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BUDAI KERESKEDŐK UDVARI SZÁLLÍTÁSAI 
A JAGELLÓ-KORBAN 

A XV. század végének és a XVI. század elejének megnövekedett igényei, mint a hivatal
nokkormányzat költsége, de elsősorban a katonai kiadások nagymérvű emelkedése Európa-szerte 
megnövelte az uralkodók pénzszükségletét. A régi jövedelemforrások nemcsak elégtelenek voltak, 
hanem az a fő hibájuk volt, hogy általuk nem lehetett mindig megfelelő időben és helyen pénzhez 
jutni. Az uralkodók ezen rendkívüli adókkal, hivatalok eladásával, a koronajavak el- és zálogba
adásával igyekeztek segíteni, végül a jelentkező nehézségeket többnyire hitelek igénybevételével 
oldották meg.1 Ez az általános kép a Jagellók magyar királyságát is jellemezte. Köztudomású 
a II . Ulászló és II . Lajos udvarában jelentkező állandó pénzszűke, amelyen ők is a fenti módszerek
kel igyekeztek segíteni.2 Eléggé ismertek zálogosításaik, az állami jövedelmek bérbeadása, kevésbé 
ismert azonban az a módszer, amellyel az udvartartás ós hadsereg szükségleteit alkotó árukat meg
szerezték. Bár tudjuk, hogy az udvar gyakran vásárolt hitelbe, többnyire ismerjük a hitelező 
kereskedők nevét is, azt azonban nem vizsgálták meg, hogy ezek a kereskedők tulajdonképpen 
milyen szerepet játszottak országunk életében. 

Az udvari szállításnak az ország gazdasági életére gyakorolt hatását azonban csak akkor 
mérhetjük fel, ha megvizsgáljuk, hogy milyen tőke forgott ezekben az üzletekben : magyar
országi kereskedő, vagy idegen, jelentős nagyságú, avagy jelentéktelen. Szakirodalmunk általában 
rámuta t arra, hogy a XV. század elejéig a magyar gazdasági életben az olasz, elsősorban firenzei 
tőke játszotta a vezetőszerepet : olasz kereskedők jelentős forgalmat bonyolítottak le az ország
ban, a pápai jövedelmek átutalásával kapcsolatban banküzleteket is folytattak, ós az állami 
jövedelmek bérlésével is foglalkoztak.3 Kevésbé ismert azonban az olasz tőke XV. század végi 
és XVI. század eleji magyarországi szereplése,4 így ezt általában vagy ignorálták,5 vagy éppen
séggel tagadták.6 Gazdaságtörténeti irodalmunk sokkal többet tud mondani e korszakban a német 
tőke magyarországi vezetőszerepéről. Elismeri ugyan, hogy a dél-német tőke árnyékában lassan 
kialakul a hazai kereskedelmi tőke, de ez csak a „másodhegedűs" szerepót játssza. így azután 
közhellyé vált középkori kereskedelmünk tőkeszegénysége.7 Ezek a dél-német kereskedők hozták 
be a legfontosabb importcikket, a nyugati posztót, amellyel szemben a középkori Magyarország 
lényegében csak aranyat, illetőleg egyéb bányászati árut (rezet) tudot t szállítani, és így külkeres
kedelmi mérlegünk erősen passzív volt.8 Ezzel szemben, igaz, hogy 1542-ben, Ember Győző szerint 
nyugatra irányuló külkereskedelmünk aktív volt.9 Miután Kováts Ferenc adatai kilencven évvel 
korábbra vonatkoznak, nem tudhatjuk, hogy korszakunkban aktív vagy passzív volt-e külkeres
kedelmünk. A magyar történeti irodalom tehát vagy nem adott e kérdésekre egyértelmű feleletet, 
vagy nem foglalkozott velük, ezért a továbbiakban igyekezünk sorra venni az udvari szállításokban 
résztvevő Jagelló-kori kereskedő cégeket nemzetiség és tőkeerő tekintetében, és ezután rámutat
hatunk ennek az üzletágnak kereskedelmi jelentőségére.10 

1. OLASZ KERESKEDŐK BUDÁN 

A firenzei tőke érdeklődése hazánk iránt a Zsigmond utáni korszakban sem szűnt meg,11 

bár valamit veszített befolyásából. Viszont Mátyás uralkodásának utolsó évtizedétől kezdve 
újra nagyszámú firenzei kereskedőt találunk Magyarországon. 1489—1490-ben nem kevesebb, 
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mint 18 firenzei kereskedő szállított hitelbe az udvarnak különféle olasz szövetet : bíbort, 
damasztot, atlaszt, tafotát és más hasonló kelméket. A szállított áru értéke 26 093 ft volt.12 Ezek 
a kereskedők többnyire i t t éltek Budán, és Mátyás halála után is i t t maradtak. Működésük jelentő
ségét legjobban úgy érthetjük meg, ha bemutatjuk néhány képviselőjük magyarországi pálya
futását. 

Az egész Jagelló-korszak egyik legismertebb, legtehetősebb budai kereskedője és udvari 
szállítója a firenzei Raggione Bontempi, illetve, ahogy az oklevelek és számadások többnyire 
nevezik, Rason Florentinus. Többnyire egregius nobilis címet visel és befolyását mutatja, hogy 
Bakócz Tamás „veteranus ac specialis amicus"-ának nevezte.13 Rason, aki Mátyás hitelezői 
között a harmadik helyet foglalta el, továbbra is fő üzletágának tekintette az udvari szállítást. 
Táblázatban állítottuk össze az erre vonatkozó adatokat. Tulajdonképpen Bontempi, aki Magyar
országon saját nevében, mint önálló kereskedő működött, a firenzei Nerli-cég magyarországi 
ügyvivője volt.14 Az udvari szállításokon kívül a főpapság ós a főurak számára is szállít olasz 
szöveteket, néha alacsony tételekben is.15 Otvösmű árusítással, pénzváltással, kölcsönök nyújtá
sával is foglalkozik.16 1505-ben Budán 300 ft kölcsönt nyújt a nagyszebeni polgármesternek.17 

Később is foglalkozik kölcsönök nyújtásával, mégpedig lombard üzlet formájában is : pl. 1512-ben 
Várday Ferenc váci püspöknek 266 ft-ot ad, zálogba adott ezüstneműkórt.18 Egészen Mohácsig 
nyomon követhető Budán. 1523-ban Massaro jelentése szerint a velenceiek ellensége.19 1524-ben 
a pápai nuncius szerint a pénzverés ügyéről tárgyalhat vele a pápa,20 és melegen ajánlja egyik 
faktorát pozsonyi kanonokságra.21 Burgio 1526-ban olyan kereskedőnek nevezi, aki húszezer 
dukát értékű posztót, selymet ós aranyat adhat a kincstartónak.22 

KIMUTATÁS A RAGGIONE BONTEMPI ÁLTAL A KIRÁLYNAK HITELEZETT ÖSSZEGEKRŐL23 

Év összeg Ki által téríti a kincstár Megjegyzés 

1494 104 ft Kincstár, készpénzben atlaszért 
1495 577 - Erdély adójára utalvány selyemért 
1507 500 >> Nagyszeben -> 
1508 1200" Beszterce >> >> 
1509 1500- Beszterce árukért és kölcsönért 

3963 .. 20 d Szászok " Másokkal együtt 
1510 2000 » Kincstartó készpézben Elődje vette fel 
1511 200. . Bárt fa adójára utalvány 

2300 M Nagyszeben ,}tartozása" 
1512 ? Eperjes adójára utalvány 

? Brassó >> 
250.- Beszterce >> > > 

1514 ? Beszterce >> A város adója felére 
1518 1525 >. Beszterce >> >> Csak 300-at vet t fel 

Mint látjuk, az erősen hiányos adatok ellenére, jelentős összegű kincstári szállításokat 
tudunk igazolni egy firenzei kereskedőnél is. 

A firenzei kereskedőkre általánosan jellemző az a kép, amelyet Bontempi működésének 
ismertetéséből nyertünk. Olasz szöveteket, köztük selymet, továbbá ékszereket hoztak be Magyar
országra.24 Akárcsak félszázaddal korábbi honfitársaik, pénzüzletekkel (pénzváltás, kölcsön ós 
banküzlet) is foglalkoztak. Bár továbbra is elsősorban a király ós a nagybirtokosok szolgálatában 
állnak, azonban városokkal is kötnek, néha egész alacsony összegű üzleteket.25 A legnagyobb 
firenzei cégek érdekeltek a magyarországi kereskedelemben. A Nerli-ügynök Bontempivel egy 
időben működik a Cavalcanti-család egy tagja, Filippo,26 és az Albizziekből Giovanni.27 Ismerünk 
egy Gondit,28 ós Amerigo Vespucci öccse, Bernardo is i t t ól.29 Az Antinorik is kötnek üzleteket 
Magyarországon : Leonardo Mátyás hitelezője.30 Számos firenzei kereskedőről tudunk rajtuk 
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kívül is.31 Sokan állandóan i t t tartózkodnak, mások csak időnként jönnek Magyarországra, ahol 
ügyeiket rokonok vagy egyéb megbízottak intézik. Petro del Pugliese budai ügynöke 1496-ban 
rokona, Andrea volt, míg Francesco Corsellinit testvére, Petro képviselte hazánkban.32 Áruikat 
rendesen hajón hozták a zenggi kikötőn keresztül az országba.33 Valószínűleg rezet ós állatokat, 
illetve magyar aranyat exportáltak.34 Kétségtelen, hogy a magyarországi kereskedelem kockázatos 
vállalkozás volt. A Bontempi mellett legjelentékenyebb Budán működő firenzei kereskedő, 
Felice Stagi 1525-ben tönkrement.35 

Mivel polgárai erősen érdekelve voltak a magyar kereskedelemben, Firenze városa maga 
is nagy súlyt fektetett a Magyarországgal való jóviszonyra. II. Ulászló trónralópte után levélben 
kérik az új királyt, hogy úgy támogassa a köztársaságot, mint Mátyás,36 és mindent megtesznek, 
hogy megnyerjék a király jóindulatát.37 A Jagelló-korban it t élő firenzei kereskedők között keveset 
találunk, aki politikai szerepet vi t t volna. Kincstári hivatalt a harmincados Pastoron és a pénz
verő Pythysen kívül úgy látszik egy sem viselt. 

A velencei kereskedők valamikor igen jelentős szerepet játszottak hazánk gazdasági 
életében.38 A XV. században a firenzeiekkel szemben háttérbe szorultak. Mátyás idején is kevesebb 
adat van rájuk, bár tudjuk, hogy ékszereket, könyveket adtak el a királynak.39 Háttérbe szorulá
suk egyik oka lehetett a velenceiekkel nem mindig barátságos magyar külpolitika, bár az is igaz, 
hogy a velencei kereskedelem erősen veszít aktivitásából a XV. században.40 Jelentősebb kereskedő 
e korban — ha Kardos Tibornak igaza van, hogy velenceinek számítható41 — csak ser Martinus 
Cotta és rokona, Franciscus. Ha azonos a spanyolországi eredetű Martinus Cotta de Tholetóval, 
akinek Mátyás 1488-ban egy budai házat adományoz,42 akkor eredetileg művész lehetett, és csak 
mellékesen kereskedő. így nem tudjuk, hogy amikor Beatrix tisztjei Martinus Cottának 1486— 
1488-ig összesen 1505 dukát 82 dénárt fizetnek ki, áruit vagy művészi tevékenységét honorál
ják-e.43 1503-tól kezdve a Zuane de Sedák mellett mindenesetre a Cották a leggyakrabban szerepelő 
kereskedők a velencei segélypónzek adminisztrálásánál.44 A velencei segélyszerződés (1500. július 
24) helyreállította a jóviszonyt Magyarország és az Adriai köztársaság között, és a segélyek átutalá
sánál jó jövedelemforrás nyílt a velencei kereskedőknek. Ez időben tűnik fel a Seda-cóg és vele 
együtt mások. 

A Seda-család két tagja, Jacobus és Antonius Joannis de Serico, azaz Jacopo ós Antonio 
Zuane de Seda működött Budán. E két rokon jelentékeny szerepet játszott, különösen a Velence 
által Magyarországnak 1501-től folyósított szubvenció lebonyolításában. Ezeknek az összegeknek 
nagy részét a Magyarországon élő velencei kereskedők folyósították mint kölcsönöket az ellen
számla terhére.45 Több ezer forintos üzletekről van szó.46 A Sedák ezen túlmenően is részt vesznek 
az udvari szállításokban.47 

Mint ahogy, legalábbis eleinte, Bontempi egy olasz cég magyarországi megbízottja, a 
Sedák sem i t t szókeltek. 1501-ben említenek Velencében egy céget, amelynek firmája „Jachomo 
de Zuane et nevodi da la seda",48 valószínű tehát, hogy Jacobo és Antonio az említett velencei 
kereskedőház tagjaiként annak magyarországi fiókját vezették. Eszerint a váltóátutalások nyil
ván a velencei anyacégen keresztül mentek. A Sedák banküzleteket is bonyolítottak le, részt 
vettek a püspökök részéről a pápának fizetendő összegek átutalásában is.49 A cég 1526-ig követhető 
nyomon Budán.50 

A velenceiek kereskedelmi tevékenysége a firenzeiekéhez hasonlítható. Fő behozatali 
cikkük a selyem és egyéb olasz szövet, amelyet kis tételekben, gyakran hitelben is árulnak. Bár 
pénzüzleteik is vannak, fő jövedelmi forrásuk az árukereskedelem marad. Kivitelük is a firenzeieké
hez lehet hasonló. Akár a firenzeiek, ők is csak hazai cégek faktoraiként működnek Budán, ahol 
nem telepednek meg véglegesen, ós nem vállalnak kincstári hivatalt. 

Az olasz kereskedelemnek igen nagy jelentősége volt hazánk kulturális életére is. Számos 
iparművészeti árucikk érkezett kereskedelmi útvonalon Budára, közülük kiemelhetjük a faenzai 
majolikaipar remekeit. A budai vár ásatásai alkalmával előkerült anyag fényt vethet ennek az 
importcikknek a jelentőségére. Ezen túlmenően könyveket is kaptunk Olaszországból.51 

Az olasz kereskedők helyzete igen kedvező volt Magyarországon. Valóban semmi megkötés 
nem volt rájuk érvényes, és így igaza volt I I . Ulászlónak, hogy ugyanazon jogokat élvezik, mint 

101 



a magyarok.52 Nem érintette őket a középkorban az idegen kereskedőkre általában érvényes sza
bály, hogy csak vásárok idején árulhatnak kicsinyben.53 Mindez azt mutatja, hogy a királyi udvar 
erősen rá volt utalva az olasz kereskedelem áruira, és ezért a hazai kereskedők kárára is támogatta 
őket. Az olasz kereskedelem jelentőségót igazolja az a fent idézett adat is, hogy Mátyás uralkodásá
nak csak utolsó 15 hónapjában (1489—1490) olasz szövetekben 26 093 ft-ot hiteleznek firenzei 
kereskedők a királynak, nem számítva azt az ismeretlen mennyiséget, amelyet esetleg készpénzben 
fizetett ki, továbbá a Beatrix királynénak, Estei Hippolit érseknek és az ország többi urának 
eladott árukat. 

Az olasz kereskedők Mátyástól elnyert és fentebb ismertetett privilegizált helyzetük miat t 
nem olvadtak be az ország kereskedő rétegébe. Zömük Budán élt, de magát i t t is büszkén csak 
szülővárosa polgárának nevezte, és csak ritkán tet te ki a „Bude commorans", vagy „inhabitans" 
jelzőt. Nobilisnek, nemesnek címeztették magukat, hogy ezáltal is különbnek mutassák magukat 
a magyar polgároktól. így népszerűtlenekké váltak — ezért és privilégiumaik miatt a városi 
szegény nép felkelései alkalmával célpontul szolgáltak. így az 1496. évi budai nópmozgalom idején 
is megtámadták az olaszokat.54 

Az olasz—magyar kereskedelmi forgalom értékének összegszerűségét könnyen ki lehet 
számítani a határvámoknak, az ún. harmincadoknak a jövedelméből. Miután a harmincad érték
vám jellegű volt, a vám jövedelem összegéből meg lehet állapítani a vámokon átment áruk vám
értékét. A kincstár az áruk értékének huszadát ( !) szedte harmincadképpen.55 A harmincadjövedel
mekről a Jagelló-kor első és utolsó évtizedeiből vannak összehasonlító adataink. Az 1494—95. évi 
kincstári számadáskönyv elkészítése idején a német kereskedelmi forgalomra nézve oly jelentős 
pozsonyi és soproni harmincadok 5000 ft-ért voltak bérbeadva Harber Mátyás budai polgárnak.56 

Ugyanakkor a szintén budai polgár Jungker Péter 6000 ft-ért bérli a budai ós székesfehérvári 
harmincadokat.57 A szlavóniai harmincadok bérletére csak néhány évvel későbbi adatunk van : 
1500-ban Corvin János 5500 ft-ért veszi bérbe.58 1523 körül viszont a buda—székesfehérvári 
harmincad jövedelmét 16 000, a pozsonyiét 6000, és a szlavóniaiét 4000 ft-ra becsülték.59 E tiszta 
haszont képező 75°/0-hoz kb. 25%-otkell számítanunk kezelési költség stb. címén, hogy a nyers 
vámjövedelmet megkaphassuk,60 és ezt az így nyert összeget kell hússzal megszoroznunk, hogy a 
vámokon áthaladt áruk vámértékét megállapíthassuk. Ezek szerint a Nyugat felé irányuló magyar 
áruforgalom a Jagelló-korban így alakult : 

A HARMINCADHIVATALOKON ÁTHALADT Á R U K VÁMÉRTÉKE 

É T Buda—Székesfehérvár Szlavónia Pozsony—Sopron összesen 

1494/5 160 000 146 666 133 334 440 000 
1523 426 666 

Ugyanez %-ban 

106 666 160 000 693 332 

1494/5 36,4 33,3 30,3 100,00 
1523 61,5 15,4 23,1 100,00 

A pozsony—soproni harmincadon a német, míg a Szlavóniáin főképp az olasz áru haladt át . 
Ha még tekintetbe vesszük azt is, hogy a központi harmincadokon is vámoltak el nyilván olasz 
vagy Olaszországba irányuló árut, akkor egészen világos, hogy a Nyugatra irányuló magyar kül
kereskedelemben a Jagelló-korban legalább 1/3-ot te t t ki az olasz áruforgalom! Nem véletlen 
azonban, hogy a Jagelló-kor végére erősen esett a szlavóniai áruforgalom aránya. A sűrűsödő 
török támadások egyre kockázatosabbá tették Olaszország ós Magyarország kereskedelmi össze
köttetéseit. Egy évtized múlva szinte teljesen meg is szűnt i t t a forgalom.61 Hozzá kell még 
tennünk, hogy mennyiségben az olasz áruforgalom kisebb volt a németnél, mert áruik általában 
értékesebbek voltak, úgyhogy kisebb mennyiség nagyobb értéket képviselt. A budai harmincad 
túlsúlyának okairól később szólunk. 
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2. NÉMET, LENGYEL ÉS HAZAI KERESKEDŐK BUDÁN 
Míg a Budán élő olasz kereskedők nem törekedtek a budai polgárjog elérésére, a német" 

vagy lengyelországi eredetű kereskedőknél épp ellenkező a helyzet. Alig találunk oly Budán élő 
német kereskedőt, aki ne lett volna a város polgára. Pedig a német kereskedelem is érdeklődött 
a magyar piac iránt. Közismert, hogy a legnagyobb német cég, a Fugger, a magyar réz exportjára 
a Thurzókkal alakított társaságon kívül is ta r to t t fenn faktorátust az ország fővárosában.62 

Rajtuk kívül is számos nagyobb és kisebb német cég folytatott kereskedelmet Magyarországgal.63 

A Fugger és talán még egy-két nagy cég ügynökein kívül mindegyik cég képviselője felveszi egy 
magyar város, rendesen Buda polgárjogát. 

Az olasz kereskedők kivételével ugyanis64 az idegen üzletemberek működése elé számos 
akadály gördült. Ezeken azonban könnyen lehetett segíteni azáltal, hogy magyar kereskedőkkel 
társultak, akik így mintegy a külföldiek bizományosaivá váltak.65 Igaz, ez hamar fel is tűnt , és 
ezért a törvények tiltják a külföldi kereskedőkkel való társulásokat. (A társult kereskedők ugyanis 
monopolhelyzethez juthatnak többi társukkal szemben.)66 E rendeletek azonban nálunk sem hoztak 
eredményt. Az idegen cégek legegyszerűbb módja a magyar piac megszerzésére az volt, hogy a 
család egyik tagja ide költözik, i t t polgárjogot szerez, és átveszi cége képviseletét. Erre legjobb 
példa a Haller-család. 

A nürnbergi patrícius Haller-családból Vilmos már 1480-ban Mátyás szolgálatában áll, 
míg testvére, Ruprecht 1483-ban már budai polgár, és ezentúl a város életében jelentős szerepet 
játszik,67 de nürnbergi polgárjogát sem adja fel.68 Testvére, Wolfgang és annak leszármazottjai 
Nürnbergben maradnak, és igen komoly szerepet játszanak Németország kereskedelmében.69 

A Ruprecht-ágon kívül a Haller-család több más tagja is kereskedik Magyarországon.70 A nürn
bergi Haller-cég áruit valószínűleg ezek a hazánkban élő és i t t meghonosult családtagok bocsátot
ták áruba. Más cégeknél hasonló a helyzet. A Mair-család egyik tagja Budán élt és forgatta a család 
tőkéjót. Amikor 1508-ban meghalt, özvegye 1008 ft-tal maradt adós a nürnbergi sógornak.71 

Valószínűleg hasonló módon került Magyarországra a regensburgi eredetű Pemflinger-család is.72 

A XV. század közepén már Bécsben találkozunk velük, ahol Kristóf 1461-ben már polgár,73 később 
városbíró lett, míg unokatestvére, János 1477-ben szerepel először Budán. Nagylucsei kincstartó 
idejében annak szolgálatában állva kincstári megbízásokat vállal; több ízben viseli a budai 
városbírói tisztet is.74 

A magyarországi kereskedelemben érdekelt németországi családok között nem mindig 
lehetett találni olyan családtagot, aki hajlandó volt Magyarországra költözni és i t t meghonosodni. 
Ilyenkor gyakran faktort küldtek Budára, aki i t t rendesen elnyerte a városi polgárjogot. Amikor 
a nürnbergi Hans Meistaler Paul Mulnert küldi Budára, azt i t t Erhard Mulner budai polgár 
mint rokont fogadja magához,75 és így lehetőséget nyújt neki a kereskedésre. A faktorküldésnél 
gyakoribb az, amidőn áruhitelt nyújtanak magyar kollégáiknak.76 Ezáltal is befolyás nyílt nekik 
a magyar piacra. E korszakban is Nürnberg a főszereplő a magyar piacon.77 A nürnbergiek zömé
ben textiliákat hoznak be, és szarvasmarhát visznek ki.78 Nürnbergen kívül Boroszló szerepe 
is jelentős volt. Innen jöt t be a sziléziai posztó.79 Bécs jelentősége ilyen szempontból ekkor már 
a múlté. A XVI. század elején az idegen kereskedők engedélyt kaptak a császártól, hogy akadály
talanul kereskedhetnek Bécsben. Ez végét jelentette a bécsiek közvetítő szerepének.80 Nagy sze
repet játszanak még a krakkóiak. Közöttük különösen Maidéi Mihály emelhető ki. Ez a krakkói 
polgár a valószínűleg szintén lengyel eredetű Polyák Pál budai polgárral közösen 1513-ban hitel
ben szállít árut a királyi kincstár számára.81 Ezen kívül is 1508—1520-ig szinte évről évre kap 
utalványt Bártfa és Eperjes városok adójára az udvarnak szállított áruk és kölcsönök fejében.82 

Krakkóiak tar tot ták áruhiteleikkel a kassai kereskedelmet is kézben.83 Maidéi vagy a boroszlóiak 
azonban nem költöznek Budára. 

Ezek szerint a budai kereskedőket az idegen kereskedelmi tőke legalábbis bizonyos mérték
ben függésben tar tot ta . Ezenkívül azonban egy nem kereskedelmi eredetű tőke behatolásával 
is kell számolnunk a budai kereskedelemben. A feudális uraknak, az egyházi ós világi nagybirtoko
soknak kezén elég jelentős pénztőke halmozódott fel.84 Nem szabad azonban eltúloznunk ennek 
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jelentőségét. Fügedi Erik kutatásai rámutattak, hogy Estei Hippolit esztergomi érseksége idején 
az ország akkor egyik legnagyobb földesurának, az érseknek birtokain ennek a lehetősége még 
nehezen volt megadva.85 Pénztőke csak néhány intenzívebb árutermelést folytató nagybirtokon, 
vagy olyan főpapoknál és báróknál halmozódhatott fel, akik magas állami funkciókat viselve, 
az állami jövedelmekből húztak megengedett vagy inkább meg nem engedett hasznot.86 A feudális 
urak igyekeztek tőkéjüket gyümölcsözően elhelyezni. Egyik módjuk volt erre kölcsönöket nyúj
tani az uralkodónak, amelyért többnyire birtokokat kaptak zálogba.87 Másik mód volt a kereske
delmi tevékenységben való részesedós. Pénzükkel csendes társként léptek be valamelyik kereskedő 
üzletébe,88 vagy áruikat hitelbe adták át azoknak. Különféle vállalkozásokra léptek, de különösen 
jelentős volt a feudális tőke szerepe a szarvasmarha kivitelben. Ez nem egyszer a kereskedőre is 
haszonnal járt , mert a csendestárs szerepét betöltő földesúr kiviteli monopóliumot tudott szerezni. 
Amikor 1488-ban Mátyás királynak panaszt tettek Aurifaber Mátyás működése ellen azzal, hogy 
az a kereskedelem kárára van, az uralkodó így válaszolt : „ . . . nos quoque ad utilitatem nostram 
respectum habemus, et ob earn etiam causam prohibuimus, ne aliorum boves expelli permittantur." 
Ugyanis Aurifaber Mátyás király marháit hajtja ki, ós az összegen Velencében kell árukat besze
reznie a király részére.89 Aurifaber azonos azzal a Harber Mátyás budai polgár, többszörös város
bíróval, aki a századforduló egyik legjelentékenyebb budai kereskedője.90 Hasonló módon foly
ta tot t marhakereskedelmet, ugyancsak Velencében, Ernuszt Zsigmond pécsi püspök is. Tubero 
így ír róla : „ . . . ita quaestui deditus erat, vt ne a mercatura quidem abstineret. Emebat enim 
institorum suorum opere magnam vim boum, quod genus pecoris leui pretio in Hungária paratum, 
apud lanios Venetos magno venibat."91 Nem véletlen, hogy amint átveszi Ernuszt a kincstár 
vezetését, azonnal kincstári kezelésbe akarja venni a szlavóniai harmincadhivataiokat, ami 
részben sikerül is neki.92 Valószínű, hogy így a saját marhakivitelének harmincadmentességet 
szerzett. Bakócz Tamás egri püspök, majd esztergomi érsek sógorával, a budai Kanczlyr Angelus-
sal dolgozott együtt, aki gyakran szerepel kincstári megbizatásokban is.93 Bakócznak a pesti 
nagykereskedő Szakácsy Balázzsal is kapcsolatai vannak. Szakácsy épp ezzel kapcsolatban kerül 
csődbe, mert a 28821

/4 ft-os tartozását nem tudta megfizetni.94 Ilyen „faktora" lehetett Batthyány 
Ferenc horvát bánnak Sank vagy Sanko Miklós budai kereskedő.95 

Bár majdnem minden jelentősebb kereskedőnél igazolni lehet vagy az idegen kereskedelmi, 
vagy a hazai feudális tőke felhasználását, már igyekeztek magukat függetleníteni, ós saját tőké
vel dolgozni. Ez Bécs viszonylatában mutatkozik meg a legélesebben. Köztudomású, hogy még a 
XV. század első felében jelentékeny befolyása volt a bécsi kereskedőknek a magyar piacon.96 

A XV. század vége felé kezd megváltozni a helyzet. Ebben a tekintetben Mátyás rövid uralkodása 
Bécs felett korszakalkotó jelentőségű. Ő mérte az első csapást Bécs árumegállító jogára,. Miksa 
1515. évi rendelete csak a pontot te t te rá.97 Ezáltal közvetlen kereskedelmi összeköttetés nyílt 
hazánk és a dél-német városok között. Más szempontból is jelentős Mátyás uralkodása. Ez időtől 
szereznek budai kereskedők sorra házakat Ausztria fővárosában, ós így a város életére is befolyást 
gyakorolnak.98 Egyre több adat mutatja, hogy bécsi kereskedők függnek budai tőkétől. Pemflinger 
János, aki valószínűleg bécsi rokonai pénzével kezdte budai pályáját, Mátyás bécsi kormányzása 
idején már hitelezője bécsi rokonainak : Pemflinger Kristóf bécsi esküdt 1487-ben 314 ft-tal 
tartozik budai unokatestvérének, aki 1504-ben megszerzi bécsi rokonai örökségét is.99 Budai 
kereskedők ügynököket tartanak Bécsben,100 továbbá hasznot húzva az élénk magyar—olasz 
kereskedelemből, olasz szövetet szállítanak az osztrák fővárosba.101 

Buda tehát a bécsi piacon a bécsiek rovására tért kezdett nyerni. Kikapcsolva a bécsiek 
közvetítő szerepét, közvetlenül lépett kapcsolatra az itt megforduló délnémetekkel.102 Ismeretes, 
hogy a magyar kereskedők eljutottak még Krakkóba, Boroszlóba, Brünnbe és Velencébe is, és 
részben it t kötik a már ismertetett hitelüzleteket a külföldi tőkével.103 A Jagelló-kori budai 
kereskedő azonban nem áll már meg a határhoz közeli városokban, hanem maga is eljut Nürn
bergbe. Amikor a budaiak 1500 végén kieszközlik az idegen kereskedők magyarországi kereskedésé
nek eltiltását, Nürnberg viszonzásul a magyar kereskedőket ti l totta el Nürnbergben mindennemű 
üzlettől, azonban mivel ez ellen épp Budáról (és az ország egyéb tájáról) felszólamlás érkezett, 
ezt a tilalmat felöl "ották.104 Ezel: szerint a budaiak már közvetlenül jártak Nürnbergbe. 
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Az ország nyugati behozatalában továbbra is a posztó állott az első helyen.105 Kivitelünk 
arányaiban azonban a XV. század közepe óta eltolódás következett be. A rézkivitel, mint köz
ismert, a század végétől a Fugger—Thurzó-cég monopóliuma volt. Ennek haszna tehát nem emel
hette a budai kereskedőtőkét. Azonban a budaiak még a Thurzók megjelenése előtt érdeklődtek 
a felvidéki réz iránt. Ernuszt János, Mátyás király kincstartója is érdekelt volt ebben,106 de rajta 
kívül még a Mülsteinek vállalkozása is említésre méltó. Vid 1473-ban mint Zólyom megye alispánja 
és körmöci kamarás bányákat vásárol Beckenschloer János egri püspöktől.107 Mülstein valószínűleg 
budai volt, tudjuk, hogy Münzer János budai bíró felesége egy Mülstein-leány volt, és az ő leányu
kat vette feleségül Haller Ruprecht. Egy másik Mülstein, talán Vid fia, András 1484-ben Buda 
város esküdtje.108 Ez az András 1493-ban egy budai Haller társaságában rézkereskedelemmel fog
lalkozik.109 1495-ös adat szerint Jungher, másnéven Edlasperger Péter, a már említett budai har
mincadbérlő nyújt 2500 ft-os hitelt egy besztercebányai bánya vállalkozáshoz.110 Később, amint a 
bányákat a Fuggerektől elkobozzák, a nürnbergiek törekednek megszerzésükre.111 Ebben az időben 
Kalthenhauser András budai polgár is foglalkozik rézvásárlással.112 Mindezek azonban csak pró
bálkozások voltak, amelyek a Fugger-vállalkozással össze sem hasonlíthatók. 

Legfontosabb kiviteli cikkünk az élőállat, elsősorban a szarvasmarha volt. 1457—58-ban 
kivitelünk 54,63%-át, míg 1542-ben már 93,40%-át alkotta. Ez évben az egész áruforgalom 
59,49%-a ökörkivitel!113 Ez a kivitel, legalábbis részben, magyar, elsősorban a budai és székes
fehérvári kereskedők kezén lehetett. Igaz, az országgyűlések sorozatosan eltiltják a magyarokat 
a szarvasmarhakiviteltől azzal, hogy az ország közepén át kell adni a marhákat a külföldieknek.114 

A sorozatos tilalom azonban épp azt bizonyítja, hogy a rendeletet nem hajtották végre. A magyar 
marhakivitelhez elsősorban Buda városnak fűződött nagy érdeke, mert amikor az 1504-es törvény 
újra a külföldieknek kedvez, Buda körlevéllel fordul a többi szabad királyi városhoz, hogy közösen 
lépjenek fel ennek eltörlésóért.115 Állatkivitelünk Németország ellátása tekintetében oly jelentős 
volt, hogyha nálunk marhavész pusztított, Nürnbergben emelkedett a hús ára.116 A budaiak 
valószínűleg szarvasmarhát hajtottak ki és posztót hoztak be.117 

A fentebb közölt harmincadjövedelmi kimutatás is a marhakivitel jelentőségét igazolja. 
A buda—székesfehérvári harmincad magas jövedelmét csak ebből magyarázhatjuk. A XV. század 
közepén a budai harmincad jövedelme még egész alacsony volt, és ezért Kováts Ferenc úgy tar
totta, hogy csak azok számára jött tekintetbe, akik a határvámokat elkerülték, de nem olyanokra, 
akik a határhoz igyekeztek.118 Nem tartjuk azonban valószínűnek, hogy az ország nyugati és déli 
áruforgalmának több mint fele a vámhelyek megkerülésével érkezett volna az országba. Sokkal 
inkább hihető az, hogy az Alföldről Pestre vagy Fehérvárra hajtott marhákat vámolták el Budán, 
vagy a koronázó városban. Ezt a törvények is alátámasztják, hiszen az ország közepén kell átadni 
a marhákat az idegeneknek. A budaiak is i t t vették á t a tenyésztőktől. Természetesen el nem 
vámolt behozatali cikkek és a belső forgalom egyes tételei is kerülhettek i t t elvámolás alá, 
mégis a két harmincad forgalmának legalább kétharmadát kivitelnek tarthatjuk. Ezek szerint 
a Jagelló-kor elején még mindig az import volt a jelentősebb gazdasági életünkben (bár már 
nem annyira, mint a század közepén), azonban a korszak végén az import és export már 
körülbelül egyensúlyban tartották egymást. 

Ezek szerint a budai tőke Jagelló-kori erősödéséhez valószínűleg hozzájárult a marhakivitel. 
A külföldről hozzánk került és először külföldi tőkével dolgozó budai kereskedők, mint a Pemflinge-
rek, Hallerek ez időre lassan önállósulnak. Ezek és a budai tőke többi képviselője azonban szembe
találta magát a már i t t gyökeret vert idegen tőkével. Az olasz tőkét privilégiumok védték, ural
kodott a magyar áruforgalom jelentős része felett, viszont arra kevés adat van, hogy áruhiteleket 
nyújtottak volna a budai kereskedőknek ; míg a nyugati és északi tőke hiteleivel lefölözte a magyar 
polgárok hasznát. A magyar főváros kereskedői mind a két konkurrens ellen harcoltak. Amikor 
az augsburgi Paumgartner-cég vezetője a XVI. század elején Budán járt, már folyt a harc az olaszok 
kiváltságainak eltörléséért.119 Sokkal nehezebb volt a küzdelem a dél-német és lengyel tőke ellen. 
A nürnbergieknek és érdektársaiknak nyilván részük volt azoknak a rendeleteknek a kiadásában, 
amelyek eltiltották a magyarok állatkivitelót. Az izmosodó budai tőke ellentámadásokkal vála
szolt, 1500-ban eltiltják a nürnbergieket a magyarországi kereskedéstől. Az 1504. évi törvény 
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után is az önálló kereskedelem pártja hívhatta össze a városokat közös eljárásra.120 Az egész 
Jagelló-koron át váltogatja egymást a nyugati ügynök és az önálló kereskedelem pártja. Ennek 
kikutatása azonban külön tanulmányt igényel. 

3. BUDAI KERESKEDŐK ÉS A KINCSTÁR 

Mindeddig a kereskedők tevékenységének leírásánál — az olaszok kivételével — csak 
mellékesen említettük a kincstári üzleteket. A kincstár leginkább szövetfóléket vásárolt a keres
kedelemtől. Míg az ország lakossága szövetszükségleteit többnyire a városok országos vásárain 
szerezte be, a kincstárral ritkán találkozunk a vásárokon. Budának két országos vására volt : 
az egyik a Várban Kisasszonynapján, a másik Pelhévízen Pünkösdkor. Pesten is két vásár volt : 
Miklós-napkor és Vasas Szt. Péter napján.121 A külföldiek a pestit tar tot ták jobb vásárnak.122 

Nemcsak azért, mert ez volt a nyersterménypiac főhelye, hanem eladási szempontból is. A vásárok 
jelentőségét külföldiek számára az adta meg, hogy akkor nem voltak érvényben a kereskedésüket 
megszorító rendelkezések. Noha a budai vásárok nem voltak olyan jelentősek, mégis a budai 
kereskedők játszották a vezetőszerepet az ország gazdasági életében! Mivel magyarázható ez? 
Királyi számadáskönyveinkben alig szerepel a budai vásár, de annál több adat van arra, hogy 
budai kereskedőktől vásárolnak, ez azonban a legritkább esetben történt vásári időszakban. 

A budai és Budán élő kereskedők fő üzletfele a kincstár. Fő árucikkük az olasz selyem
szövet és a német vagy sziléziai posztó. Mindkettőnek legnagyobb felvevőpiaca az udvar ós az 
udvarban élő egyházi ós világi nagybirtokosság volt. A familiárisok fizetése ugyanis részben 
posztóban, illetőleg magasabb rangú személyeknél különféle selyemszövetekben törtónt.123 Külö
nösen nagy volt a királyi udvar szükséglete. A hadsereg fizetése részben szintén posztóban történt. 
Pl. az 1510-es években az országos kincstartók egyik költségvetése 5830 forint értékű posztót 
(illetve egyes parancsnokoknál selyemruhát) irányoz elő.124 Székely Miklós ós Ztrazemlyei György 
jajcai bánok 1505-től 1507-ig 3300 forint értékű posztót kaptak kézhez.125 Az udvar igen rászorult 
a posztóra, igen gyakran adóban is ezt kérte a városoktól.126 A kincstár ezért Budán állandó 
posztóraktárt tartott.127 így érthető, hogy a budai kereskedők elsősorban az udvarnak adtak el, 
éspedig magyar viszonylatban igen nagy összegben. 

Udvari szállításokkal Európa-szerte nagy, bár kockázatos üzleteket lehetett kötni, mert 
az uralkodók ritkán tudták vagy akarták megfizetni a felvett kölcsönöket.128 Hozzá kell tennünk^ 
hogy az uralkodói jövedelmek — még ha összegükben fedezhették volna is a kiadásokat — azáltal, 
hogy rendszertelenül folytak be, soha sem voltak elegendőek. Pl. Magyarország viszonylatában 
a király legfőbb jövedelemforrása a Mohács előtti évtizedekben a többnyire 1 forintos adó volt,129 

ez azonban egyszerre futott be az adószedés hónapjaiban ós az év többi részében nem állott ren
delkezésre, így az uralkodó a kereskedőktől többnyire hitelben vásárolt. A hitelezés egyik módja 
volt, hogy az uralkodó valamely jövedelemforrás terhére utalványt adott.130 Ilyen esetben sem 
voltak a kereskedők biztosítva, hogy pénzükhöz hozzájuthatnak, ezért akár Nyugaton, nálunk 
is kialakult az a szokás, hogy az uralkodóért mások kezességet vállalnak.131 Különösen alkalma
sak voltak erre a városok. 

Ez azonban formailag csak ritkán volt kezességvállalás. A leggyakrabban egy különös 
ügylettel találkozunk. A kereskedő által hitelben szállított árut a kincstár nem tudta mindig 
kifizetni, és ez esetben gyakran utalványt adott a kereskedő részére valamely város adójára, 
vagy valamely más, többnyire város által bérelt jövedelemforrásra. Sokszor azonban a város 
az az évre esedékes összeget már kifizette a kincstárnak. Az utalvány tehát csak a jövő években 
válik beválthatóvá. A kereskedő az utalvánnyal együtt még egy királyi vagy kincstartói nyugtát 
vesz át a kincstartótól, amelyben azok igazolják, hogy a város az esetleg csak évek múlva esedékes 
összeget már lefizette. Ezek után bemutatja az utalványt a városnak, és amennyiben a város 
fizet, azt a kincstári nyugta átadásával igazolja. Bonyolultabb a helyzet akkor, ha a város még 
nem tud fizetni. Ilyenkor a város oklevelet állít ki, amely szerint ő az esedékes összeget a kereskedő
től kölcsönvette, és kötelezi magát annak határidőre való megfizetésére. E kötelezvény ellenében 
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a kereskedő szintén átadja a megfizetést igazoló kincstári nyugtát. Ezek szerint a város eleget 
te t t a kincstár iránti kötelezettségének, helyette azonban ugyanezzel az összeggel egy kereskedőnek 
maradt adósa. Tehát városi levéltárainkban találhatunk kincstári nyugtákat soha ki nem fizetett 
adókról, és adósságleveleket soha fel nem vett kölcsönökről. A valóságban pedig csupán arról 
van szó, hogy az udvarnak hitelben szállított áruk megfizetéséről egy város adójával szavatol. 
Sokszor már maga a kincstár szólítja fel a várost, hogy adjon ilyen adósságlevelet, máskor a keres
kedők is már nem a pénzt, hanem az adósságlevelet kérik. Lehetséges, hogy a városok kötelez
vényeivel már az órtékpapírkereskedelem kezdetei is megjelennek a városban.132 

A kincstár adósságai átvállalásának másik módja az, amikor a kincstartó a saját nevére 
és céljaira vesz fel kölcsönt, illetve ígér királyi tartozást megfizetni, amelyre vagy királyi jövedel-

1. kép. Raggione Bontempi 1518. július 28-i oklevele sajátkezű aláírásával 

meket köt le, vagy azt in forma camere apostolice ígéri határidőre megfizetni.133 Néha azonban a 
kereskedő már nem bízott meg a kincstartóban, és ilyen esetben a megfizetésért másnak is szava
tolnia kellett.134 Ezeknek a tartozásoknak egy rpszót a kincstár közvetlenül fizette ki. Más esetek
ben a hitelező kereskedőnek királyi birtokokat vagy jövedelmeket bocsátanak zálogba, esetleg 
bérbe. Ez leggyakrabban a harmincadhivataloknál fordult elő, ami érthető, hisz így a zálog
birtokos kereskedő árui után valószínűleg vámmentességhez jutott . Érdekes azonban az, hogy 
míg az udvari szállító kereskedők kevés kivétellel budaiak, a harmincadbérlő polgárok között 
nemcsak budaiakat találunk. Ez azt mutatja, hogy a harmincadbórletnól vagy zálogosításnál 
csak abban az esetben tételezhetünk fel udvari szállítást, ha azt az oklevél nyíltan ki is mondja. 
A nem budai harmincadbérlő vagy zálogbirtokos polgárok rendesen csak saját városuk harmin
cadját bérlik, míg budaiakkal mindenütt találkozunk. Hasonló a helyzet akkor, ha a polgár 
a harmincad vezetését hivatalnokként, mint kincstartói familiáris vállalja el.135 Budai polgárokat 
nem egyszer találunk harmincadok élén, és az, hogy milyen harmincad igazgatását vállalják el, 
valószínűleg kereskedelmi tevékenységük irányára is fényt vet.136 Meg kell még jegyeznünk, hogy 
a kincstár nemcsak hitelben, hanem készpénzben is vásárolt ; erre királyi számadáskönyveinkben 
nem egy adat található.137 
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Bár az előbbiekben már több oly adatot közöltünk, amely azt mutatja, hogy egyes keres
kedők viszonylag magas összegben szállítottak árukat a királyi kincstárnak, a különböző keres
kedőkre vonatkozó elszórt adatok még nem nyújtanak megfelelő támpontot annak megállapítá
sára, hogy milyen nagyságú tőke foroghatott ebben az üzletágban. Pedig ennek meghatározása 
esetén megbízható adatokat kapnánk az egyes kereskedők tőkeerejére is. Szerencsére van egy 
forrásunk a Jagelló-kor utolsóelőtti évéből, Thurzó Elek királyi kincstartó 1525. évi számadás
könyve, amelyből fény derülhet erre a kérdésre. Ebből a kötetből, amely lényegében csak az 
óv első felére nyújt felvilágosítást, megtudhatjuk, hogy ebben az időszakban milyen nagy összeget 
fizet ki közvetlenül a kincstár kereskedők részére hitelben szállított áruk fejében.138 

KIMUTATÁS AZ 1525-ÖS ÉV ELSŐ F E L É B E N A KINCSTÁRNAK HITELEZŐ KERESKEDŐKRŐL 

Hány 
részletbea Összes 

1000 ft-nál magasabb összegek 
Krachmer Balázs budai posztónyíró13" . 
Kokon Tamás budai kereskedő140  

Kalthenhauser András141  

Primer Konrád142  

Ruprek Zsigmond143  

Lucas italus144  

Antonius venetus (az ismertetett Seda) 

hét kereskedő részére 

500—1000 ft közötti összegek 
Polyák Pál (1, az előbbiekben) 
György cseh titkár145 , 
Langenberger Pál budai posztónyíró146  

Crop János147  

Kalther András budai kereskedő148  

Freíberger Wolfgang (1. lent) 
Gazon Mihály14» 
Fai-kas Tamás, Fekethe János ós Hassy J.150  

Kouchprunner budai posztónyíró151  

kilenc fél részére 

500 ft-nál kisebb összegek 
Dávid budai zsidó152  

Lukács mester budai cantrifusor153  

Pyrhella Miklós154  

Kokon Péter budai kereskedő155  

Angelus venetus156  

Debrecheny Jakab1 5 7 ^. 
Gazon Jakab1 5 8  

Segromer Kristóf régi tartozásért159 , , 
Felix régi tartozás fejében (1. fenn) 

kilenc fél részére 

kettő 
kettő 
kettő 
egy 
egy 
kettő 
egy 

egy 
kettő 
három 
egy 
egy 
egy 
egy 
egy 
egy 

három 
három 
egy 
egy 
egy 
egy 
egy 
egy 
egy 

3500 ft 
3150" 
2 2 0 2 M 75,5 d 

20Ô0 » 
1970.. 
1813.. 75 » 
1215-. 

15 851 ft 50,5 d 

955 ft 50 d 
850 
857 
827 
800 i 
600. 
(500 . 
500. 
500. 

50 .-
25 .. 

6490 ft 25 d 

470 ft 06,5 d 
386" 50 ». 
200.. 
187" 
182" 
167 
128 
60 
10 

75 
25 

1791 " 56,5 d 

Összesen tehát 24 133 forint 32 dénárt fizet ki a kincstár kereskedőknek hitelben szállí
tot t árukért. A más adatokból is ismert kereskedők mind budaiak, vagy pedig Budán élő személyek 
és így valószínűnek vehetjük, hogy az egyébként nem ismert kereskedők is budaiak. Elég jelentős, 
nagykereskedőnek nevezhető réteg van, amely 1000 forint felett köt üzletet, bár nyilván közéjük 
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tartozik a következő csoportban található Polyák és esetleg mások is.160 A kincstári szállításba 
fektetett tőkét megkaphatjuk, ha körülbelül 25%-ot kereskedelmi haszon címén levonunk, így 
kerek számban 18 000 forintot kapunk. Miután azonban az így megkapott összeg nem jelentheti 
a teljes kincstári tartozást, hiszen az udvar tartozását leggyakrabban utalványokkal törlesztette, 
valószínűleg a kincstári szállításokba fektetett budai tőke 1525 első felében ennél jóval magasabb 
volt. Buda kereskedői azonban nemcsak az udvarnak szállítottak, hanem a nagybirtokosoknak 
is, így üzleti tőkéjüket még nagyobbnak kell tartanunk. Ha ezeket az adatokat más városok 
adataival összehasonlítjuk, különösen jól láthatjuk, hogy a budaiak tőkéje magyarországi viszony
latban nem nevezhető alacsonynak.161 Az önállósuló magyar kereskedelmi tőke első csíráit Budán 
találjuk meg. Adataink vannak expanziós törekvéseire Bécsben, de a többi magyar város keres
kedelmi vállalkozásaiban is megtaláljuk a budai tőkét.162 

Ezeknek a budai kereskedőknek országos tekintélyük volt. A legtekintélyesebb budai 
polgárok viselnek országos tisztségeket, különösen a pénzügyigazgatásban. Alkincstartó volt 
Pemflinger Márk,163 Haller János164 és Szerencsés Imre.165 Igen sok polgárnak nemessége is volt, 
így még németországi eredetű nemessége volt a Haliereknek (von Hallerstein)166 és valószínűleg 
a Pemflingereknek is (de Regede).167 De olyan budai polgár is nemes volt, akit az oklevelek nem 

2. kép. „Freiberger Wolfgang" feliratú kő 

említenek nemesnek, mint az előbb említett Freiberger Wolfgang városbíró. Ugyanis 1520-ból 
tárgyi emlékünk van Freibergertől. A Vármúzeum halászbástyái kőtárában egy feliratos ablak
keret-töredéket találunk,168 amelyen a következő szöveg található (2. kép) : 

OBILIS WOLFGÄGI FREIBERGER 
VDENSIS ANNO D MDXX 

Az első sorkezdő 0 és a második sor kezdő V betűjének csak a fele van meg. A sorok részben 
kiegészítve és a rövidítések feloldva a következő szöveget adják : 

. . . nobilis Wolfgangi Freiberger 
[civis ?] Budensis anno domini 1520. 

Ezek szerint Freiberger nemes volt. Ezt 1514. évi oklevelének pecsétje is alátámasztani látszik. 
A pecsétjén címerét találjuk, amelynek sisakdíszóben úgy látszik, hogy fegyveres vitéz áll. Ezek 
a nemes polgárok ugyan szereznek ingatlanokat, különösen szőlőket, de mégsem mondhatjuk 
róluk azt, hogy tőkéjüket földbe fektették volna. 

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a XV. század végén ós a XVI. század elején 
a fővárosban az általános magyar viszonyokhoz képest tőkeerős polgárság ólt. Egy részük olasz 
volt, közöttük a firenzeiek megtartották régi jelentőségüket, azonban mellettük felzárkóztak a 
velenceiek is. Elsősorban itáliai szövetekkel kereskedtek, de az árukereskedelem mellett bank
üzletekkel is foglalkoztak. Kereskedelmi hasznuk kikerült az országból. A nagy német cégek 
mellett — amelyek között a Fuggerekó az ország kereskedelmében a legjelentékenyebb helyet 
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foglalta el — számos kisebb nürnbergi, boroszlói és krakkói cég tar to t t megbízottat Budán, vagy 
tar to t ta áruhitellel befolyása alatt budai üzletfeleit. A feudális eredetű magyar tőke is érdeklődött 
a budai kereskedelem iránt. Mégis az idegen tőke árnyékában lassan kezdett megizmosodni a 
helybeli kereskedelmi tőke is. Főszerepet a posztókereskedők játszották, posztó iránt volt a beho
zatali cikkek között a legnagyobb kereslet, elsősorban az udvar, másodsorban a nagybirtokosok 
részéről, bár posztót parasztok is vásároltak. Míg a lakosság mindennapi szükségleteit textiliákból 
az ország határszéli kereskedő városai elégítették ki, addig a legnagyobb tételek Budán, itteni 
kereskedők útján kerültek forgalomba. Különösen azóta erősödik meg Buda szerepe, amióta 
Mátyás idejében a kincstartóságot Budához kötik és az udvar a Jagelló-korban majdnem állandóan 
Budán tartózkodik. Természetesen ez a fővárosi kereskedő tőke nem érte még el a nyugati tőke 
nagyságát, amelytől részben függött és amely hasznának egy részét külföldre vonta ki ; befolyás
sal volt rá a nagybirtok kezén felhalmozódott tőke is, mégis fokozatosan erősödött, ós így meg volt 
az adottság — ha nem következik be Buda eleste és a független magyar királyság pusztulása — 
az idegen tőkétől való felszabadulásra és a hazai tőkés fejlődés megindulására. 
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CCCXII. sz. (Antonius Benittus hajója), CCCXHI. 
sz. (Felice Stagi hajója). 1496 : CCCXVI. sz. (del 
Pugliese hajója). Ezek a hajók a zenggi kikötőbe 
igyekeztek. Zengg jelentőségére vonatkozólag lásd : 
Huszti i. m. 17. kk. 

34 Amikor a hazatérő Ottaviano da Volterrát 
kirabolták, lényegében csak pénzt és valami posztót 
vittek el tőle. (Simonyi i. m. H. köt. CDXLITI. sz.) 
Lehet azonban, hogy a rózkivitelben is szerepet 
vállaltak, mert az egyik oklevél szerint, amint Petro 
del Pugliese öccse cum aliquot aeris ponderibus haza
tért, foglalták le a velenceiek a hajóját. (Uo. H. köt. 
CCCXVI. sz.) A firenzeieknek a magyar rézkivitelben 
már régen jelentős szerepük volt. (Paulinyi 0., 
A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentő
sége. Klny. a Károlyi Árpád Emlékkönyvből. Bp. 
1933, 12. kk.) Talán még az áUatkivitelben is részük 
volt. — Olaszország felé irányuló marhakivitelünkre 
lásd : Magyar Gazdaságtörténeti Szemle (1899) 144. 
klc, 436. 

35 Ez az egy Felix nevű firenzei kereskedő 
szerepel e korszakbeli adataink közt, mint egyike a 
legtekintélyesebb olasz kereskedőknek. Vezetéknevét 
(de Stagio, Stagy, Stagii filius) ritkán teszik ki (pl. 
Berzeviczy i. m. 303 ; Simonyi i. m. II . köt. CCCXHI, 
CCCXIV, CDLVI. sz.). Először 1489-ben szerepel, 
amikor Beatrix királyné több ízben utalványoz neki 
szállított árui fejében (Berzeviczy i. m. 259—260, 
303). 1494—-95-ben atlaszt, selymet, bíbort és herme-
lint szállít a kincstárnak, elég magas összegben 
(Engel i. m. I. köt. 80—81, 102, 162). Hajójának a 
velenceiek által történt kirablásáról fentebb szóltunk. 
A későbbi időben is gyakran hitelez árukat a kincs
tárnak. Utolsó ilyen adataink 1515-ből vannak. 
(Beszterce város levéltára. 355, 364. Dl. 104635—36.) 
A következő, reá vonatkozó kincstári adat 1525-ből 
való : ez év január 24-én a kincstartó 10 ft-ot ad 
„Felici mercatori Florentino depauperato" a király 
adósságai fejében. [Fraknói V., II . Lajos számadási 
könyve 1525. január 12—július 16. Magyar Történelmi 
Tár XXII (1877) 61.] Tehát időközben csődbe 
jutott . 

3« Simonyi i. m. H. köt. CCCIX. sz. 
37 1496-ban II. Ulászló Firenzébe küldi a firenzei 

származású Zovan Pastor zenggi kapitányt, hogy a 
király számára bevásárlást eszközöljön. Ezzel kapcso
latban a király, a szoros kereskedelmi kapcsolatokra 
tekintettel, a vámmentesség megadását kéri. Jellemző 
a firenzei kereskedők magyarországi helyzetére a 
király indokolása : ,,Quamobrem cum vestri cives, 
mercatoresque hic non aliter ac nostri habiti semper 
sint, et continuo habeantur, magnaque ethrusce 
Nationis in hoc Nostro Regno consuetudo cum nostris 
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fuerit. . . " (Uo. I. köt. XI. sz.) A város az engedélyt 
természetesen meg is adta. (Uo. II. köt. CCCXV, 
CDXLI. sz.) Az árut Pastor nem a király, hanem 
saját neve alatt vette meg, azonban a hitelre vásárolt 
árukért sem ő, sem a király nem tet t eleget haláridőre 
fizetési kötelezettségének. (Uo. II. köt. CDLXI. sz.) 
Pastor egyébként eltérően legtöbb honfitársától, 
nem Budán, hanem a kereskedelmi útvonalon fekvő 
Zágrábban ól, és állami szolgálatokat is vállal. 
1495-ben Szlavónia adószedője {Engel i. m. 146—147), 
ez idő tájt lesz a fontos zenggi kikötő kapitánya is. 
(Uo. 70.) Már ekkor is vásárol az udvarnak (Velencé
ben, 1000 ft értékben, uo. 159). 1503-ban zágrábi 
harmincados. (Tkalcié, Mon. Civ. Zagr. III. köt. 22—23.) 
Kincstári hivatalt viselt még a firenzei Pythys-család 
egyik tagja, aki 1524-ben egy Fysser Jakab nevű 
— valószínűleg német — kereskedővel együtt a 
pozsonyi pénzverde vezetését vállalja el. (OL. Ft. 
Pozsony város levéltára. 2663, 2664, 2671.) Való
színűleg rokona volt Pythys Péter firenzei kereskedő
nek, akinek a kincstár 1514-ben hitelbon szállított 
áruk és pénzkölcsön fejében Beszterce városa adóját 
utalványozza. A kincstári tartozás 2000 ft volt (Besz
terce város levéltára. 340). 

38 Huszti i. m. 7. kk., 29. kk. 
39 Balogh J. : Arch. Pírt. XL. köt. 195. old., 

33. jegyzet. 
40 Y. Rencuard, Les hommes d'affaires italiens 

du moyen âge. Paris 1949, 234. kk. 
41 Kardos i. m. 435. 
42 Történelmi Tár (1880) 58J. 
43 Berzeviczy i. m. 257, 259. 
44 Kardos i. m. 438. kk. Pénzváltással is foglal

kozik. L.: Modenái Hippolit kódexek. 1503. 
45 Kardos i. m. 435. 
46 Uo. 438—439. stb. Továbbá : Lónyay Albert 

velenczei követségei 1501—1515. Magyar Történelmi 
Tár. XXII . köt. 17, 22, 25. 

47 Pl. 1507 : a szászok adója terhére téríti a 
kincstár: Quell, z. G. Sieb. I. köt. 471 (Antonio 
ügye). 1515-ben Beriszló horvát bán fizetése terhére 
Jakab 92 1/2 ft, míg Antal 216 ft értékű posztót 
szállít a bánnak (Dl. 104635, 104636). Thurzó kincs
tartó 1525-ben egy hónap leforgása alatt két részlet
ben összesen 1215 ft-ot fizet ki hitelben szállított áruk 
fejében Antoniónak. Magyar Történelmi Tár XXII. 
köt. 214, 235. 

48 H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi in 
Venedig und die deutsch-venetianischen Handels
beziehungen. I. köt, Stuttgart 1887, 338. 

49 1525-ben a Móré Fülöp pécsi püspökké ki
nevezésével kapcsolatos díjaknak a pápa részére 
történő átutalásánál jár el : A. Theiner, Vetera 
monumenta historica Hungáriám sacram illustrantia. 
II. köt. 644. Pölnitz Antonio Giovanni velencei ban
kárnak nevezi ezzel kapcsolatban. Cr. Freiherr von 
Pölnitz, Jakob Fugger. IL köt. Quellen und Er
läuterungen. Tübingen 1951, 561. 

50 Antonio 1526-ig folyamatosan értesíti velencei 
testvéreit a magyarországi politikai (és nyilván gaz
dasági) eseményekről. Magyar Történelmi Tár XXV. 
köt. 1878, 233—234, 240—241, 245, 326 (kereskedelmi 
tartalom is van benne), 331, 355, 363, 365, 369. 

112 

Antonio informálta 1515-ben a velencei követet a 
bécsi szerződés megkötéséről. Uo. 23. 

51 Különösen sok olasz eredetű, elsősorban faen-
zai majolika került kereskedelmi úton Budára, ahogy 
azt a budai várbeli ásatások leletanyaga igazolja : 
Voit P.—Hott I., Hunyadi Mátyás budavári majolika
gyártó műhelye. Bud. Rég. XVII. köt. Bp. 1956, 
90. — Bertalan V .-né, Groteszk díszítésű faenzai tál 
a budai várból. Uo. 241. — Velencéből különösen az 
üvegimport volt jelentős : Oerevich L., Castrum 
Budense. Arch. Ért. (1952) 153. — Lásd még ezekre : 
Magyarországi művészet története. I. köt. 243, 251, 
265, 273, 283. stb. és áltaJában a magyarországi 
reneszánsz művészettel foglalkozó irodalmat. 

52 L. 37. jegyzet. 
53 L. pl.: H. Haussherr, Wirtschaftsgeschichte 

der Neuzeit vom Ende des 14. bis zur Höhe des 19. 
Jahrhunderts, 2. kiad. Weimar 1955, 21. Már az 1405. 
évi I. tv. 2. tc.-e eltiltja a külföldi kereskedőket a 
posztónyírástól és a kicsinyben való eladástól, és 
még vásárokon sem árulhatnak hat posztónál kisebb 
tételben (Corpus Juris). Később Budán és Pesten 
ez a vásárokon engedélyezve volt. Az olaszok viszont 
Mátyás idején fel lettek mentve minden megkötöttség 
alól, még vásárokon kívül is. ,,Item walchen thurfen 
zu Offen durch daz jar hin aus messen und wegn, 
was sie wolln ; haben sy by des konig Maliasohgo 
zeiten erlangt durch die könig." (K. 0. Müller, 
VVelthandelsbräuche. Deutsche Handelsakten des 
Mittelalters und der Neuzeit, V. köt. Stuttgart 1934, 
200.) — Szatócsárut sem hozhatott be külföldi. (Uo.) 

54 Ováry L., A Magyar Tudományos Akadémia 
történelmi bizottságának oklevél másolatai. Bp. 
1890, 809. sz. 

55 Ember i. m. 327. — Paulinyi szerint (Ipar, 
kereskedelem... 169) tizenheted rész volt a vám. 

56 Engel i. m. I. köt. 127. 
57 Uo. 126. 
58 Thallóczy L.—Horváth S., Jajcza története 

1450—1527. Magyar Történeti Emlékek I. oszt. 40. 
köt. Bp. 1915, 143—144. 

59 L. von Schedius, Etwas über den Zustand der 
ungrischen Finanzen im Anfange des XVI. Jahr
hunderts. Zeitschrift von und für Ungern III (1803) 
101. — Nem említi ugyan a soproni, trencséni és 
árvái főharmincadokat, viszont a kassait (jövedelme 
800 ft) és az erdélyieket (háborúk miatt csak a tiszt
viselők fizetését fedezi) igen, és ezért úgy véljük, hogy 
az említett harrnincadok jövedelme vagy igen ala
csony, vagy pedig — és ez a valószínűbb —- szerve
zetileg a pozsonyi, esetleg a kassai alá tartoznak (Árva). 

60Paulinyi szerint (Ipar, kereskedelem. . . i. h.). 
61 Ember i. m. 317. old., 20. jegyzet. A marha

kivitelnek a XV. század közepéhez képest nagymér
tékű emelkedésének oka még kikutatásra vár. 

62 Wenzel G., A Fuggerek jelentősége Magyar
ország történetében. Bp. 1883, 21. kk. — M. Jansen, 
Jakob Fugger der Reiche, Studien und Quellen. I. 
köt. Studien zur Fugger-Geschichte. III. Leipzig 
1910, 69. old., részleteket közöl a Fuggerek budai 
fiókjának 1510. évi naplójából. 

63 Wenzel i. m. 23. kk. A Grosse Ravensburger 
Handelsgesellschaft című dél-német kereskedőház 



Pes t en is a k a r t egy Geliegert létesí teni . — A. Schulte, 
Geschichte der Grossen R a v e n s b u r g e r Hande l s 
gesellschaft 1380—1530. I . Deutsche H a n d e l s a k t e n 
des Mit te la l ters u n d der Neuzei t . I . kö t . S t u t t g a r t — 
Berlin 1923, 97. K ü l ö n b e n a bécsi Gelieger a lá t a r t o 
zo t t a cég magyarországi kereskedelme. U o . 471. k k . 

64 L. 53 . jegyzet . 
65 Müller i. h . Szatócskodás t i l a lmáva l kapcsolat

b a n megjegyzi „Aber so a iner dess willn h a t , 
f i nd t m a n i m alweg d u r c h gu t f raind es durchzu
b r i n g e n . " 

66 Pl . 1405. évi I . t ö rvény 16. t e . 1498 : 32. t e . 
(Corpus Jur is . ) Külföldön is t i l t o t t á k — éppen a 
monopól iumlehetőség m i a t t — a t á r su lásoka t , de 
e r edmény nélkül . Lásd . pl. : Ehrenberg i. m . I . kö t . 
403 . k k . 

67 Vilmosra : Szádeczhy L., A Haller-grófok 
nemzetségkönyve . T u r u l (1886) 57. R u p r e c h t m i n t 
b u d a i polgár 1483-ban : Pozsony vá ros levél tára . 
4885. R u p r e c h t ál l í tólag buda i bíró is vol t . I t t nősül t , 
feleségül ve t t e az úgy látszik Bambergbő l származó 
Münzer J á n o s n a k a Mülstein-család egyik tag já tó l 
szü le te t t l eányá t . (Szádeczhy i. h.) E ké t család 
B u d a legtekintélyesebb pa t r íc ius családjához t a r t o 
zot t . Münzer városbíró is vol t (a Müls te inekre vona t 
kozólag lásd a lább) . Hal le r B u d a egyik legelőkelőbb 
kereskedőjeként g y a k r a n szerepel városi megbízás
bó l kereskedői számadások felülvizsgálatánál . (1483 : 
Pozsony város levé l tá ra . 4885. 1491 : 01 . F t . Kassa 
város levél tára . Schwar tzenbach gy. 690.) R u p r e c h t 
ha lá la u t á n családja B u d á n m a r a d t . Ö t fia közül 
kü lönösen k e t t ő vá l t k i : J á n o s a későbbi alkincs-
t a r t ó (lásd alább) és Pé te r , ak i 1526 u t á n Fugger-
szolgá la tban E rdé lybe kerü l t , és o t t je lentős szerepet 
j á t s zo t t . (Szádeczhy i. m . 58.) 

68 Bá r m á r b u d a i polgár , sőt esküdt , 1494-ben 
mégis nürnberg i po lgá rkén t erősí t te t i meg Miksa római 
k i rá l lya l o t t h o n m a r a d t tes tvéreivel közösen a I I I . 
F r igyes császár á l t a l édesap juknak a d o m á n y o z o t t 
p r iv i lég iumokat . (Szádeczhy i. h.) N ü r n b e r g is polgá
r á n a k t ek in t i . 1504-ben pl . u tas í t ja , hogy já r jon köz
b e n Ulászlónál egy a nürnberg iekre sérelmes intézke
dés megvá l toz t a t á sáé r t : Th. L. [Thallóczy Lajos] , 
Középkor i gazdaság tör téne t i a d a t o k N ü r n b e r g levél
t á ra ibó l . Magyar Gazdaság tö r téne lmi Szemle VI I 
(1900) 78. 

69 Miksa császár tanácsosai és pénzembere i , 
egy ikük a Fuggerek an twerpen i fak tora . Üzle te ikre : 
Ehrenberg i. m . I . kö t . 100, 107, 193, 207, és főleg 
247. lik. K. Pilz, N ü r n b e r g u n d die Nieder lande . 
Mit te i lungen des Vereins für Geschichte der S t a d t 
N ü r n b e r g X L I I I (1952) 21. kk . 

70 Egy ik unoka te s tvé rének fia, Be r t a l an , Pes t en 
él és nősül. Hal ler F á b i á n viszont 1501-ben a nürnberg i 
kereskedők é rdekében j á r el B u d á n . Később fia, 
K o n r á d j ön Magyarországra , a k i t 1514-ben Pes t en 
bebör tönöznek , úgyhogy N ü r n b e r g a k i rá lyhoz fordul 
é rdekében . Később K a s s á n te lepedik le. Szádeczhy 
i. m . 54, 56, 58, 70. — 1501 : Th. L. i. m . 77—78. — 
1 5 1 4 : uo. 79. 

71 Nürnberg i l t . Brief buch . 61. kö t . 121. Mályusz 
E l e m é r regesztái a V á r m ú z e u m b a n . 

72 Fabritius K., Pemfflinger M á r k szász gróf 

élete. Ér tekezések a t ö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből . 
IV . kö t . Bp . 1875, 5. 

73 Quellen zu r Geschichte der S t a d t Wien. I I / 3 . 
kö t . Wien 1904, 3987. sz. 

74 Kubinyi A., A k incs tá r i személyzet a X V . 
század másod ik felében. T a n u l m á n y o k Budapes t 
múl t jából . X I I . kö t . Bp . 1957, 45. old., 167. jegyzet . 
— Fabritius i. m . 5—6. 

75 Nürnbe rg i l t . Br iefbücher . 59. kö t . 32. Mályusz 
reg. a V á r m ú z e u m b a n . E r h a r d Mulner m a g a (vagy 
apja) valószínűleg hasonló m ó d o n ke rü l t va lamikor 
Nürnbe rgbő l B u d á r a , ahol a z o n b a n m á r tek in té lyes 
kereskedő ebben az időben. Sógora volt Szegedi Lukács 
püspök vol t k i rá ly i k incs t a r tónak . A ravensburg i 
t á r s a s á g n a k B u d á r a k ü l d ö t t t anu ló j á t is rokona , egy 
b u d a i polgár , P a u l Langenberger helyezte el. (Schulte 
i. m . I . kö t . 140 ; I H . kö t . 454.) Langenberger (lásd 
a lább) is eszerint dél -német szá rmazású vol t . 

76 Pl . l ásd ezekre — igaz, h o g y ko rább i időszak
b a n — Pozsony város ese tében Kováts Ferenc t anu l 
ságos összeáll í tását (i. m . 30. kk . ) . Kiderü l , hogy leg
i n k á b b N ü r n b e r g kereskedői m ű k ö d n e k így, a k i k 
mellé 1426 u t á n Bécs, Augsburg és München keres
kedői is fe lzárkóznak. Vö. még : Lederer i. m . 
82. k k . 

77 E z t m u t a t j á k a Hal lerek és mások családi kap 
csolatai is. A m i k o r a nürnberg i konkur renc iá tó l való 
szabadulás vége t t a b u d a i a k kieszközölték a külföldi 
kereskedelem teljes e l t i l t ásá t^ N ü r n b e r g város i jedt 
leveleket í r t és t á rgya lá s t k é r t ebben az ügyben . 
(Th. L. i. m . 77—78.) A nü rnbe rg i kereskedők b u d a i 
kapcso la ta i t m u t a t j a az is, hogy a buda i Boldog
asszony t e m p l o m „got tes le ichnam pruederschaf t" - já -
n a k N ü r n b e r g város éven te bizonyos összeget fize
t e t t . (Nürnbergi l t . U r k u n d e n des s iebenfarbigen 
Alphabe t s . 3889—3890. sz. Mályusz reg. a Vár
múzeumban . ) I s m e r ü n k egy nürnberg i kereskedelmi 
szerződést magyarország i kereskedelemmel foglal
kozó t á r sa ság a lak í t ásá ra , amelye t Chr is toph Tetzel 
k ö t ö t t K a r i Gar tner re l . (J. F. Roth, Geschichte des 
Nürnberg i schen Hande l s . I . rész. Leipzig 1800, 368— 
371.) A Tetzel-család a X V . század elejétől kereskedik 
Magyarországgal . (Uo. 134—135.) 

78 Szabó I,, A h a j d ú k 1514-ben. Századok (1950) 
189. kk . 

79 Számos a d a t v a n a boroszlóiak magyarországi 
kereskedelmére . Még Má tyás idején H a n s U t h m a n n 
boroszlói po lgár B u d á n egy H a n s Schwarz n e v ű fak
t o r t t a r t . (G. Pfeiffer, D a s bres lauer Pa t r i z i a t i m 
Mit te la l ter . Dars te l lungen u n d Quellen zur Schlesi-
schen Geschichte . X X X . kö t , Bres lau 1929, 238.) 
N a g y szerepet j á t szo t t B u d á n S a u e r m a n n K o n r á d 
boroszlói kereskedő is. A k incs t a r tó 1521 februárjá
b a n tőle és Locksawi György cseh k i rá ly i t i t k á r t ó l 
8000 ft kölcsönt vesz fel. (Dl. 23.517.) 1521 szeptembe
r ében Saue rmann tó l és egy b u d a i polgár tó l a kincs
t a r t ó ú jabb 1200 forint kölcsönt vesz fel, ame lye t 
Pemflinger M á r k n a k és Po lyák P á l n a k — m i n d a 
k e t t ő buda i polgár , m i n t az egri püspökség k o r m á n y 
zóinak — u t a l á t . (Dl. 23.582.) Az 1520-as években 
B u d á n Brandenburg i György őrgróf részére a rossz 
pénz b e v á l t á s á b a n segédkezik (Jansen i. m . 174— 
175) és t a l á n része lehe te t t a Fuggerek elleni 1525. 
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évi támadásban is. (Uo. 181. Vö. még : Pölnitz i. m. 
II. köt, 560.) 

80 Th. Mayer, Der auswärtige Handel des Herzog
tums Österreichs im Mittelalter. Forschungen zur 
inneren Geschichte Österreichs. 6. füzet. Innsbruck 
1909, 161—162. — Inkább úgy látszik, hogy a 
magyar kereskedők aktívabb szerepet játszottak 
Bécsben, mint a bécsiek Budán. Lásd alább. 

81 Ennek fejében a kincstár Eperjes és Bártfa 
városok adóját köti le a két kereskedőnek. Iványi, 
Eperjes... 1093. sz. — Uő., Bártfa... II. köt. 
4391, 4395. sz. 

82 L. erre pl. a köv. adatokat : Iványi, Bártfa. . . 
II. köt. 4062 (1508), 4914. sz. (1520). — Iványi, 
Eperjes... 1093. sz. (1513), 1211. sz. (1518). Maidéi 
krakkói városi tanácsnok (1516 : Iványi, Eperjes. . . 
1180. sz.), akinek érdekében a lengyel király is közben
jár. (1515: Iványi, Bártfa... II. köt. 4532. sz.) 
Valószínűleg azonos személy a szintén krakkói Spiss 
Mihállyal, mert 1515-ben más Mihály nevű krakkói 
kereskedőnek nem utalványoznak Bártfa és Eperjes 
adójából. (Zsigmond lengyel király levele : 1515 : 
Iványi, Bártfa. . . II. köt. 4539. sz.; Iványi, Eperjes. . . 
1141. sz.) Ez a Spiss a lengyel király szerint társaival 
(cum eius sociis) nyújtott áruhitelt Ulászlónak. 
Néhány héttel ezután a levél után Bártfa kötelezvényt 
állít ki, hogy három éven át évente kétszer 150 forintot 
fizet Maidelnek. (Iványi, Bártfa. . . II. köt. 4545. sz.) 
Majd Ulászló nyugtatja a várost ennek az összegnek a 
megfizetéséről. (Uo. 4548. sz.) 1515-ben feleségének 
300 forintot fizet ki a Fugger-cég. 1521-ben Frankfurt
ban tart ügynököt. (Pölnitz i. m. II. köt. 291, 473.) 
Maidéi tekintélyét mutatja az, hogy amikor 1525-ben 
II. Lajos lefoglalja a Fuggerek magyarországi vagyo
nát, Fugger Jakob többek között neki, a krakkói 
püspök sógorának is ír, hogy támogassa a céget a 
lengyel királynál. (Jansen i. m. 183.) 

83 E. Fügedi, Kaschau, eine osteuropäische 
Handelsstadt am Ende des 15. Jahrhunderts. Studia 
Slavica (1956) 209. 

84 Vö.: Lederer i. m. 183—191. — Molnár i. m. 
267. kk. 

85 Fügedi Erik sajtó alatti tanulmánya Estei 
Hippolit érsek gazdálkodásáról a Századokban. 

86 Vö.: Molnár i. m. 264. kk. 
87 Ledereri. m. 187—188. old. pl. összehasonlítást 

közöl Zsigmond zálogosításaira. II. Ulászló idejére 
lásd pl.: Fógel J., II. Ulászló udvartartása 1490— 
1516. Bp. 1913, 14. old., 5. jegyzet stb. 

88 Mályusz i. m. 305 (Mesztegnyői és Szepesi 
János zágrábi püspök). 

89 Dl. 19.436. 
90 Kubinyi i. m. 45. old., 169. jegyzet. Később is 

jelentős szerepe van. 1504-ben a kereskedők közül 
neki, Antonio da Zuanénak és a Cottaknak fizetnek 
királyi utalványra a velencei segélyből. Lónyay Albert 
velencei követségei. Magyar Történelmi Tár. XXII. 
köt. 17. — Budai bíró is volt (1503 : Dl. 46636, 
1504: Dl. 87.628). 

91 Ludovici Tuberonis Commentariorum de tem-
poribus suis. Schwandtner, Scriptores rerum Hunga-
liearum. II. köt. Vienna 1746, 175. 

92 A nedelcei és muraszombati harmincadok 

élére Pretzner Gáspárt helyezi. (Engel i. m. 18.) 
Zala megye dicatorának is kinevezi. (Uo. 34.) — 
A főuraknak a marhakereskedelemben! szerepére 
vonatkozólag lásd : Szabó i. m. 195—196. 

93 Vö.: Kubinyi i. m. 28. Valószínűleg ő az 
az ifjabbik Kanczlyr és nem rokona, János, akinek 
kifizeti a kincstár a Bakócz által a királynak kölcsön -
zött 200 ft-ot 1494-ben és 1000 ft-ot 1495-ben. 
(Engel i. m. 99, 105.) 1496-ban Ernuszt János fő-
lovászmesterrel közösen kölcsönöz 2000 ft-ot. (Eszter
gomi kpt. OL. C. 34. f. 2. No 29.) 1505-ben is az ő 
kezéhez fizetnek ki Bakócz érseknek járó pénzeket. 
Ekkor nobilis et circumspectusnak és az érsek sororiusá-
nak és budai faktorának nevezik. (Esztergomi kpt. 
OL. C. 8. f. 6. No 17.) Az egri udvarral Hippolit 
püspöksége alatt is kapcsolatban maradt. (1507. 
május 7 : Modenái számadások.) 

94 Működésére : Kubinyi i. m. 42. old., 122. 
jegyzet. A csőd: 1504. február 15. Esztergomi kpt. 
mit. Lad. 64. f. 2. No 4. 

96 1521-ben Velencébe küldi. (Dl. 104405.) 
1525. évi végrendeletében pedig azt írja róla, hogy 
„ex pecuniis nostris plus quam viginti milia fi. ex-
posuit". Dl. 104441. 

96 Kováts i. m. 35. kk. 
97 Schulte i. m. I. köt. 475-476. L. még 80. jegyzet. 
98 Pl. Hans Arnolth budai esküdt (Quell, z. G. 

d. St. Wien. II/3. köt. 5349—50. sz.) ugyan 1490-ben, 
Mátyás halála után rögtön eladja (uo.) az 1489-ben 
vett (uo. 5307. sz.) házát, azonban 1493-ban újra 
szerez egyet zálogjogon (uo. 5480. sz.). — Arnolth 
budai nagykereskedő, akinek szintén vannak nürn
bergi kapcsolatai. (Th. L. i. m. 79 ; 1518. április 
17.) 1494-ben 80 ft értékű posztót ad el az udvarnak. 
(Engel i. m. 82.) A Losonczyak 3000 ft-tal tartoznak 
neki. (Erdődy cs. It. Galgóc Lad. 96. f. 29. No 12—13. 
Mályusz reg. a Vármúzeumban.) — Háztulajdonos 
Bécsben az udvarnak 10 000 ft-ot hitelező Fogel-
waider Lénárt budai kereskedő is. (Kubinyi i. m 
45. old., 166. jegyzet.) 

99 1487 : Quell, z. G. d. St. Wien. II/3. köt. 
5221. sz. — 1504: uo. H/4, köt. I. Hlbd. 5786. sz. 

100 Mint 1493-ban Sunthaim Antal budai polgár 
Jörig Knol bécsi polgár személyében, aki elszámoláskor 
78 ft-tal maradt adós gazdájának és ezért bécsi házát 
adja neki zálogba. Quell, z. G. d. St. Wien. II/3. 
köt. 5493. sz. 

101 1486-ban a bécsi városi tanács (!) veronai 
szöveteket vásárol Puchler budai kereskedőtől. 
(Mayer i. m. 150.) Hans Puchler (Anzi Piller stb.) 
igen tehetős budai kereskedő. Szerepel az 1489-i 
modenai Hippolit-számadásokban is. Beatrix kamara
ispánja 1486-ban 90, 1491-ben 184, 1492-ben 984 
dukátot fizet ki neki. (Berzeviczy i. m. 257, 261, 
302.) Ernuszt Zsigmond kincstartótól 1494-ben nürn
bergi posztóért 124 ft-ot kap. (Engel i. m. 82.) 

102 Vö.: Schulte i. m. I. köt. 472 ; III. köt. 
450—451. 

i°3 Szűcs i. m. 191. 
104 Th. L. i. m. 77. 
105 Szűcs i. m. 183. kk. 1542-ben is ez a helyzet : 

az egész behozatal 67,95%-a esik a kötött-szövött 
árukra. Ember i. m. 330. 
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106 PauUnyi, Réztermelés... 20. old., 62. jegy
zet ; 25. old. kk. 

107 OL. Selmecbánya város levéltára. III. 101. 
1466-tól 1478-ig megszakításokkal körmöci kamarás
ként szerepel. Numizmatikai Közlöny LIV—LV 
(1955—56) 30. — L. még: PauUnyi, Réztermelés. . . 
25. old., 78. jegyzet, 32. old., 115. jegyzet. 

108 Quell, z. G. d. St. Wien. II/3. köt. 5040. sz. 
109 Dl. 20021, 20024. Mályusz reg. a Vármúzeum

ban. Ez a meg nem nevezett Haller nyilván Mülstein 
rokona, Ruprecht. 

110PauUnyi, Réztermelés. . . 34. 1490-től bérelte 
a budai és székesfehérvári harmineadokat. Engel i. m. 
126. 1491-ben Hallerrel és Arnolth János budai 
esküdtekkel együtt kereskedői számadásokat ellen
őriz. Kassa város levéltára. Schwartzenbach gy. 690. 
Később Bécsbe költözik. Quell, z. Gr. d. St. Wien. 
II/4. köt. I. Hlbd. 5506, 5518, 5527. sz. 

"iTA. L. i. m. 81. 
112 P. Ralkos, Dokumenty k baníckemu pov-

staniu na Slovensku (1525—1526). Bratislava 1957, 
235. Talán nem véletlen, hogy 1526-ban Wolf Seidner 
nürnbergi kereskedő társa, akivel együtt 1767 
ft-ot kapott áruszállításért, Uo. 299. (Lásd még 
alább is.) 

113 Kováts P., Nyugatmagyarország áruforgalma 
a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alap
ján. Bp. 1902, 197. — Ember i. m. 329. 

114 1498 : 31. te. 1504 : 28. te. 1514 : 66. te. 
(Corpus Juris) stb. — Szabó István ezeket az intéz
kedéseket azzal magyarázza, hogy a kincstárnak 
fűződött érdeke hozzá, hogy a harmincadot a külföl
diek fizessék. I. m. 195—196. 

115Iványi, Bártfa. . . II. köt. 3797. sz. 
116 1518 : Th. L. i. m. 79. — Szabó i. m. 189. kk. 
117 Még 1542-ben is, amikor Buda már török 

kézen van, a budai Paur János a második legnagyobb 
magyar marhaexportőr kereskedő és a legnagyobb 
posztóimportőr. Ember i. m. 341, 346. 

118 Kováts, A magyar arany.. . 26. 
"» Müller i. m. 200. Az olaszok kirablása 1496-

ban is ezzel kapcsolható össze. 
120 ^ "bíró ekkor Harber Mátyás volt, az ismert 

nagykereskedő. Dl. 87628. 
iái Salamon i. m. II. köt, 343, 432, 590. A kül

földi kereskedelem Budát (Felhévízzel) és Pestet 
gazdaságilag egy városnak tekintette. (Müller i. m. 
149.) Brodarics István királyi titkár is budainak nevezi 
a pesti Miklós-napi vásárt. (Kassa város levéltára. 
Schwartzenbach gy. 904.) Hogy a pünkösdi budai 
vásár a valóságban Felhévízen volt, arra bizonyíték 
Várday Ferenc királyi kincstartó 1510-i oklevele. 
(Dl. 22030.) 

122 Müller i. m. 199. 
123 Amikor Hippolit érsek 1489-ben kis tételek

ben vásárol szöveteket Bontempitől, mindig megadják, 
hogy melyik familiáris részére vették. Vö. még : 
Engel i. m. 122. kk. stb. 

124 Thallóczy—Horváth i. m. 183. kk. 1495-ben — 
igaz, hogy csak részben posztóban — egy ízben 16 934 
ft-ot fizet ki a kincstár Kubinyi László deák distri
butor pecuniarumnak az aulicus katonaság fizetésére. 
Engel i. m. 153. stb. 

125 Thallóezy—Horváth i. m. 207—209. Beriszló 
mint bán 1513—16-ban összesen 1739 ft 70 d értékű 
szövetet kapott. Dl. 104635—6. 

126 Mátyás alatt pl. 1481-ben Nagylucsei Orbán 
kincstartó kér posztót a kassaiaktól. Gsánki D., 
Oklevelek a Hunyadiakkorából. Történelmi Tár (1902) 
346—347. stb. Vagy Ulászló alatt: 1506. december 
15 : Batthyány Benedek kincstartó nyugtája Pozsony 
városnak részben pénzben, részben nürnbergi posztó
ban lefizetett adójáról. Pozsony város levéltára. 
5237. 

127 1510. május 25. Várday Ferenc kincstartó 
oklevele. Esztergomi kpt. m. lt. Lad. 53. f. 3. No 29. 

128 Vö.: Ehrenberg i. m. I. köt. 22. A legtöbb nagy 
cég ezen ment tönkre, mert a hitelezett összeg vissza
nyeréséért újabb és újabb kölcsönöket volt kénytelen 
nyújtani. Uo. 377—378. 

129 A Z 1494 január végétől 1495 július közepéig, 
az 1495-ös adó beérkezéséig, a contributióból befutott 
jövedelem az összes jövedelmek 62,88%-a, míg 1495 
július végétől az év végéig a 91,92%-a! (Az Ernuszt-
számadások alapján : Kubinyi A., A kincstartói 
hivatal története és fejlődése Mátyás király haláláig. 
Bp. 1952, 74—75. Kézirat.) 

130 Még Mátyás és erőskezű kincstartója, Nagy
lucsei Orbán is gyakran nyúlt az utalványozáshoz 
(pl. 1479 : sóra, Várday Aladár részére. Zichy Okmány
tár. XI. köt. 244. 1488 : megyei adóra Ellerbach 
István részére. Dl. 19452. stb.). — Ilyen példák keres
kedőkre : lásd fenn, a Bontempire vonatkozó kimu
tatást, továbbá a Polyák Pál és Maidéi Mihályra 
vonatkozó adatokat stb. Polyák máskor is kapott 
utalványt : 1515-ben a brassói huszadjövedelem 
terhére összesen 2000 ft-ot fizetnek ki neki kincstári 
utalványra. (Quell, z. G. d. St. Kronstadt. I. köt. 
209.) Az egyik utalvány (1000 ft-ra) fenn is maradt. 
(Dl. 47108.) Ugyanakkor, ugyanitt Haller Jánosnak, 
Ruprecht fiának szintén 2000 ft-ot fizetnek ki. 

131 Ehrenberg i. m. I. köt. 25. 
132 1509-ben a királyi kincstartó hitelben szállí

tott áruk és pénzkölcsön fejében 1500 ft-ot utalványoz 
Bontempinek Beszterce város adója terhére, és fel
hívja a várost, hogy adjon biztosítékot Rasonnak a 
pénz megfizetésére. (Beszterce város levéltára. 291, 
293. stb.) 1518-ban ugyancsak Bontempi nyugtatja 
Besztercét, hogy 300 ft-ot kifizettek neki, de még 
1225 ft-tal tartoznak. (Uo. 389.) 1515-ben a király a 
város 2000 ft-ot kitevő 1517. évi cenzusát utalványozza 
Felice Staginak azzal, hogy oklevelével biztosítsa a 
firenzei kereskedőt, hogy meg fogja neki az összeget 
fizetni. (Uo. 364.) 1519. január 1-én utasítja a király 
Beszterce városát, hogy a Polyák Pálnak utalványo
zott adójából 500 ft-ot azonnal fizessen ki készpénz
ben, míg a többiről adjon biztosítékot Polyáknak. 
Azt, hogy a „biztosíték" mit jelentett, a város 1519. 
február 7-i oklevele mutatja. Eszerint a város „szük
ségéből" 1500 ft „kölcsönt" vett fel Polyáktól, amelyet 
adójából fog kifizetni. (Uo. 394—395.) Más városok
nál és jövedelmeknél is ez volt a helyzet. A király a 
végvárak szükségletére hitelezett áruk és pénzek fejé
ben zálogba adta a kassai harmincadot Pemflinger 
Jánosnak. Kassa azonban maga akarta a harmincadot 
kezelni, és ezért a király 1512-ben elismeri, hogy a város 
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megtérítette Peniflingernek a 3632 ft-os királyi tarto
zást, és ezért a harmincadot átadja a városnak. A való
ságban Pemflinger nem kapta meg a pénzt, csak egy 
városi kötelezvényt. A Pemflingerek még 1513-ban 
és 1514-ben is nyugtatják a várost a részletek törlesz
téséről. (Kassa város titkos levéltára E. 17. és Schwart-
zenbach gy. 896, 923, 1442.) Amennyire gyakran alkal
mazta a kincstár ezt a kereskedők által is kedvelt mód
szert, annyira nem szerették ezt a városok. Beszterce 
pl. egy keltezetlen kérvényében keservesen panasz
kodik ez ellen a módszer ellen II. Lajos királynak. 
(Beszterce város levéltára. 372.) 

133 Kubinyi A., A királyi kincstartók oklevéladó 
működése Mátyástól Mohácsig. Levéltári Közlemények 
XXVIII (1958) 37—38. — Pl. Várday kincstartó 
1510-ben kötelezvényt ad Bontempinek, amelyben 
magára vállalja elődjének a kincstár terhére Rasontól 
felvett 2000 ft adósságát, amit meg is fizetett. Dl. 
82317, 82318. 

134 Kokon Péter budai polgár 1525-ben hitelben 
szállított az udvarnak 1000 ft értékű posztót a vég
várak ellátására és 2000 ft értékű selymet. Miután 
úgy látszik, a kereskedő nem bízott meg Dóczy János 
királyi kincstartóban, Zápolyai János erdélyi vajda 
állt jót a kincstartóért. Lásd a vajda és Chereughi 
János alkincstartó, kincstartói helytartó kötelezvé
nyeit. (OL. Ft. Pozsonyi kpt. orsz. lt-a. Prot. No 5. 
extraser. 1514—26. 59. — A Vármúzeum Budapest 
Története c. gyűjteményében.) Kokonról lásd még 
alább is. 

135 Kubinyi, A kincstári személyzet.. . 33. kk. 
136 Pemflinger János, bár nyugati érdekeltségei 

is vannak, a XVI. század elejétől a lengyel keres
kedelem útvonalán fekvő kassai harmincad bérletével 
foglalkozik. 1505 és 1507 között bérli először (Iványi, 
Bártfa. . . II . köt. 3878, 3894. sz.) Ekkor valószínűleg 
valóban bérletről van szó. Másodízben, mint láttuk, 
zálogbirtokosa volt a harmincadnak. Különösen sok
szor vállalt harmincadosi megbízást Polyák Pál 
budai polgár. Sajnos, nem tudjuk, hogy bérlői, zálog
birtokosi vagy tisztviselői minőségben. Először 1515-
ben pozsonyi harmincados. [Magyar Sión IV (1866) 
163—165.] 1519-ben is az (Pozsony város levéltára. 
2560; Beszterce város levéltára. 394), hasonlókép
pen 1523-ban (Pozsony város levéltára. 5497). 1525-
ben pedig a szintén budai polgár Szerencsés Imrével 
együtt, valószínűleg mint annak társa, a buda-székes-
fehérvári harmincadot igazgatja. (Hatvani M., Magyar 
Történelmi Okmánytár a brüsszeli országos levéltár
ból és a burgundi könyvtárból. I. köt. Magyar törté
nelmi emlékek. I. oszt. 1. köt. Pest 1857, 31.) 

*37 Pl. Engel i. m. 80. kk. 
138 Adatainkat a Széchényi Könyvtár kézirat

tárában őrzött eredeti alapján közöljük. Cod. Lat. 
med. aev. 394 

is» Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 179, 213 
(a kiadás helytelenül 3000 ft-ot ad meg it t a helyes 
2500 helyett). Igen tekintélyes budai kereskedő. 
Testvére, Lőrinc, Beriszló utóda a székesfehérvári 
prépostságban. (J. Pauer, História dioecesis Alba-
Regalensis. Székesfehérvár 1877, 44.) Ugyanebben az 
évben Batthyány horvát bán is tartozik neki 1000 
ft-tal posztóért. (Dl. 104441.) Mohács után is keres

kedik, 1528-ban Sopron várost perli. (Házi J., Sopron 
sz. kir. város története. 1/7. köt. 316.) Még 1546-ban 
is törleszti Ferdinánd király II. Lajos adósságait. (OL. 
Múzeumi törzsanyag. 1546. január 13. Jankovioh 
Miklós közlése.) 

140 Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 179 (té
vesen 1800 ft áll a helyes 1750 helyett). 1524-ben 
Zápolyai János erdélyi vajdának hitelez 300 ft-ot. 
Dl. 47556. 

141 Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 213, 
235 (itt 75 1/2 d helyett tévesen 76 d áll). L. még: 
112. jegyzet. 

142 Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 213. 
143 Uo. 236. — Ratkos szerint valószínűleg a 

Fuggerek megbízottja, és Wolf Ruprecht rokona, ez 
azonban nem igazolható. (I. m. 446. old., 8. jegyzet 
542. old.) Valóban szerepel egy Fugger-számadásban, 
a visegrádi pénzverdével kapcsolatban. (Uo. 445.) 
Az 1527-es Fugger-leltár szerint Budán — rossz 
pénzben — 2160 ft-tal tartoznak neki a Fuggerek. 
(Strieder, Die Inventur der Firma Fugger. 60.) 
Míg ugyanekkor Boroszlóban lakó feleségének 50 
magyar arft-tal tartoznak, amely összeget még 
1525 áprilisában fizették ki a Fuggereknek Budán. 
Tehát valószínűleg Ruprecht maga fizette be a 
pénzt Budán a Fuggereknek, hogy azt Boroszló
ban az ottani Fugger-fiók fizesse ki a feleségének. 
(Uo. 59.) Ruprecht a Fuggerek bécsi fiókjának tarto
zik. (Uo. 72.) Felesége a boroszlói Jankwitz patrícius 
család sarja. (Pfeiffer i. m. 332.) Valószínű, hogy 
Ruprecht maga is ide való volt, csak üzleti központ
ját tarthatta Budán. 

144 Magyar Történelmi Tár X X I I (1877) 213, 235 
(tévesen 713 ft 76 d, 813 ft 75 d helyett). Velencei 
kereskedő, ugyanabban az évben Batthyány horvát 
bán több, mint 600 ft-tal tartozik neki nova moneta-
ban. Dl. 104441. 

145 Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 214, 
235 (itt tévesen 251 ft áll, 350 1/2 ft helyett). — Georg 
von Lockschaw Trepka András főudvarmester szol
gálatából Szálkai útján került az udvarhoz, ahol a 
morva-sziléziai ügyek titkára lett. (Ratkos i. m. 462.) 
Mint láttuk, 1521-ben Sauermannal közösen hite
lez a kincstárnak. Lehet, hogy ő az a Sapka György 
nevű királyi titkár, aki 1525-ben épp cseh ügyek
ben jár el [Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 
55. stb.] és aki az 1527. évi Fugger-vagyonleltárban 
mint Jörg Zabko statschreiber zu Olmütz szerepel 
43 ft 40 d budai adóssággal. (Strieder i. m. 108.) 

146 Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 191, 
213 (itt Fraknói tévedésből Pétert ír az eredetiben 
található Pál helyett), 236.— Háza 1504-ben a budai 
német mászárosok utcájában állott. Dl. 46663. 

147 Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 235. 
148 Uo. 181. Lehet, hogy azonos Kaltenhauserrel. 
149 Uo. 213. Budai kereskedő, 1516-ban a város 

képviselője (Esztergomi kpt. m. lt. Lad. 25. f. 3. No 
2) és 1523-ban városi esküdt (Dl. 90430). 1525-ben 
Batthyány bán is tartozik neki. (Dl. 104441.) 

150 Magyar Történelmi Tár XXH (1877) 214. 
Ezek pesti kereskedők voltak, és valószínűleg közös 
társaságot alkottak. Farkas Tamás és Hassy János 
1516-ban Pest város nevében jár el. (Esztergomi 
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kpt. m. lt. Lad. 25. f. 3. No 2.) Hassy már 1503-ban 
pesti esküdt (Romer, A régi Pest. Bp. 1873, 231). 
Földesuraknak is hitelez. (1512 : Prot. Bud. No 3. 
136. Mályusz reg. a Vármúzeumban.) Borkereskedelem
mel is foglalkozik, 1519-ben hat familiárisa nevét 
ismerjük, akik részt vettek szerémségi borszállításai
ban. (Szombathelyi kpt. It. Liber inst. fasc. 15. No 3. 
Mályusz reg. a Vármúzeumban.) Fekethe János talán 
azonos azzal a Hanns Swartz von Pesst-tel, aki 1527-
ben a Fuggereknek 108 ft-tal tartozik. (Strieder i. 
m. 108.) 

151 Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 181. 
152 Uo. 98 (302 ft 6 1/2 d helyett Fraknói tévesen 

302 ft 7 d-t ír), 125, 236. Dávid budai zsidó talán 
azonos lehet a budai zsidó hitközség egyik elöljá
rójával, néhai Ábrahám rabbi fiával, aki 1520-ban 
aláírja Mandel Jakab zsidó prefektus egyik okle
velét. Kohn S., A zsidók története Magyarorszá
gon. I. köt. Bp. 1884, 467. old., 1. jegyzet. 

«a Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 124, 
181, 236 (tévesen 87 ft, 86 1/2 ft helyett). 

154 Uo. 113. 
155 Uo. 181. Nyilván Tamás rokona. L. 134. 

jegyzet. 
156 Uo. 236. 
157 Uo. 236. Budai kereskedő, akinek Budán 

(Pataki V., A budai vár középkori helyrajza. Bud. 
Rég. XV. köt. Bp. 1950, 283. old., 7. jegyzet, Szerencsés 
Imre szomszédja), Kassán (Kassa város levéltára. 
Sehwartzenbach gy. 971) és Pozsonyban is van háza 
(és a két utóbbi helyen szőlője is). A pozsonyi házát 
1520-ban eladja 400 ft-ért, azonban nem lehetett 
nagyon rászorulva a pénzre, mert a vételár megfize
tésére két év haladékot ad. Felesége Wolff gang Gazon 
leánya (Dl. 23491), és e réven nyilván sógora Mihály
nak és Jakabnak. Gazon Mihállyal talán társas
viszonyban is áll, mert Batthyány bán kettőjüknek 
közösen tartozik. Dl. 104441. 

158 Magyar Történelmi Tár XXII (1877) 179. 
Valószínűleg Mihály testvére. 

159 Uo. 179. 
160 Ilyen a Kokon-család másik tagja, Péter is. 
161 Összehasonlításul lásd a kassai kereskedő

társaság megalakulását 1502-ben. Az alaptőkéhez a 
város 1500 forintot adott, míg 11 kereskedő Összesen 
csak 3200 forintot tudott összeadni. A két legnagyobb 
tétel is csak egyenkint 500 forint volt. (Fügedi, 
Kaschau. . . 211.) Viszont ezzel a tőkével függetlení
teni tudták magukat a krakkói tőkétől. (Uo. 209.) 
A később nagy szerepet játszó augsburgi Jakob Her
brot 1520-ban 1200 forinttal kezdte üzletét. (Ehren-
berg i. m. I. köt. 235.) 

162 1491-ben a kassai Ferber János 1100 ft-tal 
adós néhai Forster György budai polgár özvegyének. 
Kassa város levéltára. Sehwartzenbach gy. 690. 

163 Beriszló Péter kincstartó és horvát bán kincs
tári helyettese volt. 1514 májusában szerepel először 
alkincstartóként. (Iványi, Bártfa. . . II. köt. 4431. sz.) 

Novemberben még ő az alkincstartó. (Uo. 4470. sz.) 
1515 elején azonban már Várday Pált találjuk ebben 
a funkcióban. (Dl. 22652.) Márk Pemflinger János fia, 
tekintélyes budai kereskedő volt. Később is vállal 
kincstári megbízást, 1521-ben a sedis vacantia idején 
Polyák Pállal közösen az egri püspöki jövedelmek 
kezelője. (Iványi, Bár t fa . . . II . köt. 5084. sz. Dl. 
23582.) Az év végén Nagyszebenbe költözik, ahol 
királybíró lesz (elődje özvegyét veszi el) és jelentős 
szerepet játszik. (Fabritius i. m. 12. kk.) Még ekkor 
is vannak perei budai üzletek miatt. (Uo. 153—154.) 
A Fuggereknek 1527-ben 457,58 ft-tal tartozik. 
[Strieder i. m. 108.) 

164 Ruprecht fia. 1515. évi kincstári üzletéről 
szóltunk már (130. jegyzet). Első felesége, a nagy
szebeni patrícius Hecht Eufrozina révén Szerencsés 
Imre rokona lett. A kikeresztelkedett zsidó Szerencsés 
Imre egy kolozsvári nőt, a Hechtek rokonát vette 
feleségül. (Szádeczky i. m. 58—70, Ratkos i. m. 462.) 
Szerencsés és felesége 1518-ban fiukká és örökösükké 
fogadták Haliért. (Pataki i. m. 283. old., 7. jegy
zet.) Az alkincstartóságot is Szerencsés támoga
tásával nyerte el. A harmincas évek elején po
zsonyi pénzverőmester (Münzmeister) is volt. (OL. 
Kamarai lt. Benignae Resolutiones. 1531. szeptem
ber 20.) 

i«5 Kohn i. m. 271—286, 387—393, 475—476. 
— Büchler S., Szerencsés Imre. Mahler Emlék
könyv. Bp. 1937. I t t kell megjegyeznünk, hogy a 
budai polgárok kereskedelmi tőkéjéhez hozzá kell 
még számítanunk a budai zsidók kezén felhalmozódott 
szintén elég jelentős pénzösszeget. L. pl.: Kohn i. m. 
I. köt. 341. kk. budai zsidó nagykereskedőkről a 
Jagelló-korban. 

166 Ehrenberg i. m. I. köt. 247. 
i67 Fabritius i. m. 
168 Lt. sz. 607. Freiberger egyébként budai 

posztókereskedő, akinek közvetítésével vesz át Bártfa 
városa a kincstártól hitelben 100 ft értékű posztót 
1514-ben. (Iványi, Bá r t f a . . . II. köt. 4429. sz.) 
(Ebben az évben — saját, címeres pecsétjével ellátott 
oklevele szerint — budai helyettes bíró „klain richter". 
Dl. 25556.) Az oklevél szerint egy boltot vesz bérbe 
egy évre a budai Posztóárusok során. 1517-ben 
Jajca vára ellátására hitelez árut és pénzt a kincstár
nak, és ennek megtérítésére Brassó adóját utalványoz
zák neki. (Brassó város levéltára. Stenner gy. No 57. 
Mályusz reg. a Vármúzeumban.) Mint láttuk, 1525-
ben is hitelez a kincstárnak. (Magyar Történelmi Tár 
XXII . köt. 213.) 1526-ban ő a budai bíró, ÓS sajnálatos 
szerepet játszik Adam z Hradce (von Neuhaus, de 
Nova domo), Lajos király cseh kancellárja kirablásá
ban. (Szemtanúk leírása : a pápai nuncius : Mon. 
Vat. H /1 , köt. 341. Dernschwam Fugger-ügynök : 
Ratkos i. m. 468.) 1529-ben Buda Ferdinánd párti 
bírájaként török fogságba kerül és kivégzik. Egy 
süketnéma leánya maradt csak. (OL. Kamarai lt. 
Expeditiones camerales.) 
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A. KUBINYI 

LE FORNITURE DEI COMMERCIANTI DI BUDA PER LA CORTE 
NELL'EPOCA DEGLI JAGELLÓ 

La mancanza di capitali del commercio 
ungherese della fine del medievo è già diventata 
un luogo comune, della storiografia economica 
ungherese. L'Ungheria si vide costretta ad im
portáré articoli industriali e questi sopratutto 
la lana, ci pervennero nel paese particolarmente 
dai territori della Germania del Sud, dalla Sile
sia e dalla Cracovia e in una tale quantità da 
rendere passivo il bilancio commerciale del paese. 
Cosî i commercianti ungheresi non avevano 
potuto accumulare un capitale commerciale 
autonomo, e si erano trovati in un rapporto 
di dipendenza dai commercianti délie regioni 
summenzionate. L'autore di questo saggio esa-
minando le forniture effettuate alla Corte reale 
e all'esercito vuole occuparsi anche del probléma 
accennato di sopra, vale a dire se sia giusto 
o no il quadro tracciato prima anche quanto 
riguarda gli ultimi decenni del regno autonomo 
ungherese. 

Tra i fornitori della Corte si trovano in 
numero rile vante commercianti italiani. La 
storiografia economica ungherese non ha finora 
sottolineato nella misura dovuta il ruolo di 
questi commercianti nell'epoca degli Jagelló. 
Sta di fatto perô che in base ai fatti ricavati dai 
diplomi si puô dimostrare che dalla seconda 
meta del regno di Mattia in poi i commercianti 
fiorentini avevano avuto una parte notevolis-
sima nella vita economica ungherese. Ma dai 
primi del secolo XVI. i commercianti veneziani 
cominciarono a gareggiarli. Essi importaronopri
ma di tut to seta, tessuti italiani, articoli arti-
gianeschi d'arte popolare, cioè articoli di lusso 
e nello stesso tempo esportarono rame e be
stiámé. In virtù dei loro privilegi ottenuti dal 
re Mattia essi potevano commerciare del tut to 
liberamente nel paese. E'i l primoperiodo dell'e-
poca jagellonica che il commercio italiano ha 
avuto un ruolo particolarmente importante. In 
questo tempo il commercio italiano aumentava 
circa a un terzo del commercio estero ungherese 
verso l'occidente. Taie percentuale più tardi 
veniva ridotta, poichè le incursioni dei turchi 
rendevano malsicure le vie di commercio. I com
mercianti italiani residenti in Ungheria non 
hanno rinunciato alla loro cittadinanza italiana, 
essi esercitavano il loro mestiere corne commer
cianti fiorentini e veneziani. Essi erano, nella 
loro maggioranza commessi di case commerciali 
italiane in Ungheria. Abbiamo notizia certa-
mente della fondazione di botteghe di banca. 
Il commerciante fiorentino che figurô il più 
frequentemente a Buda, Rason Bontempi, fu 
il rappresentante dei Nerli. Ci troviamo inoltre 
gli uomini dei Cavalcanti, Gondi, Antinori, 
Albizzi e di altre ditte florentine. Quanto ai 

veneziani, la piu importante era la ditta di 
Zuane della Se da. 

Altra era la situazione délie ditte tedesche. 
Ciô che riguarda i tedeschi, contro di essi erano 
in vigore le norme relative ai commercianti 
stranieri e cosi essi dovevano trovare il modo 
di elude rie. Una ditta straniera per esempio 
ave va mandato quai che suo membro in Unghe
ria, il quale poi assunse la cittadinanza di 
qualche città ungherese, innanzitutto di Buda 
e da allora in poi egli curava gli affari della sua 
casa in qualità di commerciante ungherese. 
Fecero cosi gli Haller di Norinberga, i Pemflin-
ger di Regensburgo e Vienna e altri. Ma le 
norme restiïttive le si potevano eludere anche 
in una maniera diversa. Commercianti stranieri 
potevano offrire per esempio un credito in 
merci ai commercianti ungheresi poveri di capi
tale, i quali cosi divenivano commissionarii di 
una ditta straniera. Al commercio ungherese 
ebbe la sua parte anche il capitale investito 
dai signori feudali. Certi alti prelati e grandi 
signori, in parte alti funzionari statali, in parte 
latifondisti impegnati a una più intensiva pro-
duzione di merci, trovarono il modo di accumu
lare note vol i quantità di denaro. Essi poi si 
associarono con questo denaro a certe imprese 
commerciali. Cosi per esempio Sigismondo Er-
nuszt, vescovo di Cinquechiese mediante i suoi 
agenti del tesoro reale fece acquistare bovini 
a buon mercato e poi li fece rivendere a prezzo 
più alto a Venezia. Batthyány bano dei croati 
consegnô allô stesso scopo 20 000 fiorini a Nic-
colô Saunk commerciante di Buda nel 1525. 

Già questi dati stessi che testimoniano la 
parte avuta dal capitale feudale al commercio 
ungherese, dimostrano che i commercianti un
gheresi non erano solamente i commessi di ditte 
straniere. Esisteva già un capitale commerciale 
ungherese autonomo, dato che dalla fine del 
secolo XV. in poi l'esportazione di bestiámé 
ungherese diventô sempre più notevole cosi che 
il bilancio del commercio estero ungherese verso 
la fine dell'epoca degli Jagelló stava per rag-
giungere lo stato di equilibrio. All'esportazione 
del bestiámé era fortemente interessato il com
mercio di Buda, i commercianti di Buda péné
tra vano fino a JSforimberga. La dipendenza dalle 
ditte tedesche per il commercio della lana si 
indeboli poichè per riscontro degli articoli di 
importazione dall'estero possiamo offrire in 
misura sempre crescente articoli ungheresi di 
esportazione. A Vienna per esempio gli unghe
resi cominciarono a conquistare terreno, mentre 
i viennesi spariscono del tut to da Buda. E perô 
interessante che soltanto a Buda si trovasse 
un notevole capitale commerciale e per quanto 
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riguarda le altre città, rimane valida la eon-
statazione délia storiografia economica unghe-
rese sulla povertà di cap itali. Ma il capitale di 
Buda che stava diventando autonomo doveva 
sostenere una dura lotta contro la concorrenza 
straniera cosi contro quella italiana, che contro 
quella tedesca. Agli italiani si volevano togliere 
i privilegi, mentre con i tedeschi si lottava per 
la libertà dell'esportazione di bestiámé. La 
ragione principale deU'accumulazione notevole 
di capitali proprio a Buda puô essere spiegata 
col fatto che Buda era la residenza reale. La 
corte reale era il maggiore oonsumatore, e ci 
risiedeva anche il Tesoro reale che provvedeva 
agli approvvigionamenti dell'esercito ed è natu
rale che sia la corte, sia il Tesoro ricorressero 
per lo più ai commercianti di Buda. Ciô assi-
curava loro un'alto contingente perché ad 
esempio i soldati venivano in parte pagati con 
la lana. Di fatti t ra i fornitori della corte si 
riscontrano per lo più commercianti di Buda 
o viventi a Buda (italiani). Naturalmente anche 
l'alta nobiltà risiedente nell'ambiente della 
corte si rivolgeva ai commercianti di Buda per 
acquisti. E vero d'altronde che il commercio con 
il tesoro era un affare rischioso. La corte spesso 
non poteva o non voleva pagare e cosi non 

T Á V O L A D E L L E 

Fig. 1. Diploma di Raggione Bontempi de] 28 luglio 
del 1518 con la propria firma 

pochi commercianti, per esempio anche il grande 
uomo d'affari fiorentino Felice Stagi erano falliti. 
Per questo i commercianti raramente si accon-
tentavano delle obbligazioni reali o del Tesoro 
in caso di spedizioni fatte in credito. Per lo 
più richiedevano l'assicurazione nel pagamento 
del debito con le tasse di qualche città. Altre 
volte certi magnati si rendevano garanti del 
Tesoriere. 

Eppure, in Ungheria gli affari maggiori si 
riscontrano proprio in relazione ai fornitori per 
il Tesoro. Nella prima meta del 1425 il tesoriere 
Thurzó pagô solo in contanti 24 133 fiorini e 32 
denari a commercianti in gran parte di Buda 
per merci spedite. In questa somma non figura -
vano i buoni validi per le tasse cittadine e per 
altre fonti di entrate laddove si sa che il Tesoro 
sole va ammortizzare i suoi debiti per lo più 
con buoni. 

Cosi, dunque, prima della battaglia di 
Mohács, andava formandosi a Buda una de-
terminata categoria di commercianti forti di 
capitale e cosi il nostro paese si sarebbe potuto 
incamminare più presto sulla via dello sviluppo 
capitalistico se non fosse avvenuta la domina-
zione degli Asburghi e la divisione in tre part i 
del paese. 

I L L U S T R A Z I O N I 

Fig. 2. Lapide con Fiscriziore Freiberger Wolfgang 
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