
A  mezővárosi elnevezés mögötti tartalom az 
évszázadok folyamán sokat változott. A közép
kori jobbágy-földesúr alávetettségi helyzetből a 

második jobbágyság kelet-európai kialakulásával a job
bágy albérlője, szinte tulajdonostársa lett megművelt 
földjének, a mezővárosok esetében a státusz egyre 
inkább a szabad királyi városok kiváltságaihoz lett ha
sonlatos. 1 A városi autonómia kiterjedt a városi tanács 
megválasztására, az oppidumokban is megjelent az 
electa communitas kifejezetten szabad királyi városhoz 
köthető intézménye, statútum-alkotási jogot nyertek, 
bár általában ezeket a mezővárosi szabályrendeleteket a 
földesúr határozatával jóváhagyta, de legalább is ellen
jegyezte, s a jogalkotás mellett bíráskodási, igazgatási 
autonómiával is felruházta a várost. A török hódoltság 
területén a város és ere
deti földesura között to
vább csökkentek a kö
telmek szálai.

Kecskemét városa 
szintén előnyös helyzet
ben volt már a török hó
doltság idején is. A szul
táni kincstárnak fenn
tartott városban törökök 
nem tartózkodtak, csak 
a kincstári adót kellett 
évente egy összegben 
megfizetni.2 Kecskemét 
ráadásul ki tudta hasz
nálni azt a gazdasági le
hetőséget is, hogy a tö
rök időben elnéptele
nedett területeken fel
szabadult földeket áren- 
dába vette a magyar föl
desúrtól és a török szpá- 
hiktól, így gazdasági 
erejét tovább növel
hette.3 Kecskemét így 
kedvező jogi és gazda
sági helyzetben várta az 
ország újraegyesítését 
és a konszolidációt, s 
elindult a gazdasági és társadalmi fejlődés útján, amely
nek végeredményeként 1834-ben meg is váltotta magát 
a földesúri függés alól. Bár a szabad királyi városi stá
tuszt sohasem nyerte el, az 1848-as polgári átalakulást 
követően ennek különösebb fontosságot nem is lehetett 
tulajdonítani.4

Az electa communitas 1795. évi felállításáról levél
tári adataink vannak,5 amíg a városi tanácsról, tehát a 
legfőbb jogalkotó, végrehajtó és bíráskodó szervről a 
kezdetektől fogva tudomásunk van. A választott kö
zösség 60 fős testület lett, célja, hogy az árvákról való 
gondoskodás, a számvevői hivatal és a város gazdájá
nak felügyelője külső emberekből kerüljön ki, ne a 
tanács tagjait terhelje ez a feladat. Ezzel a városi tanács 
mellett megjelent egy újabb testület, amely a megnö-
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vekedett igazgatási feladatok ellátásában segítette a 
szőkébb testület munkáját.

A városi tanács önál
lósága egy mezőváros 
esetében eléggé szokat
lan volt, a szabad kirá
lyi várostól eltérő köz- 
igazgatási egységek ko
molyabb autonómiával 
nem bírtak. Ezért Ko- 
háry István földesúrnak 
bécsi tartózkodása alatt, 
1686. március 28-án 
rendeletet kellett kibo- 
csátania arra vonatko
zóan, hogy Kecskemét 
város tanácsának tekin
télyét megőrizze és 
megvédje. A földesúr 
rendeletében megígérte, 
hogy eljár azon szemé
lyekkel szemben, akik 
nem hajlandók a városi 
tanács tekintélyét elfo
gadni, hanem ellene 
fordulnak.6 Csábrágon, 
1713. június 23-án kelt 
újabb okiratában a föl
desúr ismételten felhív
ta a lakosság figyelmét 
a városi tanács iránti en

gedelmességre, büntetés kiszabásának kilátásba helye
zése mellett.7

Az első leírás, amelyben Kecskemét város tanácsa 
saját működését szabályozta, 1724-ből való. A tanács
ülések gyakoriságát heti egy alkalomban határozták meg, 
mégpedig csütörtöki napon. Ide már csak előkészített 
ügyek kerülhettek. Ha peres ügyet tárgyaltak, a felpere
seknek és az alpereseknek egy-egy forintot kellett leten
niük a városi tanács asztalára, amelyet a város szükség
leteire kellett fordítani.8 Ezt az intézkedést már a mai kor 
eljárási illetékfizetési előírásainak közvetlen elődjének 
tekinthetjük. Ugyanígy szabályozták 1762. július 30-án a 
fellebbezési illetékfizetési kötelezettséget.9

Még ezt az önszabályozást megelőzően született 
meg 1712. május 1-jén az a szabályrendelet, amely a le-



köszönő bírák megvendégeléséről szólt. Úgy tűnik, 
ezek az alkalmak nem az önmegtartóztatás pillanatai, 
mert az étel-, ital- és pénzadományok nagyságát az 
óbírák esetében a tanács erősen mérsékelte rendeleté
ben.10

A városi tanács 1721. április 23-án ismételten műkö
dési szabályzatot bocsátott ki, most a székbírákkal kap
csolatosan. A székbírák 
természetbeni juttatás
ban (is) részesülhettek, 
s úgy tűnik, néha kissé 
mohón éltek jogaikkal, 
mert a statútum kényte
len szabályozni, hogy a 
bírák azonos mennyisé
gű húst vihessenek csak 
haza, aki pedig a meg
adott mennyiség fölött 
kíván vételezni, annak 
árát fizesse meg. Ezt a 
rendszabályt Koháry 
István földesúr is meg
erősítette Pesten, 1721. 
május 29-én.11

A városi tanács 1788. 
november 3-án egészí
tette ki a működésével 
kapcsolatos korábbi ren
deletéit. Meghatározták a tanácsosok fizetését, viszont 
mindezt igen mérsékelt formában, miután figyelemmel 
voltak arra, hogy a tanácsos urak más kereső foglal
kozást is űzhetnek. A tanácsülésen való meg nem jelenés 
fizetéscsökkentést von maga után, amely azt jelenti, 
hogy aki távol tartja magát az ülésektől -  így hivatalát 
nem látja el -  lenullázza tanácsosi jövedelmét.12 Aki 
egyházi gondnoki tisztséget is betöltött, havonta egyszer 
távol maradhatott, tekintettel arra, hogy egyházi meg
bízatása is a köz érdekét szolgálta.13

Egy keltezetlen, de 1786-1790 közé datálható városi 
szabályrendeletben szabályozásra került a város tiszt
ségviselőinek és alkalmazottainak munkaköre és fela
data is. így a főbíró feladata, hogy reggeltől estig a Vá
rosházán tartózkodjon, hetente két alkalommal gyűlést 
hívjon össze,14 vigyázzon a csendre és a békére, a váro
si hadnagyokkal együtt a bűnösöket kutassa fel, a statú
tumok betartatásáról gondoskodjék, s a városban szál
lást vevő urakat megnyerje a város ügyei számára. A 
második bíró -  vagy más néven perceptor -  feladata a 
város gazdasági életének vezetése, ezen kívül az 
épületek állagmegóvásának felügyelete, minőségi épí
tőanyagról való gondoskodás volt. Az utak, hidak, töl
tések állapotát szintén kötelessége volt figyeltetni, s a 
tűzvédelem szabályainak karbantartása és azok betar
tatása, a városi pénztár kiadásainak és bevételeinek szá
montartása, a rabokról való gondoskodás, a statútumok 
megszegőinek megbüntetése, a csaplárosok elszámol
tatása, a bűnüldözés, a városi ménes felügyelete mind
mind a másodbíró feladatai közé tartozott. E szerte-

__ágazó kört növeli még, hogy ő volt köteles gondoskod-
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ni a városi szolgálatban lévő cselédek munkáltatásáról. 
Annak érdekében, hogy a város földesurai időben 
megkapják járandóságukat, szintén a perceptor felelt.

A városbírón és elsőszámú helyettesén kívül további 
tisztségviselők feladatköreit is meghatározta a városi 
tanács. Az adószedőknek kellett a vásári helypénzt 
beszedni, az egyéb adókat begyűjteni, vezetni az adó-

lajstromot, felügyelni a 
városi csapszékeket, s 
azokat borral ellátni. A 
város gazdája tisztség 
szintén szerteágazó. A 
teljes adminisztráció, a 
kaszálás megszervezé
se, az épületfa-állomány 
megőrzése és a városi 
középületekre való for
dítása, ugyanígy a nád, 
zab, árpa, búza állomá
nyának kezelése, a 
városi szolgálatban lévő 
cselédek, kocsisok, sze
keresek, béresek ellá
tása, a rabok élelmezése 
és őrzése, a súlymér
tékek felügyelete, a 
tűzoltó eszközök keze
lése, ha a második bíró 

nem volt itthon. Végül ez a századvégi rendelet szabá
lyozta a sáfár feladatát: ő a városgazda helyettese. 
Kötelessége a kisebb nyilvántartások vezetése, a 
járadékok beszedésének intézése.15 Ez a forrás tehát 
tartalmazza a városi tisztségek hierarchiáját, a helyet
tesítési sorrendnek megfelelően: főbíró, második bíró, 
város gazdája, sáfár.

Ugyanitt a tisztviselők mellett fellelhetjük az alkal
mazottak munkakörét is. A nótáriusok szintén állan
dóan a . árosházán tartózkodtak, a rabok pénzügyeit 
intézték, a tanácsüléseket és bírói döntéseket jegyző
könyvezték, az adásvételi és csereszerződéseket beje
gyezték, iktatták a keletkezett iratokat, a vásárok és 
dézsmaszedés16 idején segítették az adminisztrációt, 
szerkesztették az adószedő lajstromot, a földmérések 
eredményét írásban rögzítették, részt vettek a határ
járásban, nyilvántartották a városi ménest, regisztrálták 
a nyomozás és bűnüldözés eredményeit, intézték a 
város levelezését. A kancellisták a nótáriusok hivatal- 
segédei voltak. A népszámlálás, az adószedők segítése, 
a körlevelek és végrendeletek írásba foglalása, a föld
mérő mérnökök kísérése és segítése tartozott a fela
dataik közé. A hadnagyoknak kellett a forspontokax haj
tani, a gonosztevőket felkutatni, a Városházát őrizni, a 
rabokat és a nyári kaszásokat felügyelni. Összegezve 
tehát a rendfenntartás személyes biztosítása volt a fela
datuk. Polgárok szóval illették azokat a személyeket, 
akiknek tiszte volt a bírói parancsok végrehajtása, a 
szemlék végzése és az azokról való részletes beszá
moló, a szomszédok közötti viszályok elrendezése, az 
adóhátralék beszedése. A statútumok megszegőivel



szemben feljelentési kötelezettségük volt, a gyanús 
házakat megfigyelés alatt kellett tartaniuk, közre kellett 
működniük a katonák kvártélyozásában, s ugyancsak 
feladatuk volt a hadnagy vezetése mellett a Városháza 
és a rabok vigyázása. A drabantok (vagy darabontok) 
az adószedés idején teljesítették a hadnagyokra és a 
polgárokra kirótt kötelezettségek mellett a nép behaj
tását az adók beszolgáltatására. A rationatus csapiárok 
pedig a tized fejében behozott borokat felügyelték.17

A következő fennmaradt kiegészítések már a 19. 
századból származnak. 1827. november 13-án a 
strázsamester munkaköre került részletes meghatá
rozásra. Jelen esetben a városi tanács és a választott 
közösség együttes ülésen fogadta el a szabályzatot. Fel
adatát öt pontba szedték: 1. a strázsára való szoros vi- 
gyázás; 2. a vásárokon és piacokon való ügyelés; 3. a 
vásárokon, boltokban és kocsmákban a mértékre való 
ügyelés; 4. tűz esetén a helyszín és a vagyontárgyak 
biztosítása; 5. a köztisztaság felügyelete.18 1841-ben a 
belső commissarius, a strázsamester és az udvari gazda 
tevékenységét szabályozták.19

A peres ügyek zökkenőmentes intézése érdekében a 
város többször is kénytelen szabályozni a jogi 
képviselői feladatok végzésére hivatott személyek 
körét. 1782. március 23-án Kecskemét város tanácsa 
szabályozta a panasztétel és a jogi képviselet formáját. 
Az okirat szerkesztőjének fel kellett tüntetnie a nevét, 
ellenkező esetben a hatóság a benyújtott okirat tar
talmával nem foglalkozott. Tekintettel az országos sza
bályozásra, a tanács azt is megtiltotta, hogy az alperes 
és a felperes jogi képviselője ugyanaz a személy legyen 
egy adott perben.20 A 19. század elejére rögzült az 
ügyvédi feladat ellátásához szükséges előfeltételek 
sora. Ennek megfelelően 1822-ben egy statútum meg
tiltotta, hogy jogi végzettséggel nem rendelkezők 
mások számára folyamodványokat és peres iratokat ké
szítsenek. A zugírászok által fabrikált, zavaros iratok 
hátráltatták a bíróság munkáját. Az úriszék is arra 
ösztönözte a tanácsot, hogy ilyen iratokat ne fogadjon 
el. A tanács ezért úgy határozott a kérdéses szabályren
deletben, hogy a határozat kibocsátását követő időpont
tól kezdve csak prókátor által szerkesztett iratot bírál el, 
más iratokat visszaküld a kérelmezőnek.21 Ezzel meg
valósult az ügyvédkényszer Kecskeméten. Ezt a ren
deletét a tanács 1823-ban egyező tartalommal megis
mételte.22

A város ugyanilyen buzgalommal igyekezett megvé
deni a más hivatáshoz tartozók érdekeit is. Amint a 
szabad királyi városokban, Kecskemét mezővárosban is 
működött a céhes rendszer, annak minden általános 
jellemzőjével és ismertetőjegyével együtt, monopol 
formában. A tanács 1774-ben határozatában fellépett a 
kontárokkal szemben, tehát azok ellen, akik céhes 
kereten kívül kényszerültek megélhetésüket ipari 
tevékenységgel biztosítani. A céhen kívüli munka ter
mészetes okozója persze az, hogy a céhekbe való beke
rülés igen nehézkes volt, a mesterek igen komoly nu
merus clausust állítottak fel saját piacuk biztosítása 
érdekében. Azok tehát, akik a mesterséget a céhbeli

mesterektől kitanulván felszabadultak és kontárkodnak, 
meg lesznek zabolázva -  mondta a rendelet. A tanács 
viszont ezen szabály alól kivette azokat az asszonyokat 
és lányokat, akik saját háztartásuk számára végeztek a 
szabó mesterség keretébe tartozó munkákat. A városi 
tanács szerint ehhez joguk volt, ezzel nem sértették a 
céhes mesterek érdekeit. A kifejezetten ilyen jelleggel 
bíró szabályozás nem véletlen: a mesterek szerettek 
volna minél nagyobb piacot biztosítani maguk számára, 
akár a házimunkával előállítható termékek rovására is, 
s minél több személyt az ő portékájukból való vásárlás
ra ösztönözni.23

Az ötvös, a szűcs és a kovács céhekbe való bekerü
léshez -  a mesterremek elkészítése mellett -  például 
komoly vendéglátást kellett szerveznie a jelöltnek, 
ajándékot volt köteles adni a városbírónak, s nem cse
kély taksát kellett fizetnie. Ezt sokan nem engedhették 
meg maguknak, így céhen kívüli tevékenységre kény
szerültek, hacsak nem akartak a hosszú tanulóévek után 
inkább földműveléssel foglalkozni. A deák céh műkö
dése is felettébb érdekes; e név alatt egy vallási egye
sületet találunk, dékánnal ez élén. Ünnepeik, mulatozá
saik szigorú szertartást követtek. A kötekedő embernek 
kötelező volt egy szabályos mulatságot szerveznie, 
minden költség viselésének szabálya mellett. Aki szó 
nélkül távozott, vagy részeg garázda módon visel
kedett, büntetést volt hivatott fizetni. Ha valaki beteg 
volt, a mulatság idején házhoz küldték neki az ételt- 
italt. Ha valaki nagyobb vétséget követett el, fél- vagy 
egész mesterasztalt kellett adnia, megvendégelve a töb
bieket. A csizmadia céhnél is kemény szabályokkal 
találkozhatunk: ha egy mester 36 pénznél magasabb 
heti bért fizetett legényeinek, elvesztette mesterségét. 
Ez azzal magyarázható, hogy így kívánták megakadá
lyozni azt, hogy az egyébként is segédhiányos időszak
ban egymástól elcsábíthassák legényeiket a mesterek. 
A céhbeli munka a nyári mezei munkálatok alatt 
szünetelt, egységesen Péter-Pál napjától egészen Szent 
Mihály napjáig. A céhekben vallási hovatartozás nélkül 
kaptak helyet a mesterek.24

A tanács 1816. február 16-án részletesen szabályoz
ta a céhek gyűléseinek menetét. A céhgyűlés tartásához 
a céhbeli commissarius értesítése szükséges. A gyűlé
sen jelen is kell lennie, de ha mégsem lenne ott, a 
határozat-tervezeteket részére a gyűlés előtt meg kell 
küldeni. Ha az előbbi szabályokat a mesterek meg
szegik, árestommal vagy egyéb büntetéssel sújthatok. 
A céhgyűlésen kötelező a jegyzőkönyv vezetése. A 
született határozatokat a commissariusnak alá kell írnia, 
különben hatálytalanok a döntések. Egyéb gyűlést tar
tani vagy határozatokat hozni a céhen belül tilos. A céh 
határozata ellen a városi tanácshoz lehet fellebbezni.25 
A tanácsi szabályozás nem véletlen: a céhek autonó
miája igen széles körű volt, a városon belül állam az 
államban. A céhes statútumok megismerhetősége és 
jogellenesség esetén azok felülvizsgálata az egész 
városi közösség érdekeit szolgálta. Ezeket a monopóli
umokat csak az 1839/40-es törvényhozás volt képes 
először áttörni.26
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Az előbbiekben a város tisztségviselőire, alkalma
zottaira vonatkozó, s fennmaradt szabályokat, valamint 
az ügyvédi és iparos hivatásrendeket érintő szabályren
deleteket tekintettük át. Jelen tanulmány második 
részében a szabályozás alanyai helyett fordítsuk 
figyelmünket a szabályozandó jogtárgyakra! Minden 
város számára az egyik legfontosabb feladat a 
tűzrendészeti szabályalkotás és annak maradéktalan 
betartása. Egy város -  építészeti adottságainak köszön
hetően -  egy tűzvész katasztrófájának elsődleges szín
tere lehet. Nem véletlen, hogy a korszak bűncselek
ményi kategóriái között a tűzokozás, a gyújtogatás 
külön csoportot, jogterületet képez.27 Magyarországon 
talán az egyik leghíresebb példa a budai Tabánban 
1810. szeptember 5-én bekövetkezett tűzvész, amely
nek nyomán szinte az egész városrész a tűz martalékává 
vált.28 Kecskemét 1776. április 29-én a tizedesek fela
datává tette, hogy hetente egyszer vizsgálják meg a 
tizedükbe tartózó házakat, hogy van-e ott pemyés vö
dör, s nem hibás-e a kemence. Ennek tényét a tizedesek 
minden vasárnap büntetés terhe mellett kötelesek 
voltak jelenteni a főbírónak.29 Az 1805. évi szabályo
zásban részletes elővigyázatossági intézkedéseket tet
tek a tűz elkerülése érdekében: takarmányt a város 
széléhez közel, illetve a házak udvarára boglyába hor
dani tilos, sertéseket perzselni csak a szőlőkben szabad, 
kivéve a nedves, esős, havas időszakokat, valamint tilos 
a városban pipázni.30 Megjegyzendő, hogy ezt a ren
deletet a város 1812. június 10-én megismételte, és 
büntető szankciókkal egészítette ki előbbi rendeletét.31 
Ennek igen egyszerű oka van: előtte két nappal ötvenki
lenc ház, húsz épület és egy malom égett le annak 
következtében, hogy egy helyi gondatlan lakos a meleg 
nyári, de szeles időben pipájára gyújtott. Hiába a gon
dos jogalkotás, 1819-ben ismét tűz pusztított a város
ban, egyaránt megolvasztva a Városháza és a katolikus 
templom harangját.32 Kecskemét 1824-ben már a céhek 
munkáját is korlátozta tűzrendészeti okokra hivatkoz
va; összhangban Pest vármegye rendelkezéseivel, sze
les időben tűzzel senki sem dolgozhat, csak ún. hideg 
munka végezhető kovácsok és lakatosok számára is.33 
1840-ben a városi tanács a helyőrség parancsnokának 
bevonásával kísérelte meg eltiltani a katonákat az utcán 
való dohányzástól. A város elő is vezette; amennyiben 
nem történik változás, kénytelen lesz felsőbb hatósá
gokhoz fordulni az ügy megnyugtató rendezése érdeké
ben.

Ha nem is az elemi károkkal szemben, de a külső ve
szély, a hívatlan vendégek távoltartását szolgálta a vá
ros árkainak és kapuzatának állapota. A város közbiz
tonságára vigyázó személyekről az előbb már szóltunk. 
Kecskemétnek igazi városfala sohasem volt, hiszen ez 
kezdetektől fogva királyi privilégium, csak nemes 
személyeket illetett meg, így városok esetében kizá
rólagosan a szabad királyi városokat. A város ennek el
lenére nem volt védtelen. A város körül karókkal mege
rősített sánc volt, rajta kapuk és hidak. Az összesen 
nyolc kapuból öt nagyobb, három kisebb volt. A kapuk 
mellett kis házacskákban őrök álltak, akik reggel kinyi

tották, este pedig becsukták a kapukat. Háborús idők
ben a városlakókból álló állandó fegyveres őrség vál
totta egymást.34 1776. október 15-én a tanács szólt a 
város árkának védelméről: azoknak, akik a városárok 
tüskéit pusztítják, 1 forint büntetést kellett fizetniük.35 
1778. augusztus 21-én pedig arról rendelkezett a tanács, 
hogy a város árkainak megvédése érdekében annak a 
gazdának a feladata az árok karbantartása, akinek a 
telke azzal határos.36 Érdekes ennek a rendelkezésnek 
egy későbbi, 1849-es változatát megfigyelni: eszerint 
továbbra is annak kell tisztítania az árkot, akinek a 
házával határos, de a jogszabály szövegében már nem 
szerepel a védelmi szempont; ez a 19. század második 
felére elvesztette jelentőségét.37

A közrend másik területe az, amikor nem a külső 
veszélytől, hanem a belső rendzavaroktól kellett 
megóvni a városlakókat. 1774-ben Kecskemét város 
tanácsa rendelkezett a város éjszakai nyugalma 
érdekében. A verekedések és sokféle erkölcstelenségek 
elkerülése végett a hadnagyok, polgárok, darabontok 
(drabantok) kötelessége volt este 10 óra után végigjárni 
a vendégfogadókat, csárdákat, csapszékeket, és akit ott 
találtak, azt a személyt árestomba kellett vetni, s 12 
pálcaütést rámémi. Akivel ez második alkalommal is 
előfordult, még nagyobb büntetést kellett elszenved
nie.38 Ezt a rendeletet 1795. november 26-án 
kiegészítették: minden tizedbe (városrészbe) 6-6 őrt 
állított a város, akik éjszaka részt vettek az őrködésben 
egy tizedes vagy éjjeli őr felügyelete alatt.39

A város építésügyi szabályozás keretében is 
igyekezett a lakosságot a falak között tartani, őket 
számba venni, s az idegeneket a várostól távol tartani. 
A rendelet szerint azok, akik a város engedelme nélkül 
akár a szélmalomnál, akár a temető táján vagy másutt 
kunyhót építenek, ha idegenek, tizenöt napon belül a 
hazájukba menjenek, illetve ha kecskemétiek, a város
ba jöjjenek vissza, egyébként a határidő letelte után a 
városi hatóságok az épületeket lerombolják.40

A nem kívánt személyek távoltartására a város 
komoly idegenrendészeti szabályrendszert épített ki. A 
tanács már 1776. április 29-én rendeletben a tizedesek 
kötelezettségeként szabta meg, hogy minden héten 
egyszer tizedbéli házaikat tartoznak megvizsgálni, 
hogy nincs-e ott idegen vagy gyanús személy. A vizs
gálat eredményét minden tizedes köteles volt vasár
naponként jelenteni a főbírónak.41 1785. szeptember 
18-án már arról panaszkodott a városi tanács, hogy sok 
az idegen, és velük együtt elszaporodott a bűncselek
mények száma is. Közöttük sok a munkanélküli, de 
akik dolgoznak, azok közül is sokan feslett erkölcsük és 
életük miatt hamar a pénzük torkára hágnak. Ezért, aki 
a városi tanács engedélye nélkül idegent befogad, va
gyoni állására tekintettel 6 forint vagy 12 pálcabünte
tést köteles viselni. 1790-ben ismét megerősítette a vá
ros, hogy a letelepedéshez külön engedély kell42 1798- 
ban továbblépett a városi vezetőség. A helybéliek azt 
tapasztalták, hogy sok jövevény egy-két évi ott tartóz
kodás után helybéliekkel való házasságkötéssel kívánja 
helyben maradását megerősíteni. Ezért a városi tanács



úgy határozott, hogy megbüntetik azokat a lakosokat, 
akik ilyen házasság kapcsán násznagyságot elvállalni 
bátorkodnának.43 1809-ben előírták a koldusok össze- 
• számlálását, az összeírt idegeneket pedig kitiltották a 
városból.44 1809-től már a letelepedési engedély elnye
réséért is fizetni kellett 24 forintot. Ennek harmada a 
tűzi kasszába, harmada az árvák és talált gyermekek 
táplálására, harmada pedig a másodbírói kasszába ke
rült, amelyből a közszükségleteket fedezték.45 Idővel 
tovább épült az idegenekkel való házasságkötések kö
rének szabályozása. Az eskető papoknak és lelkészek
nek 1817-től vasárnaponként a házasulandók jegyzékét 
át kellett adniuk a strázsamestemek, aki azt a főbírónak 
továbbította. így könnyebb volt a város számára nem 
kívánt házasságkötéseket megakadályozni. Azt a tilal
mat ebben a rendeletben is megerősítették, amelyben az 
idegen férfi melletti násznagyságot büntették.46

Az előbbi szabályok kapcsán felmerül a kutatóban a 
kérdés, miért volt szükséges ilyen szigorúan bánni az 
idegenekkel, a letelepülni szándékozókkal. A válasz 
viszonylag egyszerű. Kecskemét a vázolt korszakban 
Magyarország egyik legnagyobb és leggazdagabb 
városa volt. A boldogulás lehetősége sok idegent von
zott a városba, akik a jobb anyagi lét reményében ván
doroltak ide. Viszont a város egy idő után nem volt 
képes eltartani ennyi napszámost. Ezért volt szükség 
ezekre a szigorú intézkedésekre.47 1822-ben például a 
városi tanács szabályozta a nem helybeliek kereskedel
mi jogát: a hetivásárokon kívül idegeneknek a további
akban sem volt szabad árusítaniuk 48

1825-ben a koldusokkal kapcsolatban tovább 
fejlődött a szabályozás. Demeter János szenátor, Tóth 
Antal második bíró és Simonyi János jegyző kapta 
feladatul, hogy a koldusokat számba vegyék. A nem 
helybélieket jelenteni kellett a főbírónak, hogy ő gon
doskodjék a saját településükre kísérésről. A munkaké
pes helybéli koldusokat munkára kellett bírni, a való
ban helybéli szegények pedig a koldulásról pecsétet 
kaptak igazolásul.49 1826-ban a tanács átfogóan szabá
lyozta a szegényügyet. Az idegenek -  a tanács szerint -  
főleg a koldusok és a szegények számát növelték. So
kan jöttek kertésznek a pusztába, majd beházasodtak 
egy kecskeméti családba, s ott is maradtak. Ezért az 
idegenek befogadásához engedély kellett, még akkor is, 
ha csak a tanyára vették fel őket kertésznek. Aki ezt a 
tilalmat megszegte, 12 forint vagy 12 pálcabüntetésben 
részesült. Aki idegen mellett násznagynak állt, 24 forint 
büntetést fizetett. Esküvő előtt a papoknak és a 
lelkészeknek tájékoztatást kellett adniuk a tanácsnak. 
Aki ennek ellenére lányát idegen férfihoz adta hozzá, 
tudomásul kellett vennie, hogy ebben az esetben a lány 
is kiutasítást szenved a városból. Előírták a lakosság
nak, hogy maguk is nézzenek körbe a lakókörzetükben, 
tizedükben, és a bizonytalan sorsú idegenek személyét 
jelentsék.50 A szegényeken kívül a gazdagabb ide
genekkel sem volt elnézőbb a tanács. 1827-ben megtil
tották, hogy idegen ingatlant vásároljon Kecskeméten. 
Az adásvétel pillanatában a tized szerint illetékes sze
nátornál igazolni kellett, hogy a vásárló helyi lakos.51

A város a tulajdonában lévő földeket a lakosság sze
gényebb tagjainak bérbe adta. Ezzel a szociális szí
nezetű intézkedéssel kívánta a helybéliek életszínvona
lát emelni. Sokan viszont visszaéltek ezzel a lehető
séggel, és saját boldogulásuk mellett a megkapott földet 
-  többlethaszonnal -  albérletbe adták idegeneknek. A 
város a joggal való visszaélés ezen formája ellen 
határozottan fellépett. 1830. szeptember 6-án megtiltot
ta az árendás földek bérbe adását. Aki viszont az ilyen 
földet idegennek bérbe adta, mint arra érdemtelent, 
megfosztották azon földjétől, amelyet árendált.52 Ezt a 
rendelkezését a tanács már 1836-ban kénytelen volt 
megismételni, kijelentve azt is, hogy aki a városi tanács 
helyett -  amelynek erre kizárólagos joghatósága van -  
mástól vesz árendába földet, s emiatt kár éri -  ilyen kár 
például a bérleti díjkülönbözet - ,  kárát maga köteles 
viselni.53 Ennek ellenére nemsokára, 1840-ben újra 
rendezni kellett a kérdést. Mivel már a választott közös
ség állapítja meg, hogy sokan idegennek adják árendá
ba földjüket, a tanács ezért az alábbi határozatot hozta: 
a város azért szerezte és adja bérbe e földeket, hogy a 
helyi lakosokat ezzel segítse. így, aki idegennek adja 
bérbe, attól elveszik, és más rászorulónak, arra érde
mesnek adják majd.54 Hiába a szélesebb városvezetés 
dorgálása, 1845 márciusában ismételten napirendre kel
lett kerülnie a kérdésnek. A tanács ekkor kifejezetten 
megtiltotta, hogy hivatalos jóváhagyás nélkül haszon
béres földről bárki is szerződést kössön.55

A szegényügyi igazgatás legalább olyan hangsúlyt 
kapott Kecskeméten, mint az idegenrendészeti szabá
lyozás. 1777. szeptember 9-én a város az árvák értékei
nek megóvásáról rendelkezett. Ekkor a katolikus Bánó 
János és a református ifj. Deák Mihály lettek az „árvák 
atyái”. Ha észlelték, hogy a saját vallásukból valaki 
elárvult, és a végrendelet nem nevezett meg gyámot, 
valamint természetes gyám sincs, akkor vagyonukat 
összeírták, a leltárt a városi levéltár őrizte meg, egy 
másolati példány maradt az „árvák atyjánál”, és elszá
molás terhe mellett kezelte az árva vagyonát.56 1690. 
szeptember 10-ére datálható az a rendelkezés, amely a 
dézsma nagyságáról rendelkezett. Itt a jobbágyterhet 
egységesen határozta meg a tanács: a búza tizenötöd, az 
árpa, a zab és a bor tizedrészét kellett a Városházára be
szállítania a lakosságnak. Mint már említettük, a város 
a püspöktől bérelte a tizedet, tehát évente egy összeg
ben fizetett.57 A jobbágyterhek viselésére kötelezett 
lakosság mellett a mezőgazdasági idénymunkások 
tisztes megélhetéséről sem feledkezett meg a város. Jú
nius 22. napjáig heti fél tallér (90 dénár), ezt követően 
1 magyar forint (100 dénár) volt a fizetség. Aki ezt a 
minimálbérezést nem tartotta be, 12 forint büntetést 
fizetett.58 A városi tanács a jobbágyterhek rendezése és 
egységesítése mellett érvelt 1830-ban is, amikor a kato
nai beszállásolásra vonatkozó rendeletét kihirdette. A 
város elrendelte, hogy amely lakosnak háza van, annak 
a személynek kötelessége istállót is építeni. Az termé
szetes, hogy az köteles kvártélyozni, akinek háza van. 
Viszont sokaknak nem volt a házukhoz istállójuk, így a 
beszállásolás alól könnyebben kibújhattak, hiszen a be-_



szállásolt katona a lovát is jó helyen kívánta tudni, így 
olyan portát választott, ahol istálló is volt. így az istál
lótulajdonosok folyamatosan hátrányos helyzetbe ke
rültek. Ez a rendelet mind a mesterekre, mind a földmű
vesekre kiterjedt. Azt az 
árendás, aki a következő 
Szent György napig is
tállót nem épített, áren- 
dájától megfosztották.
Ennek a rendeletnek a 
betartásáról a második 
bíró gondoskodott.59

A szegényüggyel kap
csolatban az elhalt sze
gény emberek temetésé
ről is gondoskodni kel
lett. A város 1831. július 
7-én elhatározta: a leg
szegényebbek elteme
tése kapcsán a város in
gyen biztosít koporsót, amíg az illő szertartásról az 
adott felekezet papja, lelkésze köteles gondoskodni.

A tárgyalt korszak végén az idegen munkavállalók 
számára bevezették a cselédkönyv alkalmazását. Ezt a 
választolt közösség és a városi tanács együttes ülése ren
delte el 1844-ben. A napszámosok számát jól példázza, 
hogy ekkor a cselédkönyvet hatezer példányban nyom
tatták ki Szilády Károly könyvnyomdájában, Tasnádi 
József könyvkötő segítségével. Ez a könyv nyolc lapból 
állt. 1845. január 1-jével vezették be a kötelező cseléd- 
könyvezést. A gazdának a gazdasági év végén köte
lessége volt a cselédkönyvbe beírni a cselédről alkotott 
véleményét. Az a cseléd, akinek nem volt cselédkönyve, 
12 pálcabüntetést vagy fogságot kapott büntetésül, aki
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pedig ilyen cselédet alkalmazott, 12 forintot fizetett 
büntetésként.60 Ezt a rendelkezést 1848. január 7-én 
megerősítették.61

1849-ben a zsellérek költözését szabályozta a város.
Sok probléma származott 
abból, hogy a zsellérek
nek egy évre kellett szer
ződniük, előbb nem me
hettek el, új gazdát keres
ve. A városi tanács dön
tése szabályozta a szer
ződések idejét, így a zsel
lér évente kétszer köl
tözhetett és vállalhatott 
új munkát: Szent Deme
ter napján (október 26.) 
és Szent György napján 
(április 24.).

E rövid tanulmány ke
retében is látható, hogy 

Kecskemét mezőváros életében a városi tanácsnak, 
majd vele együtt a választott közösségnek mennyire 
szerteágazó igazgatási feladatot kellett ellátnia. A 
tisztségviselők és a városi alkalmazottak magas száma 
egyértelműen jelzi a feladatok sokrétűségét. A röviden 
ismertetett feladatmegosztás minden egyes tisztviselő
nél tetemes munkát jelöl meg, sokszor az egyes részfel
adatokhoz segítőket, beosztottakat is rendelve. Amikor 
kétszáz év távlatából a szemlélődő ítéletet mond az 
újkori feudális városi igazgatásról, elmondhatja, hogy a 
vizsgált kor embere nagy szakértelemmel és érzékkel 
bírt a városi élet minél színvonalasabbá tétele ér
dekében gazdasági, igazgatási és szociális téren 
egyaránt.
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lovainak porciózása. Porkoláb: rabok őrizője, vasraverője. Árvák 
atyjai: az árvák vagyonának kezelése. Tornyosok és éjjeli 
vigyázók: tűzre vigyázni, pipások büntetése, kurtakocsmák fel
számolása, gyanús elemek lefogása. Adószedésben segédkeznek. 
Az éjszakai borivókat csendesítik.

18 BKML IV. 1504. h/2.394-399. p. Az első két feladat kifejtése: 1. 
Őrök eligazítása, vezénylete, felügyelete; a kocsmák személyes

Kecskemét, új városháza (képeslap. 20. sz. eleje)
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ellenőrzése, a kóborlók begyűjtése. 2. A standok szabályos felál
lításának ellenőrzése; minőség-ellenőrzés; árdrágítások megaka
dályozása: az engedély nélküli koldulók bekísérése; az árusításra 
nem jogosultak feljelentése.

19 BKML IV. 1504. h/2. 484-195. p. A/ Belső commisariusi hivatal 
kezelése és számadása alá tartozik a katonaság számára szük
séges zab. széna, szalma és forspont (előfogat, igavonás) szol
gálatok biztosítása. B/ A strázsamester fő kötelezettsége a közbiz
tonságra, csendességre és a jó rendre való vigyázás, így 
különösen: éjjeli őrök szemmel tartása; kóborlók begyűjtése; kur
takocsmák, prostituáltak, tolvajok, orgazdák felderítése; vásárok 
rendjének felvigyázása; koldulók begyűjtése, vásári tolvajok 
felderítése, tűzvédelem, vásári mértékek ellenőrzése. C/  Udvari 
gazda feladata: tisztaságra vigyázni a Városházán és a vendég
szobákban; városi kocsisok, kocsik, lovak felügyelete; Városháza 
feletti gondnoki feladatok ellátása: fűtés, kémények állagának és 
biztonságának biztosítása, lovaknak takarmány biztosítása stb.

20 BKML IV. 1504. a/2. Szilády Károly által készített másolat az 
1775-1783 évi jegyzőkönyvből. II. LXV.

21 BKML IV. 1504. h/2. 333-334. p.
22 BKML IV. 1504. h/2. 342-343. és a/1822. II. 122. p.
23 BKML IV. 1504. h/2. Az 1774. évi tanácsülési jegyzőkönyv 454. 

oldalán lévő szöveg alapján. 25. p.
24 Homyik: i. m., 85-87. p.
25 BKML IV. 1504. a/1815-16. 114-115. p.
26 1840:16. te. 1-2. §
27 Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet (Budapest, 1997,246. p.)
28 Végváry Annamária: Adalékok a Tabán történetéhez (Budapest, 

2000, 30-31. p.)
29 BKML IV. 1504. b/76. 787-788. Bállá János kivonata az 

1761-1767. évi tanácsülési jegyzőkönyv 301. lapjáról.
30 BKML IV. 1504. h/2. 173-174. p.
31 A szabály megszegőinek 25 forintot kellett fizetniük, vagy ugyan

ennyi botütést elszenvedniük.
32 Völgyesi Levente: Kecskemét mezőváros állami egyházjogi és 

kisebbségügyi szabályozása a XVIII. és XIX. század fordulóján. 
In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae tóm. XXXVIII

-XXXIX, Budapestini, 2001-2002. 120. p.
33 BKML IV. 1504. h/2. 349-350. p.
34 Homyik: i. m., 19-20. p.

•35 BKML IV. 1504. a/2. Szilády Károly által készített jegyzőkönyvi 
másolat II. LXV.

36 Uo.
37 BKML IV. 1504. h/2. 525-526. p.
38 BKML IV. 1504. h/2. Az 1774. évi tanácsülési jegyzőkönyv 419. 

oldalán lévő bejegyzés másolata, 25. p.
39 BKML IV. b/76. 790. p. Bállá János kivonata az 1794-96. évi 

tanácsülési jegyzőkönyv 171-186. lapjáról.
40 BKML IV. 1504. a/2. Szilády Károlynak az 1775-83. évi 

jegyzőkönyveinek másolata II.LXV.
41 BKML IV. 1504. b/76. 787-788. p. Baila János kivonata az 

1761—67. évi tanácsülési jegyzőkönyv 301. lapjáról.
42 BKML IV. 1504. h/2. Az 1790. évi tanácsülési jegyzőkönyv 89. 

oldalán lévő 140. tételszám alatti bejegyzés másolata, 40. p.
43 BKML IV. 1504. b/76. 897. p. Bállá János kivonata az 1798- 

1800. évi tanácsülési jegyzőkönyv 72. lapjáról.
44 BKML IV. 1504. h/2. 186-187.
45 BKML IV, 1504. h/2. 191. p.
46 BKML IV. 1504. h/2. 255-256. p.
47 Iványosi-Szabó: i.m. 112.
48 BKML IV. 1504. h/2. 327-328. p.
49 BKML IV. 1504. h/2. 355-356. p.
50 BLML IV. 1504. h/2. 358-362. p.
51 BKML IV. 1504. h/2. 367. p.
52 BKML IV. 1504. h/2. 455. p.
53 BKML IV. 1504. h/2. 469. p.
54 BKML IV. 1504. h/2. 479^180. p.
55 BKML IV. 1504. h/2. 510-511. p.
56 BKML IV. 1504. a/2. Szilády Károly által az 1775-83. évi 

jegyzőkönyvből készített másolat II. LXV.
57 BKML IV. 1504. a/1.21. p.
58 BKML IV. 1504. a/1. 57-58. p. 1691. június 24.
59 BKML IV. 1504. h/2. 309-311. p.
60 BKML IV. 1504. h/2. 506-510. p.
61 BKML IV. 1504. a /1848. 37. számú határozat.

MŰHELYA z  intézményesített gyűjtemény, 
a múzeum

Magyarország kezdetben nem mutatott lemaradást a 
múzeumügyben a többi európai államhoz képest. A 
Magyar Nemzeti Múzeum1 megalakulása a 19. század 
elején a nagy nemzeti múzeumok kialakulásának ide
jére tehető.2 Szervezeti felépítése -  a sokféle gyűjte
mény egyben tartása -  éppúgy, mint nemzeti jellege is 
a kor sajátosságait hordozta magában.

A magyar múzeumügyet a kiegyezést követő időkig 
a Nemzeti Múzeum és annak gyűjteményei jelentették. 
A század utolsó harmadáig nem valósult meg az egyes 
szakmúzeumok kialakulása, 1836 után nem született a 
múzeumügyre, irányításra vonatkozó törvény, s a 
muzeológia terén is csekély fejlődés mutatkozott.3

Az első magyar törvény a múzeumról 1807-ben 
született meg,4 amely jogilag elismeri Széchényi 
Ferenc felajánlását. Az 1808-ban elfogadott törvény5 a 
múzeum alapítását szolgáló alap gyűjtésére szólította 
fel az összes vármegyéket.

A Nemzeti Múzeum jelentősége egyre növekedett, 
ezt bizonyítja az 1812-es „kincsrendelet”, amely meg-

Feití írisz

A  m ag yar múzeumi 
rendszer törvényi 
szabályozása  
1881 és 1 9 4 9  között

változtatta az addig érvényben lévő szabályt, miszerint 
minden érték az uralkodó tulajdonát képezi. A rendelet 
kimondta, hogy a múzeumnak joga van válogatni.6 Ezt 
követően 1827-ben nagyarányú felajánlásokat cikke- 
lyeztek be.7 A leglényegesebb döntést az 1832-1836. 
évi országgyűlés fogadta el.8 Ennek eredményeként 
sikerült felépíteni a múzeum épületét az egykori
Batthyány-majorsági telken. Az alapkőletétel (1836) és__
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