
Pakucs Mária
Erdély délről érkező fűszerforgalma 

a 16. század első felében
(Brassó és Nagyszeben szerepe 
a tá vo Is ági kereskedelem ben)*

A középkori m agyar királyság városhálózatában az erdélyi szász 
városoknak különleges szerepe volt. Annak köszönhetően, hogy a 
déli K árpátok vonulata közelében fekvő Brassó (Bra§ov, Kronstadt, 
Corona) és N agyszeben (Sibiu, Hermannstadt, Cibinium) az E r
délyből K özép-Európa és a román vajdaságok irányába vezető úton 
helyezkednek el, váltak Dél-Erdély politikai és kereskedelm i köz
pontjává. A  15. század végén Brassónak kb. 10, N agyszebennek 
pedig kb. 5,5 ezer lakosa volt,1 így, a térség viszonyait figyelem be 
véve, a  két szász várost demográfiai szem pontból is jelen tős te le
pülésként tarthatjuk számon.

Erdélyben való letelepedésük2 után a szászok helyzetüket politi
kai és gazdasági előnyök m egszerzésével szilárdították meg. A 
m agyar királyok politikája következetesen igyekezett elősegíteni 
B rassó és N agyszeben gazdasági gyarapodását. A  szász közösség 
(akkoriban még csak az ún. provincia  Cibiniensis) szám ára a 
II. András k irály által 1224-ben kiadott és A ndreám on  néven ism ert 
oklevelet szám os m ás kiváltságlevél követte a 14. és a  15. század 
folyam án. Ezek jelen tős része gazdasági és kereskedelm i jellegű  
intézkedésekből állt: 1369-ban N agy Lajos felruházta Brassó váro
sát az árum egállító joggal (ius stapuli),* 1 2 3, am elyet 1378-ban N agy

* Hálás köszönet illeti Radu Manolescu professzort, aki önzetlenül rendelkezé
semre bocsátotta az általa több, mint 30 évvel ezelőtt átírt brassói huszad naplók 
anyagát, amelyek feldolgozása nagyban segítette jelen tanulmányom elkészíté
sét. Ugyanakkor hálámat fejezem ki dr. Demény Lajosnak is, aki több nagysze
beni vámnapló fénymásolatához segített hozzá és hasznos tanácsokkal támoga
tott doktori disszertációm elkészítése során.

1 Draskóczy, 1999. 25. 5. táblázat.
2 A szászok letelepedésének fázisait és részleteit lásd a részletes áttekintő kötet

ben: NÁgler, 1979.
3 Urkundenbuch, II. 3 3 6 .
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szeben is m egkapott.4 Ezen jog  értelm ében a külföldi és nem  hely
beli kereskedőket kötelezték, hogy áruikat az árum egállító joggal 
rendelkező városban rakják le, és ezeket csak nagybani kereskede
lem  révén adhatták el. Az em lített kiváltságlevelek, valam int a ha
vasalföldi vajdák által főképpen a brassóiak javára  m egállapított 
vám tarifák és vám m entességgel kapcsolatos intézkedések tanúsít
ják , hogy a dél-erdélyi szász városok a távolsági kereskedelem ben 
fontos közvetítő szerepet töltöttek be. Pach Zsigm ond Pál bebizo
nyította, hogy a keleti árucikkek (fűszerek és egyéb jellem ző 
levantei árufajták) Erdélyen keresztül m ár a 14. század közepén 
eljutottak M agyarországra.5

Brassó és Szeben középkori kereskedelm e a következő felosztás 
szerint csoportosítható:6
1. A  távolsági kereskedelem  a Nyugat- és Közép-Európa, illetve a 
Balkán-félsziget közötti szárazföldi utakon zajló forgalm at foglalta 
m agába, amely a két irányból érkező javak  közvetítését jelentette:

a . A  nyugat- és közép-európai árucikkeket (különböző posztó
fajtákat, valamint a Brassóban a 16. század fordulóján nagy szám 
ban előforduló híres stájer késeket)7 dél felé továbbították.

b . A keleti áruk (rés Tűre ales, türkische Wareri) — fűszerek, tö 
rök eredetű textíliák, bőráruk, déligyüm ölcsök stb. — közvetítése, 
am elyek a 16. század fordulóján m ár nem  a Fekete-tenger felől, 
hanem  a balkáni szárazföldi útvonalakon, a Szilisztra és V idin kö
zötti dunai átkelőn keresztül érkeztek Erdélybe,8 és onnan szállítot
ták tovább Közép-Európa felé.
2. A  régióbeli kereskedelem , azaz:

a. A  szász városok ipari term ékeinek kivitele H avasalföld felé, 
és a  délre, az Oszmán B irodalom  felé irányuló forgalom .

b. H avasalföldről behozott m ezőgazdasági term ékek forgalm a
zása, elsősorban a különböző halfajták szállítása.

4 URKUNDENBUCH, II. 491-492.
5 Pach, 1975.
6 Murgescu, 1994. 30.
7 Manolescu, 1965.
8 HÓVÁRI, 1996. 41, agyurgyevói (Giurgiu) vámnaplók alapján. 
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Az okleveles anyag, valam int a szász városok és a havaselvi vajdák 
levelezése szám talan adatot nyújt a kutató szám ára a kereskedelm i 
kapcsolatok dinam ikájáról, a forgalm azott árufajtákról, az állandó 
kereskedelm i jellegű  inform ációcseréről, a  kereskedelm i gyakorlat
ról (az áru hitelbe adása, szerződések, pereskedések stb.)- Ezek 
azonban a valóságos áruforgalom ra vonatkozólag, az árum ennyisé
get és az árakat illetően alig tartalm aznak tényleges adatokat, m ivel 
a zökkenőm entes, „rendes” árucsere lebonyolítása nem  hagyott 
nyom okat az ilyen típusú forrásokban. Brassó és Nagyszeben gaz
dag középkori levéltárai viszont felbecsülhetetlen dokum entum okat 
őriztek m eg a kutatók számára: a  16. századból fennm aradt vám 
naplókat.

A  vám napló a gazdaságtörténet egyik legértékesebb forrását j e 
lenti, ahogy J. F. W ade megállapította: „The specific m erít o f  par- 
ticular customs accounts lies in their recording o f  the routine and  
repetitive transactions on which commerce depends. " 9 A brassói 
huszad naplók jó  részét a 19. századi szász történészek kiadták, bár 
közülük egyeseket csak  kivonatos form ában.10 A 16, század első 
feléből szárm azó szebeni huszad jegyzékek, az 1500. évi kivételé
vel,11 — am ely nem  is tartozik stricto sensu  a  16. századhoz — még 
m indig kiadásra várnak.12 A z utóbbi huszad naplók sajátosságait

9 Wade, 1995. 5.
10 1503: Quellén, I. 1-81.; 1529: Quellén, II. 172-176. Az 1529. évi vámkönyv 

csak július-december között érkezett árukat tartalmazza, (kivonat); 1530: 
Quellén, II. 215-234. Az 1530. évi huszad napló kizárólag a január és június 
közötti forgalmat tükrözi. Az 1529. és 1530. évi vámnapló-töredékek így ki
tesznek egy teljes évet, és a két vámjegyzékből származó adatokat együtt szá
moltam; 1542-1550: QUELLÉN, III: 1542. 187-215; 1543. 244-246 (kivonat); 
1544. 247-249 (kivonat); 1545. 291-340; 1546. 364-368 (kivonat); 1547. 424-  
427 (kivonat); 1548. 464—465 (kivonat); 1549. 530-531 (kivonat); 1550. 584- 
589.

11 Rechnungen, 297-320.
12 1537, 1538, 1540, Í541, 1542, 1543, 1546, 1550: Arhivele Najionale Judejene 

Sibiu, (Nagyszebeni Megyei Levéltár) Fondul Magistrotul ora^ului Sibiu- 
Seria actelor contabile. Inventarul 197, Registre de várná vigesimá $i 
t r i c e s i m á 19/1537, 20/1538, 21/1540, 22/1541, 23/1542, 24/1543, 25/1546, 
26/1550. Tulajdonképpen a 16. századból 22 vámjegyzék maradt fenn a szebeni 
levéltárban, ám a jelen tanulmányom kizárólag a felsorolt évekből származó 
adatokat mutatj a be.
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alább nem  részletezve, itt csak annyit em lítek, hogy a brassói vám 
könyvekkel ellentétben, a szebeniek igen szűkszavúak, és részletes 
feljegyzést kizárólag a keleti cikkek behozataláról tartalm aznak. A  
brassói vám naplók latinul, a szebeniek pedig latinul és ném etül 
(1543, 1546, 1550) íródtak.

Fontosságuk m iatt az általam  is feldolgozott brassói és nagysze
beni huszad könyveket a történészek nem  hagyták figyelm en kívül. 
Itt em líteném  elsősorban R adu M anolescu alapvető munkáját, 
amely B rassó és a két román vajdaság kereskedelm i kapcsolatainak 
elem zését adja.13 U gyancsak M anolescu volt az, aki első ízben dol
gozta fel a kiadott nagyszebeni 1500. évi vám jegyzéket.14 Őt kö
vette Sám uel Goldenberg, aki 1964 egy terjedelm es tanulm ányban a 
kiadatlan nagyszebeni huszad naplókat elem ezte.15 Sem  M anolescu, 
sem G oldenberg nem  foglalkozott részletesebben a fűszerkereske
delemmel.

A m agyar történetírásban Pach Zsigm ond Pál figyelt fel ezen er
délyi forrásokra, és az ő m unkásságának köszönhetően vált ismertté 
a szász városok jelenléte és szerepe a nem zetközi távolsági keres
kedelem ben. Sajnos, csak a publikált vám naplók álltak Pach ren
delkezésére, így kizárólag a 15—16. század fordulójáról származó 
adatokat dolgozhatta fel. Pach figyelm ét a brassói és nagyszebeni 
vám okon keresztül szállított fűszerek m ennyiségekre összpontosí
to tta .16 Jelen tanulm ány a források értelm ezésében Pach m ódszereit 
és eljárását követi, és az általa közölt adatokat hasonló m ódon pró 
bálja bővíteni, m ivel talán ő értette m eg legjobban a brassói és 
nagyszebeni vám jegyzékek sajátosságait.

A vám naplók a helyi levéltárakban azért m aradhattak fenn, m i
vel a 15. század végétől Brassó, N agyszeben és B eszterce (Bistrita, 
Bistritz) bérbe vette a m agyar uralkodótól az erdélyi huszadot és ez 
a gyakorlat a 16. század folyam án is fennm aradt.17

Az erdélyi vám rendszer kialakulása, fejlődése és szerepe a kö
zépkori m agyar királyság keretein belül még feldolgozásra vár.

13 Manolescu, 1965.
14 Manolescu, 1956.
15 Goldenberg, 1964.
16 Pach, 1978/b;PACH, 1980.; Manolescu, 1965. 85.
17 Ember, 1946. 446-448.
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Pach Zsigm ond Pál tanulm ányai m egállapították, hogy Zsigm ond 
király 1405. évi dekrétum a egy több évszázados átalakulási folya
m at eredm ényeként18 véglegesen m egszabta a harm incad vámok 
m űködését,19 és hogy a harm incad vámkulcs (3%) a 15. század 
m ásodik felében em elkedett fel húszadra (5% ).20 Ezen utóbbi fo
lyam at a szász városok esetében is m egfigyelhető. Az erdélyi határ
vám ok átvették az új vámmal a  vigesim a  (huszad) nevet is, m iköz
ben a m agyarországi vám helyeket továbbra is harm incadoknak 
nevezték. A  vigesim a  első em lítése egy 1468. évi oklevélben talál
ható, am elyben M átyás király felm entette a brassói kereskedőket a 
huszad fizetése alól.21 22 A vám em elést keserű hanggal jelezte 1480 
körül Basarab havasalföldi vajda Brassó városához intézett levelé
ben. Ebben arról panaszkodott, hogy a szászok a rom án kereske
dőkkel szem ben visszaélnek ezzel a jogukkal. A  vajda ezt írta: „Es 
a vám ok sem azonosak a régiekkel, a vám okat is emeltétek! ”

A vám helyek rendszerint a városon kívül helyezkedtek el. N agy
szeben vám hivatala Talm ácsnál (Talmaciu, Talmeschj m űködött,23 
m iközben a brassói huszadot Törcsvárott (Bran, Törzburg) szed
ték.24

Brassóban is, de főképpen N agyszebenben, term észetben szed
ték a  vám illetékeket a keleti áruk után: a kereskedők a behozott 
árum ennyiségeknek a huszadát. A z így beszerzett drága keleti áru
kat a város lakóinak adták el: erről tanúskodik például a nagyszebe
ni 1550. évi vámnapló, m elyben részletesen feljegyezték a dátumot, 
a vásárlók nevét és az általuk m egvásárolt árum ennyiségeket.

A dél-erdélyi városok által lebonyolított távolsági kereskedelem  
aranykorát a 15—16. század fordulója jelentette. Brassó esetében a 
keleti cikkek behozatala 1529-1530-ban az 1503. évi forgalom nak 
a 10%-ára csökkent, és az eredeti értéknek csak a felére em elkedett

18 PACH, 1999. 273-275.
19 Pach, 1990.
20 Pach, 1992.
21 Urkundenbuch, VI. 315.; Manolescu, 1965. 83.
22 Bogdán, 1905. 176.
23 Goldenberg, 1969. 475.
24 Manolescu, 1965. 82.

51



a 1540-es években.25 N agyszeben kereskedelm e viszont más ívet 
követett. A  talm ácsi vámon átvitt keleti áruk m ennyisége -  am int az 
1. táblázat adatai m utatják -  fokozatosan nőtt a 16. század első fe 
lében, és többszörösen felülmúlta a századelejei behozatalt. Igaz, 
hogy az 1500. évi vám napló nem  tartalm azza a szász kereskedők 
által befizetett vámot, így az összes forgalom  értéke m agasabb volt. 
Fel kell figyelnünk arra is, hogy bár a századfordulón N agyszeben a 
Brassó által lebonyolított forgalom nak egy csekély részét érte csak 
el, az 1540-es években sikerült kiegyenlítenie a  különbséget.

év B ra ssó N a g y szeb e n
1500 — 7 420
1503 84 921 —

1529-30 8 156
1537 — 7 992
1538 — 7 783
1540 — 12 293
1541 — 20 705
1542 42 631 24 775
1543 36 065 19 300
1544 33 120 21 421
1545 16 937 —

1546 14 970 —

1547 20 120 —

1548 22 214 —

1549 23 062 —

1550 19 191 13 160
1. táblázat. Brassó és Nagyszeben keleti kereskedelm e

( számítási) forintban, 1500—1550.

25 Hali! Inalcik szerint az 1503. évi áruforgalom szokatlanul nagy, és az Oszmán 
Birodalom és Velence közötti háborúval magyarázható meg. Inalcik, 1994. 
302.

52



B rassónak a távolsági kereskedelem ben betöltött szerepe nem  csak 
a keleti cikkek továbbításában csökkent, hanem  a nyugat- és közép
európai iparcikkek délfelé való közvetítésében is.20

A 16. században a keleti áruk szárazföldi úton érkeztek a B al
kán-félszigetről Havasalföldön át Dél-Erdélybe. Vidin, Szilisztra és 
N ikápoly voltak a fő átkelési pontok az A l-Dunánál. Az Olt- 
völgyében vezető út a V öröstorony-szoroson keresztül N agysze- 
benbe vitt. Brassót több útvonal kötötte össze a havasalföldi váro
sokkal, a legfontosabb Bukarest, Pite$ti, Ram nic, Curtea de Arge§ 
és Cam pulung felöl vezetett és a törcsvári szorosnál lépte át a K ár
pátokat.26 27 28 A behozott keleti árukat részben az erdélyi piacon értéke
sítették: a helyi városi piacon vagy a különböző vásárokon, am e
lyek egym ást követték az év folyamán: például Enyeden (Aiud, 
Grofi-Enyed) és Segesvárott (Sighiyoara, Schássburg) évente há
rom szor tartottak vásárt, K olozsvárott pedig négyszer (m árcius, 
június, augusztus és novem ber).23 Feltehetőleg főképpen a fűszerek 
és a drága keleti szárm azású textíliák és a selym ek nem  m aradtak 
helyben, hanem  ezeket K olozsvár és Nagyvárad érintésével Bécs és 
K assa felé szállították tovább.29

Tanulm ányom  a továbbiakban B rassónak és Nagyszebennek a 
különféle fűszerek forgalm azásában betöltött szerepét kíséri figye
lemmel. A modern korban a fűszerek szerves részei a mindennapi 
étkezésnek, és m indenki szám ára könnyen beszerezhetők. Más volt 
viszont a helyzet a középkorban: a fűszerek különleges státussal 
bírtak: a luxus kifejezői és a társadalm i rang jelképei voltak. Fűsze
rekkel kereskedni a nagy kockázat dacára ugyancsak jó l jövedelm e
ző volt. Francesco Pegolotti, a 14. század első felében m űködött 
firenzei kereskedő kézikönyve, a  La prattica  della mercatura  m ajd
nem 300 fajta fűszert sorol fel, köztük olyan füveket, színezöanya-

26 Manqlescu, 1965. 172-176.
27 D án -  Goldenberg, 1967. 102-103.
28 Goldenberg, 1977. 7.
29 Pach, 1978/a. 524.; Pach, 1978/b. 1033-1036.; Goldenberg, 1977. 13.; Pach, 

1980. 159-163.
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gokat, illatszereket és egyéb egzotikus cikkeket is, am elyek ma 
szoros értelem ben véve nem tartoznak a fűszerek közé.30

Dél-Erdély keleti kereskedelem ének legfontosabb fűszere a bors 
és a sáfrány volt. M ár a 14. század közepétől ezeket hozták be a 
brassói kereskedők Erdélybe a havasalföldi úton, a Fekete-tenger 
felől vagy a Dunán át.31

A brassói és nagyszebeni vám naplókban feljegyezett fűszerek a 
következők: bors (piper, Pfejfer), sáfrány (crocus, Sciffrari), gyöm 
bér (.zinziber, Ingwer), szegfűszeg (cariofolus, N egelcher), szere
csendió virág (flores muscati, M uskatblieth) és szerecsendió 
(M uskatnuss), fahéj (cinnamonum , M ayschirtz) és m andula 
{Maridéin).

Brassóban és N agyszebenben a fűszereket fonttal (libra) és az 
un. kantar (Kanthner)-ral mérték. H óm an B álint állítása szerint a 
szász városokban kim ondottan a fűszerek m érésére alkalm azott font 
azonos a török fonttal (636,955 g).32 Pach jogosan  kérdőjelezte m eg 
a huszad naplókban szereplő kantar azonosságát a m agyar m ázsá
val és m egállapította, hogy úgy m int a font esetében, a Brassóban és 
N agyszebenben a század fordulóján használatban lévő kanthner 
azonos a török kantárral (56,144-56,716 kg), és hogy ezt 60, 80 
vagy 120 fontra osztották fel.33 H óvári János tanulm ánya azonban 
arra a következtetésre jut, hogy a brassói kantar  m egfelel a balkáni 
36 okkal tartalm azó (és Egyiptom ban is m eghonosult) kantárnak  
(45,36 kg.) Nagyszeben esetében H óvári úgy véli, hogy a század- 
fordulón itt a kanthnert bécsi fontban szám ították, m iközben a bras
sói font nem függött a bécsi vagy a budai fonttól. A  szerző szám ítá
sai szerint egy brassói font 740-756,6  gram m ot, m iközben a 
szebeni font 554-584,5 grammot nyom ott.34 V élem ényem  szerint a 
súlyegységek kérdése m ég m űidig nem  tekinthető lezártnak. A  ké
sőbbi vám naplókban egy kanthner egyértelm űen 100 vagy 120 
fontot tartalm azott m ind a brassói és a szebeni vám nál, és m ivel a

30 A Pegolotti-féle kézikönyv a fűszerekre vonatkozó részletét lásd: Lopez 
Diamond, 1990. 109-114.

31 Pach, 1973. 452.
32 Hóman, 1916. 100
33 Pach, 1978/b. 1017-1018. 42. jegyzet.
34 Hóvári, 1985.272-273.
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font és a kanthner gramm, illetőleg kilogram m  egyénértéke b i
zonytalan, e  tanulm ányban m egtartottam  az eredeti súlyokat.35

Az 2. táblázatban36 összefoglaltam  a különböző fűszerek Brassó 
és N agyszeben vám jain keresztül behozott mennyiségét. A fentebb 
em lített tendenciák hatása a fűszerforgalom ban is m egm utatkozott. 
B rassó esetében hatalm as zuhanás következett be 1503 után, pl. az 
1542 és 1550 között behozott borsm ennyiség alighanem  kiteszi a 
1503. évi szállítm ányét. N agyszebenben a fűszerbehozatal csökke
nése m érsékeltebb volt, és a forgalom  m ár a század közepére elérte, 
sőt felülm últa a 15. század végi m ennyiségeket.

A m int a 2. táblázatból is kiderül, a bors volt a legnagyobb m ennyi
ségben forgalm azott fűszerfajta. Fernand Braudel m egjegyzéseiből 
tudjuk, hogy m iközben a nyugati országokban a 16. században a 
fűszerek elvesztették presztízs jellegüket, Kelet- és Észak-Európa 
m ég m indig nagyon ragaszkodott a borshoz, amely a térségben 
„kem ényvalutának” szám ított a helyi tranzakciókban.37 Fel kell 
figyelnünk ugyanakkor arra, hogy 1550-ben a bors egyaránt hiány
zott a brassói és a  nagyszebeni vám jegyzékekből. Paeh azt is m eg
állapította, hogy 1503-ban a bors ára évszakos ingadozást követett: 
egy m ázsa bors ára januártól novem berig fokozatosan 40 forintról 
55 forintra em elkedett.38 A zonos áringadozások a későbbi huszad 
naplókban nem  követhetők nyom on. Érdekeségként m egem lítendő 
20 fontnyi „hosszú bors” , am it 1546-ban hoztak N agyszebenbe, és 
am elynek ára (28 dénár/font) csak a fele volt az igazi borsnak.

A legdrágább fűszerfajta a sáfrány volt. Ism eretes, hogy egy ki
logram m  sáfránypor m egszerzése 10 ezer sáfrányvirág feldolgozá
sával járt. A  többi fűszertől eltérően, a nagyszebeni vám osok kö
vetkezetesen feljegyezték a behozott sáfrány m inőségét, és a 
különbségek term észetesen az árakban is tükröződtek. így  1550-ben 
egy font jó  sáfránynak az ára 2 forint 50 dénár volt, m iközben a 
gyengébb m inőségű sáfrányt 150—160 dénárra értékelték. A  táblá-

35 A fűszer mennyiségeket 1 kanthner = 1 2 0  font egyenlőség alapján számoltam 
ki, a századfordulói adatok kivételével. Pach, 1978/b, 1-12. táblázat.

36 Ld. mellékletben.
37 Braudel, 1988. 221.
38 Pach, 1978/b. 1012.



zatban feltüntetett adatok nyilvánvalóan azt m utatják, hogy a két 
szász városban a sáfrány nem volt népszerű a század elején, és hogy 
fokozatosan hódított teret a bors és a  gyöm bér m ellett. Sőt, észre
vehető, hogy a közvetített fűszer m ennyiségét tekintve N agyszeben 
forgalm a a bors kivételével felülm últa Brassóét. Ennek ellenére a 
gyömbér, szegfűszeg vagy fahéj behozatala elbátortalanítóan ala
csony szinteken mozgott.

Valószínű, hogy a nagyobb m ennyiségekben dél felől érkezett 
fűszereket nem  csak a helyi piacokon adták el, hanem  továbbszál
lították a közép-európai kereskedelm i utakon. 1526 után a 16. szá
zad eleji politikai térkép lényegesen m egváltozott, és kétségtelen, 
hogy a háborúk hatással voltak a m egszokott útvonalak biztonságá
ra. Erdély és a királyi M agyarország között azonban nem szűntek 
m eg a közvetlen kapcsolatok. Gecsényi Lajos kétségkívül bebizo
nyította, hogy a részben a dél-erdélyi városok közvetítésével továb
bított és a nyugat-m agyarországi vám naplókban szereplő levantei 
cikkek folyam atosan elérték a m agyar piacot.39

M áig vitatott kérdés, hogy K özép-Európát a szárazföldi utakon 
szállított vagy a portugálok által behozott fűszerekkel látták-e el. A 
régebbi elképzelés szerint a portugálok m egjelenése Kelet-Indiában 
súlyos csapást jelentett a levantei kereskedelem re, amely a Földkö
zi-tengeren visszaszorította a Velence által irányított kereskedést. 
Frederick C. Lane azt állította azonban, hogy a portugáloknak na
gyon rövid ideig sikerült uralni az európai bors- és fűszerpiacot, és 
hogy a középkori levantei utak új életre keltek.40 A kérdés m egoldá
sára árnyaltabb válaszokat adnak az újabb kutatások: a levantei 
kereskedelem  fellendülése csak azokban az időszakokban állt visz- 
sza, am ikor a portugáloknak különböző okokból nem  sikerült ellát
n iuk  az európai piacot.41 M ás nézőpontok szerint a 16. század köze
pén Velence visszaszerezte hagyományos közép-európai piacait, és 
a Serenissim a  csak a 17. század elején szorult ki a nem zetközi ke
reskedelem ből, amikor az angolok és a hollandok m egjelentek a 
Földközi-tenger m edencéjében.42 A  vita — szám ba véve a térségnek

39 Gecsényi, 1998. 188-189.
40 Lane, 1939-1940.
41 Wake, 1979. 386.; Subrahmanyam-  Thomaz, 1994. 308.
42 Van dér Wee, 1990. 30.
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a 16, század első felében bekövetkezett sajátos politikai és gazdasá
gi változásait is — közvetlenül érinti a  dél-erdélyi városok nem zet
közi szerepének m egítélését. Tulajdonképpen itt a verseny a dél
erdélyi és a bécsi fűszerbehozatal között folyt. A  16. században 
Bécs volt K özép-Európa közvetítő és forgalm azó központja, amely 
a velencei füszerim port jelentős részét Pozsony és Buda felé továb
bította. M ivel Velence levantei kereskedelm e visszaszorult, Bécs is 
a portugálok által behozott fűszereket ju ttatta  el az előbb em lített 
területekre.

A  törökök m agyarországi benyom ulása nem  csupán negatív ha
tással já r t a térség fejlődésére nézve. A 16. század közepére egy új 
kereskedelm i út nyű t meg, amely Isztam bulból Belgrádon át köz
vetlenül B udára vezetett, és jelentős füszerm ennyiségek szállítását 
tette lehetővé.43 Ugyanakkor, bár Brassó kereskedelm e kom olyan 
visszaszorult, D él-Erdély fontossága a keleti fűszerek forgalm azá
sában továbbra is m egm aradt, sőt Szeben keleti áruforgalm a m ég 
gyarapodott is az 1540-es években. V élem ényem  szerint a 16. szá
zad első felében még m indig B rassón és Nagyszebenen keresztül 
ju to tt el a bors és egyéb fűszerek Közép-Európába. Ebből a szem 
pontból érdekes összehasonlításokat tenni az 1542. évi nyugat
m agyarországi áruforgalom m al, annak ellenére, hogy E m ber G yő
ző, aki nyugat-m agyarországi harm incad naplókat feldolgozta, nem 
részletezte a Bécs felől behozott különböző fűszerfajták m ennyisé
geit. A  teljes füszerim port 5357,85 forintra rúgott, am elynek 43,53 
% bors behozatal,44 ami kb. m egfelel Nagyszeben ugyanazon évi 
feljegyzett értékének: 5760 forint. Brassó (7761 forint) és N agysze
ben együttes fűszerforgalm a 1542-ben N yugat-M agyarország fű
szerkereskedelm ének több m int kétszerese.

N em  szabad figyelm en kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a l ó .  
században a térségben is nőtt a füszerfogyasztás, így a  több irányból 
érkező fűszerfajták tulajdonképpen párhuzam osan igyekeztek k i
elégíteni a keresletet.

A brassói és nagyszebeni vám naplókban feljegyzett füszerkeres- 
kedők is m egérdem lik a további figyelmet. Az itt elem zett korszak

Igaz, hogy ezen az új úton behozott bors és egyéb fűszerekről csak 1572—1574. 
évi török vámnaplókból származnak adatok.

"" Ember, 1988. 95.
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elején a  fuszerim port a havasalföldi és a szász kereskedők közvetí
tésével zajlott,45 a 16. század első fele azonban ezen a téren is vál
tozásokkal járt. 1540 után új tendencia figyelhető m eg, am elynek 
jelentősége a  század m ásodik felében fokozódott: a keleti árukkal 
való kereskedelem  átkerült az ún. „görög’11 kereskedők kezébe. Ő k a 
szultán alattvalói voltak, és az Oszm án Birodalom  délkelet-európai 
térnyerése nyom án szorították ki a helyi kereskedőket a hosszútavú 
áruforgalom ból. A szász kereskedők a régen m egszerzett kiváltsá
gaikkal és néha erőszakkal is próbálták a  „görögök” konkurenciáját 
sem legesíteni. Amikor 1541-ben a brassóiak azt kérték a havaselvi 
vajdától, Radu Paisiétől: akadályozza meg, hogy a görög kereske
dők az ő országából Brassóba m enjenek, a fejedelem  azt válaszolta, 
hogy nem  teheti, m ivel az ő és a brassóiak országa egyaránt a „ te
kintetes k irá lyé” 46 A görög kereskedők elleni panaszok következ
tében az erdélyi országgyűlés több határozatot is hozott az újonnan 
nyitott utak lezárásáról, amelyeken a görögök a vám helyek elkerü
lésével hozták be a keleti árut Erdélybe (1549), illetve Brassó és 
N agyszeben árum egállítási jogának védelm ében (1578).47 A vám
naplók azonban arról tanúskodnak, hogy a konkurencia betartotta a 
játékszabályokat, a szász városok előjogait, áruikat lerakták a ki
szabott helyeken stb.48 A  görögök jelenlétét olyannyira azonosítot
ták a keleti árukkal, hogy a 16. század m ásodik feléből származó 
nagyszebeni huszad naplókban ezeket m ár „görög árunak” nevez
ték.

Jelen tanulm ány a brassói és nagyszebeni huszad jegyzékekben 
rejlő gazdag információnak csak egy részét próbálta feltárni és fel
dolgozni. A  fuszerforgalom  szerves elem e volt a két szász város 
távolsági kereskedelm ének, és ugyanakkor az ingadozások és válto
zások finom  jelzője.

45 Manolescu, 1956. 239.; Pach, 1978/b. 11. és 12. táblázat.
46 Bogdán, 1905. 281.
47 EOE I. 300.; EOE III. 136, 139-140.
48 Például az 1579. évi nagyszebeni kiadatlan vánmaplóban feljegyeztek egy

bizonyos pénzösszeg kiadást a tolmács! pince karbantartására: “Am 25
Februarii (1580) gab ich dér Sttensselen zum ttalmesch das sie das Jor vber 
írem keler muss entpharen das die krichen ihr guter do hinlegen. ” Nagyszeben 
lvt., F 197. no. 31. l l r
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K étségtelen, hogy a 16. században főképpen Brassó, am ely a két 
rom án vajdasággal zajló forgalom  közvetítő központjaként arany
korát a középkorban élte, vesztett szerepéből, egyrészt a térségben 
beállt változások m iatt, m ásrészt a nemzetközi helyzet átalakulása 
következtében. M indazonáltal a kereskedelm i utak, am elyek E r
délyt összekötötték K özép- és Délkelet-Európával továbbra is 
fennm aradtak, és B rassó és Nagyszeben áruszállító városok voltak.
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