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ÉLÉSMESTERI ÉS TIZEDUTASÍTÁS 

A XVI. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBŐL1 

Élelemelosztás és tizedszedés Murányban 

A közelmúltban jelent meg egy forráskiadvány, amely a királyi Magyarország 27 
uradalmáról, köztük a murányi uradalomról (Murán, ma Szlovákia) vonatkozóan 
közöl öt udvarbírói utasítást.2 Jelen közlemény egy élésmesteri, valamint egy ti-
zedutasítás közlésével teljes körűvé teszi az ismert, a murányi végvár ellátásával 
kapcsolatos utasítás jellegű források sorozatát. Mindkét forrás több szempontból is 
érdemes a közzétételre, jól kiegészítik illetve jobban érthetővé teszik a közölt mu-
rányi udvarbírói utasításokat, ugyanakkor az élésmesteri utasítás egyedisége is in-
dokolja a közlést, mivel 155l-es megalkotása a magyar végvári rendszerben a 
várakban működő élésmesterek tekintetében az elsők közé sorolható.3 

A két utasítás közlését az is indokolja, hogy bár két jelentős kormányzattörténe-
ti munka is ezek alapján írt le fontos koraújkori kamarai tisztviselői feladatot, illet-

1 A tanulmány a Magyar Ösztöndíj Bizottságtól kapott, a bécsi Collcgium Hungaricumban el-
töltött ösztöndíj segítségével készült. Köszönettel tartozom Kis Péternek, aki az élcsmestcri 
utasítás összeolvasásánál és fordításánál segítségemre volt. 

2 XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és 
ellenőrei részére. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Kenyeres István. A szerkesztés-
ben közreműködött: Kis Péter. Munkatársak: Babcsányi István, Ligeti Zsuzsa, Sarusi Kiss 
Béla. Bp., Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 2002. (a továbbiakban: Kenyeres, 
Utasítások) 471-509. p. 

3 Ember Győző szerint Murány esetében van tudomásunk az első élésmesteri utasításról. Ember 
Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzésig. Bp., 1946. (A to-
vábbiakban: Ember: Közigazgatástörténet) Két évvel későbbről ismert és már kiadásra került a 
kassai élésmester 1553-ban kelt utasítása. Kárffy Ödön: A kassai élelmezési biztos utasítása 
1553-ból. In: Történelmi Tár 1903. Szerk.: Komáromy András. 471-474. p. A szakirodalomból 
több tizedutasítás is ismert: Nagy Gyula: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor-, és 
báránytizedszedők részére 1571-1605. In: Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 4. (1897) 
15-34. p. és Ks [Komáromy András]: Királyi bor tizedszedők utasítása 1597 évből. In: Történel-
mi Tár Új. foly. 12. (1911) 479-480. p. A Magyar Országos Levéltárban (= MOL) több fondban 
is őriznek tizedutasításokat, mindenekelőtt a Magyar Kamara Archívumában (= MKA) a 
Rcgesta Decimarum E 159 (= E 159) és a Divcrsac instructioncs E 136 (= E 136) sorozatokban. 
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ve a tizedutasítás kapcsán az egész tizedszedési folyamatot, mégsem merítették ki 
teljesen a forrásokban rejlő lehetőségeket.4 

Murány vára Gömör vármegye északi részén, a Murány patak mellett, a Cigán-
ka nevü hegy csúcsán található. A várat IV. Béla építette, de a XIV. század elején 
már romos állapotban volt. Zsigmond király 1435-ben a pelsőci Bebek családnak 
adományozta a füleki és jolsvai várakat és uradalmakat, ekkor említik először a 
jolsvai várhoz tartozó murányi vámot, és azokat az uradalmi falvakat, amelyek ké-
sőbb is Murányhoz tartoztak. 1460-ban a vámosi Bebekeké lett az uradalom, majd 
1470-ben került a Szapolyaiak kezére. Szapolyai István azután familiárisának, 
Tornallyai Jakabnak jutatta. Tornallyai Jakab halála előtt kiskorú fia, János gyám-
jának Basó Mátyást, régi familiárisát, murányi udvarbíráját jelölte ki. Basó Mátyás 
a kettős királyválasztás után bekövetkező zűrzavaros helyzetet kihasználva Mu-
rány várából Gömör megyét és az egész Szepességet katonáival „uralta" és foszto-
gatta, aminek következtében 1548-ban törvényt hoztak az erőszakoskodások meg-
fékezésére (1548: 48. tc). Ennek következményeként 1549 nyarán Niklas Gráf zu 
Salm királyi főhadparancsnok (1546-1550) vezetésével spanyol és német zsoldo-
sok, valamint Bebek Ferenc nemesi csapatai Murányt elfoglalták és Basót főbb tár-
saival együtt felakasztották. 

Murány 1549. augusztus 15-től a század folyamán végig királyi kézen volt. 
1550-ben I. Ferdinánd Dominics Gáspárt kapitánnyá, Feigel Pétert pedig udvarbí-
róvá nevezte ki. Dominics 1557 márciusában kérte elbocsátását a kapitányi beosz-
tásából, utóda Maskó Menyhért lett, ő korábban a közeli Végles társkapitánya volt. 
Maskót 1559. június 27-én udvarbírónak is kinevezték, ezzel egyesítették a két 
tisztet. Maskót 1584-ben mindkét tisztségében Julius Herberstain követte, aki a 
meglehetősen kiterjedt és szerteágazó Herberstein család osztrák, ún. idősebb ágá-
hoz tartozott. 

Hadászati szerepének csökkenése miatt — Fülek 1594-ben ismét keresztény 
kézre került —, Murány várát és uradalmát 1602. március 8-án Julius von Her-
berstein kapta zálogba, hamarosan (1602. április 26-án) azonban Hans Jacob von 

4 Ember Győző egyértelműen utalt arra, hogy a Caspar Khölcr részére kiadott utasítás alapján 
írta le, hogy hogyan működött a XVI. században egy végvári élésmester. Ember: 
Közigazgatástörténct 274-275. p. Ila Bálint gyakran idézett tanulmányában pedig több helyütt 
is (erre való utalás nélkül) észrevehető, hogy a most közölt tizedutasítást használta a tizedszc-
dők feladatának leírásakor. Ila Bálint: A dézsma adminisztrációja. In: Levéltári Közlemények. 
18-19. (1940-1941). 223-249. p. (a továbbiakban: Ila, Dézsmaadminisztráció) itt 237-239. p. 
A bevezetőben nem foglalkozom az clcsmcstcri utasításban két pontban szabályozott ítélkezé-
si, joghatósági kérdéskörrel, mivel ennek elemzéséhez nemcsak az udvarbírói, hanem a kapi-
tányi utasításokat is be kéne vonni a vizsgálatba, 



Rottal szendrői főkapitány és prefektus számára adtak ki záloglevelet a murányi 
uradalomra. Murány 1609-től már Széchy Tamás, majd pedig fia, Széchy György 
zálogbirtoka. Murány Széchy György leányának, Máriának révén került 1644-ben 
férje, Wesselényi Ferenc birtokába. 

A végvárrendszer kiépüése szempontjából a vár 1549-ben történő királyi kézre 
kerülése nem tekinthető fontos fejleménynek. Muránynál mind hadászati mind 
gazdasági szempontból jelentősebb vár több is volt ekkor még végvárrendszerben. 
Történeti vizsgálata mégis — vagy talán éppen ezért —jelentős eredményeket 
hozhat a végvárigazgatás kiépülése tekintetében. A vár (viszonylag korai) Habs-
burg kézre kerülése és a gazdag forrásadottság lehetőség ad arra, hogy Murány pél-
dáján folyamatában figyelemmel kisérjük a Habsburg katonai és gazdasági igaz-
gatás kiépülését. Ha ennek fényében tekintünk azokra az utasításokra, amelyek 
már a várigazgatás kiépülésétől kezdve rendelkezésünkre állnak, akkor azok nem-
csak helytörténeti jelentőséggel bírnak. 

A murányi vár élelemellátásáról összefoglalóan a következőket mondhatjuk el.5 

A katonaság ellátását jórészt Gömör megye bérelt egyházi tizedéből oldotta meg a 
vár gazdasági személyzete, a húsellátás biztosításához szükséges nagy mennyisé-
gű marhahúst külső forrásból, az egyre csökkenő mértékben érkezett készpénz se-
gítségével biztosították. Mivel a vár egy magas hegy csúcsán épült, nagyobb tele-
pülés is csak jelentős távolságban volt, ezért a napi kb. 150 db kenyér, 60 kg hús és a 
kb. 430-540 liter sör elkészítéséről, feldolgozásáról a várban működő pékség, mé-
szárszék és sörfőző gondoskodott. A katonák fej adagja magas hús, kenyér és sörfo-
gyasztást feltételezne, azonban saját fogyasztásukon felül gondoskodniuk kellett a 
várban tartózkodó családjuk ellátásáról is, így kénytelenek voltak a megegyezéses 
mennyiségen felül is élelmet vásárolni. A várban alkalmazott élelemellátási rend-
szer lényege az volt, hogy a vár magas rangú tisztviselői, a központi kormányszer-
vek képviselői, a helyben vizsgálatot folytató bizottságok és a katonák megegyez-
tek a résziikre kiosztott élelem mennyiségéről és annak értékéről. Az elfogyasztott 
élelem értékéről elismervények születtek, amely elismervényeket összesítettek, 
és/vagy a helyben vizsgálatot folytató biztosok számoltak el a katonákkal, vagy és 
a hadifizetőmesternek adták át, aki zsoldfizetéskor írta jóvá azokat. A rendszer azt 
eredményezte, hogy a Habsburg kormányzatnak — az időszaktól függően — 
30^40%-kal kevesebbet kellett fordítania a katonák zsoldjára, mint amennyit a 

5 A vár élclcmcllátásával külön tanulmányban foglalkoztam: Sarusi Kiss Béla: A murányi vár 
ólclcmcllátása a 16. század második fclcbcn. In: Végvár és ellátás. Szcrk.: Pctcrcsák Tiva-
dar-Bcrccz Mátyás. Eger, 2001. (Studia Agricnsia 22.) 237-276 . p. (A továbbiakban: Sarusi 
Kiss, Élelemellátás.) 



központi előirányzatok tartalmaztak. Az élelemellátás megfelelő volt, nagyobb za-
varok nem keletkeztek. 

Ennek az élelemellátási rendszernek a kezdete az alább közölt élésmesteri utasí-
tás illetve az élésmesteri poszt létrehozásához köthető.6 A vár királyi kézre kerülé-
se után, a gazdasági szervezet élére Feigel Péter udvarbíró került, aki 1550-es 
kinevezésétől, 1551 november 5-i távozásáig, az uradalom gazdasági szervezeté-
nek, személyzetének felügyeletét, a Gömör megyei tizeddel kapcsolatos teendő-
ket, valamint az élelemellátás napi feladatait látta el. A kamara ezt követően az 
élésmesteri és az udvarbírói posztot szétválasztotta és 1551. november elsején 
Caspar Khöler személyében élésmestert nevezett ki Murányba.7 A feladatok szét-
választásának az volt az értelme, hogy ettől fogva az udvarbírónak kellett az élel-
mezés alapanyagairól gondoskodnia, olyan összetételben és mennyiségben, 
ahogyan azt számára az élésmester meghatározta. Az élésmester az udvarbírótól 
átvett alapanyagokból a neki beosztott személyzet segítségével az élelmet előállí-
totta, raktározta, a meghatározott személyeknek szétosztotta és ezeket a munkákat 
pontosan adminisztrálta. 

Caspar Khöler élésmester 1554. szeptember 3-án halt meg, haláláról Werner 
György értesítette a Magyar Kamarát. A levél mellékleteként a felső-magyarorszá-
gi jövedelmek igazgatója becsatolta Khöler korábbi utasítását, annak érdekében, 
hogy az utód kinevezésénél ezt vegyék figyelembe.8 A következő élésmester Sze-
pesi Gergely volt, akinek tevékenysége 1558. február 6-ig tartott, amikor is a várba 
érkező várvizsgáló bizottság elbocsátotta. A bizottság ugyanekkor Kiszel Péter ud-
varbírót bízta meg az élésmesteri feladatok továbbvitelével. Segítségül ehhez 
Patók Mátyás számvevőt adta.9 Az 1551. november 1. és 1559. július 6. között 

6 Bár a murányi vár számadáskötctébcnaz 1550-1551-cs elszámolásokban Sigmund Wilpacher 
neve fordul elő több esetben is, mint aki az élelemellátás körüli feladatokat végezte, mivel az 
1550-es udvarbírói utasítás nem említ élésmesteri posztot, ő még más keretek között végezhet-
te munkáját. MOL MKA E 554 Városi és Kamarai iratok. (= E 554) Fol. Lat. 1275. „Magistcr 
victualium arcis Muran"-ként említi, az egri vár 1549. február 5. -december 16. közötti szám-
adása. MOL E 554 Fol. Lat. 2128. I. fol. 36r. Ekkor 22 hordó (214 köböl 2 pint) bort küldtek 
Egerből Murányba. Köszönettel tartozom Kenyeres Istvánnak, aki közölte velem ezt az adatot. 

7 Hivatalba lépésekor inventárium is készült, melyben Fcigcl Pétertől átvett felszerelést, vala-
mint élclcmkészletct vették számba. MOL MKA E 156 Urbaria ct Conscriptiones (= E 156) 
1551. november 5. Az itt, illetve az utasításában, a Koler nevében szereplő „Schweidnitz" vá-
ros az azonos nevü hercegség központja volt Sziléziában. Minden bizonnyal innen származott 
a murányi élésmester. 

8 MOL MKA E 554 Fol. Lat. 1274. Werner György 1554. szeptember 12-én kelt levele. 
9 Illéssy János\ Várvizsgálatok 1557-1558-ban. In: Hadtörténeti Közlemények 1 . (1894) 

57-95., 216-241. p. itt: 234-235. p. 



Murányban az élelmezési gyakorlat az alább közölt utasítás alapján működött. 
(Szinte bizonyos, hogy Szepesi Gergely, valamint Patók Mátyás is ezt, vagy ennek 
kissé módosított változata alapján tevékenykedett.) 

Az élésmesteri utasítás lényege az volt, hogy szétválassza azokat a feladatokat, 
amelyek az élelem beszerzése és kiosztása kapcsán alakultak ki. (1550-1559 kö-
zött a kapitányi posztot is külön személy látta el.) Ezt egy teljesen modern igazgatá-
si gyakorlatnak vehetjük, azonban sok tekintetben Murány (mondhatnánk az egész 
magyarországi végvárrendszer) helyzete erre még nem volt érett. Valószínűleg a 
legnagyobb gondok mindig is a hatásköri problémák miatt adódtak a murányi tiszt-
viselők között. Ki a felelős, ha a katonák élelmezésében zavar keletkezett? A kapi-
tány, aki esetleg nem vett részt a jövedelmek behajtásában? Az udvarbíró, aki nem 
adott át elegendő mennyiségű lisztet az élésmesternek a kenyérsütésre? Vagy ép-
pen az élésmester sikkasztotta el a rábízott pénzt és terményt? Az élelmezési rend-
szerben ugyanakkor mindig az az ellentét feszült, hogy a várhoz tartozó urada-
lomból nemhogy a katonák zsoldját, de még élelmét sem lehetett előteremteni, 
ezért mindig is csak külső segítségből lehetett az élelmezést megoldani. Az élés-
mesteri utasítás azonban azért is érdekes, mert a későbbi udvarbírói utasítások, il-
letve a vár számadásainak tanulsága szerint az 1551 -es utasítás alapján működött a 
murányi élelemellátási rendszer a XVI. század folyamán. 

A vár élelemellátását alapvetően meghatározó gömöri tizedet 1550-től a Ma-
gyar Kamara, megalakulása után pedig a Szepesi Kamara az esztergomi érsektől 
bérelte a vár ellátására. Az udvarbírói utasítások tizedszedésre vonatkozó szabá-
lyozásaijói mutatják a tizednek mind jelentősebb szerepét Murány ellátásában, il-
letve azt, hogy a kamarai igazgatás mind többet tudott a tized behajtásának gond-
jairól. Feigel Péter udvarbírói utasításában (1550) még egyáltalán nem esik szó, 
Kristán Balázs utasításának—aki 1551 -tői állt az uradalom élén —, csak a 9. pont-
ja tesz említést általánosságban a tizedről.10 Az 1559-től az uradalom élén álló 
Maskó Menyhért első prefektusi utasítása, amely lényegében Feigel utasításával 
egyezett meg, a tizedről már két pontban is rendelkezett (a 6. pont a., és b., kiegészí-
tései). Itt említik először azt, hogy Murány ellátására bérlik az esztergomi érsektől 
Gömör megye és más helyek tizedét. Itt találkozunk azzal a ponttal is, miszerint 
pontos számadásokat kell vezetnie, amelyekből ki kell derülnie, hogy mennyi a ti-
zed és a beszedett mennyiségért mennyit kell fizetni: „ ...illis certam et liquidam 
rationem tenere debeat, ut sciatur quottannis clare quantum perceptum et quidpro 

io Kenyeres, Utasítások 481., 485. p. 



decimis illis solvendum sit. 1 Maskó Menyhért 1574-ben született újabb utasítása 
már nyolc pontban (11-18.) foglalkozik a tizeddel.12 Valószínűleg azért ilyen rész-
letesen, mert az 1550-től eltelt időszak tapasztalatai alapján a központi hatóságok-
nál a tizedszedés minden részletét ismerték már. Ezért hangsúlyozta az utasítás, 
hogy nagy figyelmet kell fordítania a tizedelt gabona összegyűjtésére, tárolására és 
a helyben készített jegyzékek összeállítására. Szabályozta azt is, hogy kiktől mi-
lyen címen és menyit lehetett behajtani. Ezek a pontok már nagyon sokban meg-
egyeznek a most közölt tizedutasítással, azonban egy nagyon fontos dologban 
többet, egy másikban pedig mást tartalmaznak, mint az 1574-es prefektusi utasítás, 
amelyből először értesülhetünk arról a gyakorlatról, hogy azokról a hódolt terüle-
tekről, amelyek a tizedszedők számára nem voltak elérhetőek, csak a települések 
bíráit kellett behívniuk és azok eskü alatti bevallásuk alapján írhatták össze a falu-
juk termését és a tizedköteles mennyiséget. Az ellentmondó pont pedig a tizedsze-
dők kiválasztására vonatkozik. Az 1574-es prefektusi utasítás szerint a tizedszedőt 
a prefektusnak kellett kiválasztania. Omány és Pápocsi tizedszedők alább közölt 
utasításának első pontja ugyanakkor azt rögzíti, hogy őket a Szepesi Kamara vá-
lasztotta feladatuk elvégzésére, a kapitánnyal pedig csak a katonai kíséret, vala-
mint az átadott gabona számadásai miatt kellett megegyezniük. (Erre a részletre 
később térek ki.) A Maskó Menyhért után következő prefektus, Julius von 
Herberstein 1584-es utasításában már megtalálhatjuk az összes olyan lényegi pon-
tot, amely az előző két utasításban is szerepel. 

Van azonban egy lényegi részlet, amely mindhárom utasításban eltér egymás-
tól: 1574-ben még Gömör megye teljes tizede Murányhoz került, 1583-ban azt lát-
juk, hogy a tizednek csak a fele, 1584-ben pedig a tized háromnegyede tartozott 
Murányhoz. A fennmaradó részt mindhárom esetben a tizedszedőknek á szendrői 
udvarbírónak kellett átadniuk. 

A tized felhasználásáról lényegében a Szepesi Kamara, illetve elődje a felső-
magyarországi királyi jövedelmek igazgatósága döntött.13 Egyes végvárak eseté-
benjelentős szerepe volt a szokásjognak is. Ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy 
Murány sokáig attól függetlenül kapta a gömöri tizedet teljes egészében, hogy arra 
mindig teljes egészében szüksége volt. A gömöri tized felét az 1550-1572 közötti 

11 Uo. 478. p. 13. jcgyz. A tized bcrlctösszcgeről — mivel a bérlés nem a prefektusok feladata 
volt — egyetlen udvarbírói vagy prefektusi utasításban sem esik szó, ugyanakkor más forrá-
sokból tudjuk, hogy annak összege az 1550-cs években még 200-250, 1557-ben 430, később 
1000-1200 forint volt. Sarusi Kiss, Élelemellátás 262. p. 

12 Kenyeres, Utasítások 492^193., 498-499. p. 
13 Szűcs Jenő: A Szepesi Kamarai Levéltár. Bp., 1990. (A továbbiakban Szűcs, Szepesi Kamara.) 

44. p. 



időszakban csak 1554-ben és 1565-ben rendelték máshová — valószínűleg Szend-
rőre —, de egészen 1580-ig,14 amikortól már Szendrő rendszeresen részesült a 
gömöri tizedből, meghagyták Murány ellátására. A gabonadézsma azonban min-
dig is nagyobb mennyiségű volt, mint amennyit a várban kenyérsütésre fordítottak. 
A feleslegből rendszerint sört készítettek, amellyel a vár német katonáit látták el. 
Mivel a sörfőzés és fogyasztás jelentősége mindkét prefektus számára egyértelmű 
volt, nyilvánvalóan arra törekedtek, hogy minél nagyobb részben jusson a gömöri 
tized Murányra. Ezt láthatjuk akkor, amikor Maskó korábbi utasításához képest 
külön kiemelik, hogy Gömör megye egész tizede Murányhoz tartozik. Utóda, 
Herberstein, hivatalának átvételére előtt, többek között az Udvari Kamaránál próbál-
ta elérni, hogy minél nagyobb rész kerüljön a gömöri tizedből Murányra.15 Ez sike-
rült is, mert az 1583-as tizedutasítás után egy éven belül kelt prefektusi utasításában a 
kamara már azt rögzíti, hogy csak negyedrész kerüljön a szendrői udvarbíróhoz. Ez 
az arány legalább 10 éven keresztül megmaradt, 1593-ban még biztosan Va-á-cú 

arányban osztozott Murány és Szendrő.16 Fülek 1594 -es visszavétele után azonban 
azt láthatjuk, hogy már nemcsak Szendrő re hanem Fülekre is átirányítanak a gömöri 
tizedből 'A-A-ed arányban a gömöri tizedből.17 A tized egy részének Murány tói való 
elvételét az okozhatta, hogy a szendrői vár katonaságának ellátásának megoldásáért 
ugyanúgy küzdött a szendrői kapitány, illetve udvarbíró a Magyar Kamaránál, mint 
murányi kollégájuk. A kamara pedig éppen az erőviszonyok vagy a termés mennyi-
ségének mérlegelése után módosíthatta a tized elosztásának arányát. 

Maskó, illetve Herberstein valószínűleg azért törekedtek arra, hogy az utasítás-
ban minél nagyobb arányban rendeljék a tizedet Murány ellátására, mert ezt köve-
tően már hivatkozhattak utasításuk uralkodói szintű meghagyására — nagyobb 
erejére — a Magyar Kamarával szemben, ha az a tized egy részét máshová kívánta 
rendelni. Erre példa Julius Herberstein levele szolnoki Horváth János Gömör me-
gyei tizedszedő részére. A murányi prefektus véleménye szerint a kamara Horváth 
János részére tévesen adott ki olyan utasítást, miszerint a gömöri tized fele tartozik 
Murányhoz.18 Hivatalba lépésekor ugyanis az uralkodó adott számára olyan utasí-

14 Az 1580-as tizcdclszámolásban szerepel először, hogy a tized felét Szcndrőre irányították. 
MOL E 159 Gömör megye (9658. tekercs) l . f úzc t fo l . 16, 2. füzet fol. 14, 3. füzet fol. 18. stb. 

15 Östcrrcichischcs Staatsarchiv, Wien (= ÖStA) Finanz und Hofkammer Archiv (= HKA) 
Hoffinanz Protokollc Bd. 175. 1584. fol. 238. május 17. és fol. 251. június 19. 

16 MOL E 159 Gömör (Filmtár: 9651. tekercs) 1593-as év. 
17 Uo. 1594-cs év. 
18 Uo. 1586/2 d fűzet fol. 660. Murány, 1586. május 31. ,,...es wiert glechwoll in Eur 

Insrtruction vermelt, dass der halb zehet auf'Murán und der halb gen Sender gehört wiert sich 
hier Innen die Cammer gezert habén, dann zu meiner Einsetzung von Ir Mat diser Zehet in 



tást, miszerint Szendrőre a tizednek csak lA részét kell adni, ezért ő nem egyezett 
bele a tizedarány csökkentésébe. 

Sem a prefektusi utasítások, sem a tizedutasítás nem tér ki arra, hogy a tizedet ki 
és mikor szállította be a várba. A jobbágy nem volt köteles a rá kivetett tizedet bár-
hová is szállítani, ezért azt az uradalomnak saját erejéből kellett megoldani: rend-
szerint három fuvaros szolgált a várnak, akiknek heti 75-75, illetve 50 dénár fizetés 
járt munkájukért.19 

A közölt utasítást a gabonatized behajtására adták ki, de a tizedszedőknek a ga-
bona mellett a méhtizedet is adminisztrálniuk kellett. A fennmaradt 1583-as tized-
jegyzékekben a raj váltságot a kereszténypénzzel együtt tüntették fel. Gömör 
megyében bortizedet és juhtizedet is szedtek, de csak a letelepedett lakosoktól. A 
megyében élő rutének és más szláv etnikumok, akik részben más vallásuk, részben 
letelepedési kiváltságaik miatt XVI. században nem fizettek tizedet, jórészt hegyi 
falvakban, pásztorkodásból éltek. Váltság fejében nemezt, sajtot, hevedert vagy 
esetleg némi készpénzt fizettek. Ezeket a népeket csak akkor vonták a tizedköteles 
adózók közé, amikor a pusztuló nép helyébe a falvakba költöztek.2" 

A szendrői udvarbírák részére kiadott utasításokból21 csak arra lehet következ-
tetni, hogy a gömöri gabonatized (valamint néhány más borsodi kerület tizede) 
Szendrőre volt rendelve.22 (Mint fentebb láthattuk, a gömöri tizednek csak egy ré-
szét rendelhették Szendrőre.) Krasznahorka esetében is tudjuk, hogy tizedeket ren-
deltek ellátására.2"' 

Érdemes figyelmet szentelnünk a tizedszedők személyére is. A tized bérlése és 
felhasználása ebben az időben már a királyi kamarai szervek, illetve a királyi vég-
várak hatáskörébe tartozott. A közölt utasításban szereplő személyek a megyei ne-

allem die drey ThaiI hieher und nur der viertel Thail gen Sender Tepputiert worden, da Ir 
dann vom der Cammer soliches nit erinndert weret worden negst Irs die Cammer berichten, 
dann lch mier in diesem oder andern nichts entziehen lasse." 

19 Sarusi Kiss, Élelemellátás 273-274. p. 
20 lla Bálint: Gömör megye. A megye törtenete 1773-ig. I—IV. köt. I. köt. Bp., 1976. (a további-

akban: Ha. Gömör I.) 228-229. p. 
21 Ursinus Ferenc szendrői udvarbíró Kassán, 1567. november 7-én kiadott utasítását kapták meg 

minimális változtatással utódai közül Erhard Saucr szendrői cs szádvári udvarbíró (Kassa, 
1576 április 18-án), valamint Sori Pál (1577 októbere előtt), illetve 1578. május 28-án Fridcrik 
Saucr szendrői udvarbírók. Kiadva: Kenyeres, Utasítások 608-627. p. 

22 „adpraesidium Zendreoviensem ... proventus decimales ordinatos esse in frugibus comitatus 
Geomeorfiensis], processum Kaza cum Varbo, Kisborsod, Zendreovelgiit, Thorna, Hagy (?) et 
Arllo (?)" Ezt a szövegrészletet később, 1567 után szúrták be. Uo. 621. p. 50. jegyz. 

23 A Szepesi Kamara utasítása Soklyóssy István krasznahorkai udvarbírónak. 1 569. január 11. 
Az utasítás jórészt a szendrői utasítás átvétele. Kenyeres, Utasítások 345-356. p. 



mesek közül kerültek ki.21 Az utasításunkban említett Omány János és Pápócsi 
László is a gömöri kis-, illetve középnemesek közé tartoztak, mindkettejük neve 
gyakran fordul elő a megye közgyűlési jegyzőkönyveiben. Az Omány családnak 
1549-ben Felsőrecskén és Harkácson volt birtokuk, de Omány Jánosnak 1579-ben 
talán Filléren is, a Pápocsi családnak 1549-ben Pápocson, de László az 1570-es 
évek második felében a megye nyilvánosságát felhasználva tiltott el jobbágyokat a 
valószínűleg birtokához tartozó Orgovány, Kecső és Lapsa határainak élésétől.23 

A megyei gabonatized behajtásában Papócsi Lászlónak már lehetett tapasztala-
ta. Erre abból lehet következtetni, hogy 1573-ban valamint 1575-1577-ig Papócsi 
Mátyás neve tűnik fel a tizedjegyzékekben tizedszedőként (sajnos nem minden év-
ből maradtak meg a jegyzékek, így az is lehet, hogy a felsorolt négy éven kívül 
máskor is szedett be tizedet a megyében).26 Ő valószínűleg hozzátartozója lehetett, 
aki mellett Papócsi László valószínűleg segédkezhetett. Feltűnő az is, hogy ugyan-
azt a feladatot, a murányi kerület gabona tizedének adminisztrálását végezte mind-
két Pápocsi. Bár kettejük számára adták ki az utasítást, az 1583-as gabona tized-
jegyzéket kerületenként külön-külön jegyezték. 

A murányi udvarbírói utasítások és a most közölt tizedutasítás összehasonlítá-
sakor a tizedszedés egy eddig fel nem ismert részletére is fény derül, miszerint a ti-
zedszedés rendszere kettős volt. Ila Bálint a tizedszedőkről azt jegyezte meg, hogy 
azok hol a megyei nemesek, hol a Murányban szolgáló katonák közül kerültek ki.27 

Az 1581 -bői és 1582-ből fennmaradt Gömör megyei tizedjegyzékek alapján azon-
ban egyértelmű, hogy a dézsmálást egyszerre két-két, egymást is ellenőrző tized-
szedő páros végezte. Ezekből az évekből mindegyik tizedkerületről két-két jegy-
zék készült, illetve maradt ránk. Tornay Mátyás a vár alatti kastély vajdája Balog, 
Ajnácskó és Gede, valamint Murány és Ratkó,2x Matthias Kraus alkapitány pedig 
Krasznahorka valamint Putnok tizedkerületeit dézsmáltatta,29 előbbi Johannes 
Lupus (talán Farkas János?), utóbbi Poniczky Jakab írnokok segítségével. Ugyan-
ekkor Marcelli János és Zákányi István tizedszedők jegyzéke is fennmaradt ugyan-

24 Ila, Dézsmaadminisztráció 234-235. p. 
25 A kct személy birtokaira: Maksay Ferenc. Magyarország birtokviszonyaia XVI. század köze-

pén. Bp., 1990. (a továbbiakban Maksay, Birtokviszonyok) 343. p. Peres ügyeikre: Tóth Péter: 
Gömör vármegye közgyűlési jegyzökönyveinek regesztái. Miskolc, 1996. 1713. 1548. 1707. 
és 1923. rcgcszták. 

26 MOL E 159 (Filmtár: 9657. tekercs). 
27 Ila, Dczsmaadminisztráció 234-236. p. 
28 MOL E 159 84. cs. 1581/1. fűzet fol. 1-22. és 1581/5. fűzet fol. 133-162. 
29 Uo. 1581/2. fűzet fol. 23-38. és 1581/4. tüzet fol. 114-132. 



ezekről a kerületekről.30 A tizedszedő katonai párosairól azt kell megjegyezni, 
hogy egyikük általában a vár alatti kastély parancsnoka volt (vajdának nevezik 
őket), másikuk pedig a vár egyik tisztje (alkapitány vagy tizedes). Ugyanakkor 
Hans Haufensteiner egyszerű zsoldosként jegyzi az 1569-es tizedjegyzéket. O va-
lószínűleg írástudásának köszönhette megbízását.31 

A tizedszedés kettős rendszerében találjuk meg a magyarázatot arra a fentebb em-
lített ellentmondásra, ami a tizedszedőknek, illetve a vár prefektusainak kiadott uta-
sítások között feszül. Mindkét utasítás mást állít a tizedszedők kinevezéséről. Láttuk, 
hogy a Szepesi Kamara is választott tizedszedőt — ők általában a gömöri kisneme-
sek közül kerültek ki —, és a murányi prefektus is választott egy tizedszedő párost, 
akik azonban a vár katonái közül kerültek ki. Ez a rendszer már az 1570-es években is 
működött, 1573-ban Nagy Mihály, a kastély vajdája, valamint Pongratz Hagen, a vár 
alkapitánya a katonai páros, és Pápocsi Máté lehetett a kamara kinevezettje, aki 
ugyanazokról a kerületekről nyújtott be tizedelszámolást a kamarának.32 

Nem hagyhatom szó nélkül a tizedszedés területi vonatkozásait. Bizonyos, 
hogy a XVI. század második felében nem nyúlt túl Gömör megye közigazgatási 
határain a tizedelés. Sokkal bonyolultabb kérdés azonban az egyes falvak fel- illet-
ve eltűnése a tizedjegyzékekben, valamint a közölt utasítás függelékében, hasonló-
képpen a megyén belül kialakított tizedkerületek helyzete. Az egri püspökséghez 
tartozó megyéket, illetve a megyékben található településeket — a tizedelés miatt 
— az úgynevezett Liber Sancti Joannis elnevezésű kötetben tartották számon.33 

30 Uo. 3. fűzet (fol 39-113. A jegyzékek biztosan nem egymás másolatai, azokat eltérő dátumai 
és szerkezettel készítették; Matthias Kraus jegyzékében bár a falvak valamint a személyek 
sorrendje általában megegyezik, de kihagyta a falvak bíráit és a zsellérek felsorolását. A rész-
összeadások is különbséget mutatnak. 

31 Haufensteiner személye különösen érdekes. Sorsát az 1610-cs évekig lehet nyomonkövetni, 
példája azt mutatja, hogy egy egyszerű idegen zsoldos is képes karriert befutni a végvárrend-
szerben. Ekkor még tizedszedő, később a polunkai tarisznyavár parancsnoka, majd adózási ki-
váltságot kapva letelepedik Murányban. 

32 MOL E 159 (Filmtár: 9657. tekercs). 1573-as év 1-5. fűzetek. Az, hogy ez nemcsak murányi 
sajátosság arra a következő adatunk van: I. Rudolf a Szepesi Kamarának több ügyben, közöt-
tük: mivel a bérelt tizedekből vannak a végvárak legnagyobb bevételei, de az udvarbírók által 
kiküldött dccimátorok nemcsak hogy károsan működnek, hanem a népet is sújtják, ezért a fő-
kapitánynak megparancsolták, hogy a dccimátorok mellé alkalmas embereket küldjön ki, akik 
mindent rcgcsztumba vesznek és figyelik a tizedelést, majd beküldik az illető kapitánynak a 
rcgcsztumot, hogy lássák mennyi jövedelemre számíthat ténylegesen a vár, ezeket a kapitá-
nyok majd továbbküldik a kamarának. ÖStA HKA Gcdcnkbüchcr Ungarn Bd. 397. fol. 
536r-539v. 1582. november 9. Az adatért Kenyeres Istvánnak tartozom hálával. 

33 Ila, Dézsmaadminisztráció 243. p. 



Bár Gö- mör megye az esztergomi érsekséghez tartozott, de mivel a kamarai igaz-
gatás Alsó- és Felső-Magyarország között úgy húzta meg a határt, hogy Gömör 
Felső-Magyarországhoz tartozott, így a tizedszedés miatt a Szepesi Kamaránál a 
kötetről készült másolatokba már Gömör megyét is bevették. A tizedutasítás végén 
jegyzékbe vett 169 település első látásra kevésnek tűnik: 1549-ben a dikajegyzék 
szerint 275 település, de az 155 l-es tizedjegyzékben is — amelybe nyilvánvalóan a 
fent említett nyilvántartásból gyűjtötték össze a falvakat — 235 település volt a 
megyében.34 Mivel ez a 169 település a megye egész területét lefedi, nyilvánvalóan 
azok nemcsak a murányi kerülethez tartoztak."'" (A tizedutasítás szerint a két tized-
szedőt a murányi districtus tizedelésére választották.) 

A gömöri tizedkerületek meghatározása azért nehéz, mert a forrásokban feltűnő 
települések, illetve a tizedkerületek változtak. Ila Bálint szerint Gömörben hat-hét 
tizedkerületet alakítottak ki. Ezek a következők voltak: putnoki, serkei, balogi, 
murányi, csetneki, rozsnyói és ratkói. (Olykor krasznahorkai és sajógömöri kerüle-
teket is említenek.) 

A tizedjegyzékek, valamint a közölt utasítás függeléke szerint a murányi kerület 
valójában a Gömör megyei tizedet jelenti. Megfigyelhető, hogy a kamara által ki-
választott tizeszedők jegyzékein szerepel a „murányi kerület" elnevezés. Ok egész 
Gömörre kapták megbízásukat, ugyanakkor a murányi prefektus által kinevezett 
tizedszedő katonák általában a járásoknak megfelelő területeket adóztatták. Ebben 
az esetben a murányi kerület azonban valóban egy kisebb járást jelentett. 

Gyakran fordult elő, hogy egy következő évben másik kerülethez csatoltak egy 
tizedkerület egy bizonyos részét. (1583-ban és 1584-ben a balogi kerületet a ratkói-
val, 1587-ben pedig a murányival együtt dézsmálták.) Elképzelhető, hogy éppen a 
dézsmás személye, vagy más szubjektív tényező határozta meg, hogy mely terüle-
teket tizedelték együtt. Erre utal az, hogy egy-egy évben egy kisebb terület egy na-
gyobb tizedkerület része, máskor pedig önállóan szerepel a jegyzékekben (pl. a 
serkei kerület, amelyet általában a balogi jegyzékbe vesznek fel). A gabona behaj-
tása esetében általában 5 -6 kerület tűnik fel rendszeresen, előfordul azonban az is, 
hogy a bortizedelésnél más tizedszedő, más tizedkerületben működik ugyanabban 
az évben, és előfordul az is, hogy a bortizedelés területe részben fedi valamelyik 
gabona-tizedkerület területét. 

Miért csökkent le 1583-ra ilyen mértékben a tizedköteles települések száma? 
Erre a murányi uradalom két, az utasítás előtt és után, a tizedszedéstől függetlenül 

34 Maksay, Birtokviszonyok 235. p. 
35 A tizcdkörzctckhcz tartozó települések száma: Balog 63, Ratkó 38, Krasznahorka 26 és 

Putnok 38. 



keletkezett urbáriumából kaphatunk választ. A murányi uradalom 22 településéből 
ugyanis 11 nem szerepel ebben az 1583-as jegyzékben (Helpa, Polonka, Sumjác, 
Telgárt, Vernár, Kisrőce, Lubenyik, Murány, Mnisány, Zdichava és Jolsva). Az 
első okot a falvak pusztulásában kell keresnünk. Az 1573-ban és 15 84-ben készült 
urbáriumok a murányi uradalomban 22 települést sorolnak fel.36 Az 1573-as össze-
írás szerint Lehota maior és Hosszúrét (Dluhaluka) puszta faluként szerepelnek ur-
báriumban, lakosaik a vár alatti kastélyba menekültek a töröktől való félelmük 
miatt. Lehota maior egyáltalán nem fizetett tizedet, valószínűleg Hosszúrét lakosai 
sem, de mivel őket Murány alatt sorolták fel, ezt nem lehet biztosan megállapítani. 
Kisrőce és Lubenyik teljesen elnéptelenedett földjeiket, legelőiket a szomszéd fal-
vak használták. 1584-ben Kisrőcét, Sumjácot, Hosszúrétet és Lubenyiket sorolták 
az elhagyott falvak közé. Murányról (pontosabban Murány aljáról) pedig azt je-
gyezték meg, hogy az 1574-ben bekövetkezett török pusztítás után a lakosok a vár 
alatti kastélyba (palánkba) költöztek és egyáltalán nem műveltek földet. 

A tizedköteles falvak lecsökkenésének másik oka a falvak vlachosodása volt. 
Az uradalom öt falva, annak ellenére, hogy a XVI. század második felében végig 
elkerülték a török hódoltatást, de mivel vlach településnek számítottak, nem kellett 
tizedet adniuk. 

Végezetül néhány szó a szakirodalomban a tizedutasításokról kialakított véle-
ményekről, a velük kapcsolatos elemzésekről. Véleményem szerint sokkal óvato-
sabban kell megítélnünk a XVI. században a dézsmaszedésre vonatkozó utasítá-
sokat, mint azt Ila Bálint tette. Ebben az időszakban ugyanis a középkori gyakorlat-
hoz képest jelentős változás következett be az egész dézsma-adminisztrációban, 
amelynek a török megjelenése és a tized kezelésnek katolikus egyháztól a világi 
közigazgatáshoz kerülése volt az oka. Mivel a tizedigazgatás ekkor a Magyar 
(1367 után pedig a Szepesi) Kamarához került, teljesen új keretek határozták meg a 
tizedszedés irányítását. Hozzá kell tenni azt is, hogy ez a kezdeti időszak a XVI. 
század végére, a XVII. század elejére lezárult, és a Habsburg kamarai igazgatás ek-
kortól már rutinszerűen kezelte a tizedigazgatást. Ezért is félrevezető, ha egy a 
XVII. században keletkezett tizedutasításból próbálunk következtetni a korábbi 
időszakban folytatott gyakorlatra.37 

36 Urbáriumok. XVI-XVil. század. Szcrk. ós a bcv. tan. írta: Maksay Fcrcnc. Munkatársak: Fel-
hő Ibolya, W. Bcrctzky Nóra, T. Polónyi Nóra. Bp., 1959. 895. p. Az 1573-as urbárium: 
313-329. p. az 1584-cs urbárium: MOL E 156 Fasc. 24. No. 31. 

37 Ila Búlinf. A dézsmajegyzékek mint a történeti statisztika forrásai. In: A történeti statisztika 
forrásai. Szcrk.: Kovacsics József. Bp., 1957. 82-118. p., az utasításokra vonatkozó fejezet: 
88-91. p. 



Bevezetőmben bár igyekeztem minnél több szempontot érvényesíteni a közölt 
források elemzésénél, mégsem térhettem ki minden részletre. Nemcsak a murányi 
utasítások, hanem a tizedjegyzékek, urbáriumok összehasonlításában is rejlenek 
még lehetőségek a további elemzésekre. 

FÜGGELÉK 

Az élésmesteri utasítás formai követelményeit illetően a bevezetőben említett uta-
sításkötetben alkalmazott közlési elveket alkalmaztam: a regeszták elkészítésénél 
az adott pont tartalmát röviden, tömören összefoglaltam, az utasítást értelemszerű-
en pontokra bontottam.38 Az átírásnál a humanista helyesírás szabályait követtem, 
a magyarnyelven írt kifejezéseket betűhíven átírtam. Minden rövidítést jelölés nél-
kül feloldottam. A hibás alakokat javítottam: Kivéve azokat a hibás alakokat, ame-
lyek a magyar kora újkori latinságban jellemzőek. A központozást a szöveg 
értelme szerint alakítottam át. A magyar gyakorlatnak megfelelően ' i-j ' eltérésnél 
egységesen a ' j ' - t használtam pl., iuxta =juxta stb. A tizedutasítás közreadásakor 
— mivel másolati példányról van szó és mivel a betűjelek szerinti közlés nem járt 
volna nagy haszonnal — az átíró, értelmező közlést választottam, csak a személy 
és helynevek esetében közlöm zárójelben az eredeti alakot. 

1. 

I. Ferdinánd király utasítása schweidnitzi Caspar Khöler murányi 

élésmester részére39 

Pozsony, 1551. november 1. 

[1.] Az uralkodó azzal bízta rá ezt a hivatalt, hogy becsületesen és szorgalmasan 
tartozik azt ellátni. 

38 A közlcsi szabályok részletesen: Kenyeres, Utasítások 83-88. p. 
39 A kéziratra azt a megjegyzést tették, hogy az utasításnak ez a példánya némileg ki van bővítve 

ahhoz képest, amit Kölcr Gáspár hivatalba lépésekor a szabályos utasítás helyett kapott. 
„Exemlpum hujus instructionis nonnullis additis locupletius est eo, quod dicto Caspari 
officium suum ingredienti pro forma quadam instructionis dátum fűit. " 



[2.] A hivatalba lépésekor a várban talált élelmet, vagy a később a bármi féle adó 
címén a várba szállítottakat, mindenféle kártól védje meg, és ami az ö illetékessé-
gébe tartozik, gondosan őrizze meg. 
[3.] Ami a katonák napi élelmezéséhez szükséges, vegye fel számadásába. A szét-
osztásban azon megállapodás szerint járjon el, hogy az élelem értékét a katonák 
zsoldjából vonja le. Erről a kapitánynak azt rendeltük, hogy minden más egyéb tar-
tozásuk előtt kell az élelem árát a katonák zsoldjából kiegyenlíteni4" 
[4.] Hogy az élésmesternek legyen ideje feladatai ellátására, megbízták sárosi 
Kristán Balázs udvarbírót, hogy gyűjtse össze, és az élésmester részére adja át azt 
az élelmet, amit tőle az élésmester kér. Ennek érdekében működjön együtt az udvar-
bíróval figyelmeztesse és értsen vele egyet, úgy ahogy hivatalaik összekapcsolása 
azt megköveteli, nehogy hiány legyen valamilyen élelemből. Mindig az uralkodó 
hasznát keresse. 
[5.j A katonáknak vagy másoknak készpénzért értékesített élelemről, valamint egyéb 
bevételekről, amelyek a várban értékesített dolgokból származtak, illetve amit az ud-
varbíró az élésmesternek átadott, kölcsönösen tartoznak egymással elszámolni. 
[6.J Gondoskodjon arról, hogy a bor, gabona, a hüvelyes termények, szalonna, és 
más egyéb tartalékok hanyagság, az időjárás vagy a hely alkalmatlansága miatt 
nehogy megromoljanak. Ha a tárlóhelyek kevésbé alkalmasak, azokat a kapi-
tánnyal és az udvarbíróval egyetértésben hozza helyre. A kapitánnyal tudatnia kell, 
hogy mennyi készlet van a várban és azokat milyen körülmények között őrzik, be 
kell engednie a kapitányt és az udvarbírót ezek megtekintésére. Kár vagy hiány ese-
tében a kapitány és az udvarbíró véleményének figyelembevételével köteles azt 
helyrehozni. 
[7.J Megfelelő minőségben és értékben ossza ki a már meghatározott vagy később 
meghatározandó áron a bort, sört. Gondoskodjon, hogy egyforma súlyú kenyerek 
legyenek. A húst is megfelelő mértékben mérje ki, úgy ahogy az eladásnál szokás. 
[8.J Az átvett és a kiosztott élelemnél egyaránt a bécsi mértéket használja, hogy 
egységesek legyenek számadásai. 
[9. ] Az élelemszétosztás ellátására két szolgát tarthat, ezenfelül pékeket, mészároso-
kat, kocsmárosokat és akiket alkalmazni kell, de csak megfelelő számban és minél ke-

40 A kapitány utasításának 13. pontja foglalkozott az élelmezés kérdésével. A várban lévő kato-
nák élelmét az udvarbíró vagy az élésmester („hoffrichter oder profánt verwalter") a szüksé-
ges mennyiségben teszi meg. Amikor a katonák részére a fizetés kiegyenlítése megtörténik, 
akkor az udvarbíró a zsoldból azt levonja. A kapitánynak vigyáznia kellett, hogy azok (már-
mint az udvarbíróék) az élelmet ne rosszhiszeműen vonják le. Az utasításnak egy német és 
egy latin nyelvű példánya ismert. ÖStA HKA Hoffinanz Ungarn RN 3. Konv. Márz fol. 
18r-20v. és 23. illetve MOL E 136 4. köt. fol. 709-712. 



vesebb fizetéssel. Úgy alkalmazza ezeket, hogy vagy évente élelmet és megfelelő 
fizetést kapjanak, vagy az élelmiszerjövedelmekből havonta elégítse ki őket. 
[10.] A kenyérsütéshez sok fa szükséges, ezért gondoskodjon arról, hogy ne legyen 
abban hiány. A beszállított fát ne pazarolják, a katonák azt ne tékozolják, mivel 
csak nagy nehézséggel lehet áfát a várba szállítani. 
[11.] Nemcsak a tűzifát, hanem az építkezésekhez szükséges faanyagokat, faszenet, 
szögeket és más vasneműeket is szállítsa a várba. Ezeket az udvarbírótól fogja 
megkapni, és amikor az építkezéshez szükséges, akkor számadásba vétel mellett 
utalja ki. 
[12.] A várban dolgozó munkások fizetéséről külön jegyzéket köteles vezetni. 
[13.] Ha valamely katona vagy más várbeli az élésmesterrel vagy az ő szolgáival 
szemben valamilyen jogtalanságot követ el, köteles az élésmester azt a kapitánynál 
bejelenteni. A kapitánynak az élésmestert és embereit meg kell védenie, nehogy 
jogsértés érje őket, illetve valaki a hivataluk ellátásában akadályozza őket. Ha pe-
dig erre mégis sor kerül, azokat büntesse meg. 
[14] Óvakodjon, hogy ő vagy valamely szolgája viszályba keveredjen. Ha ez még-
is megtörténne és ezt nem tudná per nélkül elrendezni, akkor a kapitánynak az ud-
varbíróval és más főtisztekkel kell az ügyet elvállalnia és ítélkeznie, kivéve azokat 
az élelmezéssel összefüggő ügyeket, melyekben az ítélkezés joga az uralkodónak 
vagy a Magyar Kamarának van fenntartva. 
[15] Az élelem szétosztásának rendjét nem sértheti. Senkinek sem adhat többet, 
mint amennyi zsoldként jár, és ne adjon abban az időben, amikor azt a kapitány 
megtiltja. 
[16.] Minden kiadásról és bevételről vezessen pontos számadást, amelyet az ural-
kodónak vagy a Magyar Kamarának kell benyújtania, amikor azok kívánják. 
[17.] Ismerje meg azokat a dolgokat, amelyek az uralkodó hasznára vannak és a 
várbeli élelmiszer gondos megőrzésére és hűséges kezelésére vonatkoznak. Ezekre 
esküje értelmében legyen gondja. 
[18.] Amennyiben információra van szüksége, az uralkodóhoz vagy a Magyar Ka-
marához forduljon. 
[ 19] Évi százforintfizetést kap, melyet az élelemből befolyt jövedelemből vehet el. 
[20.] Ezenkívül neki és két szolgájának élelem jár az élelemkészletből, de csak a 
szükséges és jogos mértékben. 
[21] Szállása a két szolgájával együtt a várban legyen, ahol az embereivel kell tar-
tózkodnia, hogy hivatalát jól tudja ellátni. 
[22] A neki beosztott személyek (pékek, mészárosok és kocsmárosok) mindegyike 
megfelelően lássa el szolgálatát. 



Instructio expedienda pro curatore annonae arcis Mwran Caspare Kholer de 
Schweydnicz 

Ferdinandus divina favente clementia romanorum Hungariae, Bo[h]emiae etc. 
rex, infans Hispaniorum archidux Austriae etc. 

Instructio fideli nostro Caspari Kholer de Schweidnicz curatori et dispensatori 
annonae et victualium arcis nostrae Mwran data 

[ 1.] Quoniam eidem Caspari curam et dispensationem annonae et victualium in 
dicta arce nostra commisimus, interest fidei et integritatis ipsius, ut operam ac 
diligentiam suam nobis studeat approbare. 

[2.] Volomus autem cum universam annonam nostram et omnis generis 
victualia, quae in ingressu officii sui in arce parat[e] invenientur, aut in posterum 
importabuntur, quocunque ea vocentur nomine percipere et in potestate sua habere 
conservareque et custodire, ac nequid detrimenti eis accidat quam diligentissime 
providere. 

[3.] Quae vero ad quotidianos militumusus necessaria sunt, servata bona ratione 
fideliter curet dispensari, ea lege, ut pro dispensatis solutionem recipiat a militibus, 
quoties ipsis stipendia sua persolventur. Qua in re eum dedimus moduin capitaneo 
ut milites pretium victualium ante alia quaevis debita sua exolvere curet. 

[4.] Ut autem rebus sibi commissis liberius vacare et intendere possit, nec ad ali-
as curas extra arcem distrahatur, commisimus fideli nostro Blasio Cristan de Saros, 
ut ipse tanquam provisor istius arcis nostrae omnis generis victualia comparet et ad 
manus ipsius in arce curet assignari. Itaque de his quae necessaria erunt eundem 
provisorem requirat et admoneat habeatque cum eodem bonam intelligentiam pro 
curandis commodis nostris, sicut conjunctio officiorum inter eos requirit. Nec desit 
arci nostrae aliqua victualium genus, quod ibi in usu est, et haberi potest, ita tamen 
ut in omnibus impirmis bona arcis provisio, ac commodum nostrum, non damnmn 
quaeratur. 

[5.] Caeterum pecunias ex victualibus distributis in milites aut alias in arce 
venditis collectas, idem curator annonae ipsi provisori semper debet reddere et 
assignare, ut in locum eorum quae absumpta sunt, alia comparare et ordinare possit 
accepta ab eo recognitione sufficiente, qualem et ipse provisori super rebus sibi per 
eum assignatis dare debet. 



[6.] Curet imprimis summa diligentia, ne vina, fruges, blada, legumina, larida et 
alia similia, quae in futuros usus reponuntur per negligentiam, vel per loci aut 
temporis incommoditatem corrumpantur, aut reddantur deteriora. Quod si quae 
loca in quibus reponuntur, minus commoda sunt, ea cum consilio capitanei et 
provisoris faciat reparari. Et quia par est scire capitaneum quanta sit victualium 
copia in arce, et quomodo ea serventur, debet ipsam curator annonae ad ea 
revidenda admittere simul et provisorem cum ipsis opportunum videbitur, et si quis 
forte in his defectus esset, cum consilio ipsorum rectificare et emendare studeat. 

[7.] Eroget etiam quae sunt eroganda in suo quaeque valore et bonitate pro pretio 
constituto aut constituendo, curetque fieri panes aquales juxtapondus, ac vinum et 
cerevisiam in justa mensura dari. Similiter et carnes debito ponderi et alia quaevis, 
quae secundum pondus aut mensuram venduntur. 

[8.] Volomus autem cum pondere mensura wienensi uti in victual ium 
distributione, ipsique eadem simili pondere, et mensura assignari, ut tanto certior 
modus et ordo in rationibus servari possit. 

[9.] Quia vero officii sui negotia pluribus personis indigent, permittimus ei, ut 
conducat et teneat servitores duos, quorum opera ad negotia in curandis victualibus 
incidentia utatur, praeterea pistores, lanios et caupones, injungentos tamen eidem 
ut ad ea negotia, quae una aut duabus personis confici possunt, plures non 
conducat. Conducet autem eas, quo minoris fieri poterit, sive in annum praebendo 
eis victum cum solutione competenti, sive in mensem eosque ratione salarii, aut 
intertentionis suae de proventibus victualium contentos reddat. 

[10.] Cum autem ad coquendos panes multis lignis opus habeat, committimus ei, 
ut ne quis in his defectus sit, aut ne ea quae importata fuerint inutiliter consumantur, 
aut per milites distrahantur, provideat, cum non ignoret quanta cum difficultate 
importentur. 

[11.] Nec tantum super his lignis, quae ad focum pertinent eum volomus 
animadvertentiam habere, sed etiam alia ligna, quae ad aedificationem importata 
sunt, aut importabuntur in curam suam recipere, ut sunt asseres, scandulae, tigna 
[ligora?] et alia ejusmodi, similiter et carbones, item claves et alia ferramanta quae ei 
provisor arcis cum ratione assignare, ipse vero ubi necessitas et ratio aedifitiorum 
postulabit, similiter cum ratione erogare debet. 

[12.] Injungimus praeterea ei hoc quoque ut solutionibus, quae laboratoribus et 
operariis in arce fient, inter sit, et quantum cuique solvatur in speciali regesto 
annotet. 

[13.] Quod si forte aliquis militum, aut aliorum qui in arce sunt, ei, aut 
servitoribus ei adjunctis, aliquam injuriam, aut contumeliam irrogaret, debet idem 
ad capitaneum arcis nostrae semper confugere, ipsumque de eo, quod sibi aut 



servitorem, indigne accidit facere certiorem. Ei enim commisimus et commissum 
esse volomus, ut curatorem victualium eique adjunctos servitores manu teneat, nec 
a quoque injuria affici, aut in executione officii sui turbari permittat, aut si qui id 
fecerint, eos juxta meritum eorum puniat. 

[14.] Caveat autem vicissim curator annonae ne ipse aut ei adjuncti servitores 
aliquam causem dent rixa et contentionibus, quod si quid ejusmodi incideret, quod 
citra juridicam causae cognitionem dirimi et componi non posset, volomus ut 
capitaneus adjuncto sibi provisore et vicecapitaneo ac magistro vigilum, aliisque 
pluribus primariis militibus cognitionem istam suscipiant et jure determinent, 
exceptis tamen causis ipsam victualium administrationem concernentibus, quarum 
judicium Nobis et camerae nostrae reservantes. 

[15.] Caveat praeterea ne in victualium distributione ordinem, aut modum 
excedat, aut cuipiam plus det, quam pro ratione stipendii sui solvere possit, aut det, 
eo tempore quo capitaneus dandum prohibebit. 

[16.] Servet autem super omnibus et singulis perceptis et expositis suis, bonam 
et exactam rationem eamque ita ordinatam habeat, ut cum per Nos aut cameram 
nostram fuerit requisitus ad eam reddendam paratus inveniatur. 

[17.] Et generaliter quicquid dictus curator annonae et victualiam, ex usu et 
commodo nostro fore, et ad bonam curam, custodiam et conservationem annonae 
et victualium dictae arcis nostrae, eorumque fidelem dispensationem pertinere 
cognoverit, id summa diligentia curet et exequatur, quemadmodum facere ex 
juramento tenetur, et nos aloqui eum facturum esse non dubitamus. 

[18.] Quod si qua sunt in quibus ampliore informatione aut declaratione 
indigebit, jam a Nobis aut dictae camera nostra petat. 

[19.] Habebit autem idem curator annone pro salario per annum florenum 
centum, quos ipse ex eorundem victualium pretiis accipiet, 

[20.] Praeterea victum pro se et duobus servitoribus, ex eisdem victualibus, 
verum tamen pro persona sua tantum cum justa et debita in omnibus moderatione. 

[21.] Similiter et habitationem in arce, in qua cum servitoribus manere, et ea 
quae officii sui sunt exercere possit. 

[22.] Eodem modo et aliis ei attributis personis, pistoribus, lanio, cauponi, 
cuilibet pro officii sui condicione provisum esse debet. 

Datum Posonii prima die Novembris, anno domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo primo. 

MOL E 1365. kdt.fol. 428r-431r. Korabeli mdsolat. 



2. 

A Szepesi Kamara utasítása Omány János és Pápocsi László részére a 

murányi tizedkerület tizedének beszedésére 

Kassa, 1583. június 19. 

Instructio egregys Joanny Omany, et Ladislao Papochy decimatoribus frugum 
districtus Muranii anno MDLXXXIII data. 

[1.] Őfelsége Szepesi (Zeposy) Kamarája, bízván a nemes Rákóczy Zsigmond 
(Rákóczy Sigmond)4' hűségéhez, őket (wtet) murányi (Mwrany) districtusában'2 

búza dézsma kiszedésére választotta. 
[2. ] Mivel pedig, hogy annak a dézsmának a fele őfelsége rendeléséből Murány vá-
ránakjár, először menjen[ek] Murányba (Muranyba), és a kapitánytól embert kér-
jenek, akivel a dézsmálást nagy hűséggel és igazán elvégezzék. De miért hogy ott a 
helyeket a töröktől mindenütt meg nem járhatják, annak okáért bizonyos helyeken 
minden falunak a bíráját elhivassák, és azoktúl erős hit alatt meg tudakozzanak, ki-
nek kinek mennyi őszi és tavaszi [gabonájaj vagyon, melyet mikor meg tudják, min-
den embernek nevét ez regesztromba beírják, és annak mennyi őszi és tavaszi 
vagyon, és minden tizedik kepének, egyikét az őfelsége számara vegyék. 
[3.J Mikoron pedig a dézsmálást elvégezték, és minden falunak nevét regesztu-
mokba beírták, a dézsmába jutott marhát, keresztyény pénzt,43 rajváltság pénzt44 és 
katedratikumot45 (Cathedraticumoth), kétfelé osszák, azegy[ikj részét, a murányi 
(Márany) kapitány embere kezébe adják, a másikat pedig a szendrői [Zendreyj ud-

41 Rákóczi Zsigmond szerepe nem egyértelmű ebben a megfogalmazásban. 1583-tól a szendrői 
őrség parancsnoka, valószínűleg ezért említik itt a tizedutasításban. Kenyeres, Utasítások 
605. p. 

42 A murányi tizedkörzet magyarázatára lásd a bevezetést. 
43 lla: Dézsmaadminisztráció 229-230. p. Kereszténypénz (pccunia Christianitatis) első említé-

se: 1495:43. tc. Általában zsellérek fizették, akiknek nem volt terményük. Helyi szokás szerint 
általában hat dénárt szedtek zsellér családonként. A balog-ratkói tizcdkcrülctbcn 1583-ban en-
nek összege összesen 13 forint 35 dénár volt. MOL E 159.(Filmtár: 9659. sz. tckcrcs). 

44 Mivel méhkast ritkán szedtek be tizedként, helyette gyakran ú.n. rajváltságot ill. rajpénzt, 
kaptáranként két dénárt hajtottak be a lizedszedők. lla: Dézsmaadminisztráció 239. p. 

45 A papok által Fizetett pénz, a tizedbehajtás költségeire, anyacgyház után egy, leány egyház 
után fél forint. Uo. 240-241. p. 



varbíró kezébe [adják], elegendő menedéket, mind a murányi [Murány] kapitány 
embereitől, smind a szendrői udvarbírótól vegyenek [Zendrey], melyeket aztán 
számadáskor az ő számok mellett, az ő mentségükért a kamarára beadják. A dézs-
mállak el végzése után pedig, két héttel az ő regesztumokat kezük írása, és pecsétjük 
alatt, mind, az instrukcióval egyetemben fizetésük elvesztése alatt, a kamarába be-
adják. 
[4.] Penna kévét,46 a dézsmások ne vegyenek erővel, mert azt őfelsége kamarája az 
ország végzése ellen, semmiképpen nem akarja engedni. 
[5.] És mivel hogy méltó a munkás a bérére, lészen az ő munkájukért tizenkétforin-
tok, a bíráknál ahol dézsmálnak szabad asztalok, mind maguknak smind szolgájuk-
nak és lovuknak. Ha pedig a bíró nem akarná őket tartani, a dézsmát rajta megve-
gyék és maguknak tartsák, és aztán önnön költségen éljenek. 
[6.] A papoknak is az ő oktávájukat adják meg régi szokás szerint,47 mindenkitől 
elegendő kvietenciát a megadott oktáváról vévén, meg legyen pedig ez kvieten-
ciába hány kepét adott nekiök. 
Cassowie, die 19 Juny Anno [15]83. 

46 Pocna (lat.) kéve, büntető kéve. A törvény szerint akkor kellett fizetni, ha a jobbágyot tized-
csaláson érték. 

47 Eredetileg az egyházmegye által beszedett mennyiségből a területükön élő papság a mennyi-
ség negyedét, nyolcadát, vagy tizenhatodát kapta. Ila, Dézsmaadminisztráció 225-227. p. 



Nomina possessionum 48 

1. Geztes Gesztes 

2. Budykfalwa Bugy ik fa lva 

3. Alsó balog Alsóba log 

4. Span mezeye S p á n m c z e j e 

5. Eztren Eszt rény 

6. Alsó fyghe A l s ó f ü g e 

7. Baracza Baraca 

8. Iwany Iványi 

9. Alsó kalosa Alsóká losa 

10. Radnoth Radnó t f a lva 

11. Sylyslye Szil istye 

12. Padar 
Kispádár / 
N a g y p á d á r 

13. Gergelfalwa Gerge ly fa lva 

14. Alsó hangor Egyházashangony 

15. Zylagzo Szi lasszó 

16. Dob fenek D o b f e n c k 

17. Zabar Zabar 

18 .Chyma Csorna 

19. Tapolcza 
Taplóca/ 
Cs i tnck tap loca 

20. Lehorta Lehota? 

21. Paska haza Páskaháza 

22. Peolseoc Ardo Pelsöcardó 

23. Jolesz Jólész 

24. Mala Polon Kisveszverés 

25. Kobeller 
K o b e l á r = 
Feketepatak 

26. Ragaly 
Kisragá ly / 
N a g y r a g á l y 

27. Putnok P u t n o k 

28. Kelemer K e l e m é r 

29. Banrewy B á n r é v e 

30. Lenhart falwa Lcnár t fa lva 

31. Felseo kalosa Felsőkálosa 

32. Feolseo Baítka Fclsöbá tka 

33. Alsó Wal A l s ó v á l y 

34. Feolseo fyghe F e l s ő f ü g e 

35. Lypocz L i p ó c 

36. Haraz ? 

37. Lukowystye Lukovis tyc 

38. San falwa Sánkfa lva 

39. Uza Uzapany i t 

40. Babalwska Baba luska 

41. Also Battka Alsóbá tka 

42. Dobra Patak Dobrapa tak 

43. Harkacz H a r k á c s 

44. Feled Feled 

45. Jezta Jesz te 

46. Almagh A l m á g y 

Az utasítást követően jegyzékbe foglalták azt a 169 falvat, amelyek ekkor tizcdkötclcsck vol-
tak. Az táblázatban a jegyzékben szereplő nevek eredeti sorrendjükban és formájukban szere-
pelnek, mellettük pedig mai írással. A megfelelő névalakok átírását Maksay, Birtokviszonyok 
326-338. p. alapján végeztem. Ila Bálint Gömör megyéről készült monográfiájából azonosított 
településeket külön jelöltem. 



47. Gedeo allya Gedca l j a 

48. Syd Sid 

49. Rozoznja R o z l o z s n y a 

50. Rahowetz Rochfa lva 4 9 

51. Rudna Rudna 

52. Zalotz Szalóc 

53. Kraznahwrka Krasznahorkaa l j a 

54. Henskowatz H e n c k o v a 5 0 

55. Redowci Rédova 5 1 

56. Trys Trizs 

57. Dienes falwa D é n e s f a l v a 

58. Poglon P o g o n y 

59. Zenthkyraly Szentk i rá ly 

60. Tornallla Alsó- , Felsőtornaija 

61. Kyraly Királyi 

62. Janossy Jánosi 

63. Czyzh Csíz 

64. Feolsw ras Felsörás 

65. Vysnyo Visnyó 

66. Broznok B o r o s z n o k 

67. Strysowetz Szt izs? 5 2 

68. Tolfalw Tót r f a lva 

69. Leokeoshaza L ő k ö s h á z a 

70. Alsofalw A l s ó f a l v u 

71. Ikaros Eszká ros 

72. Alsó raas Alsórás 

73. Kyetlhe Kie t te 

74. Barcidnci Baradna 

75. Martonfalwa Martonfa lva 

76. Semonl Simonyi 

77. Peter falwa Péter fa lva 

78. Geomory Gömör i 

79. Utas U t a s 

80. Belna B é n a ? 

81. Gaczialk Gacsa lk 

82. Genecz G e n c s ? 

83. Seobespatak Sebespatak 

84. Wykteleki Vidtelke? 

85. Paczahla Pacsa? 5 3 

86. Markwska Márkuska 5 4 

87. Feolseo sayo Felsösa jó 

88. Feolseo Suha Felsőszuha 

89. Male M a i é 

90. Posoba Poszoba 

91. Reozke ? 

92. Kesy Keszi 

93. Serke Serke 

94. Bellen Bel lény 

95. Darma Darnya 

96. Wray U r a j 

49 Az 1549-cs dikajcgyzékbcn nem szerepel. Ila, Gömör I. 491. p. 
50 Uo. 162-163. p. 
51 Korábban Romokvágása. Uo. 490. p. 
52 Az 1549-cs dikajcgyzckbcn nem szerepel. Maksay, Birtokviszonyok szerint (tévesen) Sztrizs 

megegyezik Trizs-cl. Ila megkülönbözteti a két települést. Ila, Gömör I. 201. p. 
53 Uo. 262. p. 
54 Uo. 1976. 260. p. 



97. Deyter De j tér 

98. Palfalwa Pálfalva 

99. Harmacz Harmac 

100. Eghazas Best Egyházasbás t 

101. Szreghl ? 

102. Tajtey Tajti 

103. Giztette Gesztete 

104. Maiom Majom 

105. Bcilas feolde Balázsfölde 

106. Feolseo 
hangon 

Felsőhangony 

107. Kregh gedeo Kerekgede 

108. Gwzona Guszona 

109. Balogh falwa Balogfa lva 

110. Hegymegh Hegymeg 

111. Zoregh Söreg 

112. Zlabosowza Szlabosovce 5 5 

113. Rekenye Rekenyeú j fa lu 5 6 

114. Koeres Körös 

115. Hozzureth Hosszúrét 

116. Welkla polon Nagyveszverés 

117. Peterman Pétermány 

118. Subogy Zubogy 

119. Latran falw Látránfalva 

120. Agtelek Agtelek 

121. Feolseo lenke Felsőnenke 

122. Abafalwa A b a f a l v a 

123. Meghl Méhi 

124. Sztár na Sztarna 

125. Geomeor G ö m ö r 

126. Soor Zsór 

127. Reocze N a g y r ő c e 

128. Wmerla 
lehotta 

U m r a l e h o t a 

129. Perlas Periász 

130. Köwy Kövi 

131. Deresk Deresk 

132. Polom P o l o m 

133. Rathko Ratkó 

134. Swha Szuha 

135. Geomeor 
Panyth Panyi t 5 7 

136. Hozzw szeo H o s s z ú s z ó 

137. Chotto Csol tó 

138. Wyzes reth Vizesrét 5 8 

139. Miglez Miglész 

140. Tapolcza Jolsvataploca 

141. Rakas Rákos 

142. Poprotz Poprocs 

143. Gelythe Gely te? 5 9 

144. Paloska Palaszka 

145. Repas Répás 

55 Megegyezik Szlaboskával. Uo. 166. p. 
56 Uo. 262. p. 
57 Az 1549-es dikajegyzekben a két Panyitot együtt vettek fel. 
58 Mokraluka, murányi uradalom 
59 Az 1549-es dikajegyzekben nem szerepel. 



146. Rwnya R u n y a 

147. Lekenye L e k e n y e 

148. Beye B e j e 

149. Beretke Bere tke 

150. Hysnyo H i s n y ó 

151. Swtethe S ü v é t e 

152. Mykoczan M i k o l c s a 

153. Nandras N a n d r á s 

154. Rowna R o w n a 6 0 

155. Krcilcowa K r o k o v a 

156. Fyllyer Fi l lé r 

157. Missan M n i s á n y 

158. Kereprecz Kerepec 

159. Kwweozes Kövecses 

160. Hanwa Hanva 

161. Zenth lelek Szentlélek 

162. Alsó zuha Alsoszuha6 1 

163. Koprcis Koprács 

164. hwsin Hucin=Gice 

165. Liecze Lice 

166. Lenarth Lévárt 

167. Byztra Bisztra 

168. Zyrk Szirk 

169. Ratho lehotta Ratkólehota 6 2 

Alexius Thúrzo praepositus Ffranciscus] Nagwaty mp Ladislaus Gergey mp 
Melchior Schubart mp.63 

MOL E 159 84. cs. p. 517-520. (Filmtár: 9659. tekercs.) Korabeli másolat. 

60 Az 1549-cs dikajcgyzékbcn nem szerepel. Ila, Gömör I. 249. p. 
61 Az 1549-cs dikajcgyzckbcn nem szerepel. 
62 Ila, Gömör I. 264. p. 
63 Thurzó (III.) Elek a Szepesi Kamara elnöke (1582-1585). Ld.: Szűcs: Szepesi Kamara 24. p. 

Nagyváthy Ferenc a Szepesi Kamara tanácsosa volt ekkor. Ld.: Gecsényi Lajos: Egy kamarai 
tisztviselő a XVI. században. Nagyváthy Ferenc. In: Turul 77. (1999) 3-4. fűzet. 79. p. Gör-
gey László és Melchior Schubart valószínűleg szintén tanácsosok voltak. 


