fo lyá sol ták a kereskedelmet. Ugyanúgy, mint
eddig, hetente egyszer, a megszabott napon tartották a vásárt, ami így senkinek 
nem lehetett kárára.

A vá sá ri rend tar tás ok azt is meg szab ták, hogy a pi ac tér mely ré szén mi -
lyen áru sok árul hat nak, a he ti vá sárt te hát nem csak idõ ben osz tot ták több he -
lyen két rész re, ha nem több ki sebb tér re is ta gol ták. A bu dai jog könyv ál tal fel -
so rolt ko fa-tí pu sok he lyei ál lan dó sul tak, eze ket a he lye ket a bu dai ma gyar pol -
gá rok „szer”-nek ne vez ték, így jött lét re a Szent György pi a con a Tik szer,
Szom bat he lyen pe dig a Tej szer vagy Tej utca pi a ci rész. A ha lá szok ál tal el fog -
lalt Szent György pi a ci te rü le tet Fischmarktnak vagy „Elevenhalszer”-nek hív -
ták.112 Sop ron leg na gyobb pi a cán egy kü lön rész volt a ko fák nak fenn tart va,
amit Fragnermarktnak (’kofapiac’) hív tak.113 Az ilyen pi ac-ré szek egy tér vagy
egy utca ré sze it, vagy a pi ac ba tor kol ló ut cá kat je len tet ték, nem sza bad össze -
cse rél ni õket az egy-egy spe ci á lis ter mék áru sí tá sá ra sza ko so dott egész te rek -
kel, mint pél dá ul a bu dai Vár alat ti Búza ut cá val, vagy a pesti búzapiaccal.114

Na gyobb vá ro sok szük ség le te it már az Ár pád-kor ban sem tud ta ki elé gí te -
ni a heti egy vá sá ri nap, még ha va ló já ban egy nap nál hosszabb ide ig is tar tot -
tak. Ezen kí vül egyes pi a co kon a hét min den nap ján folyt az adás vé tel, ezt hív -
ták a for rá sok „min den na pi vá sár”-nak (forum quotidianum), he lye sebb azon -
ban, ha a „vá sár” szó hasz ná la tát eb ben az eset ben ke rül jük. Min den na pi áru -
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110 Ba rát szer há rom ut cá já ra l. SUL Zemp lén vár me gye köz gyû lé si jegy zõ köny vei 1747. febr.
10. 38. 119.; a kis pi ac ra l. SUL Sá tor al ja új hely vá ros lt. Ve gyes ira tok (V.1) S. A Új hely várossában a 
te kin te tes kül dött ség je len té se sze rint ki kö ve zen dõ ne ve ze te sebb úttzáknak raj za Steiner Ádám v.
mér nök ál tal. [1844.]; Hõgye Ist ván: Hegy al jai vá sá rok, pi a cok 1711–1849. Bor so di Le vél tá ri Év -
könyv 4. (1981) 83–99.; Sá tor al ja új hely le xi ko na. Szerk. Fe hér Jó zsef. Sátoraljaújhely 2001. passim.

111 Hoc tamen expresso, quod dictum forum in una septimana in communi platea, in alia vero
in portione possessionaria sepediti magistri Jakch emptitia pepetuo viceversa dent celebrari – DL
105 446.

112 Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. I. 181. skk., 283.
113 Holl, I.: Marktplätze i. m. 13.; Sop ron. Ma gyar vá ros tör té ne ti at lasz 1. Össze ál lí tot ta Jan kó 

Fe renc, Kücsán Jó zsef, Szen de Ka ta lin. Sop ron 2010. (a to váb bi ak ban: Sop ron-at lasz) 72.
114 Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. I. 108.



sí tás ra már az Ár pád-kor ban sor ke rült, de csak a je len tõ sebb vá ro sok ban. E
min den na pi ke res ke dés ugyan azon a té ren zaj lott, mint a he ti vá sár. A már em -
lí tett, ré geb bi egri pi a con a 14. szá zad ele jén nem csak ked den ként tar tot tak vá -
sárt, ha nem ezen kí vül a hét más nap ja in is árul tak. A he ti vá sár vám ja a püs pö -
köt il let te meg, a min den na pi ke res ke dé sé pe dig a káp ta lant.115 A ké sõb bi kö -
zép kor ban a vá ro sok je len tõs ré szé nél szá mol ha tunk min den na pi áru sí tás sal. A 
tár no ki jog a he ti vá sá ri áru sí tás ról már nem is be szélt, csak a min den na pi ról,
így fel té te lez het jük, hogy a tár no ki vá ro sok ban a min den na pi áru sí tás a kö zép -
kor vé gé re ál ta lá nos lett.116 Ilyen kor nem ra kod tak ki kül sõ pi a co zók, csak a he -
lyi ko fák. A Szent György pi a ci ko fák alig ha él tek vol na meg, ha csak ked den,
majd szer dán, ak kor is, mint lát tuk, csak déli órák után rak ták vol na ki áru ju -
kat. E ko fák más na po kon már kora reg gel fel vo nul tak, és va sár nap ki vé te lé vel
va ló szí nû leg a hét min den nap ján árul tak. A ha lá szok is min den nap kí nál ták
Elevenhalszeren a Du ná ból ki fo gott ha la i kat, hi szen az õ por té ká ju kat nem le -
he tett na pok ra el ten ni, nagy böjt ide jén és pén te ken ként pe dig az egész vá ros
ke res te a friss a ha lat.117 A min den na pi áru sí tás azon ban ko ránt sem fog lalt el
ak ko ra he lyet, mint a vá sá ri na po ké. Rá adá sul a középkor késõbbi századaiban
a mindennapi árusítás jelentõs része nem a szabad ég alatt zajlott, hanem a
piacon, vagy annak környékén, az állandó üzletekben. Az állandó üzleteket
ugyanis a mindennapi árusítás hozta létre.

A ta nul mány ele jén ugyan a vá sá ro zás és a min den na pi üz le tek egy más sal 
szem be ál lít va je len tek meg, ezek azon ban a kö zép kor ban, de még a kora új kor -
ban sem vál tak el egy más tól. Az ál lan dó üz le tek a pi ac tér hez kö tõd tek. Bu dán
ere de ti leg egy ha tal mas há rom szög le tû piac állt a vá ros túl nyo mó részt né me -
tek ál tal la kott ré szén. Ez a tér a kö zép kor vé gé re fo ko za to san épült be. Kö ze -
pét a kal már há zak fog lal ták el, de erre az egy ko ri tér re néz tek a posztómetõk és 
a pa ti ku sok há zai is.118 A sop ro ni pi ac té ren kal már bó dék és más faj ta, áros -
bódénak ne ve zett üz le tek áll tak. A tér egy szeg le té ben je löl ték ki a ko fák he -
lyét.119 A már em lí tett pél dák sze rint az An jou-kor ban az óbu dai pi a con, és a va -
ló szí nû leg szin tén pi ac ként szol gá ló vi seg rá di fõ ut cá ban, a kora újkorban pedig
a nagyobb hegyaljai mezõvárosok piacterén patikák álltak.

A mé szár szé kek és a pé kek üz le tei is a pi a cok ra néz tek, ezek a töb bi ál lan -
dó üz let hez ha son ló an az ál lan dó áru sí tás ré szei vol tak. A bu dai Szent György
pi a con so ra koz tak a mé szár szé kek és a fi nom pé kek üz le tei, a „zsem lye szék”-
 ek. Sop ron ban a Sópiacon állt a mé szár szé kek több sé ge, de akadt be lõ lük né -
hány a na gyobb pi a con is.120 A 14. szá zad kö ze pén a bátori (ma: Nyír bá tor) pi a -
con 18 mé szár szé ket vet tek szám ba.121 1407 kö rül ré geb bi he lyük rõl a szé kes fe -
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115 Weisz B.: Vá sár tar tás i. m. 882.; DF 209 903.
116 Tavernikalrecht I. 9., új la ki jog könyv I. 9.
117 Ham burg ban a 14. szá zad tól kezd ve is mer tek azok a ren del ke zé sek, ame lyek vas ár- és ün -

nep nap okon, a piac be zá rá sa után is meg en ged ték a hal áru sí tá sát az áru rom lan dó sá ga mi att, l.
Lehe, E. von: Die Märkte Hamburgs i. m. 39.

118 Végh A.: Buda vá ros kö zép ko ri hely raj za i. m. I.76. skk.; Benda J.: A pi ac tól az áru csar no -
kig i. m.

119 Holl, I.: Marktplätze i. m. 13; Sop ron-at lasz 20. (a vo nat ko zó rész Szen de Ka ta lin mun ká ja).
120 Benda J.: A pi ac tól az áru csar no kig i. m.; Sop ron-at lasz 72.
121 DL 4407.



hér vá ri mé szá ro so kat is a pi ac ra köl töz tet ték.122 Mint ko ráb ban em lí tet tük, az
új ko ri Sá tor al ja új he lyen nem csak a „pa ti kács kák” épü le tei, ha nem a mé szár -
szé kek és a pék sé gek is a pi a con áll tak. A kü lön bö zõ tí pu sú ál lan dó üz le tek és
ál lan dó ke res ke dõk va la mint a piac szo ros egy más mel lett élé sét mu tat ja Franz
Jaschke 19. szá zad ele jén ké szült fest mé nye, ami a ko lozs vá ri pi ac te ret áb rá zol ja.
A ko lozs vá ri pi a con ek kor ugyan úgy ér vé nye sült a ke res ke dõ-tí pu so kat egy más tól
szi go rú an el vá lasz tó pi a ci rend, va la mint az egyes tí pu so kon be lü li egy sé ges épí té -
sze ti meg ol dás, ahogy azt a késõ kö zép ko ri for rá sok ban ol vas hat juk.123

A so ka da lom

Az éves vá sá rok ké sõbb ala kul tak ki, mint a he ti vá sár ok, még pe dig va ló -
szí nû leg a he ti vá sár ok ból és szer ves fej lõ dés út ján. Az elsõ so ka dal ma kat a 13.
szá zad ból is mer jük, IV. Bé lá nak Zág ráb szá má ra adott vá sár ki vált sá ga az elsõ
ránk ma radt éves vá sár ado mány. Ez a vá sár tí pus kez det ben a kül ke res ke de lem
ér de ke it szol gál ta. Az An jou-kor elsõ fe lé ben még jó részt csak a na gyobb vá ro -
sok kap tak ilyen jo got.124 A Zsig mond-kor ban az éves vá sár tar tá sá nak en ge dé -
lye zé se már gya ko ri ki rá lyi kegy nek szá mí tott, néha egé szen je len ték te len te le -
pü lé sen is en ge dé lye zett az ural ko dó so ka dal mat.125 A vá sá rok szá ma fo lya ma -
to san nö ve ke dett, egy re több hely ség ka pott több vá sár tar tá sá ra en ge délyt.
Gyak ran for dult elõ az is, hogy egy te le pü lés egy szer re ka pott éves és he ti vá sár
tar tá sá ra jo got.126 Míg a két he ti vá sá ri nap a kö zép kor ban rit ka je len ség volt a
több éves vá sár a kö zép kor vé gé re egé szen egy sze rû te le pü lé se ken is nor má lis -
nak szá mí tott. A gyergyószentmiklósi mód szer, hogy egy szer re két éves vá sárt
en ge dé lyez tek egy te le pü lés nek, a Zsig mond-kor ban már vi szony lag el ter jedt
volt, el vét ve for dult elõ azonban csak az, hogy egyszerre három vásárra adtak
engedélyt, mint például 1417-ban Csetneken.127

Az éves vá sá rok ren de zé sét egy-egy meg ha tá ro zott ün nep hez kö töt ték,
ezek le het tek ál lan dó ün ne pek, úgy, mint Gyergyószentmiklóson Bá lint-és Lu -
ca-nap ja, de a vál to zó hús vé ti ün ne pek hez is ren del tek vá sá ri na po kat, pél dá ul
pün kösd höz vagy úr nap já hoz. Né me tül az éves vá sárt kirchweihnek is hív ják,
ami szó sze rint ’templomszentelés’-t je lent, pon to sab ban a temp lom szen te lés
em lék nap ját, a temp lom vé dõ szent jé nek nap ját.128 A Ma gyar or szág hoz kö zel
esõ te rü le te ken in kább a kirchtag ki fe je zés jár ta.129 Az éves vá sá rok néha Ma -
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122 ZsO II. 5310. sz.
123 Franz Jaschke [A ko lozs vá ri piac.] ak va rell, 1807–1810 kö rül Bruckenthal Mú ze um, Nagy -

sze ben. A kép szí nes rep ro duk ci ó ját köz li: Oraºe ºi orãºeni – Vá ro sok és vá ros la kók i. m. cím lap ja.
A kép ada ta it Rüsz-Fogarasi Eni kõ nek kö szön he tem.

124 Fügedi E.: Vá ros pri vi lé gi u mok i. m. 246.
125 Így pél dá ul a Pest me gyei Szentlászló pusz ta is ka pott éves vá sár tar tá sá ra jo got, l. Tringli

I.: Pest me gye i. m. 131.
126 A Má tyás kori formuláskönyv is egy ilyen ket tõs ado mány le vél for mu lá ját tar tal maz za, l.

Kovachich, M. G.: Formulae i. m. 160.
127 ZsO VI. 735. sz.
128 A ro mán nyelv be a „Jahrmarkt” ju tott el, és él ma is „iarmaroc” for má ban.
129 A 15. szá za di karintiai tör té net író is eb ben az ér te lem ben hasz nál ta, ami kor hol az osz mán, 

hol a ma gyar csa pa tok bel sõ-auszt ri ai por tyá it írta le: „auff einem kirchtag auff Sannd Mare -



gyar or szá gon is egy be es tek a temp lom vé dõ szent jé nek ün ne pé vel, ez azon ban
egy ál ta lán nem volt gya ko ri je len ség, a vá sá ri idõ pont ok el dön té se kor sok kal
in kább a gaz da sá gi meg fon to lá sok dön töt tek. Kubinyi And rás a so ka dal mi na -
po kat vizs gál va meg ál la pí tot ta, hogy az or szág egyes tá ja in más-más idõ sza ko -
kat ré sze sí tet tek elõny ben az éves vá sá rok ide jé nek ki vá lasz tá sa kor. A kö zép ko -
ri Er dély re néz ve még nem vé gez tek ilyen vizs gá la tot, a vá sá rok szá má nak gya -
ra po dá sá val bi zo nyá ra idõ be li el osz lá suk is meg vál to zott. A Gyergyói-me den -
cében, ahol a te lek kü lö nö sen hi de gek, azok ban a téli hó na pok ban rendeztek
vásárt a kora újkorban, amelyekben az Alföldön a középkorban a legkevesebb
vásárt tartották.130

Az éves vá sá ro kat a na gyobb te le pü lé se ken nem egy na pig tar tot ták, egyéb -
ként is a vá sár nap ja csak könnyen meg je gyez he tõ vi szo nyí tá si pont volt.131 A kö -
zép ko ri éves vá sá rok va ló di idõ tar ta má ról csak na gyon el szórt ada ta ink van -
nak. A Pest me gyei Szecsõn (ma: Tápiószecsõ) Szent György nap ján (ápr.24.)
volt éves vá sár. Nem tud juk, hogy va ló ban az nap el kez dõ dött-e, vagy csak más -
nap, min den eset re a szom szé dos Al más ról áp ri lis 25-én men tek át a so ka da lom -
ra.132 Po zsony egyik éves vá sá rát nagy böjt kor, Laetare va sár nap ján, a má si kat
Lõ rinc-nap kor (aug.10.) ren dez ték.133 1478-ban au gusz tus 6-án el lep ték a po -
zso nyi ré vet a vá sá ro zók, akik nyolc na pon át, au gusz tus 13-ig ér kez tek a vá -
ros ba, az nap az tán vissza fe lé in dult az em ber ára dat. Hogy me lyik nap kon dí -
tot ták meg a vá sár kez de tét jel zõ ha ran got, nem tud juk, ezek bõl az ada tok ból
akár az is kö vet kez het ne, hogy egy hé tig ad ták-vet ték az árut. Ezt a tá maszt ja
alá, hogy ugyan eb ben az esz ten dõ ben a má sik so ka da lom egész he té rõl (die
ganntz wochn in den jarmarckht) be szél tek. 1484-ben azon ban csak Szent Lõ -
rinc-nap más nap ján fi zet tek a vá sár ki-vagy be ha ran go zá sá ért.134 Egé szen biz -
tos ada ta ink csak az új kor ból szár maz nak. Sá tor al ja új hely éves vá sá rai Zemp -
lén me gye leg na gyobb so ka dal mai közé tar toz tak, ezek azon ban csu pán ket tõ,
il let ve há rom na po sak vol tak. 1720-ban már ci us 24-re esett vi rág va sár nap, a vi -
rág va sár na pi vá sárt az elõt te levõ két na pon, már ci us 22-én és 23-án tar tot ták.
A vá sár bir to ko sa, a pa ta ki ura da lom, ezek re a na pok ra ren delt ki a vá sá ri
rend re vi gyá zó haj dú kat, ke rü lõ ket és mes ter em be re ket. A 18. sz. kö ze pén ál ta -
lá nos ság ban is meg fo gal maz ták, hogy a mar ha vá sár kez de te há rom, az egyéb
áru ké pe dig két nap pal elõ zi meg a vá sárt. Az éves vá sá ro kon csak föl des úri
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inperg”, „do was kirchtag”, „auf dem kirchtag zu Sannd Oswald” – Jakob Unrest: Österreichische
Chronik. Hrsg. von Karl Grossmann. (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rrerum Ger -
manicarum. Nova series XI.) Weimar 1957. 47., 142., 173.

130 Kubinyi A.: Vá ros fej lõ dés i. m. 26.; Kubinyi A.: Vá sá rok i. m. 54.
131 A zemp lé ni Sá tor al ja új hely nek biz to san kö zép ko ri ere de tû volt mind a négy so ka dal ma,

eze ket azon ban csak a 16. szá za di ur bá ri u mok ban em lí tet ték elõ ször. A vi rág va sár na pi, sar lós Bol -
dog asszony (júl. 2.), Szent Egyed (szept. 1) és Szent Imre napi (nov. 5.) vá sá rok kö zül csak a Sar lós
Bol dog asszony napi volt hi va ta lo san is júl. 2-i vá sár. A má sik há rom so ka da lom hi va ta lo san az ün -
nep vigilájára, azaz egy nap pal ko ráb ban esett, l. 1760: MOL U et C 214–14. 

132 Tringli Pest me gye i. m. 131.
133 Výsady miest a miesteèek na Slovensku (1238–1350). Ed. ¼ubomír Juck. Bratislava 1984.

138.; Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI. Studio et ope ra Georgii Fej ér.
Budae 1829–1844. (a to váb bi ak ban: CD) X/8. 172. 

134 Po zsony vá ros lt. Kammerrechnungen Nr. 41. p. 323.; Nr. 45. 155. Az ada to kat Majorossy
Ju dit tól kap tam, amit ez úton is kö szö nök neki.



bort le he tett mér ni, ez a ren del ke zés is két nap pal a vá sár nap ja elõtt lé pett
élet be.135 A ki sebb kö zép ko ri éves vá sá rok va ló szí nû leg csu pán egy na po sak vol -
tak, de a leg na gyob bak sem tart hat tak né hány nap nál to vább. 

Né mely te le pü lés iga zi vá sár ha ta lom volt. A Bi har me gyei Vá ra don ti zen -
egy, a Zaránd me gyei Simándon hét, Deb re cen ben pe dig hat vá sárt tar tot tak.
Va ló szí nû leg Vá ra don volt a leg több vá sár a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon, az
egyes al kal mak kö zött azon ban nagy kü lönb sé gek vol tak.136 Egé szen szo kat lan
ado mány ban ré sze sült Varasd vá ro sa 1406-ban, ami ek kor nyer te el Zsig mond
ki rály tól mind ama ki vált sá go kat, me lye ket más szla vó ni ai sza bad ki rá lyi vá ro -
sok is él vez tek. Ugyan ek kor évi egy al ka lom mal ren de zen dõ so ka da lom tar tá sá -
ra is en ge délyt ka pott. A na pot a varasdiak ma guk vá laszt hat ták ki, ami mel lett 
azon ban az elsõ al ka lom mal dön töt tek, azon ké sõbb nem változtathattak.137

Az éves vá sá rok árui el tér tek a pi a co ké tól. Ez utób bi a kon napi cik ke ket
le he tett be sze rez ni, az elõb bi e ken lo vat, mar hát, ga bo nát zsák szám ra, va la -
mint olyan kész fo gyasz tá si cik ke ket is le he tett ad ni-ven ni, amit más na po kon
csak a na gyobb vá ro sok la kói vá sá rol hat tak meg. Az éves vá sá rok he lyé nek
szûk lett vol na a he ti vá sár tere, ezért sok he lyen az éves vá sá rok szá má ra kü lön 
vá sár te re ket je löl tek ki. A mai ma gyar nyelv eze ket az éves vá sár te re ket ne ve zi
vá sár tér nek. A ma gyar vá ros tör té ne ti mun kák ke ve set fog lal koz tak az éves és a 
he ti vá sár ok te re i nek el vá lasz tá sá val, ez rész ben az zal ma gya ráz ha tó, hogy az
éves vá sá rok te re i rõl jó val ke ve seb bet tu dunk, mint a te le pü lé sek köz pont já ban 
álló pi ac te rek rõl, ráadásul ezek az adatok is sokszor a középkor végérõl, a korai
újkorból származnak.

A Ma gyar Ki rály ság ha tá ra in túl az szá mí tott ter mé sze tes nek, hogy az
éves vá sá ro kat a vá ros ban ren dez ték. Ham burg éves vá sá ra it a bel vá ros ban,
ugyan azo kon a pi a co kon tar tot ták, ahol a he ti vá sá ro kat tar tot ták; a vá sá rok
meg szün te té sé ig, a 19. szá za dig vé gé ig, nem is vá lasz tot ták el õket egy más tól,
ugyan így a fel sõ-auszt ri ai Linz két éves vá sá rá nak is az a pi ac tér adott ott hont,
ahol a he ti vá sár ok is vol tak. A bor osz lói bor jú vá sá ro kat is a vá ros há za elõt ti pi -
ac té ren tar tot ták.138 

Né hány he lyen Ma gyar or szá gon is ugyan azt a te ret vagy ut cát je löl ték ki
az éves vá sá rok nak, ahol a he ti e ket is tar tot ták. A sop ro ni ak úgy kér tek ma -
guk nak Er zsé bet-nap ra vá sár ado mányt La jos ki rály tól, hogy azt vá ro suk kö ze -
pén (in medio dicte civitatis) tart has sák meg, ez alatt pe dig va ló szí nû leg a vá ros 
na gyob bik pi a cát ér tet ték. A fal lal és árok kal kö rül vett leg bel sõ részt azon ban
újabb pi a cok vet ték kö rül: a mar ha pi ac, a fa pi ac, a hal pi ac, a ga bo na pi ac, ame -
lyek nek egy ré sze va ló szí nû leg az éves vá sá rok tar tá sá ra szol gált. E te re ket a
kö zép kor ban a bel vá ros hoz szá mí tot ták.139 E pi a cok nem pi ac ré szek vol tak, ha -
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135 MOL E 197 Archivum Patakiense Rákócziano-Trautsonianum 8. t. 37.; Sátoralja-Újhely
1759. évi urbáriomából. Köz li: Don gó Gyár fás Géza. Ada lé kok Zemp lén Vár me gye Tör té ne té hez
1908. 314.; MOL U et C 40–39.

136 Kubinyi A.: Vá ros fej lõ dés i. m. 27.
137 DF 287 901.; ZsO II. 5058. sz.
138 Lehe, E. von: Die Märkte Hamburgs i. m. 8., 93.; Rausch, W.: Handel an der Donau i. m.

108.; Simplicissimus i. m. 35.
139 Sop ron vá ros I/1. 159.; Holl, I.: Marktplätze i. m. 2/a és 2/b. áb rák; Sop ron-at lasz 72.



nem önál ló te rek, ame lyek ne vük ben egy-egy jel leg ze tes vá sá ri ter mék re utal -
tak. Kö zép ko ri for rá sa ink nem elég sé ge sek sem arra, hogy el dönt sük azt, hogy
folyt-e eze ken a te re ken he ti vá sá ri áru sí tás is, sem pe dig arra, hogy e te rek va -
ló ban áru tí pu son ként el té rõ vá sá ro zást je löl tek-e, ahol min den éves vá sá ron
egy-egy spe ci á lis ter mék faj tát rak tak ki, vagy pe dig kü lön bö zõ éves vá sá rok te -
re it, me lyek ne vü ket egy-egy év szak ra jel lem zõ áru cik kek rõl kap ták. 1449-ben
a Zemp lén me gyei Nagymihályon a Gyü mölcs ol tó Boldogaszony-napi (márc.
25.) vá sá rok he lye ugyan az a Jobb ut ca volt, ahol a ked di he ti vá sár ok ra ér ke zõk
is ad ták vet ték áru i kat.140 1453-ban Várdai Ist ván kért bir to ka, Kisvárda me zõ -
vá ros szá má ra éves és he ti vá sár-ado mányt: az ek kor ado má nyo zott Ta más-na pi 
(dec. 21.) éves és a pén te ki he ti vá sá ro kat a Szent Lász ló, más né ven Ká pol na
ut cá ban tar tot ták. Min den bi zonnyal rég óta ez volt a szer dai he ti vá sár ok he lye
is.141 1407-tõl 1467-ig a he ti vá sár nak is he lyet adó pi ac ra men tek azok, akik a
deb re ce ni An tal-na pi (jan. 17.) vá sá ron akar tak vá sá roz ni, in nen (de medio
eiusdem oppidi nostri) tet te át az tán en nek az éves vá sár nak a he lyét a vá ros
föl des ura, Szil ágyi Er zsé bet a Csa pó ut cá ba.142 1499-ben a sze ge di Lat rán té ren
vol tak a Lu ca-na pi (dec. 13.) vásárok, ugyanott ahol azokat a csütörtöki he ti vá -
sá ro kat is rendezték, amelyek szombatig tartottak. Ez talán ugyanaz a tér volt,
ahol évszázadok óta helyet adott a felszegedi hetivásároknak.143

Az éves és a he ti vá sár ok te rei azon ban több nyi re el vál tak egy más tól. Po -
zsony éves vá sá ra it a fa la kon kí vül ren dez ték.144 1512-ban azt tar tot ták a pes ti
mar ha vá sár ok ról, hogy em ber em lé ke zet óta a Hat va ni ka pu nál tar tot ták õket,
azaz a plé bá nia kö rül fek võ pi ac tól el volt vá laszt va az éves vá sár tere. A pes ti
pol gá rok nem elé ged tek meg ez zel, és még tá vo labb tet ték a vá sár te ret, a vá ros -
fa lon túli be épí tet len te rü let re, amit már a Rá kos-me zõ höz szá mí tot tak.145 A
kora új ko ri Sá tor al ja új he lyen a be épí tett vá ros ha tá rán, az utol só nyu ga ti utca
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140 A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray csa lád ok le vél tá ra I–II. Szerk. Nagy Gyu la. Bp. 1889.
(a to váb bi ak ban: Sztáray) II. 41.

141 A zichi és vásonkeõi gróf Zichy-csa lád idõsb ágá nak ok mány tá ra I–XII. Szerk. Nagy Imre,
Nagy Iván, Vég hely De zsõ, Kammerer Ernõ, Lukcsics Pál. Pest–Bp. 1871–1931. (a to váb bi ak ban:
Zichy) IX. 346. (az adat ra Weisz Bog lár ka hív ta fel a fi gyel met, amit ez úton is kö szö nök). A
kisvárdai szer dai he ti vá sár ra l. Zichy I. 521., IV. 515.; Virágh Fe renc: Ada tok Kisvárda tör té ne té -
hez. Nyír egy há za 1981. 71.

142 ZsO II. 5224. sz.; A Balassa csa lád le vél tá ra 1193–1526. Szerk. Fe ke te Nagy An tal, Bor sa
Iván. Bp. 1990. 390. sz.

143 Reizner J.: Sze ged tör té ne te i. m. IV. 89.
144 Ortvay T.: Po zsony vá ros ut cái i. m. 592.
145 „forum precorum ab olim, cuius initium memoria hominis non comprehendit, in civitate

Pesthiensi prope scilicet portam Hathwan kapw celebrari solitum fuerit et consuetum, thelonium -
que seu tributum exinde provenire debendum prefatis dominalibus sanctimonialibus solvere debu -
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aliquid emolumenti habere possunt, transtulerunt ac fieri et celebrari facere curaverunt” – DL 106 
083/145. p.; Csor ba Csa ba: Pest vá ros fa lá nak váz la tos tör té ne te. Bu da pest Ré gi sé gei 34/1. (1976)
356.; Írásné Melis Ka ta lin: A pes ti ké sõ kö zép ko ri vá ros fal ku ta tá sa. Archaeológiai Ér te sí tõ 114–
115. (1987–1988) 220.



után, a Kert al jai ut cán túl, ott ahol már el kez dõd nek a dom bok, a Hecskén volt
a vá sár tér. Mind a négy éves vá sárt itt rendezték.146

Mint ahogy több pi a ca is le he tett egy hely ség nek, ugyan úgy több éves vá -
sár tér rel is ta lál koz ha tunk egy te le pü lé sen be lül. A több ál lan dó éves vá sár tér
— a „piac” szó nem min den eset ben al kal mas je lö lé sük re — ál ta lá ban kü lön bö -
zõ éves vá sá rok hoz kö tõ dött. E te rek épp úgy ál lan dó sul tak, akár csak a he ti vá -
sár ok he lyei. Buda éves vá sá rai kö zül a pün kös dit a kül vá ros ban, Budafel -
hévízen, a Pé ter-Pál-na pit (jún. 29.) a Vár hegy alatt, a Szentpétermártír vá ros -
rész ben levõ Kis vá sá ron, az ot ta ni Szent Pé ter temp lom mel lett tar tot ták.147 A
15. szá zad kö ze pi Nagymihályon csak az egyik éves vá sárt tar tot ták a he ti vá sár 
te rén, az Im re-na pit (nov. 5.) el len ben egy má sik ut cá ba he lyez ték.148 A kö zép -
kor végi Deb re cen ben az éves vá sá rok egy ré szé nek a pi ac cal szom szé dos ut cák
ad tak he lyet. A Mes ter ut cá ban a Re me te Szent Pál- (jan. 10.), a Csa pó-ut cá ban 
1467 után a Szent An tal-na pi (jan. 17.) vásárokat rendezték.149 

Min den egyes éves vá sár nak azon ban ál ta lá ban nem volt kü lön, ál lan dó
he lye, erre nem is lett vol na le he tõ ség, hi szen a kö zép kor vé gé re az éves vá sá -
rok szá ma egyes vá ro sok ban oly annyi ra meg nõtt, hogy nem tud tak vol na kü lön 
ut cát vagy te ret ki je löl ni szá muk ra, és erre nem is volt szük ség. Az egy bi zo -
nyos éves vá sár hoz kö tõ dõ te rek ko ránt sem al kal maz kod tak annyi ra az össze -
tett vá ro sok egy ko ri ré sze i hez, mint a he ti vá sár ok pi ac te rei. Az ed dig fel so rolt
pél dák kö zül Budafelhévíz, a Deb re cen ben levõ Mes ter utca — és na gyon hal vá -
nyan — a sze ge di Lat rán vá sár te re õriz te meg an nak nyo mát, hogy ezek va la -
mi kor önál ló te le pü lé se ken fe küd tek. Az éves vá sá rok te re i re vo nat ko zó ada ta -
ink túl szûk sza vú ak ah hoz, hogy ál ta lá nos meg ál la pí tást te hes sünk ki ala ku lá -
suk ról. Nem ál lít ha tó biz to san, hogy a leg ko ráb bi éves vá sár te rek egy be es tek vol na
a he ti vá sár ok pi a ca i val, és csak ké sõbb tet ték vol na õket a pi ac tól tá vo labb, idõ vel a
vá ros szé lé re, az pe dig ál ta lá nos ság ban biz to san nem igaz, hogy az éves vá sá rok szá -
má ra azon nal kü lön te re ket je löl tek vol na ki. Két ség te len azon ban, hogy a kö zép kor
vé gé re az éves vá sá rok te rei sok he lyütt mind messzebb ke rül tek a te le pü lés köz -
pont já tól. Fel tûnt ez a már em lí tett ma gyar Simplicissimusnak is, aki a 17. szá zad
má so dik fe lé nek Fel sõ-Ma gyar or szá gá ról azt írta, hogy az éves vá sá ro kat Kas sá tól
To ka jig vagy az elõ vá ros ok ban, vagy pe dig a nyílt me zõn tart ják. Õ ezt — mi ként a
kor tár sak min den ma gyar sa já tos sá got — a tö rök há bo rúk kal ma gya ráz ta. Sze rin te
ugyan is az áru lás tól való fé lel mük ben tar tot ták a kas sa i ak vá sá ra i kat a fa la kon
túl.150 Az éves vá sá rok át he lye zé se azon ban már az osz mán hó dí tás elõtt meg kez dõ -
dött, en nek oka pe dig az volt, hogy az éves vá sá rok ra mind na gyobb szám ban haj -
tot ták a leg fon to sabb ma gyar kül ke res ke del mi áru cik ket, a szar vas mar hát.151
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146 Kováts Dá ni el: Hecske. In: Sá tor al ja új hely le xi ko na. Szerk. Fe hér Jó zsef. Sá tor al ja új hely
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148 Sztáray II. 13.
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Az éves vá sá rok nak ugyan úgy volt rend jük, mint a pi a cok nak. Éves vá sá ri 
rend tar tá sunk azon ban na gyon ke vés van, azok is jó részt új ko ri ak. Könnyû
azon ban be lát ni, hogy a so ka da lom épp úgy nem mû köd he tett rend tar tás nél -
kül, mint ahogy a piac sem. Meg kel lett szab ni, hogy mely áru faj tá kat hol árul -
ják, kik mér het nek ki bort, mi lyen vá sár vá mot szed je nek ak kor, ha a so ka da lom 
a he ti vá sá ri nap pal is egy be esik. A so ka dal mi rend tar tá so kat va ló szí nû leg a
leg több he lyen nem fog lal ták írás ba, a szo kás azon ban ele gen dõ volt a sza bá lyo -
zás ra. Több he lyen az éves vá sá rok kez de tét be ha ran go zás sal, vé gét ki ha ran go -
zás sal je löl ték. Bu dán ilyen kor azt a ha ran got húz ták meg, ami vel a vi har kö ze -
led té re fi gyel mez tet tek, vagy in kább ami nek meg kon dí tá sá val a jég esõt hozó
fel hõ ket akar ták el ûz ni (sturm gloecke).152 A vá sár be- és ki ha ran go zás ra a kö -
zép kor végi Po zsony ból is is me rünk ada to kat, más hol ki ki ál tás sal ad ták az egy -
be gyûl tek tu do má sá ra, hogy kez de tét ve he ti a vá sá ri adás vé tel.153 Eper je sen az
is ko lá sok kö te les sé ge volt a vá sár be ha ran go zá sa.154 Ha valaki elõbb kirakodott
annál, mint ahogy arra engedélyt adtak, azt megbüntették.155

A vá sár sza bad sá ga és a vá sá ri nyil vá nos ság

A gyergyószentmiklósi vá sá rok ado mánnyal jöt tek lét re. Ugyan így nyert
vá sár tar tá si jo got a kö zép ko ri Ma gyar or szág te le pü lé se i nek túl nyo mó több sé -
ge. A leg ré gibb vá sá rok azon ban min den va ló szí nû ség sze rint spon tán mó don, a 
szo kás ál tal szen te sít ve ala kul tak ki, idõ vel azon ban eze ket is ado má nyo zott -
nak te kin tet ték, ha más ként nem, hát úgy, hogy on nan tól szá mí tot ták a vá sár
meg lét ét, ami kor elõ ször írás ba fog lal va is meg erõ sí tet ték. Ez volt a kö zép ko ri
ma gyar or szá gi ki vált sá gok szo ká sos rend je. Ez a szem lé let azon a fik ci ón ala -
pult, hogy amit a sa ját ko rá ban ki vált ság gal nyer tek el, azt egy ko ron is csak így
sze rez het ték meg. Így ve zet tek vissza régi, ki rá lyi in téz ke dé sek re õsi vám jo gok -
tól a ne me si bir tok ere de té ig bir tok ado má nyo kat és kiváltságokat egyaránt.156

Sok vá sár ról egy ál ta lán nem le het meg ál la pí ta ni, hogy ere de te a régi szo -
kás ban, vagy ado mány ban gyö ke re dzik-e. Ez még ak kor sem egé szen bi zo nyos,
ha fenn ma radt egy olyan ado mány le vél, ami szö ve ge sze rint tel je sen új vá sár
tar tá sá ra ad en ge délyt. Az is pá ni vá ra kon, püs pö ki szék he lye ken és más, az Ár -
pád-kor ban je len tõs te le pü lé se ken kí vül még sok más hely ség vá sá ra is jó val tá -
vo lab bi múlt ra te kint vissza an nál, mint ahogy azt egy-egy vé let len sze rû en
ránk ma radt ok le vél dá tu ma bi zo nyít ja. A Bi ro da lom éves vá sá ra i ról szül te tett
olyan fel té te le zés is, mely sze rint a vá sár ado má nyo kat nem te kint het jük egye -
bek nek, mint a szo kás sze rint meg tar ta tott vá sá rok utó la gos fe je del mi jó vá ha -
gyá sá nak és kiváltsággal való felruházásának.157
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Ma gyar or szá gon is jócs kán ta lá lunk pél dát arra, hogy a vá sár ado mány va -
ló já ban nem volt más, mint a rég óta meg le võ — õs idõk óta tar tott, vagy ré geb -
ben ado má nyo zott — vá sár tar tá si jog meg erõ sí té se, an nak el le né re, hogy az
ado mány le vél ben a leg cse ké lyebb uta lást sem tet ték arra, hogy az il le tõ te le pü -
lé sen már év ti ze dek vagy akár év szá zad ok óta ren dez tek vá sárt. Hogy az ilyen
ado mány gya ko ri le he tett, az is bi zo nyít ja, hogy csak a vá sár te rek kap csán már
em lí tett vá sá rok közt is ta lá lunk olyan ado mányt, ami meg erõ sí tés volt. A sza -
bol csi Kisvárda szer dai he ti vá sá rá ról 1337-ben egy me gyei vizs gá lat ál la pí tot ta
meg, hogy em ber em lé ke zet óta tart ják, Má ria ki rály nõ 1393-ban még is úgy
adott ki ok le ve let ugyan er re a nap ra szó ló he ti vá sár ado má nyo zá sá ról, hogy
egyet len szó val sem utalt arra, hogy a vá sár már rég óta fenn állt.158 A felszegedi
he ti vá sár a 14. szá zad ele jén már biz to san állt, azon ban a sze ge di ek 1431-ben
Zsig mond, majd 1499-ben II. Ulász ló ki rály tól úgy kér tek ado mányt a csü tör tö -
ki vá sár mag tar tá sá ra, hogy meg sem em lí tet ték azt, hogy va ló já ban év szá za dos 
jo ga i kat erõ sít tet ték meg.159 Az egri káp ta lan Almagyar ut cai he ti vá sá rá val né -
mi leg más a hely zet. En nek múlt ja nem ve szett a rég múlt idõk ho má lyá ba, ha -
nem La jos ki rály hoz ta lét re 1362-ben. Az egri káp ta lan ma gán le vél tá ra — a
ke vés ép ség ben fenn ma radt le vél tá rak egyi ke — ugyan is meg õr zött min den
jog biz to sí tó és fon tos pe res ira tot. A vá sár ado mány elõtt még a leg cse ké lyebb
uta lást sem ta lál juk az almagyari vá sá rok ra, utá na azon ban egy mást kö ve tik a
pe res le ve lek, me lyek a püs pö ki tiszt tar tók és a káp ta lan vá sárt érin tõ, már em -
lí tett vi szá lyá ról tu dó sí ta nak. 1406-ban Zsig mond ki rály kan cel lá ri á já ban is ki -
ál lí tot tak egy ok le ve let, ami ugyan ar ra a hely re és nap ra szólt, mint La jos ki -
rály ado má nya, azon ban eb ben sem em lí tet ték meg azt, hogy a vá sár már majd
fél év szá za da mû kö dik.160 Igló vá ro sa ugyan ar ra az éves vá sár ra 1408-ban és
1412-ben is kért kiváltságlevelet, a késõbb kelt vásáradomány ezúttal sem szólt 
arról, hogy az iglóiak négy évvel korábban már kaptak engedélyt arra, hogy
Nagyboldogasszony napján vásárt tartsanak.161

A je len ség oka a ki vált sá gok ról, más szó val sza bad sá gok ról szó ló ál ta lá nos 
fel fo gás ban ke re sen dõ. A 13. má so dik fe lé tõl kezd ve már alig ha jött lét re spon -
tán mó don vá sár, ah hoz ki rá lyi ado mányt kel lett kér ni. A már álló, õsi vá sá rok
je len tõs ré sze ki rá lyi vagy olyan egy há zi bir to kon mû kö dött, ame lyek ala pí tá -
su kat a „szent ki rá lyok”-nak kö szön het ték. A vá sá ri sza bad ság kü lön le ges jog -
vi szonyt te rem tett: a te le pü lést egy vagy több nap ra ki emel te a jog ál ta lá nos
rend je alól, és ki rá lyi vé de lem ben ré sze sí tet te. Az ép pen ural ko dó ki rály ezt
csak a maga ne vé ben te het te meg, ezért hoz tak lét re a kan cel lá ri á ban olyan for -
mu lát, ami úgy szólt, mint ha a min den vá sár ado mány új vá sárt te rem tett vol -
na, így aki a már fenn ál ló vá sár ra meg erõ sí té sét kért, olyan ok le ve let ka pott,
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éves vá sá rát, me lye ket a 14. szá zad vé gén ado má nyoz tak, rend kí vül fan tá zia dús ér ve lés sel a 13.
szá za dig ve zet te vissza, anél kül, hogy akár egy köz ve tett ada tot is ta lált vol na a for rá sok ban az
ado mány le vél elõt ti tar tá suk ra, l. Rausch, W.: Handel an der Donau i. m. 59.

158 Zichy I. 521.; uo. IV. 515. – A várdai vá sá rok ról — ada ta ink fel te he tõ leg az em lí tett he ti vá -
sár ra vo nat koz nak — a 14. szá zad kö ze pén is hal lunk, l. uo. II. 171., 173.

159 DL 94 028.; Reizner J.: Sze ged tör té ne te i. m. IV. 32., 89.
160 DF 209 992. és 209 995.
161 ZsO II. 6265. sz., III. 2640. sz.



mint ha új vá sár tar tá sá ra ka pott vol na en ge délyt. Ez a ma gya rá zat azon ban
csak ál ta lá nos ság ban igaz. Ha egy már fenn ál ló vá sár ra kér tek ki rá lyi ado -
mányt, a mö gött egye di okok is meg hú zód tak. A Várdaiak — a kisvárdai vá sár
bir to ko sai — 1345-ben Ma gyar Pál lal pe res ked tek azért, mert zak lat ta a vá sár -
ra me nõ ket. Ek kor gon dos kod tak ar ról is, hogy La jos ki rály tól egy ol ta lom le ve -
let kér je nek, aki vé del mé be vet te a szo kás sze rint meg tar tott vá sár ra me nõ ket.
Ez az ok le vél nem szólt vá sár ado mány ról, új jog vi szonyt sem te rem tett, csu pán
írás ba fog lal ta a régi szo kást.162 Min den bi zonnyal egy ha son ló jog vi ta hú zó dott
meg a mö gött is, ami kor 1393-ban vá sár ado mányt kér tek a ki rály nõ tõl. Az egri
káp ta lan nak is a püs pök kel való viszálya miatt volt szüksége újabb oklevélre; a
per során az éppen uralkodó király kiváltságot adó oklevelét mutathatták fel,
ezzel is bizonyítva azt, hogy e vásárt Zsigmond király is engedélyezte.

Az egri káp ta lan almagyari vá sár ado má nyai be pil lan tást en ged nek a ki -
vált sá gok meg szer zé sé nek mód sze ré be is. Az ural ko dó tól két fé le mó don le he -
tett ke gyet kér ni: a ké rel me zõ vagy maga ke res te fel az ud vart, vagy az uta zó
ud var elé já rul tak a kör nyék bir to ko sai, hogy ki sebb-na gyobb ké rel mü ket a ki -
rály elé ter jesszék. Ez utób bi el já rás volt a ré geb bi, hi szen egy ko ron az ud var
szin te min dig úton volt, a ki rály pe dig a hely ben tör té nõ kegy gya kor lá sá val
erõ sí tet te meg az adott vi dé ken élõ alatt va lói bi zal mát. Az ural ko dók tar tóz ko -
dá si he lyei ma gya rá za tot ad nak a kor mány zat tet te i re is, arra, hogy ép pen ak -
kor mi ért az il le tõ sze mély, vagy tes tü let ka pott bir to kot vagy nyert el va la mi -
lyen ki vált sá got.163 Nagy La jos ép pen Eger kör nyé kén uta zott, ami kor az egri
káp ta lan kül döt tei meg je len tek elõt te, és kér ték tõle, hogy en ge dé lyez ze bir to -
ku kon a vá sár tar tást, az ok le vél re Makláron ke rült a pe csét. Zsig mond ki rály
ko rá ban Bereck ki rá lyi káp lánt egri pré post tá tet ték, hogy kel lõ jö ve del met biz -
to sít sa nak szá má ra. Õ sa ját jo ga i ról is gon dos ko dott, mi kor újabb ado mányt
kért a so kat vi ta tott almagyari vá sár ra, és mint ud va ri em ber nek nem volt ne -
héz el in téz nie, hogy a káp ta lan, amely nek õ volt a feje, meg kap ja a ki vált ság le -
ve let. A vá sár ki vált sá gok meg szer zé se mö gött a leg kü lön bö zõbb ér de kek hú -
zód hat tak, így az tán ki vé tel lel ez út tal is ta lál koz ha tunk. Zsig mond ki rály a
Sukiak ké ré sé re úgy ado má nyo zott a Kolozs me gyei Szováton tartandó éves
vásárra engedélyt, hogy megerõsítette az ottani hetivásárt, amirõl meg je gyez -
ték, hogy azt birtokosai még Lajos királytól kapták.164

A gyergyószentmiklósi vá sár ado mány Rá kó czi Zsig mond fe je de lem ne vé -
ben kelt, mi vel a vá sár ado mány az er dé lyi fe je de lem ség ben ugyan úgy fe je del mi
jog volt, akár csak egy ko ron a kö zép ko ri Ma gyar Ki rály ság ban, ahol csak ki rály
ad ha tott heti és éves vá sár tar tá sá ra en ge délyt. Nem csak a vá sár ado má nyo zá -
sa, ha nem egy már meg le võ vá sár he lye vagy nap ja át he lye zé sé nek a joga is
csak a ki rályt il let te meg.165 A lát szó la gos ki vé te lek mind e sza bályt erõ sí tik.
1412-ben a Medgyes szék ben fek võ Nagyselyk me zõ vá ros nak Stibor er dé lyi vaj -
da adott éves vá sá ri ado mányt, aki azon ban szük sé ges nek tar tot ta ok le ve lé ben
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162 Zichy II. 171., 173.
163 Heinz Quirin: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte. Stutt gart

1985.4 212.
164 ZsO II. 8050. sz.
165 Weisz B.: Vá sár tar tás i. m. 884.



meg ma gya ráz ni, hogy ezt ki rá lyi fel ha tal ma zás ból tet te.166 1418-ban Cillei Her -
mann a sa ját bir to kán levõ Varasd me gyei Krapinának en ged te meg az éves
vásár tartását.167

Ha az ural ko dók sa ját bir to ku kon, mint egy föld bir to kos ként, in téz ked tek,
azt a kö zép ko ri, de sok eset ben még a kora új ko ri fel fo gás sem tud ta el vá lasz ta ni
a szu ve rén fe je del met meg il le tõ jo gok tól.168 Így tör tén he tett meg, hogy 1572-
 ben Bátori Ist ván a vaj dai vá ros ban, Abrudbányán, mint fe je de lem in téz ke dett
még a he ti vá sár te ré nek, a pi ac nak a meg vál toz ta tá sa ügyé ben is, pe dig ha ez
ma gán föl des úri ha ta lom alatt élõ hely ség ben for dult vol na elõ, és sen ki nem
tett vol na pa naszt mi at ta, ak kor ez nem igé nyelt vol na ural ko dói be avat ko zást.
Bátori ek kor arra in tet te a vá ros tar to zé ka in élõ ket, hogy más hol nem ren dez -
het nek vá sárt (forum), mint a vá ros kö zön sé ges pi a cán (in communi theatro),
ott, ahol az áruk és az élel mi sze rek adás vé te le fo lyik. Egy év ti zed del ké sõbb a
zilahiak tet tek pa naszt Bátori Zsig mond elõtt, hogy né hány pol gá ruk nem csak
a pi a con, az arra igen al kal mas he lyen (in theatro ipsius oppidi, loco scilicet
huic rei apprime apto), ha nem más hol is he ti vá sárt tart, ezt a fe je de lem meg til -
tot ta, ki je lent ve azt is, he ti vá sár más hol nem es het, mint a pi a con, a vá ro si ak
ál tal be vett szo kás sze rin ti na pon és idõ ben.169

A vá sár ado má nyok nak há rom fõ for má ja ala kult ki: a he ti- az éves és az
egy szer re he ti- és éves vá sárt ado má nyo zó ado mány. Mind há rom ado mány faj tá -
hoz sa ját ok le vél tí pus tar to zott, jól ki ala kult for mu lák kal, me lyek a 14. szá zad -
tól a kö zép kor vé gé ig csak kis mér ték ben vál toz tak, az ado mány le ve lek több sé -
gé ben rit kán le het ta lál ni egye di sa já tos sá go kat. A heti és éves vá sárt egy szer re
ado má nyo zó ok le ve lek for mu lái több nyi re az éves vá sár ado má nyok ál lan dó for -
du la ta it követték, így csak két szövegtípus jött létre.

Mind két for mu lá ban kö zös volt a narratio: a vá sárt rész ben a ké rel me zõ
szol gá la ta i ért — erre csak ál ta lá nos ság ban utal tak, a vá sár ado má nyok ban csak 
el vét ve for dult elõ az ér de mek rész le tes fel so ro lá sa — rész ben pe dig az „or szág
ja vá ra és hasz ná ra” (pro comodo et utilitate regni nostri) ad ták.170 A vá sár tar -
tá sa ugyan a vá sár bir to ko sá nak ér de ke volt, a vá sár vám ból be vé te le szár ma -
zott, alatt va lói ter mé ke i ket könnyeb ben ér té ke sít het ték, így gaz da god va õt
gya ra pí tot ták, még is a ko ra be li fel fo gás az egész or szág ér de ké nek tar tot ta a
vá sárt. A vá sá rok nak a vá sár tar tó te le pü lé sen túl mu ta tó hasz ná ra a bir to ko sok 
is hi vat koz tak. Ami kor 1345-ben Ma gyar Pál aja ki tiszt tar tó ja fel tar tóz tat ta a
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166 auctoritate regia, qua fungimur – Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Sieben -
bürgen I–VII. Bearb. von Franz Zimmermann, Carl Werner, Gustav Gündisch. Hermann stadt–
Köln–Wien–Bucureºti 1892–1991. (a to váb bi ak ban: UGDS) III. 523.

167 Emil Laszowski: Prilog za povijest sajmova u Hrvatskoj i Slavoniji. Vjestnik kr. hrvatsko–
sla vonsko–dalmatinskog zemaljskog arkiva IV. (1902) 72., ZsO VI. 2649. sz. (az ok le vél csak regesz -
tából is mert).

168 Oborni Te réz: A fe je de lem ség-ko ri er dé lyi vá ros tör té net kér dé se i rõl. In: Urbs. Ma gyar vá -
ros tör té ne ti év könyv I. Bp. 2006. 145.

169 Er dé lyi ki rá lyi köny vek CD-ROM I. (1572) 3. k. 308–308b; (1584) 3. k. 179b–180.
170 E for mu lá tól csak na gyon rit kán tér tek el: pél dá ul Somorja éves vá sá rát 1411-ben a ki rá lyi vá -

ro sok és la kó ik ja vá ra és hasz ná ra, Igló éves vá sá rát pe dig a vá ros hasz ná ra és gya ra pí tá sá ra ado má -
nyoz ták, l. ZsO III. 995., 2640. sz-ok. Ha son ló for mu lá val (pro communi bono et totius utilitate regni)
in do kol ták a ve ret len arany és ezüst ki vi te li ti lal mát is, l. 1405 (I): 21. tc. – DRH 1301–1457. 209.



ke res ke dõ ket és meg til tot ta ne kik, hogy a várdai vá sár ra men je nek, ak kor Vár -
daiak tiszt tar tó ja til ta ko zott az el já rás el len, ami vel az „urának és az egész vár -
me gyé nek várdai vásárát tönkretették”.171

Kö zös elem volt a vá sár ado má nyok ban az is, hogy más vá sá rok sé rel me
nél kül (sine tamen preiudicio nundinarurum aliarum / fororum aliorum) en ge -
dé lyez ték az új vá sár tar tá sát. Mind egyik eset ben a vá sár ra jö võ-me nõ ke res ke -
dõk nek szó ló pa ranccsal foly ta tó dott az ok le vél: a vá sá ro zók „áru ik ra és sze mé -
lyük re néz ve biz ton sá go san, min den fé le fé le lem és ag go da lom nél kül” (secure et 
absque omni pavore seu formidine rerum et personarum) ke res het ték fel a vá sá -
ro kat, és tér het tek haza on nan, va la mint — a ren del ke zés leg fon to sabb ele me -
ként — mind ezt a ki rály kü lö nös vé del me és ol tal ma (sub nostra protectione et
tutela speciali) alatt te het ték meg. A vá sárt e ren del ke zés tet te sza bad dá, forum 
liberummá, e nél kül csak egy sze rû adás vé tel tör tén he tett, ami azon ban nem
volt vá sá ro zás. Azért mond ták azt, hogy a vá sár az or szág hasz ná ra van, mert
az zal már meg is in do kol ták, hogy mi ért kell a ki rály nak kü lö nös vé del me alá
ven ni a vá sá ro zó kat, hisz az or szág ja vá nak fenn tar tá sa a ki rály kö te les sé ge
volt. Az oda-vissza úton a király által garantált különös védelem a heti- és az
országos vásároknak egyformán sajátja volt.

A ki rá lyok — akik nek egyéb ként ál ta lá nos fel ada tuk volt ez — kü lön
kegy ként gyak ran vet tek vé del mük be sze mé lye ket vagy tes tü le te ket, akik va la -
mi lyen ok nál fog va nem tud ták meg vé de ni ma gu kat: pél dá ul öz vegy asszo nyo -
kat, kis ko rú gyer me ke ket — ter mé sze te sen csak ne me se ket — és egy há zi in téz -
mé nye ket.172 A vá sá ro zók úti vé del me azon ban el tért et tõl a vé de lem tõl: ezt
meg ha tá ro zott — sok szor egyet len em ber — sze mély vagy tes tü let kap ta, az
azon ban min den kit érin tett, aki vá sár ra tar tott, az er rõl ki ál lí tott ok le vél ott
la pult az érin tett csa lád vagy egy ház le ve les lá dá já ban, ha bár mi lyen sé re lem
érte õket, rög vest be mu tat ták a bí ró ság elõtt. A vá sár ado má nyo zó ok le vél azon -
ban a vá sár bir to ko sá nak tu laj do ná ban volt, a vá sár ra in du ló pa rasz tok, ke res -
ke dõk nem vit ték ma guk kal iszák juk ban, õk leg fel jebb csak szó ban hi vat koz -
hat tak arra, hogy vá sár ra tar ta nak, vagy on nan vissza tér nek. A vá sá ri vé de lem
ki vált ság volt, de so ka kat, a vá sár ado mány ki ál lí tá sa kor elõ re meg ha tá roz ha -
tat lan so ka sá got érin tõ ki vált ság. Va jon mi lyen aka dály le sel ked he tett a vá sá ro -
zók ra, va jon mi tõl kel lett ki rá lyi pa ranccsal vé de lem be ven ni õket, va jon mi -
lyen vé de lem hez volt szük ség sza bad ság, azaz ki vált ság adá sá ra? Ez az ol ta lom
nem vo nat koz ha tott az úton ál lók el le ni vé de lem re, az a ki rály és tiszt vi se lõi ál -
ta lá nos fel ada ta volt. A bû nö zõ ket a ki rály ál tal ki ne ve zett is pá nok, me gyei tör -
vény szé kek vagy kü lön le ges felhatalmazással eljáró megbízott bírók, esetleg
szintén királyi kiváltság útján pallosjoggal felruházott úriszékek üldözték és
ítélték el. Egyébként is, a rablók ellen a legszigorúbb királyi parancs sem ért
volna semmit.
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171 forum sui domini in eadem Warada habita et tocius provincie esset anichilata – Zichy II. 171.
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A kö zép kor vi lá gá ban egész Eu ró pá ban volt azon ban egy szo kás jo gon ala -
pu ló in téz mény, ami bi zony ta lan ná te het te azt, hogy egy ke res ke dõ vagy bár ki
más el jut hat-e cél já hoz, ezt a ko ra be li ma gyar ok le ve lek szó hasz ná lat ban ar -
restatio   nak, né me tül gefangnussnak azaz fel tar tóz ta tás nak, le fog la lás nak ne vez -
ték. Spe ci á lis vál fa ját, a represszáliát Eu ró pa na gyobb or szá ga i ban már a 19. szá -
zad má so dik fe lé ben, te hát nem sok kal azu tán, hogy utol só nyo ma it el tö röl ték,
tör té né szi mód sze rek kel le ír ták, a kö zép ko ri ön ha tal mú jog ér vé nye sí tés nek ez a
leg ko ráb ban és a leg job ban fel tárt ré sze.173 Ma gyar or szá gon csu pán egyet len
pub li ká ció fog lal ko zott vele rész le te seb ben, az is csak a két kü lön bö zõ or szág hoz
tar to zó sze mé lyek, mo dern szó val, a nem zet kö zi jogi represszáliákról szól,174 pe -
dig je len tõ sé gét mi sem mu tat ja job ban, hogy is me re te nél kül ér tel mez he tet len a
Verbõci Ist ván ál tal le írt négy sar ka la tos ne me si jog kö zül az elsõ. Ez úgy szólt,
hogy ne mes em bert sze mé lyé ben elõ ze tes idé zés, per be hí vás és tör vé nyes íté let
nél kül sen ki nek a ke re se té re, pa na szá ra vagy ké ré sé re sen ki, se hol le nem tar -
tóz tat hat ja.175

Verbõci Ist ván a le he tõ leg több — több nyi re ka no ni zált — jog el vet gyûj -
töt te össze a Hármaskönyv össze ál lí tá sa kor. A jog el vek cso por to sí tá sa kor ál lan -
dó an hasz nál ha tó pél da nem állt elõt te, ezért a leg egy sze rûbb mód szert vá lasz -
tot ta: az akár tar tal mi lag, akár for ma i lag egy más hoz ha son lí tó nor má kat
össze von ta. Ez zel az ana lo gi kus mód szer rel al kot ta meg a sar ka la tos ne me si
sza bad ság jo go kat is. Né hány év ti zed del ké sõbb a Négyeskönyv össze ál lí tó i nak
ez a mód szer túl haj tott nak és ho má lyos nak tûnt, ezért rész le te seb ben fej tet ték
ki e jo go kat, össze sen ti zen egy so rol tak fel. Verbõci elsõ szá mú ne me si sza bad -
sá gát két kü lön pa ra gra fus ra bon tot ták: az egyik ben a ki rály ál ta li le fo gást til -
tot ták meg, a má sik nak pe dig azt a cí met ad ták, hogy „az or szág ne me se it sem -
mi fé le tar to zás fe jé ben nem le het le tar tóz tat ni”. Ez után rész le te sen ki fej tet ték, 
hogy nem csak a ne me se ket nem le het sze mé lyük re néz ve tar to zá sa ik vagy más
ügyek mi att le fog ni, ha nem pa raszt ja i kat és em be re i ket (coloni et homines
ipsorum) sem, aki nek pe dig ilyen keresete lenne velük szemben, az a megyei
törvényszékek elõtt peres úton keresse igazát.176

A le tar tóz ta tás ön ha tal mú jog ér vé nye sí tés, amellyel anya gi ter mé sze tû kö -
ve te lés ki egyen lí té sét kényszerítették ki, úgy hogy vagy a tar to zá sát ki nem
egyen lí tõ sze mélyt vagy e sze mély kö zös sé gé hez tar to zó kat le fog ták, va gyon tár -
gya i kat le fog lal ták, és mind ad dig nem bo csá tot ták sza ba don, a le fog lalt jó szá go -
kat pe dig nem ad ták vissza, amíg a tar to zást az adós, vagy kö zös sé ge ki nem fi -
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173 Adolf Wach: Der Arrestprozeß in seiner geschichtlichen Entwicklung 1. Teil. Der italieni -
sche Arrestprozeß. Leipzig 1868.; René de Mas Latrie: Dù droit de marque ou droit de repressailles
au moyen âge. Pa ris 1875.; Gino Arias: La base delle rappresaglie nella constituzione sociale del
medio evo. Roma 1904.; Hans Planitz: Die Vermögensvollstreckung im deutschen mittelalterliche
Recht. Leipzig 1912.; Uõ: Grundlagen des deutschen Arrestprozesses. Leipzig 1922.

174 Holub Jó zsef: Ma gyar vo nat ko zá sú represszáliák. Tör té ne ti Szem le 8. (1919) 52-78; rö vi den 
érin tet te a vá ro si le fog la lást: Ki rály J.: Po zsony vá ros joga i. m. 351.

175 Wer bõ czy Ist ván: Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae – Ne mes
Ma gyar or szág szo kás jo gá nak hármaskönyve. Corpus Juris Hungarici – Ma gyar Tör vény tár Bp.
1897. I. 9. 1.§. 

176 Quadripartitum opus juris consvetudinarii regni Hungariae. Zagrabiae 1798. I. 19. és I. 24.
A ma gyar ne me si ki vált sá gok kodifikációjára l. Tringli I.: Szent ki rá lyok i. m.



zet te. Ha a le tar tóz ta tás és a le fog la lás nem ma gát az adóst és va gyon tár gya it,
ha nem a kö zös sé gé hez tar to zó kat érin tet te, ak kor be szé lünk represszáliáról. A
14. szá zad ban élt kom men tá tor Bartolus de Saxoferrato, aki nek neve alatt egy
egész traktátus ma radt fenn e jog in téz mény rõl, így de fi ni ál ta a represszáliát:
„va la ki sze mé lyé nek vagy dol ga i nak le fo gá sa egy má sik em ber mi att”.177 

A le tar tóz ta tás ere de ti leg sa ját erõ vel tör tént, azon ban az érett kö zép kor
fo lya mán e mel lett meg je lent a bí ró i lag sza bá lyo zott le tar tóz ta tás, ami kor a kö -
ve te lés sel fel lé põ sze mély föl des urá tól vagy vá ro sá tól kér te, hogy biz to sít son
erõ sza kot az el já rás hoz. Ha a le tar tóz ta tott sze mély utóbb pert kez de mé nye -
zett, az erõ szak kal való fel lé pés, a hatalmasul (potentialiter, potentia mediante)
el kö ve tett le tar tóz ta ta tás, il let ve le fog la lás mi att tett pa naszt. A ma gyar ok le -
ve les em lé kek kö zött ez ré vel ma rad tak fenn olyan pe res ira tok, ame lyek ben a
„ha tal mas le fog la lás”-t sé rel mez ték. Az ese tek túl nyo mó több sé gé ben a ké sõb bi 
el já rás ról nem tu dunk, va ló szí nû leg azért, mert a fe lek ki egyez tek, vagy be bi zo -
nyo so dott az erõ vel fel lé põ sze mély iga za.178 Mi vel Ma gyar or szá gon min den ön -
ha tal mú jog ér vé nye sí tést „ha tal mas cse le ke det”-nek hív tak, ezért az ilyen pe res
ira tok nagy szá ma mi att úgy tûn het, mint ha a ko ra be li uta zók ál lan dó tá ma dá sok
ve szé lyé nek let tek vol na ki té ve. Ez azon ban csak rész ben igaz, a hatal masul el kö -
ve tett le tar tóz ta tá sok és le fog la lá sok va ló já ban épp a jo got ál lí tot ták hely re, hi szen 
rá szo rí tot ták az adóst arra, hogy ki fi zes se tar to zá sát. A ma gyar ha tal mas ko dá si
pa na szok je len tõs, ta lán leg je len tõ sebb, ré sze nem volt más, mint le tar tóz ta tás.

Ha ma gát az adóst nem tud ták el fog ni, ak kor nyúl tak a represszáliához. Ez
há rom kö zös ség re néz ve je lent he tett ve szélyt: arra a te le pü lés re és arra a bir tok -
tömb re, ahol az adós la kott, va la mint az adós or szá gá ra. Ne gye dik ként a csa lá di
ho va tar to zást is meg le het ne em lí te ni, csak hogy ezt a kö zép ko ri fel fo gás majd -
hogy nem egy nek vet te a szom széd ság gal, azaz az egy he lyen la kás sal. 1346- ban a
Kál lai-ro kon ság egyik tag ja — hogy mi ért, azt nem tud juk — le fog lalt a Sza -
bolcs me gyei Semjénben két vég posz tót a sza bol csi is pán egyik hû em be ré tõl.
Az is pán le ve let írt Kál la i hoz, hogy sür gõ sen adja vissza posz tót, mert ha nem,
ak kor „ezt az em be ri es sé get láb bal tip ró tet tét az õ job bá gya in két sze re sen
vagy há rom szo ro san fog ja meg ven ni”.179 A bir to ko sok közt rég óta zaj ló jog vi ták 
so rán rend sze re sen le tar tóz tat ták az el len fél bir to kán tar tóz ko dó job bá gyo kat.
Az Abaúj me gyei Szép la kon levõ ben cés apát ság nak volt a fa lu ban egy szõ lõ he -
gye, az egyik ott fek võ szõ lõ mi att kezd tek pe res ked ni 1400 kö rül Kas sa vá ro sá -
val. A kas sa i ak az apát egyik em be ré tõl, ami kor meg je lent a vá ros ban, el vet ték
lo vát és az apát pén zét, õt ma gát pe dig egy idõ re le fog ták.180 A dési ka ma ra is -
pán nak, az itá li ai szár ma zá sú Pa pá nak, 1446-ban egy Bras só ban élõ mes ter em -

36 TRINGLI IST VÁN

177 quando conceditur licentia capiendi personam vel res alterius pro altero – idé zi Holub Jó -
zsef: Ma gyar vo nat ko zá sú represszáliák i. m. 53.

178 A meg egye zés re mé nyé ben ha lasz tot tak el Sza bolcs me gye tör vény szé ke elõtt egy le fog la lás 
mi att in dult pert 1357-ben, l. A nagykállói Kállay-család le vél tá ra I–II. Bp. 1943. (a to váb bi ak ban:
Kállay) 1229. sz. Vá mon tör tént le fog la lás utá ni egyez ség 1358-ban: uo. 1266., 1274. sz.

179 si reddere nolueritis, dupplum vel truipplum super vestros iobagiones recipi faciemus –
Kállay 862. sz.

180 A nagy-kár olyi gróf Kár olyi csa lád ok le vél tá ra I–II. Saj tó alá ren de zi Géresi Kál mán. Bp.
1882–1883. I. 509.



ber ma radt adó sa, õ azon ban nem hagy ván annyi ban a dol got, az alvajdához
for dult. Az alvajda le ve let írt Bras só hoz: vagy rá szo rít ják a mes tert az összeg
ki fi ze té sé re, vagy pe dig ame lyik brassóin csak tud ja, azon be hajt ja az össze -
get.181 1449-ben az országtanács in tet te meg a szo ká sos for mu lá val a szebe -
nieket: ve gyék rá két pol gá ru kat, hogy egyen lít sen ki egy po li ti ka i lag fon tos
tar to zást, mert ha ezt nem ten nék meg, ak kor bár me lyik pol gá ruk sze mé lyét és 
áru ját le fog lal ják „ahogy azt or szá gunk szo kás jo ga meg kö ve te li”.182 A rep resszá lia
al kal mas volt arra, hogy min den fé le sé rel met gyor san or vo sol ja nak, vagy az az zal
való fe nye ge tés sel a kárt oko zót a kár té rí tés re rá szo rít sák. Az ide gen er dõk ben
mak kol ta tott ser té sek mi att gya ko ri ak vol tak a né zet el té ré sek a Ti sza- vi dé ki fal -
vak la kói kö zött. A Bereg me gyé be való tarpai és a vári hospesek 1356- ban el haj -
tot ták a Kál lai Ist ván disz na it, aki a hospesek föl des urá hoz, a király néhez for dult
se gít sé gül. A ki rály né tel je sí tet te hû em be re ké ré sét, és rá pa ran csolt a be re gi is -
pán ra, hogy kö zöl je a tarpaiakkal és a váriakkal, hogy vagy ki fi ze tik az oko zott
kárt, vagy az is pán az el haj tott ser té sek ér té ké nek meg fe le lõ zá lo got vesz raj tuk.183

A le fog lalt árut ugyan is zá log ként kel lett ke zel ni, és csak meg ha tá ro zott idõ
után, ha az adós több szö ri fel szó lí tás után sem fi ze tett, le he tett áru ba bo csá ta -
ni. A le fog lalt áru neve sok szor egy sze rû en „zá log”, az el já rás a neve pe dig né -
me tül pfandung. 

A le fog la lás és a represszália a vá ro si jo gok ban érte el fej lõ dé se csú csát,
azok ban az ese tek ben, ami kor két vá ro si pol gár állt szem ben egy más sal.184 A
kö zép ko ri vá ro si ha tó sá gok egyik leg gya ko ribb fel ada ta ezek nek az ügyek nek a
meg ol dá sa volt. 1410-ben az auszt ri ai Gumpoldskirchen vá ro sá nak egyik pol gá -
ra tar to zott egy sop ro ni pol gár nak. A sop ro ni pol gár sa ját vá ro sá hoz for dult se -
gít sé gért, a sop ro ni ta nács pe dig írt is a gumpoldskircheni bí ró nak, hogy ve gye
rá pol gár tár sát arra, hogy egyen lít se ki tar to zá sát. Mi u tán ez meg tör tént, az
oszt rák bíró vá lasz le ve lé ben arra fi gyel mez tet te a sop ro ni a kat, ne hogy pol gá ra -
i kat le tar tóz tas sák, mert ha igen, ak kor ha son ló kép pen to rol ják meg õk is ezt a
sop ro ni a kon.185 1522-ben egy sel mec bá nyai pol gár rész let fi ze tés re vett egy váci
pol gár tól egy szõ lõt, azon ban el ma radt a tör lesz tés sel. A váci ta nács ez után
meg ke res te a selmecieket, hogy szo rít sák rá pol gá ru kat a fi ze tés re, „ha így
tesz tek — foly tat ták le ve lü ket — meg kö szön jük, ha nem, a ti zen öt fo rin tért
sze ke re ket és mást vissza tar tunk, és pén zét visszaszerezzük, merthogy [a sel -
meci polgár] elõttünk megígérte, hogy megadja”.186

A represszáliát a mo dern kor ban már csak a nem zet kö zi jog ban em le ge tik, 
ott is pe ri fé ri á ra szo rít va, egy ko ron azon ban a kül kap cso lat ok nor má lis ré sze
volt. 1459 ta va szán a ha vas al föl di fe je de lem, Vlad Þepes az osz má nok fel szó lí -
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181 UGDS V. 163. 
182 si quis ex vobis propterea ali bi fuerit cum bonis suis arrestatus, prout consuetudo regni

nostri dictat – uo. 272.
183 Kállay 1185. sz.
184 A po zso nyi jog könyv rész le te sen sza bá lyoz ta a le fog la lás el já rá sát, l. Ki rály J.: Po zsony vá -

ros joga i. m. 383. 
185 ir nicht gestat die meins herren awfczehalten, oder mer alczeit geren verdienn, wenn hat

der Gelman icht cze sprechen hincz den meins herrn, den wil ich ein fuederlich recht widervaren
lassen – Sop ron vá ros II/6. 35.

186 DF 235 539.



tás ra a ma gyar ki rály el len sé ge lett. Elsõ lé pés ként az összes ke res ke dõt, akik
Bras só ból és a Bar ca ság ból még a béke ide jén Ha vas al föld re men tek ke res ked -
ni, le tar tóz tat ta, áru i kat el vet te, õket ka ró ba hú zat ta, erre a bras só i ak vá la szul 
a ha vas al föl di ke res ke dõk jó szá ga it fog lal ták le. A ma gyar ud var a szo ká sos mó -
don re a gált az ese mé nyek re: a Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó ha vas al föl di trón kö -
ve te lõt, Dant lép tet te fel Vlad el len, aki azt ta ná csol ta a bras só i ak nak, hogy a
le fog lalt ha vas al föl di áruk ér té ké bõl fi zes sék ki a pol gár tár sa ik ká rát, mi vel —
ez ki mon dat la nul már a trón ra áhí to zó vaj da je lölt ígér te volt — az oláh ke res -
ke dõk nem kö ve tel he tik vissza áru i kat. Amíg tar tott a há bo rús ál la pot, a bras -
sói represszáliák ügye újra és újra elõkerült, sõt az ügy a béke megkötése után
sem zárult le.187

A le fog la lás és a represszália a szo kás jog ré sze volt, aló la fel men tést sze rez -
ni te hát csak kü lön jog gal, azaz pri vi lé gi um mal, va gyis sza bad ság gal le he tett.
Ilyen ki vált ság le he tett ál ta lá nos és szól ha tott egyet len eset re is. Több ször elõ -
for dult, hogy egy vá ros el lá tá sát szol gá ló ke res ke de lem cél já ból útra in du ló ke -
res ke dõ ket (pro victuum suorum necessaria acquisitione) men te sí tet te az ural ko -
dó a le fog la lás alól, el ren del ve azt is, hogy ha va la ki nek bár mi lyen ke re se tük len -
ne ve lük szem ben, ak kor az il le tõ vá ros ta ná csa elõtt ke res se iga zát. Ilyen ki vált -
sá got kér tek ma guk nak 1447-ben a bras só i ak Hu nya di Já nos tól. 1453-ban Ma -
gyar Lõ rinc sop ro ni pol gár nak Garai Lõ rinc ná dor, 1478-ban a szerb te le pe sek ál -
tal la kott, a Cse pel-szi ge ten fek võ Kevi (a mai Rác ke ve) vá ro sá ba való Karc Már -
ton szá má ra Má tyás ki rály, 1574-ben pe dig a sze ge di ek nek Mik sa ki rály adott
ugyan ilyen tar tal mú ki vált ság le ve let. E ki vált ság nem adott tel jes körû fel men -
tést a le fog la lás alól, csak min den vá ros leg fon to sabb cél ját, az élel mi szer rel való
el lá tást, pró bál ták így biz to sí ta ni. Ezek a pá ten sek na gyon ha son ló for mu lák kö -
zött kel tek, ami azt bi zo nyít ja, hogy elég gyak ran for dul tak ilyen ké re lem mel a
ki rá lyi ud var hoz ah hoz, hogy meg ér je az ok le vél min tát a formuláskönyvekbe fel -
ven ni. A ren del ke zés ál ta lá nos in dok lá sa kor mind egyik eset ben ugyan ar ra az õsi
jog elv re hi vat ko zott az ok le vél meg fo gal ma zó ja: „az iga za kat a ha mi sa kért, az
ár tat la no kat a bû nö sö kért sem mi képp nem sza bad meg bün tet ni” (cum iusti pro
iniustis et innoxii pro reorum excessibus non debeant quoquomodo impediri).188

Ez a for mu la alap ja i ban kér dõ je lez te meg a represszália jog in téz mé nyét, azon -
ban bár mi lyen sok szor is ír hat ták le, nem szol gált más ra, csak egy ki vált ság ado -
má nyo zá sá nak alá tá masz tá sá ra, a szo kás jo gon ala pu ló represszáliának mit sem
ár tott. Nem a vá ro so kat, ha nem a vi dék la kó it vé del mez te a le fog la lás tól az a vi -
szony lag ugyan csak el ter jedt ki vált ság, ami egy-egy bir to kos job bá gya i nak le tar -
tóz ta tást és el fo gá sát til tot ta meg, ki mond va azt, hogy egy ne mes job bá gya it nem 
le het más bíró elé ál lí ta ni, mint sa ját föl des urá nak úri szé ke elé.189

Az egye di meg ol dá sok közé tar to zott az, ami kor 1450-ban Hu nya di Já nos
kor mány zó meg til tot ta, hogy a szé kes fe hér vá ri bíró eset le ges kö ve te lé sé re a
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187 UGDS VI. 52., 53., 71., 89.
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nagy sze be ni ek áru it le fog lal ják.190 Más ese tek ben kí sé rõ le ve let ad tak az uta -
zók nak, ami ben az õket fel tar tóz ta tók nak szó ló pa rancs állt, hogy en ged jék to -
vább a le vél fel mu ta tó it és ja va i kat.191 A ro mán fe je de lem sé gek kel élénk ke res -
ke del mi kap cso la to kat ápo ló Bras só 1472-ben Ist ván mold vai vaj dá tól ka pott
olyan ok le ve let, ami biz to sí tot ta a vá ros pol gá rai szá má ra az aka dály ta lan ke -
res ke dést egész Mold va te rü le tén, va la mint azt, hogy a mold va i ak a bras só i ak
áruit nem foglalhatják le.192

A vá sár ado mány ban biz to sí tott „ki rá lyi kü lö nös vé de lem” az elõ zõ ek hez
ha son ló an a szo kás jog ál tal biz to sí tott le fog la lás alól adott fel men tést a vá sá ro -
zók nak, azon ban je len tõ sen kü lön bö zött az elõbb em lí tett pri vi lé gi u mok tól és
al kal mi pa ran csok tól. Azok egy meg ha tá ro zott vá ros vagy bir tok la kó i nak vagy
akár egy sze mély nek szól tak, a vá sár ado mány azon ban bár ki nek, aki az il le tõ
vá sár ra tar tott. A vá sár ra jö võ-me nõ em ber — mi ként az elõbb em lí tett pri vi lé -
gi u mok ke res ke dõi — el hagy ta vá ro sát, ahol a vá ro si kö zös ség véd te meg pol gá -
ra it, vagy azt a föl det, ahol ura gon dos ko dott vé del mé rõl, ezért út köz ben — úgy, 
mint az ide ge nek az egész or szág ban — ki rá lyi vé de lem alá ke rült. A he ti- és az
éves vá sár ado má nyok sza bad jö vést-me nést biz to sí tó ren del ke zé se arra szol -
gált, hogy ne le hes sen a vá sá ro zó kat fel tar tóz tat ni és áru i kat le fog lal ni.193 Ha
ez meg tör tént, ak kor a pa na szo sok kü lön ki emel ték, hogy sza bad vá sár ra men -
ve, vagy on nan vissza tér ve érte õket a le fog la lás. A ma gyar kö zép kor ból pél dá -
kat ez ré vel le het ne idéz ni ezek re az ese tek re, ami azt mu tat ja, hogy nem volt az 
a ki vált ság, ami a le fog la lás sal, represszáliával élõ adó sok el len tel jes biz to sí té -
kot je len tett vol na. A ránk ma radt ügyek túl nyo mó több sé ge sem mit nem mond 
el ar ról, hogy mi ért ke rült sor a le fog la lás ra. Nem is vé let le nül, hi szen a pa -
naszt te võk csak a raj tuk esett jog ta lan sá got akar ták bi zo nyí ta ni, ar ról azon -
ban mé lyen hall gat tak, hogy nem fi zet tek vá mot vagy tar toz tak va la ki nek, ha
nem õk ma guk, ak kor egy pol gár tár suk vagy egy má sik olyan job bágy, aki
ugyan nak a föl des úr nak az alatt va ló ja volt, vagy ép pen a föl des urak nak egy más -
sal volt el szá mol ni va ló juk. Min den olyan cse lek mény, ami vá sár ra tar tó, vagy on -
nan vissza té rõ em bert érin tet te, mi nõ sí tett eset nek szá mí tott, a pa na szo sok kü lön 
ki emel ték, hogy az áru el kob zá sa, avagy a ve rés vá sár ra me net vagy on nan vissza -
fe lé jö vet tör tént.194 Az úton le võk vé del me ter mé sze te sen nem tart ha tott örök ké.
Mályusz Elem ér fe dez te fel azt a jog el vet, hogy a he ti vá sár ra tar tók és az on nan
vissza té rõk ki rá lyi vé del me a vá sá ri na pot meg elõ zõ na pon kez dõ dött, és az azt kö -
ve tõ na pon ért vé get. Ta lán ál ta lá no sít ha tó a pon to san meg fo gal ma zott kapi vá -
sár ado mány pél dá ja, e sze rint a vé de lem nem tel jes há rom na pot je len tett, ha nem
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az elõ zõ nap de lé tõl a kö vet ke zõ nap de lé ig, azaz össze sen két na pig ter jedt.195 A 
vá sá ri vé del met azon ban a he lyi vi szo nyok nak meg fe le lõ en ado má nyoz ták: a
sze ge di hét fõi vá sár ra igyek võ el adók és ve võk va sár nap ra és hét fõ re kap tak ki -
rá lyi úti vé del met, fel te he tõ leg a Lat rán-té ri csü tör tö ki vá sár ado mányt sem
úgy kell ér tel mez ni, hogy szom ba tig, azaz há rom na pon át tar tot ták vol na, ha -
nem csu pán a vé de lem ter jedt csü tör tök reg gel tõl szom bat es tig. Ily mó don a
kö zép kor végi Sze ge den a ko ráb ban em lí tett há rom he ti vá sár nak kö szön he tõ en 
a kedd ki vé te lé vel hat na pon át tel jes vé de lem alatt áll tak a vá sá ro zók. A szin -
tén em lí tett 13. szá za di Tordaakna pi a cán sem va ló szí nû, hogy szük ség lett vol -
na két egy mást kö ve tõ na pon reg gel tõl es té ig vá sá roz ni, ha nem csu pán erre az
idõ re kap tak az oda igyek võk vám men tes sé get, és ki nem mond va, men tes sé get
min den fé le le tar tóz ta tás alól.196 

A heti vá sá rok vé del mé nek ér tel me zé se ad le he tõ sé get arra, hogy fel old -
juk azt a lát szó la gos el lent mon dást, ami az éves vá sá rok va ló di hosszú sá ga —
azaz több nyi re né hány nap — és az éves vá sár ado má nyok jó val hosszabb idõ re
szó ló ki vált sá ga kö zött fe szül. A 13. szá zad tól kezd ve — te hát, ami ó ta éves
vásár ado má nyok kal ren del ke zünk — alap ve tõ en há rom fé le hosszú sá gú vá sá ri sza -
bad sá got ado má nyoz tak. Az ese tek több sé gé ben meg elé ged tek az zal, hogy az
ado mány le vél a vá sár vé del mét a meg ha tá ro zott ün ne pen, „to váb bá azt meg -
elõ zõ és az azt kö ve tõ, szük ség sze rin ti al kal mas na po kon” (aliisque diebus
ipsam precedentibus et sequentibus ad id scilicet necessario sufficientibus) biz -
to sí tot ta. A má sik eset ben egy hét tel a ha tár nap elõtt kez dõ dött és egy hét tel
utá na ért vé get a vé de lem, azaz két he tes volt a vá sár en ge dély, a leg hosszabb
ado má nyok egy hó nap ra szól tak: a vi szo nyí tá si nap elõtt két hét tel kez dõd tek
és két hét tel utá na fe je zõd tek be.197

Sop ron elsõ so ka dal má nak en ge dé lye 1344-ben kelt, és Mar git nap já ra
(júl. 13.) szólt, úgy azon ban, hogy elõt te és utá na egy hé tig ki rá lyi vé de lem alatt 
áll tak a vá sá ro zók. A ha tár szé li vá ros nem egé szen há rom év ti zed del ké sõbb
már egy má so dik éves vá sár tar tá sá ért fo lya mo dott. Ezt Er zsé bet nap já ra (nov.
19.) hir det ték meg, és egy egész hó na pon át vé dett sé get él vez tek a so ka da lom
lá to ga tói: a ki vált ság két hét tel Er zsé bet nap elõtt kez dõ dött, és két hét tel utá -
na ért vé get.198 Bu dán és Pes ten a 16. szá zad ele jén össze sen öt so ka dal mat tar -
tot tak, ket tõt Pes ten, hár mat Bu dán. Mind egyik két he tes sza bad sá got él ve -

40 TRINGLI IST VÁN
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„singulis feriis quintis, usque ad diem sabbati inclusive, a mane usque ad sero, in qualibet eb -
domada” – uo. 89.; „fora feria sexta ab hora promeridiana usque horam vesperinam die sabbathi” – 
Ko lozs vár oklt. 28.

197 Az ok le ve lek az ün nep elõt ti és utá ni nyolc, il let ve ti zen öt nap ról szól tak, amit kö zép ko ri
mó don kell szá mol ni: az elsõ nap nak a ha tár na pot tar tot ták, azaz mai fo gal ma ink sze rint 7–7 , il -
let ve 14–14 na pot kell az adott nap elõtt és utá na szá mol nunk. Ugyan így kell szá mí ta ni min den
más, et tõl el té rõ szá mú na pok ra szó ló vá sár en ge délyt is.

198 Sop ron vá ros I/1. 82., 159. – Az 1371. évi vá sár ado mány szo kat lan mó don 14–14 nap ra
szólt, amit fel te he tõ leg nem kell szó sze rint ven ni, ta lán a mai idõ tar tam- szá mí tás sze rint adta
meg a két he tet az ok le vél író ja, l. Mollay Kár oly: Sop ron vár me gye váz la tos tör té ne te. In: Sop ron



zett, a ki vált ság egy hét tel elõt te kez dõ dött, és egy hét tel utá na fe je zõ dött be.199

1389-ben a Szol nok me gyei Szán tó öt na pos vá sár en ge délyt ka pott: Zsig mond
nap já tól (máj. 2.) szá mít va elõt te és utá na két-két na pig en ge dé lyez ték ott a vá -
sá ri sza bad sá got.200 1421-ben Trencsén szo kat lan vá sár ado mány ban ré sze sült:
egy szer re két éves vá sár tar tá sá ra ka pott en ge délyt, ame lyek össze sen egy-egy
he te sek vol tak: két nap pal a határnap elõtt kezdõdtek és néggyel utána fe je z õd -
tek be.201

Az éves vá sár ado má nyok ban meg fo gal ma zott ha tár idõk nem a vá sár
hosszát szab ták meg. Jó zan ésszel ne héz len ne el kép zel ni, hogy mi ért is fo lya -
mo dott vol na akár me lyik vá ros olyan en ge dé lyért, ami egy hó na pos vá sár tar tás -
ra szólt. A kö zép kor vé gé re Sop ron nak négy éves vá sá ra volt ugyan, ez azon ban 
ko ránt sem je len tet te azt, hogy ott majd ne gyed éven át tar tot tak vol na so ka dal -
mat. Az egy hó na pos, két he tes vagy az al kal mas na pok ra szó ló ter mi nu sok azt
je len tet ték, hogy a vá sár ra igyek võk ennyi ide ig él vez tek védelmet mindenféle
lefoglalással szemben.

Trencsén ta lán azért kért ma gá nak a vá sár elõtt ket tõ, utá na pe dig négy
nap ra vá sá ri vé del met, mert a két na pos so ka da lom ra két-két na pos já ró föld rõl
ér kez tek vá sá ro zók. A két he tes és az egy hó na po sa vá sár ado má nyok nem al kal -
ma sak arra, hogy meg ha tá roz zuk azt, hogy mennyi ide ig vá sá roz tak az adott
te le pü lé sen, arra azon ban igen, hogy mek ko ra tá vol ság ból vár tak ke res ke dõ ket
a vá sár he lyé re: a két he tes ado má nyok öt-hat na pos, az egy hó na po sak majd két -
he tes tá vol ság ból ér ke zõ vá sá ro zók számára biztosították a védett kereskedést. 

A vá sár ado má nyo zó ok le ve lek csak a vá sá ro zók úti vé del mé vel fog lal koz -
tak, ar ról azon ban nem be szél tek, hogy maga a vá sár is vé de lem alatt állt. A je -
len ség ma gya rá za ta egy sze rû: az ok le ve let a ki rály ál lí tot ta ki, ezért a ki rály
csak az zal a kö te le zett ség gel fog lal ko zott, ami rá tar to zott. A vá sár vé del me
ugyan is már nem az õ, ha nem vá sár bir to ko sá nak fel ada ta volt. A vé de lem itt
ugyan azt je len tet te, mint a ki rá lyi vé de lem az uta zók szá má ra: a le fog la lás tól
való meg óvást. A tár no ki jog egy ér tel mû en fo gal ma zott: a piac sza bad sá ga (frey -
heit des marckts; libertas fori) egyet je len tett az zal, hogy ott sen ki sem él he tett
az egyéb ként szo ká sos erõ szak kal (gewalt; violencia).202 Eb bõl a vé de lem bõl ve -
zet ték le a vá sá ri rend fenn tar tá sát is, azt, hogy ne tör tén jék ve re ke dés és bé kés
kö rül mé nyek kö zött foly jon le az ke res ke dés. A vá sá ri al kal ma zot tak a vá sár sza -
bad sá gá ra hi vat koz tak, ha, mo dern szó val élve, rend õri fel ada ta i kat lát ták el. A
vá sá ri sza bad ság eb ben az össze füg gés ben a vá sár bir to ko sá nak azt a ki vált sá gát
je len tet te, hogy õ gon dos ko dott a bir to kán össze se reg lett ide ge nek vé del mé rõl.
1390-ben a gyõ ri káp ta lan bir to ká ban levõ so ka da lom vé del mé re (ad tutionem et
defensionem nundinarum) a káp ta lan több em bert ren delt ki.203 1399-ban a Po -
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és kör nyé ke mû em lé kei. Szerk. Dercsényi De zsõ. Bp. 1956. (Ma gyar or szág mû em lé ki to pog rá fi á ja
II/1.) 63.

199 Kubinyi A.: Bu da pest tört. i. m. 45.; Petrik Iván: A Nyu lak szi ge ti apá ca mo nos tor vám konf -
lik tu sai Bu dá val és Pest tel. In: Urbs. Ma gyar vá ros tör té ne ti év könyv III. 2008. 227–248. 

200 DL 105 461.; ZsO I. 982. sz. 
201 ZsO VIII. 558. sz.
202 Tavernikalrecht I. 9., Új la ki jog könyv I. 9.
203 ZsO I. 2979. sz.



zsony me gyei Bõs vá sá rán egy csal ló kö zi ne mes kö ve tett el ki há gást, ezért,
mint a vá sá ri sza bad ság vagy béke (libertatem seu treugam fori) meg sér tõ jét,
fog ság ba ve tet ték.204 A vá sá ri rend vé del mét szol gál ta az egész or szág ban ér vé -
nyes szo kás, hogy vá sá ron nem le he tett fegy vert vi sel ni, ha pe dig va la ki nél
fegy vert ta lál tak, azt el ko boz ták tõle. 1426-ban a Pest me gyei Szecsõn az egyik
vá sá ro zó fegy ve re sen, íj jal és nyi lak kal je lent meg a vá sá ron. A föl des úr tiszt -
tar tó ja a vá sár sza bad sá gá ra hi vat koz va (ratione libertatis nundine) akar ta az
íjat a te gez bõl ki húz ni.205 1486-ban Má tyás ki rály nagy tör vény köny ve a rég óta
élõ szo kás jo got fog lal ta tör vény be, ami kor el ren del te, hogy a gya ko ri gyil kos sá -
go kat és ve re ke dé se ket el ke rü len dõ a he ti vá sár okon és so ka dal ma kon, va la -
mint a csap szé kek ben össze gyû lõk fegy ve re i ket hagy ják szál lás hely ükön, a vá -
sár te rü le tén és a kocs mák ban fegy ver te le nül je len je nek meg.206 Ugyan eb ben az 
év ben Szo bi Mi hály min den bi zonnyal a tör vény ha tá sá ra ren del te el a Ko lozs
me gyei Teke me zõ vá ros ban élõ pol gá ra i nak, hogy más éves vá sá rok min tá já ra,
a so ka da lom ide jé re õk is fo gad ja nak õrö ket, akik a baj ke ve rõk tõl ve gyék el
fegy ve re i ket.207 A vá sá ri bé ké nek ez az ér tel me zé se is mert volt a kö zép ko ri
Ham burg ban is.208 A bé kés vá sár fenn tar tá sa ér de ké ben a te le pü lés bí rái ké -
szen áll tak, hogy egy sze rûbb ügyek ben azon nal jo got szol gál tas sa nak. A bu dai
éves vá sá rok ide jén a ta nács gyak rab ban ülé se zett.209 A 15. szá zad ele jén a
Varasd me gyei Ivanics szá má ra azt a ki vált sá got ado má nyoz ták, hogy — ugyan -
úgy, mi ként a zág rá bi püs pök bir to ká ban álló Csázma vá ro sá ban — a vá sá ro zók 
a bíró jog ha tó sá ga alatt áll ja nak.210 A vá sá rok alatt a kö zép ko ri Ham burg ban is
min dig ké szen állt a bí ró ság arra, hogy gyor san meg old ja a fel me rü lõ ügye -
ket.211 A pi a ci és a vá sá ri rend fel ügye let ét a vá ro sok ban kü lön sze mély, a vá sár -
bí ró lát ta el, aki ki sebb ügyek ben ítél ke zett, ezen kí vül õ õriz te a hi te les mér té -
ke ket is.212 A vá sá ri vé de lem né mely ese tek ben odá ig ter jedt, hogy még a bû nö -
zõ ket sem fog ták el a vá sá ro kon. Szakolca vá ro sá nak Zsig mond ki rály 1390-ben 
adott Min den szen tek nap ján (nov. 1.) tar tan dó éves vá sár tar tá sá ra jo got. A ki -
rály — ter mé sze te sen a he lyi ek ké ré sét tel je sít ve — nem csak a ke res ke dõk szo -
ká sos sza bad jö ve te lét és me ne te lét ga ran tál ta, ha nem azt is el ren del te, hogy a
tol va jo kat, gyil ko so kat és más ha son ló bû nö zõ ket se aka dá lyoz zák a vá sá ro zás -
ban.213 A Sá ros me gyei Kapi falu 1410-ben ka pott szer dai he ti vá sár tar tá sá ra
en ge délyt. A szo ká sos for mu lák tól el té rõ ok le vél kedd dél tõl csü tör tök dé lig
sza bad jö vés-me nést biz to sí tott min den oda igyek võ pi a co zó nak, még ak kor is,
ha azok tol va jok vagy lat rok len né nek. Ez az ado mány a szo ká sos nál pon to sab -
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204 Ha zai ok mány tár I–VIII. Ki ad ják Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Kár oly, Vég hely De zsõ.
Gyõr–Bp. 1865–1891. II. 162.

205 Tringli I.: Pest me gye i. m. 127.
206 1486: 66. tc. — Decreta regni Hungariae – Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458–1490. 

Ed. Georgius Bónis, Franciscus Döry, Geisa Ér sze gi, Susanna Teke. Bp. 1989. 302.
207 UGDS VII. 462.
208 Lehe, E. von: Die Märkte Hamburgs i. m. 18.
209 Kubinyi A.: Bu da pest tört. i. m. 45.
210 ZsO II. 3691. sz., VI. 2229. sz.
211 Lehe, E. von: Die Märkte Hamburgs i. m. 19.
212 Sop ron ban „marktrichter”-nek hív ták õket (Sop ron vá ros II/2. 191. [1523], 226. [1532]).
213 dummodo nota furti, homicidii, latrocinii vel similibus non fuerint innodati – CD XI. 304.



ban sza bá lyoz ta a vá sá ri vé de lem jo gát, amit egy pénz ügyek ben tá jé ko zott sze -
mély járt ki ma gá nak, a vá sár bir to ko sa, Kapi And rás ugyan is ak kor ép pen ka -
ma ra hasz na is pán volt.214 Szo bi Mi hály úgy ren del ke zett 1486-ban, hogy ha a
Kolozs me gyei Te kén tar tott éves vá sá ro kon va la mi lyen bû nö zõ je len ne meg,
le gyen akár az gyil kos is, há rom na pig aka dá lyoz ta tás nél kül ott ma rad has son,
és a me zõ vá ros gerébje en ged je sza ba don el tá voz ni.215 Ta lán ha son ló oka volt
1401-ben a Zala me gyei Lendván, az éves vá sá ron tör tént ese mény nek is. A vá -
sár a Bánffy ak bir to ká ban volt, az egyik csa lád tag le akart fo gat ni em be re i vel
egy bû nö zõt, uno ka test vé re azon ban ezt meg aka dá lyoz ta.216 A bû nö zõk sér tet -
le nül ha gyá sa le ve zet he tõ volt ugyan a vá sá ri le fo gás ál ta lá nos ti lal má ból,
azon ban nem volt ál ta lá nos jog, va ló szí nû leg csak rit ka ki vált ság- vagy szo kás -
szám ba ment. 1377- ben a kállói vá sá ron fog tak el egy olyan tol vajt, aki bû nét
va ló szí nû leg ko ráb ban kö vet te el.217 

A vá sá ron való le fog la lás ti lal má ból jo go san kö vet ke zett, hogy a vá sár bir -
to ko sá nak, fenn tar tó já nak sem lett vol na sza bad sa ját kö ve te lé se it ér vé nye sí te -
ni. An nak, aki nek kö te les sé ge a fö lött õr köd ni, hogy ide ge nek ne él hes se nek a
vá sá ron a le fog la lás és a represszália jo gá val, ma gá nak sem len ne sza bad ezek -
kel a mód sze rek kel élni. El vi leg azt is el le he tett vol na egy vá sár bir to ko sá tól
vár ni, hogy a vá sá ri be vé tel ér de ké ben fél re te gye régi adós sá ga i nak be haj tá si
igé nyét. A tár no ki jog egy ér tel mû en fo gal ma zott: a vá ro si tiszt ség vi se lõk se hol
sem fog lal hat ták le a vá sá ro zók áru it.218 Az élet azon ban a jog el vet és a jó zan
szá mí tást rend sze re sen fe lül ír ta. A vá sá ri fog ság ba ve tés rõl és le fog la lás ról épp -
úgy szá mos pél dát le het hoz ni, mint a vá sár ra me nõk és on nan vissza té rõk fel -
tar tóz ta tá sá ról. Az ese tek túl nyo mó több sé gé ben nem mond ták el a sér tet tek,
hogy mi ért fog ták le õket vagy áru i kat, az azon ban bi zo nyos, hogy azt jog sér tés -
nek tar tot ták, hogy ez a vá sá ron tör tént ve lük, és az is bi zo nyos, hogy e cse le ke -
de te ket túl nyo mó részt a vá sár bir to ko sai kö vet ték el.219 Má sok sem hagy ták ki
a vá sár kí nál ta le he tõ sé get, hogy adós sá ga i kat be hajt sák. A 14. szá zad elsõ fe lé -
ben a sza bol csi al is pán nak a me gye be li ek ter mé szet ben fi zet tek némi adót, a kar -
ászi ak azon ban adó sok ma rad tak, majd mi u tán az al is pánt amúgy is le vál tot ták,
leg szí ve seb ben el fe led kez tek vol na já ran dó sá gok ról. Az egy ko ri al is pán azon ban
nem hagy ta annyi ban a dol got. 1349-ben a kállói vá sá ron meg je lent kar ászi ak
hol mi ja it a tar to zás fe jé ben le fog lal ta, a lo va kat, a ló szer szá mot, a ko csit, a raj ta
levõ posz tó val és egyéb tár gyak kal együtt mind ma gá hoz vet te. A ká rá szi ak
azon nal til ta koz tak, még azt is el mond ták, hogy va ló ban tar toz tak az al is pán -
nak, a vá sá ri le fog la lást — ami a kál lai vá sár bir to ko sai, a Kállaiak hoz zá já ru lá -
sa nél kül alig ha tör tén he tett meg — azon ban jog ta lan nak tar tot ták.220
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214 ZsO II. 8094. sz.
215 UGDS VII. 462.
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217 Kállay 1745. sz.
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A vá sár bir to ko sa a vá sár meg sér té se és a vá sár vám nem fi ze té se mi att
ter mé sze te sen vé gez he tett fog la lást, kér dé ses, hogy eze ken kí vül, más ese tek -
ben is meg te het te-e ezt. 1354-ben a Bátoriak meg osz toz tak összes bir to ka i kon,
töb bek közt Bá to ron (a mai Nyír bá to ron) is, amit há rom felé osz tot tak. A pi ac -
te ret kö zös bir tok lás ban hagy ták, majd úgy dön töt tek, ha a jö võ ben a pi a con
bár mi lyen le fog la lás vagy sze mély el fo gá sa tör tén ne, és eb ben az ügy ben íté let -
ho za tal ra ke rül ne sor, ak kor a ki rótt tör vé nyes birs ágon a há rom fél egy for mán
osz to zik, ha azon ban a le fog la lás ra nem a kö zös vá sár té ren ke rül ne sor, ha nem
más hol, ak kor az eb bõl be fo lyó jö ve de lem azt a fe let il le ti, aki nek a bir tok ré -
szén a le fog la lás tör tént.221 A ren del ke zés nem be szél ar ról, hogy a vá sá ri na po -
kon is tör tén tek vol na a le fog la lá sok, vagy csak azo kon kí vül — egy ál ta lán, a
vá sá rok ról szót sem ej te nek —, hogy ta lán még is erre gon dol tak, azért fel té te -
lez he tõ, mert az ok le vél ben a piac fel osz tá sa után kö vet ke zik le fog la lá sok ról
szó ló rész. Egy Bi har me gyei bir to kos, Tol di Já nos 1522-ben a feketebátori vá -
sá ron fo gott el egy job bá gyot egy régi kö ve te lés mi att.222 A vá sár bir to ko sok vá -
sá ri fog la lá sai, represszáliái a szo kás jog „szür ke zónájá”-ban zaj lot tak le, ott
ahol az egy más sal szem ben álló jogi nor mák kö zött nem si ke rült dön te ni az
egyik vagy a má sik elv mel lett, és fõ leg, egyi ket sem si ke rült el fo gad tat ni a tár -
sa da lom mal. A vá sár más or szág ban sem adott tel jes men tes sé get a lefoglalás
alól. Linz városa egy 1362. évi hercegi adományra hivatkozva a 18. század
legvégéig gyakorolta a vásári represszália jogát.223

A vá sá ri vé de le mért cse ré ben a ke res ke dõ vá mot, vá sár vá mot fi ze tett. A
vá sár vám ere de tét te kint ve te hát nem egy sze rû en hely pénz, ami piac vagy a vá -
sár tér fenn tar tá sá ért jár a vám tu laj do no sá nak, ha nem „vé del mi pénz”. A vá -
sár vám szo ros kap cso la tot mu ta tott az út-, híd-, rév vá mok kal, sok szor út- vagy
ka pu vám mód já ra is szed ték be.224 Ere den dõ en min den vám vé del mi pénz volt,
a híd-, út- és rév vá mok nak ez a régi ere de te azon ban már a kö zép kor év szá za -
da i ban el hal vá nyult, és úgy te kin tet tek rá juk, mint „kar ban tar tá si vagy üze -
mel te té si költ ség re”, amit ezért fi zet nek a vám tu laj do no sá nak az át ha la dók,
hogy pél dá ul a hi dat rend sze re sen fel újít sa. Az 1351. évi, ké sõbb több ször meg -

44 TRINGLI IST VÁN

221 Hoc specialiter declarato, quod si tempore progressivo in loco ipsius fori alique reales
prohibitiones vel hominum captivationes fieri contigerent, talium prohibitionum vel captivationum 
iudicatur, et etiam legittima birsagiorum vel quorumlibet iudiciorum ipsas tres partes communiter
tangere deberent et tenerentur. Si vero pretaxate reales prohibitiones vel hominum captivationes
in propriis portionibus eorundem partium acciedentaliter contigerent fieri, extunc proventus seu
reditus talium prohibitionum vel captivationum solummodo illius par tis esse deberent, in cuius
portione premissa fieri contigerent modo supradicto – DL 4407.
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város lt. Tanácsülési jegyzõkönyv 1. (V. 1.) 2.



erõ sí tett tör vény is így in terp re tál ta e vá mo kat.225 1460-ban Má tyás ki rály
azért en ge dé lyez te a Trencsén me gyei Vértesér és Plevnik köz ti vám sze dést,
mi vel ott to cso gó kon, pa ta ko kon, mo csa ra kon kel lett át kel ni, azt azon ban fel té -
te lül szab ta, hogy a vám bir to ko sai a hi da kat min dig jó kar ban tart sák.226 A vá -
sár vám vé del mi költ ség jel le ge fenn ma radt, azt csak vá sá ri na pon le he tett szed -
ni. A pa ta ki pol gá rok ezt ugyan a vá ros „régi sza bad sá gá ra” ve zet ték vissza, va -
ló já ban ál ta lá nos elv volt.227 Azt, hogy min den fé le vám ere de ti leg vé del mi jel le -
gû volt, el árul ja az a szo kás is, hogy az olyan te le pü lé se ken, ahol út-, vagy rév -
vá mot szed tek, vá sá ri na po kon ezt a vá sá ro zók nak nem kel lett le ró ni uk.228 Ha
az út vám va ló ban csu pán fenn tar tá si költ ség lett vol na, ez a költ ség vá sá ri na -
po kon is járt volna a vám birtokosának, mivel azonban ez is, az is védelmi fel -
ada tok kal járt együtt — ráadásul sok esetben ugyanazon a helyen szedték be
mind ket tõt —, így nem volt értelme a kétszeres vámszedésnek.

A he ti- és az éves vá sár ado má nyok kö zött — a sti lisz ti kai és a ter mé szet -
sze rû leg adó dó tar tal mi el té ré sek tõl el te kint ve — 1410-ig egy lé nye ges kü lönb -
ség volt: az éves vá sá rok ese té ben min dig meg je gyez ték, hogy a vá sárt mi lyen
más vá sá rok sza bad sá gá nak pél dá já ra ado má nyoz ták, a he ti vá sár-ado má nyok
ese té ben azon ban ilyen em lí tés sel csak el vét ve ta lál ko zunk.229 A pél dák ed dig és 
ez után is mind Ma gyar or szág ról szár maz tak, ki vé telt csu pán Krapina Szent
Mi hály-na pi (szept. 29.) vá sá ra ké pe zett, azt a Cilleiek szék vá ro suk, a stá jer or -
szá gi Cilli sza bad sá gá nak min tá já ra en ge dé lyez ték.230 Az 1387–1424 közt kelt
ado má nyok éves vá sá ri sza bad ság ra vo nat ko zó pél dái meg le he tõ sen vál to za to -
sak: az ese tek több sé gé ben a sza bad ki rá lyi vá ro sok vá sá ra i nak ki vált sá ga i ra
hi vat koz tak — 1410 után ez vált ál ta lá nos sá —, még Buda pél dá ját is gyak ran
em le get ték, de elõ for dult egy al ka lom mal Buda és Fe hér vár sza bad sá ga i nak kö -
zös em lí té se is. Az er dé lyi szász Selyk más erdélyrészi ki rá lyi és vaj dai vá ro sok,
a nyitrai Szenic a kö ze li Szakolca, a Szolnok megyei Szántó egyszerûen csak
más birtokok mintájára jutott vásári szabadságához.231

Va jon az egyes pél dák em lí té se az ok le vél ben nem rész le te zett kü lön ki -
vált sá gok el nye ré sé vel járt-e együtt? Va jon az éves vá sá rok sza bad sá ga ennyi re
kü lön bö zött egy más tól, egy ál ta lán ennyi re kü lön bö zött-e a he ti vá sár oké tól? Ha 
Buda vá ros sza bad sá gá nak pél dá ját te kint jük, úgy tû nik, hogy va ló ban kü lön -
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225 1351: 8. §.: Igaz ta lan vá mo kat pe dig azok tól, akik szá raz föld ön és fo lyó kon le fe lé eresz ked -
nek és fel fe lé men nek, nem sza bad szed ni, ha nem csak azok fi zes se nek, akik hi da kon és ha jó kon a
túl part ra kel nek át — DRH 1301–1457. 133. — A vá mok vé del mi pénz jel le gé re l. Tringli I.: Pest
me gye i. m. 127.

226 Podmaniczky I. 39.
227 AO VII. 642.
228 Sze ged: Reizner J.: Sze ged tör té ne te i. m. IV. 50.; Vágbeszterce: Podmaniczky I. 476.
229 A Liptó me gyei Hibbe 1396-ban hét fõi vá sá rát más me gyei vá sá rok (ceterorum con pro -

vincialium fororum) min tá já ra ad ták, l. DF 271 885.
230 Laszowski, E.: Prilog za povijest sajmova i. m. 72.
231 Az át te kin tés a ZsO ed dig meg je lent kö te tei alap ján ké szült, amit ko ráb bi és ké sõb bi pél -

dák kal is ki egé szí tet tem. Az 1410-es kor szak ha tár majd nem tö ké le tes, csak há rom esz ten de ig tar -
tott, míg a kan cel lá ri á ban az új szo kás meg ho no so dott. 1409-ben és 1410-ben Korpona és Bõs ese -
té ben már hi vat koz tak más vá ro sok pél dá já ra, a Po zsony me gyei Szar va (1410) és a Veszp rém me -
gyei Ganna (1412) ese té ben azon ban ezt nem tet ték meg, 1412-ben azon ban vég ér vé nye sen át tér -
tek a he ti vá sár ok ese té ben is a pél dák em lí té sé re. Sza bályt erõsítõ kivételek ezután is elõfordultak.



böz tek az egyes vá sár sza bad sá gok egy más tól. Buda vá ros vá sá ri ki vált sá ga it
csu pa elõ ke lõ vá ros nyer te el: Sop ron, Kár oly — eb ben az eset ben Fe hér várt is
em lí tet ték — Zó lyom. Csak hogy, a Pest me gyei Szentlászló, ami va ló já ban egy
be te le pí tés re váró pusz ta volt, is a kö ze li fõ vá ros vá sá rá nak sza bad sá gá val di -
cse ked he tett. Bártfa, Deb re cen, Varasd, Igló, Kés márk — ezek a vá ro sok leg -
alább olyan je len tõ sek vol tak, mint ame lyek ese té ben a bu dai ki vált sá got em le -
get ték — ese té ben be ér ték más sza bad ki rá lyi vá ro sok vá sá ri sza bad sá gá nak
ado má nyo zá sá val. Nincs olyan ren de zõ elv, ami a na gyobb szá mú pél dák ki vá -
lasz tá sát in do kol ná. Ed dig nem ke rült elõ olyan adat sem, ami azt bi zo nyí ta ná,
hogy Buda éves vá sá ra i nak más sza bad vá ro so ké tól el té rõ ki vált sá gai let tek
vol na. A for mu la vál to za tos sá ga te hát nem ta kart sem mi fé le tar tal mi kü lönb sé -
get. Buda és Szé kes fe hér vár vá ro si ki vált sá ga it az egész or szág ban min ta adó -
nak te kin tet ték, eb bõl ala kul tak ki más ki rá lyi vá ro sok sza bad ágai is, ezért
hasz nál ták a kan cel lá ri á ban fel vált va, szin te egy más szi no ni má ja ként e két for -
du la tot, úgy, hogy a ki vá lasz tás kor te kin tet tel vol tak a ké rel me zõk igé nye i re is.
A he lyi pél dák em le ge té se, pél dá ul az er dé lyi vá ro so ké vagy Szakolcáé, a he lyi
kö zös ség-tu dat ra, il let ve a mér ték adó nak te kin tett kö ze li vá ros te kin té lyé re ve -
zet he tõ vissza. A Szol nok me gyei Szán tó ese té ben pe dig egy sze rû en a jó zan
mér ték tar tás ve zet te a fo gal ma zó — és ta lán a ké rel me zõ — tol lát, eb ben az
eset ben erõs túl zás lett vol na azt mon da ni, hogy e falu vá sá rát azok kal a sza -
bad sá gok kal lát ják el, mint a sza bad ki rá lyi vá ro so két, a vá sár sza bad sá gá nak
ál ta lá nos tar tal má ban azon ban nem volt sem mi fé le kü lönb ség: a ki rály egy for -
mán biz to sí tot ta vé del mé rõl a Szán tó ra és a Sop ron ba tar tó kat. A vá ro si pél da
azért ke rült be ere de ti leg csak az éves vá sá rok ado má nya i nak for mu lá i ba, mert 
az éves vá sá rok tar tá sa e vá ro sok ban kez dõ dött és ezek bõl ter jedt más ho vá. Ta -
lán a kö zös éves és he ti vá sár-ado má nyok so ka so dá sa ve ze tett oda, hogy 1410
után a hetivásár-adományok szabadságai mellé is odatették magyarázatul más
királyi (szabad) városok hetivásárainak szabadságát.232 A formula átvétele azt
bizonyítja, hogy alapjaiban nem különbözött az éves vásári szabadság a he ti vá -
sá ré tól: mindkettõ egyformán a király úti védelmét és a vásárbirtokos vásári
védelmét jelentette.

Az ál ta lá nos vá sá ri sza bad ság ki e gé szül he tett egyéb ki vált sá gok kal is,
eze ket pe dig épp úgy, ahogy min den he lyi, vá sár ral kap cso la tos rend sza bást, a
vá sár sza bad sá gá nak te kin tet ték. A leg fon to sabb ilyen ki vált ság nak a vá sá ro -
zók rész le ges vagy tel jes vám men tes sé ge volt. A ré geb bi ma gyar tör té ne ti iro da -
lom a né met tör té né szek vé le mé nyét vet te át, és a vá sá ri sza bad sá got a vá sá ri
vé de lem mel azo no sí tot ta.233 Fügedi Erik azon ban 1959-ben meg je lent ta nul má -
nyá ban, ami elõ ször fog lal ko zott rész le te sen e kér dés sel — némi elõz mé nyek re
tá masz kod va —, új ér tel met adott a kö zép kor ban oly gyak ran hasz nált „sza bad 
vá sár” fo gal má nak; õ a ké sei Ár pád-kor ban el nyert vám men tes ség bõl ve zet te le 
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232 Az alszegedi vá sár ese té ben „aliarum civitatum nostrarum regalium ac opidorum et libe -
rarum vil la rum” sza bad sá gát ado má nyoz ták, l. Reizner J.: Sze ged tör té ne te i. m. IV. 56.

233 Így pél dá ul Ki rály J.: Po zsony vá ros joga i. m. 61., Csiz ma dia An dor: A ma gyar vá ro si jog.
Re form tö rek vé sek a ma gyar vá ro si köz igaz ga tás ban. Ko lozs vár 1941. 28., fõ leg pe dig Mályusz E.:
Me zõ vá ros i. m. 129.



a ki fe je zést. Év ti ze dek kel ké sõbb Weisz Bog lár ka és Kubinyi And rás egy más tól
füg get le nül meg je lent mun ká ik ban óv tak a forum liberum ilyen egy ol da lú ér -
tel me zé sé tõl.234 Az ed dig elõ a dot tak ér tel mé ben az a he lye sebb, ha vissza té rünk 
a ré geb bi fel fo gás hoz: a sza bad vá sár at tól lett sza bad, hogy ki vált sá got ka pott
a vá sár ra igyek võ és a vá sár tar tó ja egy aránt, az elõb bi ki rá lyi vé de lem alá ke -
rült, az utób bi ra pe dig át ru ház ták a vé de lem jo gát. A sok vá sár ado mány után
már alig ma radt ki rá lyi tu laj do nú vá sár, így az tán a sza bad vá sár, a forum
liberum el ne ve zést min den vá sár ra al kal maz ták, a ma ra dék ki rá lyi ak ra és a
túl nyo mó részt ma gán föl des úri bir tok ban lé võk re egy aránt. A vá sár sza bad sá -
gá nak alap ját a vé de lem je len tet te, min den más — ide ért ve a vám men tes sé get
is — he lyen ként vál to zó, eset le ges ki vált ság volt, nem pe dig az ál ta lá nos és
alap ve tõ vá sá ri sza bad ság ré sze. Más vá sár, mint „sza bad vá sár” nem is volt,
még ak kor sem, ha a „sza bad” mel lék név néha nem sze re pelt a fõ név elõtt. Vol -
tak ugyan õsi vá sá rok, me lyek rõl soha nem szü let tek ki rá lyi ki vált ság le ve lek,
vagy csak több évszázados fennállás után kértek róluk kiváltságlevelet, mégis
szabadok, azaz kiváltságosak voltak, ezeket azonban a szokás tette szabaddá,
általános szabadságuk semmiben nem különbözött az adományozással meg te -
rem tett vásárok szabadságától.

A so ka dal mak tar tá sá nak sza bá lyai leg in kább ab ban kü lön böz tek a he ti vá -
sár oké i tól, hogy a so ka dal ma kon ál ta lá ban nem, vagy ke vés sé ér vé nye sül tek a
he lyi ke res ke del met védõ ren del ke zé sek, sõt az áru le ra ká si jog — Ma gyar or szá -
gon ezt túl zott egy sze rû sí tés sel csak áru meg ál lí tó jog ként em le ge tik — elõ írá sai
sem.235 Az 1405. évi vá ro si tör vény könyv ko ráb ban már em lí tett cik ke lye az éves
vá sá rok ide jén csak a posz tó ra néz ve mond ta ki azt az ál ta lá nos sza bályt, hogy az 
ide gen ke res ke dõk ki zá ró lag nagy ban árul hat nak.236 A tör vény nek ama meg fo -
gal ma zá sá ból, hogy „még so ka dal mi na po kon (etiam diebus nun di narum) sem
sza bad” áru sí ta ni uk, azon ban ki tû nik, hogy egyéb ként az éves vá sá ro kon az
ilyen sza bá lyok nem vol tak ér vény ben. Az éves vá sár Ma gyar or szá gon kí vül is
kü lön le ges al ka lom volt, úgy is fo gal maz hat nánk, hogy az éves vá sár sza bad sá ga
rész ben fel men tést adott a vá ros ki vált sá gai alól. A 15. szá zad má so dik év ti zed -
ében Bécs vá ro sa meg szi go rí tot ta, azaz meg til tot ta a kül föl di ek vá ros ban tör té nõ 
ke res ke dé sét, ez alól azon ban a bé csi éves vá sá rok to vább ra is ki vé te lek ma rad -
tak.237 Ham burg ban, ahol, mint min den na gyobb vá ros ban, kor lá toz ták az ide -
gen ke res ke dõk te vé keny sé gét, az éves vá sá rok ide jén nem vol tak ér vény ben e
ren del ke zé sek.238

Össze fog la ló an, az éves vá sár a kö vet ke zõk ben tért el a he ti tõl: más volt
tar tá sá nak gya ko ri sá ga, más volt az idõ tar ta ma, más az el ne ve zé se, más a for -
gal ma zott áruk jel le ge és mennyi sé ge, sok szor más té ren ren dez ték és más sza -
bá lyok sze rint.

A vá sár nem csak sza bad volt, ha nem nyil vá nos is. 1455-ben a sop ro ni ta -
nács egy ha tá ro zat ban rög zí tet te a pi a co zás régi rend jét, ahol töb bek közt ki -
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234 Weisz B.: Vá sár tar tás i. m. 896.; Kubinyi A.: Bel ke res ke de lem i. m. 236.
235 Below, G. von: Probleme der Wirtschftsgeschichte i. m. 353.; Weisz B.: Vá sá rok i. m.
236 1405 (I): 2. tc. – DRH 1301–1457. 193.
237 ZsO VII. 74. sz.
238 Lehe, E. von: Die Märkte Hamburgs i. m. 28.



mond ták, hogy ga bo ná val, méz zel és egyéb áru val más hol nem le het ke res ked -
ni, ha nem csak nyil vá no san, a pi a con (offenbar auf dem markt).239 A kö zép kor -
ban még nem ho má lyo sult el a „nyil vá nos” szó ere de ti je len té se: olyan cse lek -
ményt je löl tek vele, ami nap pal és a sza bad ban tör tént.240 For rá sa ink er rõl csak
rit kán be szél tek, mi vel egy ér tel mû nek te kin tet ték, de a he ti vá sár és a so ka da -
lom csak nap pal es he tett meg. En nek cél ja ma gá tól ér te tõ dik: a ke res ke dés biz -
ton sá gát szol gál ta. Az áru mi nõ sé gét, az ál la tok egész sé gét, a mér leg nyel vé nek 
ki len gé sét, a mé rés re szol gá ló véka szé lét, a pénz va ló di sá gát csak nap pal le he -
tett meg ál la pí ta ni. Csak a nyil vá nos ság ga ran tál hat ta azt is, hogy a vá ro sok
bel sõ el lá tá sát és a he lyi ke res ke dõk védelmét szolgáló elõírásokat ma ra dék ta -
la nul betartsák.241 

A ki vált ság ér tel mû kö zép ko ri sza bad ság-fel fo gás ön ma gá ban, a ter mé szet -
jog nél kül is ké pes volt az ál ta lá no so dás ra, a fo ga lom bõ ví té sé re. A vá sá ri sza bad -
ság ugyan ki vált ság volt, de több száz egy más sal alap ja i ban meg egye zõ sza bad -
ság a szo kás hoz ha son la tos sá tet te a vá sá ro zók vé del mé nek sza bad sá gát. A pi ac -
té ren, a ko fák ál tal ûzött min den na pi áru sí tás is nyil vá nos volt, a min den na pi áru -
sí tást azon ban nem véd ték ki rá lyi ki vált ság le ve lek, mi vel csak heti és éves vá sár jo -
got ado má nyoz tak az ural ko dók, min den na pit nem. A kö zép kor vé gé re azon ban a
vá ro sok — a heti vá sá rok sza bad sá gá nak min tá ját kö vet ve — a vé del met rész ben 
ki ter jesz tet ték a min den na pi áru sí tás ra is. A tár no ki jog ezért be szélt a min den -
na pi sza bad vá sár ról (forum quotidianum liberum), amely nek so rán a tiszt ség vi -
se lõk sem a pi ac té ren, sem az ut cák ban és te re ken vagy a há zak nál nem vé gez -
het tek le fog la lást.242 E sza bad ság azon ban nem volt tel jes ér té kû vá sá ri sza bad -
ság, mi vel a ke res ke dõk nek a te le pü lé sen be lü li vé del mét ga ran tál ták csak, az úti 
vé de lem azon ban hi ány zott.

Nyil vá nos ke res ke de lem folyt az ál lan dó üz le tek több sé gé ben is, ame lyek
nagy részt a pi a con, vagy an nak kör nyé kén áll tak. A bu dai posztómetõk ka ma rái, 
a pa ti kák, a kal má rok há zai mind nyil vá no sak vol tak. E ke res ke dõk egy ré sze az
ut cán, leg alább is az utca felé kí nál ta és adta el por té ká ját, ha va la ki be lé pett a
nyil vá nos üz let be, vagy köz vet le nül az ut cá ról, vagy az utca fe lõl könnyen meg -
kö ze lít he tõ en te het te meg azt. Ese tük ben a nyil vá nos jel zõ a sza bad ég alól bár ki
szá má ra el ér he tõ, min den ki szá má ra meg kö ze lít he tõ üz le tet je len tet te. A tár no -
ki jog nak az a ren del ke zé se, hogy a pol gá rok nak nem sza bad a posz tót és más
cik ke ket kis té tel ben há zak ban, vagy szál lá so kon árul ni, ha nem csak a ka ma rák -
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239 Sop ron vá ros II/2. 174. – Az 1536. évi ta ná csi ha tá ro zat ha son ló kép pen fo gal ma zott: ha lat
és min den árut „auff offnem margkht” kell árul ni, l. uo. 241. A salz bur gi vá sá ri rend tar tás: „Es
sollen auch alle phennbert , die also an offen markht bracht verkauft und kauft werden…” Pichler, 
A. G.: Salzburgische Marktordnungen i. m. 397.

240 Lucian Hölscher: Öffentlichkeit und Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung
zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit (Sprache und Geschichte 4.) 1979. 13.
skk. és Uõ: Öffentlichkeit. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Le xi kon zur politisch-
 sozialen Sprache in Deutschland. Hrsg. von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, 4. B. 
Stutt gart 1978. 414. skk.

241 Rundstedt, H. G. von: Die Regelung des Getreidehandels i. m. 105., 111.
242 Tavernikalrecht I. 9., Új la ki jog könyv I. 9. – A né met ver zió né mi leg el té rõ en, va ló szí nû leg

sza ba to sab ban fo gal maz: ott nincs szó sza bad vá sár ról, csak ar ról, hogy a napi vá sárt sza ba don,
erõ szak nél kül kell tar ta ni.



nál, a nyil vá nos áru sí tás kö te le zett sé gét írta elõ.243 A bol tos urak bolt ja nem a
bolt haj tás ban, ha nem a nyil vá nos ság ban kü lön bö zött a bol to zott ka ma rák tól,
pa ti kák tól és kal már üz le tek tõl. Tu laj do no sa ik vagy bér lõ ik csak a sa ját bol to za -
tuk alatt, amit úgy is for dít hat nánk, hogy ma gán lak rész ük ben árul hat tak, ami a
kö zép ko ri Bu dán sen ki más nak, még a ka ma rás urak nak sem volt meg en ged ve.244

A he ti vá sár és a pi ac kör ze tek

A ma gyar jog egyik leg õsibb jog el vei közé tar to zott, hogy az ado má nyok és a
ki vált sá gok egy má sik, már meg tör tént ado mány vagy ki vált ság ká rá ra nem vál -
hat nak. Eb bõl az elv bõl az kö vet ke zett, hogy két, azo nos tar tal mú ki vált ság ese té -
ben az idõ be li sé get kel lett fi gye lem be ven ni: te hát a ko ráb bi ki vált ság hoz kel lett
al kal maz kod nia a ké sõb bi nek. Ezért sze re pel a ki rá lyi bir tok ado mány-le ve lek ben
az a for mu la, hogy má sok jo ga i nak tisz te let ben tar tá sa mel lett (salvo iure alieno)
ado má nyoz ta a ki rály a bir to kot, és ezért ol vas hat juk a vá sár ado mány-for mu lá ban 
is azt, hogy új vá sárt más vá sá rok kára nél kül (absque preiudicio nundinarum
quarumque) en ge dé lye zik. Ha son ló ala pon sza bá lyoz ták a vá mok ado má nyo zá -
sát és a ma lom épí tést is.245 Verbõci Ist ván ez út tal is az ana lo gi kus mód szert kö -
vet te a Hármaskönyv össze ál lí tá sa kor: két ha son ló ság mi att von ta össze a bir -
tok ado má nyo kat és a ki vált sá go kat, az egyik ere de tük re, a má sik pe dig mû kö -
dé sük re és vi tás ese tek ben tör té nõ el bí rá lá suk ra vo nat ko zott. Az ere det re vo -
nat ko zó ha son ló ság az a fik ció volt, hogy min den bir tok és min den sza bad ság
ere de te ki rá lyi ado mány ra ve zet he tõ vissza, a má sik pe dig az az elv, hogy sem a
bir tok-, sem pe dig a ki vált ság ado má nyok nem okoz hat nak kárt a már meg le võ
bir tok jog nak vagy ki vált ság nak.246 Az utób bi elv egy ál ta lán nem volt ma gyar
sa já tos ság. Az 1231-ben ho zott wormsi bi ro dal mi gyû lés ha tá ro za tai (Statutum 
in favorem principum) kö zött a kö vet ke zõt ol vas hat juk: „egy új vá sár sem mi -
lyen mó don nem okoz hat kárt egy ré geb bi nek”.247 Az elv vel a klasszi kus ró mai
jog ban is ta lál ko zunk, ki ala ku lás hoz azon ban va ló szí nû leg nem volt szük ség a
ró mai jog is me re té re.248
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243 Új la ki jog könyv I. 26.
244 A bol tos urak csak „in iren gewelben” és nem „offen laden” árul hat tak (Ofner Stadtrecht i. 

m. 70.§.). A pa ti ku sok „offen laden”-ban árul tak (uo. 102.§.). A kal má rok „weder in yren heusern
noch in kain gewelben” árul hat tak, ha nem csak „untter den kremen”, ahol „offenwar” ül het tek és
kal már kod hat tak (uo. 104.§.). A fo ga dós nál meg szállt sze mély „bey eynem offenwarem wirt” fo -
gyasz tot ta el éte lét-ita lát (uo. 72.§.). Ham burg ban ugyan ez volt a hely zet a fland ri ai, a 13. szá zad -
ban a bré mai posz tó ke res ke dõk kel és a kal már áru kat a ten ge ren túl ról szál lí tó ke res ke dõk kel: õk
csak nagy ban ke res ked het tek, de nem nyil vá no san, ha nem csak sa ját há zuk ban. Ez utób bi ak áru -
ju kat még szol gá ik nak sem ad hat ták át az zal a cél lal, hogy kis ke res ke dést ûz ze nek vele (Lehe, E.
von: Die Märkte Hamburgs i. m. 28., 31.).

245 Tripartitum II. 9.; Quadripartitum I. 36.; Tringli Ist ván: A ma gyar szo kás jog a ma lom épí -
tés rõl. In: Analecta mediaevalia I. Szerk. Neu mann Ti bor. Bp.–Piliscsaba. 2001. 251–268.

246 Tringli I.: Szent ki rá lyok i. m. 837.
247 Item, quod nova fora non possint antiqua aliquatenus impedire – Monumenta Germaniae
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A szo kás jo gi nor ma al kal ma zá sá ra szám ta lan pél dát ta lá lunk. 1325-ben a
Kállaiak ami att emel tek pa naszt a ki rá lyi ud var ban, hogy a kállói szom ba ti he ti -
vá sá ruk nak a szom szé dos Bö ször mény ben tar tott szom ba ti he ti vá sár ká rá ra
van. Az ud var ban helyt ad tak a pa nasz nak, és úgy dön töt tek, hogy a bö ször mé -
nyi szom ba ti vá sárt meg kell szün tet ni, ne hogy a Kállaiaknak így bár mi fé le ká -
ruk ke let kez zék (ne per ipsum […] preiudicium generet aliquale).249 1410-ben
Bod rog me gyé ben két egy há zi bir to kos, az óbu dai apá cák és a ka lo csai ér sek egy -
más sal szom szé dos fal vá ban, Arnaton és Új fa lun ke let ke zett vita a vá sár mi att.
Mind két fa lu ban va sár na pon ként volt a vá sár, ami kor azon ban az apá cák új fa lui
la ko sai ezt újra ki akar ták hir det tet ni, az ér sek — vissza él ve egy há zi ha tal má val
— egy há zi ti la lom alá vet te õket, mond ván, hogy az új fa lui vá sár az õ arnati vá -
sá rá nak kárt okoz (preiudicium generare).250 A majd egy év szá za dos kü lönb ség -
gel, ámde ugyan azok kal a sza vak kal le írt eset azt mu tat ja, hogy a 14–15. szá za di
ma gyar szo kás jog ban ka no ni zált — te hát min dig ugyan azok kal a szó for du la tok -
kal vissza adott — jog elv élt a vá sá rok tar tá sá ról. 1500-ban Tren csén me gyei
Podluzsány bir to ko sa kért éves- és he ti vá sá ri en ge délyt II. Ulász ló tól, amit el is
nyert az zal a szo ká sos fel té tel lel, hogy az nem le het egy má sik vá sár ká rá ra.
Csak hogy, a Podluzsánnyal szin te szom szé dos Bán me zõ vá ros nak volt egy rég óta 
— ahogy a pa na szuk ban elõ ad ták, a bol do gult ma gyar ki rá lyok tól — el nyert vá -
sár tar tá si en ge dé lye, a báni föl des urak pe dig azon nal pa naszt tet tek az ural ko dó -
nál, aki azon nal meg pa ran csol ta a podluzsányi föl des úr nak, hogy hagy jon fel a
vá sá rok ren de zé sé vel.251 Mind két nagy ko ra új ko ri jog könyv, a Hármaskönyv és a
Négyeskönyv szer kesz tõi fel vet ték a jog el vet szo kás jo gi gyûj te mé nyük be, igaz, a
kállói és arnati pél da kap csán idé zett jogi nor ma ál do za tul esett rend sze re zõ tö -
rek vé sük nek, és tar tal mi lag ugyan úgy, de más sza vak kal kö zöl ték.252

A vá sár tar tás ese té ben lét re jött egy má sik sza bály is. Ez ta lán nem volt
olyan régi, mint az elõb bi, hi szen a vá sár tar tó he lyek vi szony la gos sû rû sé gét
fel té te lez te, de elõ for dul ha tott egy régi, de le ál do zó ban levõ vá sár tar tó hely
mel lett ki ala ku ló, gyor san fej lõ dõ má sik te le pü lés ese té ben is. Ha a jog elv ki -
mon dá sa nem is, al kal ma zá sa a 13. szá zad tól kezd ve ki mu tat ha tó.253 Ez úgy
szólt, hogy sem he ti vá sárt, sem so ka dal mat egy mér föl des tá vol sá gon be lül
ugyan azon a na pon nem sza bad ren dez ni. Verbõci sza va i val élve ezt az elõ írást
hely re néz ve (ratione loci), a ko ráb ban em lí tet tet pe dig idõ re néz ve (ratione
temporis) kel lett al kal maz ni. Ez a szo kás jo gi nor ma is be ke rült a Hár mas- és a
Négyeskönyvbe. Egy ma gyar mér föld meg egye zett egy nor má lis gya log ló em ber 
el in du lá sa és elsõ pi he nõ je köz ti tá vol ság gal, valamivel több volt mint 11 km.254

A bir to kok és a ki vált sá gok ado má nyo zá sa sok más mel lett ab ban is kü -
lön bö zött egy más tól, hogy az ado má nyo zott bir tok ba be kel lett ve zet ni és ik tat -
ni a meg ado má nyo zot tat, a ki vált sá gok nál erre nem volt szük ség. A ki vált sá go -
kat egy sze rû en ki kel lett hir det ni, és egy éven be lül élni kel lett ve lük: meg kel -
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lett kez de ni a vá sár a tar tá sát, a rév üze mel te té sét vagy a pal los jo gú tör vény -
szék tár gya lá sa it.255 A kö zép ko ri ki rá lyi kan cel lá ri á ban nem vol tak nap ra kész
össze sí té sek a vá sá ri na pok ról, nem vol tak tér ké pek, ki mu ta tá sok, ame lye ken
le le he tett vol na el len õriz ni, hogy a vá sár jog gal fel ru há zott hely sé gek mi lyen
tá vol ság ra fek sze nek egy más tól. A vá sá ri nap he lyes ki vá lasz tá sa az ado mányt
kérõ fel ada ta volt, ha ugyan is olyan idõ pon tot vá lasz tott, ami „más ká rá ra
volt”, ak kor a szom széd vá sár tu laj do no sa azon nal tiltakozott, a per kimenetele 
pedig nem lehetett kétséges: az újabb vásárt meg kellett szüntetni. 

A há rom em lí tett vá sár-vi ta kö zül ket tõ két ség te le nül meg fe lelt a szo kás -
jog ban meg fo gal ma zott el vek nek. A két Bod rog me gyei falu lég vo nal ban öt és
fél ki lo mé ter re fe küdt egy más tól, a Trencsén me gye ik pe dig úton is mind össze
négy re. Bán és Podluzsány ese té ben meg tar tott vizs gá lat so rán az egyik tanú
azt val lot ta, hogy a két te le pü lés alig több, mint ne gyed mér föld re fek szik egy -
más tól, egy má sik csak annyit mon dott, hogy Podluzsányban ko ráb ban so ha -
sem volt vá sár, egy har ma dik pe dig úgy tud ta, hogy a bá ni ak til ta koz tak, mert
az új vá sár fel ál lí tá sá val igen nagy kár érte õket.256 Az ügye sen össze vá lo ga tott
ta núk min den olyan ér vet fel so ra koz tat tak, ami azt bi zo nyí tot ta, hogy a pod -
luzsányi vá sár a bá ni nak ká rá ra volt. Kálló és Bö ször mény ese té ben azon ban
más a hely zet, a két te le pü lés úton negy ven ki lo mé ter re fek szik egy más tól, ez a
tá vol ság pe dig bõ ven túl volt az egy mér föl des ha tá ron. Itt bi zo nyá ra más meg -
fon to lá sok ját szot tak köz re a két vá sár ügyé nek el bí rá lá sa kor. Mind két te le pü -
lés ran gos, le en dõ me zõ vá ros volt a 14. szá zad kö ze pén, vá sá ra ik von zás kör ze te a
szo ká sos nál na gyobb volt, e von zás kör ze tek szel ték egy mást, ezért érez het ték úgy
a kállaiak, hogy ugyan azon a na pon levõ vá sá ra ront ja a kállói vá sár for galmát. 

A vá sá rok fel ál lí tá sa kap csán meg fo gal ma zott két el vet a gya kor lat ban
úgy va ló sí tot ták meg, hogy a leg ko ráb ban fel ál lí tott, vagy leg ko ráb ban ke let ke -
zett vá sár mel lett fek võ má sik vá sá ros hely ség nap ját a rá kö vet ke zõ nap ra tet -
ték, majd ugyan ezen út mel let ti kö vet ke zõ te le pü lés he ti vá sár-en ge dé lyét az
azt kö ve tõ nap ra kér ték. A kö zép kor vé gé re így az tán egy-egy út vo nal mel lett
egy más hoz fü zér sze rû en kap cso ló dó na po kon ren de zett he ti vá sár ok kal ta lál ko -
zunk. E vá sár fü zé rek ter mé sze te sen nem al kot tak vé ge lát ha tat lan so ro za tot,
és min den bi zonnyal több mó do sí tás ered mé nye ként jöt tek lét re. Azért volt cél -
sze rû a leg kö ze leb bi vá sárt a kö vet ke zõ nap ra, és nem, mond juk, négy nap pal
ké sõbb re ten ni, mert így elvi le he tõ sé get te rem tet tek arra, hogy a hivatásos
vásározók az egyik vásárról a másikra haladva több vásáron is árulhattak. 

A ko ráb ban em lí tett Sá ros me gyei Kapi vá sá rá ról szó ló ki vált ság le vél ki -
tû nõ le he tõ sé get ad arra, hogy meg húz zuk azt a kört, ahon nan egy Kapi nagy -
sá gú te le pü lés pi a cá ra igye kez tek. A szer dai kapi vá sár ra igyek võk két na pos vé -
del met kap tak, ami kedd dél tõl szer da dé lig tar tott. A vá sár min den bi zonnyal
szer da haj nal ban kez dõ dött, te hát elõ zõ dél ben el in dul va, egész dél után és este
ha lad va, este vagy Kapiban, vagy még a falu elõtt meg pi hen ve, reg gel re azon -
ban a he ti vá sár ra érve, a vissza u tat ugyan így szá mít va, egy bõ fél na pos já ró föl -
det ka punk, amin be lül bár ki biz ton sá go san fel ke res het te a vásárt.257
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Pest me gyé bõl szár ma zó kö zép ko ri ada ta ink jól mu tat ják en nek az elv nek
az al kal ma zá sát. A me gye te rü le té nek ki seb bik, du nán tú li ré sze a kö zép kor ban
az or szág kö ze pé nek (medium regni) ne ve zett or szág rész hez tar to zott, na gyob -
bik, a Du ná tól ke let re fek võ ré sze is sok szál lal csat la ko zott eh hez. Az or szág
kö ze pét a Buda–Esz ter gom–Szé kes fe hér vár vá ro sok al kot ta há rom szög al kot -
ta.258 Az e tá jon hú zó dó leg je len tõ sebb utak, a kö zép kor szó hasz ná la ta sze rint a
„nagy utak”, rész ben észak ról dél felé, rész ben nyu gat ról ke let re tar tot tak. A
há rom leg je len tõ sebb út kö zül az egyik Kõ rö sön (ma Nagy kõ rös) és Kecs ke mé -
ten át Sze ged re, a má sik Ceg lé den és Szol no kon ke resz tül Vá rad ra, il let ve
Szatmárra, a har ma dik pe dig Hat va non ke resz tül Kas sá ra il let ve Ung vár ra ve -
ze tett.259 A leg õsibb ép pen az utób bi le he tett, ez kö töt te össze ugyan is az Ár pá -
dok Ma gyar or szá gá nak kö ze pét a ta tár já rás elõtt az or szág éle té ben oly fon tos
sze re pet ját szó orosz fe je de lem sé gek kel.260 Ezek az utak a kö zép kor vé gén már
nem egy sze rû en az or szág kö ze pé nek hí vott vi dé ket fûz ték össze az or szág más
ré sze i vel, ha nem a Du na-men ti test vér vá ros ból, a 14. szá zad ele je óta az or szág
fõ vá ro sá nak tar tott Bu dá ról, il let ve a vele szem ben fek võ Pest rõl in dul tak a
szél ró zsa kü lön bö zõ irá nyá ba. Ma gyar or szág cent rá lis, su ga ras köz le ke dé si
rend sze rét nem a 19. szá za di köz le ke dés po li ti ka ala kí tot ta ki, ha nem a Kár -
pát-me den ce föld raj zi adott sá gai, ilyen volt az már a kö zép kor ban is. Hat van -
nál két má sik út ága zott ki eb bõl a va ló já ban nem is nyu gat–ke le ti, hanem
délnyugat–északkeleti útból. A fontosabbik észak felõl, Pásztóról érkezett, és a
Zagyva völgyében tartott Hatvanba, a másik Jászberényen keresztül Szolnok
felé tartott.261

Pes ten a kö zép kor ban ked den volt a he ti vá sár, a kecs ke mé ti út mel lett
fek võ kö vet ke zõ pi ac hely Pót ha rasz ton volt, ezt szer dá ra, az ugyan ezen út mel -
lett va la mi vel tá vo labb levõ vacsit — ez a mai Pusztavacs — pe dig csü tör tök re
tet ték. Ezek a na pok te hát a ked di pes ti he ti vá sár hoz iga zod tak. A hat va ni út
mel lett ke let felé az elsõ pi a cos hely Györk, a mai Hévízgyörk volt, ahol szer dán 
pi a coz tak, Hat van ban pe dig csü tör tö kön ként tar tot tak he ti vá sárt. A györki, és
ta lán még a hat va ni he ti vá sár is, te hát a pes ti hez iga zo dott. Nem fe küdt ugyan
a hat va ni út mel lett, de an nak kö ze lé ben volt Isaszeg. Az it te ni hét fõi pi a ci na -
pot is úgy ala kí tot ták ki, hogy a ked di pes tit el le hes sen érni.262 Maga Hat van is
ki ala kí tott egy sa ját pi ac kör ze tet. A me zõ vá ros köz vet len kö ze lé ben Turán volt
he ti vá sár, en nek a nap ját azon ban nem is mer jük. Kis sé tá vo labb, Kókán a 15.
szá zad kö ze pén va sár nap, a szá zad vé gén pe dig szom ba ton tar tot ták a he ti vá -
sárt. Kóka is min den bi zonnyal a hat va ni vá sá ri nap hoz iga zo dott, így az elõb bi
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tör vény sze rû ség alapján még a turai napját is feltételezhetjük, azt valószínûleg
a kettõ közé, tehát péntekre tették.

A mo dern vi lág ban egy te le pü lés pi ac kör ze te it a ke res ke del mi sta tisz ti ka
esz kö ze i vel ha tá roz zuk meg. A kö zép kor ku ta tó ja szá má ra ilyen for rás alig áll
ren del ke zé sé re. A kö zép ko ri pi ac kör ze te ket a he ti vá sár ok egy más hoz csat la ko -
zó rend sze re se gít sé gé vel ál la pí tot ták meg. A tér szer ke ze ti rend szer elem zés bõl
ki in dul va a kör ze te ket kör nek fog ták fel, így egy mást sze lõ ki sebb, és eze ket
össze fo gó na gyobb kö rö ket ka punk. A ma gyar tör té net tu do mány ban en nek se -
gít sé gé vel ál la pí tot ták meg, hogy egy ide á lis te le pü lés há rom pi ac kör ze tet mond -
hat ma gá é nak: a leg szû kebb 10–20 km-es, ez ép pen a he ti vá sár ok tá vol sá gá nak fe -
lel meg, Pest ese té ben a vá ros után kö vet ke zõ elsõ he ti vá sár-he lyig ter jedt. A kö -
vet ke zõ egy szé le sebb, im má ron nem napi szük ség le ti cik kek be szer zé sé re ki ala -
kult pi ac kör ze tet je löl, en nek su ga ra 50–60 km-es, ez a pél dánk ese té ben a Pest és
Hat van köz ti tá vol sá got je len tet te. A fej let tebb vá ro sok ren del kez tek egy tá vol sá gi
ke res ke del mi kör rel is, ez 150–170 km-es, ezt azon ban már nem a he ti vá sár ok
elõbb em lí tett mód sze ré vel le het meg ál la pí ta ni.263 A he ti vá sár ok pi ac kör ze te te hát
va ló já ban — még olyan sík vi dé ken is, mint ami lyen Pest me gye Du na-Ti sza-kö zi ré -
sze — az út mel let ti te le pü lé sek amõ ba sze rû ala kot öltõ von zás kör ze tét je len tette.
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