
TANULMÁNYOK 

LADÁNYI ERZSÉBET 

SOPRON ÉS A NORMANDIAI KATONAI KOMMUNÁK 

Sopront európai - elsősorban normandiai - párhuzamok ismeretében a királyi 
politika szempontjából nagyon jellemző, egyedülálló településnek mutatják a XIII-
XIV. századi történetére vonatkozó források. Helyzete magyar földön különleges. 

Sopron, kezdetben a királyi várszervezet keretében, a védelmet biztosította in 
confinio regni. Emellett, majd ennek funkcióját átvéve alakul ki a várat, egyszer
smind a confinium regni-t védő burgenses - cives - hospites szervezete. Vegyük 
szemügyre e korszak Sopronra nézve legfontosabb forrásait. 

1250-ben egyezségre lépnek „burgenses eiusdem loci" és a johanniták, akiknek a 
várban tornyuk, házaik vannak, melyeket „communi consilio (a johannitáknak) 
átengednek... sub eadem condicione ... quibus alie turres civibus in sepedicto 
castro commorantibus sunt collate." IV. Bélának ezt átíró oklevele már csak a „cives 
castri prenotati" kifejezést tartalmazza.1 Harcokban, követség teljesítésében és más
ban szerzett meritumaik fejében a cives elnyerik pl. Wduornuk terra-t. 

1274-ben a johannitákkal együtt oklevéladásban vesz részt a communitas civium 
és pecsétje is van. 1276-ban az universitas civium cum sigillo a keresztesekkel 
együtt Pero quondam iudex concivis végrendelkezéséről ad ki oklevelet. Ezt a 
nádor is elfogadja 1277 januárjában, aki nyilván a pecsétet is látta: „...viso 
...privilegio auditisque civibus universis". Ugyanebben az évben (szeptember 3. 
után) elnyerik cives kiváltságlevelüket IV. Lászlótól, melynek két lényeges része: a 
bíróválasztás és a castrumra vonatkozó rendelkezések. ' Számos királyi adományt, a 
décima királynak járó huszadát, a fertői vám felét mint cives kapják a vár, illetve a 
tornyok védelmére, helyreállítására. 

1282 bizonyos szempontból határt jelent. Előzményét IV. László 1277-ben kiadott 
oklevele világítja meg, mely szerint a „villicus et cives de castro nostro", arra hivat* 
kozva, hogy a vár megőrzésére nem elegendők, kérték, hogy „alia medietas 
sagittariorum"-ot csatolja hozzájuk, akik aztán a libertás civium-ot is elnyerik. To
vábbi sorsukról az 1282. szeptember 3-i keltű királyi oklevélből tudunk: a soproni 
hospesek, azok közül is nevezetesen Jacobus Sagittarius kérésére, mellyel szabad
ságuk megerősítését kérik, átírja V. Istvánnak már e szabadságot meghatározó okle
velét, mely libertás civiumot említ. Vajon miért lehet a hospest és civist most már 

1 Wagner, H.-Lindeck Pozza, I. (Hrsg.): Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der 
Komitate Wieseiburg, Ödenburg und Eisenburg. Bd. I—II. Graz-Köln, 1955-1965. (A továbbiakban - ÜB) I. 327-328. sz. 

2 ÜB I., 534. sz. 
3 ÜB II., 78., 131., 135. sz. 
4 ÜB IL, 149. sz. 
5 ÜB II., 136. sz. 
6 ÜB II., 222. sz. 
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azonosnak tekinteni? Azért, mert a soproni comes fennhatósága alól lettek mentesek 
a sagittarii , miként mentesek a hospesek is. Ezt a cives-re vonatkoztatva ugyan 
kiváltságlevelük is tartalmazta, de éppen a megnevezésük folyamatossága, mely 
ráadásul a vár védelmével kapcsolódott össze, némi túlkapásra adott módot. Ettől 
kezdve a civis és a hospes bizonyosan azonos jelentésű, helyzetüket pedig a 
várőrzés feladata határozza meg. 

1283-ban a soproni hospesek jelentik a királynak: egyesek, kivonván magukat a 
vár terhei és szolgálata alól (ab honere et servicio dicti castri), vidéken kezdtek 
lakni, a vár nagyobb része ennek következtében üres maradt. A király határozata: 
,,Unde cum ipsum castrum nostrum situm in confinio et continuis vigiliis et custodiis 
debeat conservari, volumus, ut universi in ipso Castro porcionem habentes 
continuant faciant residenciam in eodem. Alioquin concessimus ipsis hospitibus, 
ut utilitates possessionum ad ipsam civitatem pertinencium percipiant in ipso castro 
residentes nullám extra residentibus dando porcionem de eisdem".8 Erre utal a Fü
löp mester cívisként jelölt fiainak adott - az apjuknak tett adományt megerősítő -
oklevélnek ama része, mely kimondja: a soproni castrumban levő házukban lakva, 
az ezen kívül levő birtokaikat birtokolhatják, de ,,in libertate hospitum de 
Suppronio servicium teneretur exhibere".9 

III. András számos, korábbi adományt újít meg,10 melyek közül az 1297. október 
18-án kiadott oklevelében a fertői vám felét ,,ad usum et utilitatem communem pro 
renovacione civitatis nostre predicte et murorum castri" adja. Itt a civitas és castrum, 
úgy tűnik, nem esik egybe. 1300 (?)-ban kiadott rendelkezése azonban újból csak 
a castrum-ot tartalmazza. Az adresse: „iudici iuratis et universis civibus", a folytatás: 
„...mandamus ... per présentes, quatenus vos cum liberis et bonis vestris ad 
castrum nostrum Suproniense transferre debeatis, domos et edificia in eodem vobis 
ordinando, ut per vos castrum nostrum predictum magis muniatur", ha valaki 
civis „extra castrum" marad, annak semmilyen libertas-a nem marad, adományait 
ezektől visszaveszi.12 

Várvédő kötelességüket Károly Róbert többször is hangsúlyozza, 1328-ban ki
adott oklevelében pedig meghagyja, hogy mindazok, akik,,extra murum civitatis" 
laknak, épületeiket lerombolva a városfalain belülre költözzenek; parancsa teljesí
tését királyi felhatalmazással (auctoritate nostra) Deseu soproni comes ellenőrzi. 3 

1325-ben Sopront már nemcsak communitas civitatis-ként, hanem commune 
civitatis-ként említi a királyi oklevél.1 

Az 1250. és az 1328. év két nagyon lényeges mozzanatát rögzíti Sopron történe
tének. Az egyiket a „burgenses eiusdem loci" megjelölés jelzi. 

A burgenses-nek az 1250-ben kiadott oklevél szerint a castrumban tornyaik, háza
ik vannak; a másik, még lényegesebb, hogy ebben a szövegkörnyezetben a 

7 UB II., 237. sz. 
8 UB II., 236. sz. 
9 UB II., 262. sz. 

10 UB II., 368., 425., 443-444. sz. 
11 UB II., 443. sz. 
12 UB II, 478. sz. 
13 Házi Jenő: Sopron sz. kir. város története. 1/1. Sopron, 1921. (A továbbiakban - Házi) 55. o. 
14 Hazai okmánytár, I—VIII. k. (Kiadja: Nagy I-Paur I.-Rálh K.-Véglielv £>.) Győr, Budapest, 1865-1891. (A továb

biakban - HO) II. 38-40. o. 
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burgenses és cives egymás szinonimái. A burgensis-t a szakirodalom a burgus szó
ból eredezteti. Ez a burgus kifejezés Michaud-Quantin szerint a népességnek olyan 
új centrumait jelöli, melyeket különböző, főleg gazdasági, néha katonai okokból 
telepítettek Nyugat Európában. Michaud-Quantin azt is hangsúlyozza, a burgus 
mindig új település, az új alapítás jegyét hordozza. Ennek a burgusnak a lakói -
akár kiváltságolják a burgust, akár nem - feltétlenül szabadabb mozgásúak, általá
ban nem tartoznak a proprius-ok, a leibeigenrechti függésben élők közé. IT. And
rás 1217-ben kelt oklevele a hospites és a burgenses castri azonosságát igazolja 
ugyanúgy, miként ugyancsak II. András 1220-ban a varasdi burgenses-t és cives-t 
említő oklevele. IV. Béla már csak a varasdi hospites részére adja ki oklevelét 1242-
ben.1 A hospes mindig teljesen szabad volt, Gemeinfrei. 

A soproni burgenses várban levő tornyainak említése azért is jelentős, mert a sop
roni várszervezet, illetve az ebbe tartozó katonáskodó iobagiones castri nagyon is 
fontos tényező volt a védelemben s adatunk arra utal, a burgenses is részt kaptak 
ennek ellátásában. A várhoz tartozásból adódó kötöttség egyik okleveles említését 
III. Istvánnak 1162-ben kelt ama oklevele tartalmazza, mellyel Forcost „hominem in 
Sopruniensis castri manentem ... a civili iugo" kiemeli és szabaddá teszi.17 A vár
szervezet létét a terra castri-knak eladományozásukkor említett viszonylag jelentős 
száma mutatja, valamint a soproni várjobbágyoknak egyéb okok miatti említése. A 
„soproni határon" (= in confinio Supruniensi) megjelölés a határ megőrzésének 
feladatával történő együttes említése gyakori.19 A várszervezet a királynak, mint 
földesúrnak a tulajdona volt, ahogy a jobagiones castri is. Ezért van súlya annak, 
hogy 1250-ben a burgenses (cives)-nek a várban már helyük van, tehát nem 
propriusok, hanem közszabadok. A cives sajátos „hatáskörét" mutatja IV. Béla 1269-
ben kiadott oklevele, mellyel a királyi udvarnokok Wdwornok nevű földjét a sop
roni cives-nek adományozza azzal az indoklással, hogy az in confinio regni harcok
ban tett szolgálataikért és pénzfizetés ellenében adja. A pénzfizetés említése éppen 
nem proprius népekre vall, hanem a királyi adománynak donatio mixta voltára. Az 
oklevélnek ama része pedig, mely rögzíti, hogy az erre a földre a cives akaratából 
kiköltözni szándékozók semmilyen jogaikban, melyeket Sopron civitasban bírnak, 
ne rövidüljenek meg, a civitas-castrumban tartózkodók, illetve onnan kiköltözők 
megítélését tekintve a cives jelentős kompetenciájára utal (,,...Volentes, ut 
quicumque ex ipsis de voluntate suorum concivium ad ipsam terram se transferre 
voluerint moraturi in eadem, nullum propter hoc in iuribus ipsorum, que in civitate 
Supruniensi habent, debeat eisdem preiudicium generari...").21 

15 Micliand-Quanlin, Pierre: Universitas. Paris, 1970. (A továbbiakban - Michand-Qiiantiii) 121-125. o.; Ennen, 
Edith: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen 1972. (A továbbiakban - Ennen 1972) 99. s köv. o.; Ennen, 
Edith: Frühgeschichte der europäischen Stadt. Bonn, 1953. (A továbbiakban - Ennen 1953) 179. s köv. o. 

16 ÜB I., 105. sz.; Smičiklas, Tadeus: Codex diplomaticus ... Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. 1I-XV. k. Zagrab, 
1904-1916. (A továbbiakban - Smičiklas) III. 186.; IV. l66. 

17 ÜB I., 45. sz. 
18 ÜB I., 157., 182., 458., 521. sz. 
19 ÜB I., 428., 382. sz. 
20 Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapest, 1946. 346. o. 
21 ÜB I., 534. sz. A civitas-castrum azonos jelentésére: Ladányi Erzsébet: Libera villa, civitas, oppidum. 

Terminologische Fragen in der ungarischen Städteentwicklung. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica. Budapest, 1977. 15. o. 
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1274-ben a cives már communitas, azaz jogi személyiség és pecsétje van. Ez az 
1274-ben kelt adásvétel tárgyú oklevél említi a helyet is, ahol az ügylet lezajlik: 
,,...in loco placiti sive iudicii communis", azaz a „bírói gyülekezet, avagy a közbíró
ság helyén." 1274-ben a bíró Pero.22 Az 1276-ban kelt oklevél tartalmazza Pero 
quondam iudex végrendeletét, melyben ingatlan javait a borsmonostori apátságra 
hagyja, s említi István azon évi bírónak is bizonyos adományát ugyanezen apátság 
részére. Az oklevél kiadója: „Stephanus iudex et fráter Theodoricus crucifer Domus 
Hospitalis cum universitate civium in Supronio existencium", megerősítése pedig 
„sigillo universitatis et sigillo cruciferi" történik. Szervezetükre nézve fontos, hogy 
ezeket a javakat Pero az oklevél kiadóinak jelenlétében vásárolta meg igen sok 
idővel ezelőtt (,,... emerat ... in nostra presencia ... plurimum ante tempus"), ez 
pedig már korábbi universitas-létükre bizonyíték.23 Ezt a végrendeletet Miklós ná
dor, soproni comes 1277-ben az apát kérésére megerősíti, a végrendeletet tartalma
zó oklevelet pedig úgy említi, mint csak a cives által kiadottat (,,... in privilegio 
civium plenius est expressum..."). Ez a megerősítés nem csak arra utal, hogy az 
oklevélbe foglalt eljárást kifogástalannak tartja, hanem arra is, hogy mivel a keresz
tesek kiadói közreműködését és pecsétjük említését nem tartja szükségesnek, a 
soproni universitas persona authentica voltát önmagában is elismeri. 

Jogi egységük másik bizonyítéka az a már említett oklevél, melyben 1277 január
jában IV. László nagyapjának, Bélának, illetve apjának, Istvánnak azt az adományát, 
mellyel a Luer=Lövér falusi sagittarius-ok felét Sopron castrum villicusa és cívisei 
kérésére hozzájuk csatolta, nemcsak megújította, hanem egyszersmind a mondott 
faluból való sagittarii másik feléről ő is hasonlóan rendelkezett. Az oklevél a 
sagittarius-ok részére a civis-ek libertását adja meg. IV. Béla ill. V. István korábbi 
adományát ez az oklevél egyértelműen úgy fogalmazza meg: ,,... a sagittarius-ok 
felét a civis-ek közé sorolta át ... eme civis-ek libertas-át engedélyezve nekik..."2' 
Ez gyökerében más, mint a királytól proprius függésben levő sagittarius-ok eredeti 
libertas-a, és lényeges, hogy a libertás civium IV. Béla koráig vezethető vissza. Ez a 
libertás a soproni civis-ek közös libertas-a, melyet az oklevél csak a Luer=Lövér 
falusi sagittarius-oknak adományoz, a cives tekintetében azonban meglevő, elismert 
állapot, melynek pontos tartalmát IV. Lászlónak a soproni civis-ek részére 1277. 
szeptember 3- után kiváltságlevele világítja meg: „...promisimus et promittimus 
eisdem, ut ipsos cives nostras in eadem libertate indempnes inviolabiliter 
conservabimus, quam eisdem dominus Bela avus noster et Stephanus páter noster 
... mediante privilegio eorundem concesserunt seu eciam ordinarunt. Preterea 
volumus, quod iidem cives a iurisdiccione et potestate ac iudicio omnium baronum 
nostrorum et specialiter comitum Suproniensium pro tempore constitutorum penitus 
excepti habeantur... "25 Ez az oklevél azonban IV. László fent idézett 1277 januárjá
ban kelt okleveléhez képest a iurisdictio tekintetében csak megfogalmazásával hoz 
újat. Előzménye a januári oklevélnek ebben a részében keresendő: „...a 
sagittarius-ok adományozását avagy átsorolását (collacionem seu translacionem) 

22 UBII., 78. sz. 
23 UBII., 131. és 135. sz. 
24 V. ö.: 5. jegyzet. 
25 V. ö.: 4. jegyzet. 
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minden bárónk és különösen Miklós nádor, soproni comes tanácsát megkapva ... 
foganatosítottuk. " 

A kiváltságlevél mintegy rendszerezi, összefoglalja a vár korábbi megvédésével 
kapcsolatos érdemeket, a védelem további hathatósságára irányuló intézkedéseket, 
az ezt elősegítő korábbi és újabb adományokat, s rögzíti a király érvényes jogát: 
„Megengedtük továbbá ezeknek a civis-eknek, hogyha bárki közülük a várban 
tornyot épített, vagy szándékszik újonan építeni, azt ne vehesse el tőle senki, s ne is 
kelljen elvennie, kivéve a király kezét". 

Az oklevélnek a legfontosabb mondanivalója: a határ védelmét tudomásunk sze
rint először ruházza át az uralkodó közszabadokra, a korábbi várszervezet helyére 
ezzel az intézkedéssel a cives-hospites kerülnek, királyi elhatározásból. 

A vár kijavítása és állagának megőrzése a libertás civium-mal élők feladatává vá
lik. A libertás civium azonos a libertás hospitummal, melyet így fogalmaz meg IV. 
László (1283) július 25-i oklevele éppen a sagittarius-ok László soproni comes in
tézkedései miatti panaszára: ,,... quod tu (t. i. Ladislaus) compelleres eos exhibere 
tibi serviciiim, ad qnod iidem antiqiiitus tenebanttir... nos eosdem sagitarios pro 
conservacione castri nostri Soproniensis hospitibus de eodem mediantibus 
privilegiis adiunxerimus in eorundem libertate hospitum permansuros ... 
mandamus quatenus predictos sagitarios ... non molestes, sed permittas eos in li
bertate sua..." Ez a libertás az alapja minden, a váron kívüli lakozást tiltó, avagy 
akár a városon kívüli ház lerombolását elrendelő királyi szigornak, amely IV. László, 
III. András, majd 1328-ban Károly Róbert oklevelében nyilvánul meg. A királyi hata
lom az in confinio regni szerzett érdemekért adományoz, elismeri a libertás civium-
ot, hallgatólagosan a jogi személyiséget, az universitas civium-ot, de mindennek 
hátterében a teljesített katonai feladatok állnak. Ez teszi hasonlatossá Sopron hely
zetét a normandiai katonai kommunához. 

A nehéz katonai szolgálattal sújtott hűbéres kommunát franciaországi birtokain II. 
Henrik angol király teremtette meg. Sok hasonló tartalmú oklevelet adott Földnél
küli János és anyja, Aquitániai Eleonóra is. Hasonló törekvést Fülöp Ágost politiká
jában is ki lehet mutatni. A királyoknak a kommunák létesítésével fő céljuk az volt, 
hogy a stratégiai fontosságú helyeken, amelyeket az angol-francia, illetve a német 
és francia-flamand ellenségeskedések miatt fokozottan kellett védeni, hű polgáraik 
és ezek által védett, megerődített helyeik legyenek. Erről a Mantes érdemeit 
feltüntető oklevél így ír: ,,...Ut homines nostri de Medunta, quam vis in malis (= 
veszélyes) finibus collocati, patris nostri regis Ludovici tempore et nostra subinde 
semper Studiosi fuerunt circa regium servitium et de suo proprio villám 
munierunt."27 

Fülöp Ágost korától a kommunák katonai jellege került előtérbe. Roye 1196. évi 
oklevelében ezt így fogalmazzák meg: „...sint de communia et servitium nostrum 
faciant...". A Fülöp Ágost-kori Registrum felsorolását a XIII. század elejének forrá
sával, a Prisa Servientum-mal egybevetve kiderül, hogy 39 kommuna köteles 
„serviens" kontingenst kiállítani; nem kötelezték erre Párizst, Orléanst, Bourgest 
stb., melyek eleve nem voltak kommunák, vagy megszűntek kommunák lenni. A 

26 V.o.: 7. jegyzet. 
27 Petit-Dniaülis, Qiarles: Les communes françaises. Paris, 1970. 95. o. és 192. j . 
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kommunák katonai hűbéres jellege Fülöp Ágost és VIII. Lajos uralkodása, sőt Kasz-
tíliai Blanka - VIII. Lajos özvegye - régenssége idején is történelmi tény.28 Ez 
időben pedig, miként Hajnal István megállapítására hivatkozva Bónis írja, „...a XII-
XIII. században mintegy 200-300 klerikus járt külföldi egyetemre ... Párizsban 
mindig lehetett 10-20 magyar diák". IV. Béla kora, illetve utódai előtt ismert lehe
tett ez a sajátos franciaföldi intézmény. 

Chénon francia jogtörténetének megállapítása szerint a konzulátusi és kommuna
városok katonai kötelezettsége mindenekelőtt magára a városra vonatkozott, ame
lyet a polgárok kötelesek voltak védeni, ,,s ezen kívül fegyverben meg kellett je
lenniük az említett magisztrátusok minden felhívására, amikor a korona belső, vagy 
külső ellenségeinek visszaveréséről volt szó". E tekintetben ,,...a polgárok szolgála
ta számára nem volt korlátozás, sőt szigorúan büntették a nem teljesítőt: börtönnel, 
vagy a ház lerombolásával...". A ház lerombolása benne van pl. Saint Quentin 
1195- évi oklevelében: abatis de maison.30 Az Établissements de Rouen a polgárok 
eme szigorúan számon tartott kötelezettségéről így ír: ,,Lerombolják annak a roueni 
polgárnak a házát, vagy ha nincs háza 100 solidust fizet, aki a hadbavomdástól 
otthon marad." 1208-ban Földnélküli János La Rochelle kommunájának ezt írja: 
„...senki katona, vagy idegen másvalaki ne mehessen el várostokból, aki nektek 
fegyveres csapatot képezhet, vagy nektek, vagy nekünk valami kárt és gyalázatot 
okozhat",^ a városban tehát a harcképeseknek állandóan ott kell tartózkodniuk. 

Az összehasonlító intézménytörténeti vizsgálatok eredményeként így lehet Sop
ron helyét megítélni az európai megfelelések ismeretében. A várban tartózkodás 
megszakíthatatlansága, illetve az az ellen vétők váron kívüli házának lerombolását 
kilátásba helyező királyi szigor hazánkban ebben a tanulmányban találta meg első 
alkalommal magyarázatát. Sopron védői, a bemutatott adatok ezt igazolják, közsza
badok: burgenses-cives = hospites voltak. A közszabadság, mint rendező elv így 
válik a polgárok szabadságának alapjává. Azonos jog szerint, aequo iure élnek és a 
közszabadságra épülő aequo iure élésből következik helyzetük megítélése: civitas 
az a település, ahol a személy és a tulajdon szabadságának azonossága érvényesül, 
katonai kommuna pedig az, ahol mindez együtt jár a megszabott, szigorú katonai 
kötelezettséggel.33 

28 Pelil-Dulaillis: i. m. 90. o. és 170. j . 
29 Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest, 1971. 19. o. és 11. j . 
30 Chénon, Emile: Histoire général du droit français public et privé. I. k. Paris, 1926. 471. o. es 2. j . 
31 Gity, Arthur: Les Établissements de Rouen. [-IL k. Paris, 1883-1885. IL 36. o. 
32 Uo. 67-68. o. A szöveg értelmezéséhez A. J. Greimas: Dictionnaire de l'ancien français jusqu* au milieu du XIV 

siècle. Paris, 1980. 293. o. 
33 A közszabadság jelentőségére, mint rendező elvre, illetve mint a városi libertás alapjára Bolla Ilona: A jogilag egy

séges jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Budapest, 1983. 88. o., és Ladányi Erzsébet: A városfogalom kutatá
sának módszertani kérdései. Történelmi Szemle, 1992., 283. o. 
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Erzsébet Ladányi 

SOPRON AND THE MILITARY COMMUNES IN NORMANDY 

Summary 

This study shows how the personnel of proprii of Sopron castle, part of the confinium regni were 
changed with groups of common freemen. Through home sources and foreign parallels the author 
proves that the legal status and full liberty (Gemeinfreiheit, pleine liberté, plena aurea libertás) of the 
burgenses, cives and hospites of Sopron were equal. Under pain of loss of their properties the 
inhabitants of Sopron had to live in, keep up and defend the castle permanently. The collectivity of the 
inhabitants was called communitas, universitas and even commune. In case of Sopron the sovereign 
first deputed the duties of castle and frontier defence to common freemen, whose legal status, severe 
oblegations as well as organization show close resemblance with those of the military communes in 
Normandy, treated in the works of Petit-Dutaillis, Chénon and Giry. 

Erzsébet Ladányi 

SOPRON ET LES COMMUNES MILITAIRES DE NORMANDIE 

Résumé 

Cessai présente que le personnel, se composant des proprii de l'organisme de château de Sopron, 
assurant la défense du confinium regni est remplacé par le groupe des libres. Le même statut juridique, 
la pleine liberté (Gemeinfreiheit, pleine liberté, plena aurea libertás) des burgenses, des cives et des 
hospites de Sopron est prouvé à la base de sources du pays et des parallèles étrangers. Les habitants de 
Sopron, sous peine de perte de fortune, étaient obligés d'habiter continuellement au château, ď 
entretenir les murs et de défendre le château. Ľorganisme des habitants est appelé communitas, 
universitas, et même commune. C'est la première fois que le souverain transmet la défense de château 
et de frontière à des libres. Leur statut juridique, leur dure obligation de défense de château et de 
frontière, leur organisme montrent de coïncidences avec la commune militaire de Normandie, comme 
les oeuvres de Petit-Dutaillis, de Chénon et de Giry en témoignent. 



Erzsébet Ladányi 

ÖDENBURG UND DIE MILTÄRKOMMUNEN IN DER NORMANDIE 

Resümee 

Im Aufsatz wird dargestellt, wie die aus ,,proprii" bestehende Burgbesatzung von Ödenburg, deren 
Aufgabe in der Verteidigung des „confinium regni" bestand, von einer Gruppe der Gemeinfreien 
abgelöst wurde. Aufgund von ungarischen Quellen und ausländischen Parallelen konnte der gleiche 
Rechtsstand, die völlige Freiheit der Ödenburger „burgenses", ,,cives" und „hospites" (Gemeinfreiheit, 
plaine liberté, plena-aurea libertás) bewiesen werden. Die Einwohner von Ödenburg waren 
verpflichtet, unter Androhung der Vermögenseinziehung stets in der Burg zu wohnen, die Mauern 
instandzuhalten und die Burg zu verteidigen. Die Organisation der Burgbewohner wurde 
„communitas", ,,universitas", ja sogar „commune" genannt. Die Pflicht der Burg- bzw. 
Grenzverteidigung wurde zum értsen Mal den herrschenden Gemeinfreien übertragen. Wie es den 
Werken von Petit-Dutaillis, Chénon und Giry hervorgeht, weisen ihr Rechtsstand, ihre strenge Pflicht 
der Burg- und Grenzvertaidigung sowie ihre Organisationen starke Ähnlichkeiten zu denen der 
Militärkommunen (commune militaire) in der Normandie auf. 

Эржебет Ладаньи 

ГОРОД ШОПРОН И НОРМАНДСКИЕ ВОЕННЫЕ КОММУНЫ 

Резюме 

В статье рассматривается вопрос о том, как состоящий из дворянских воинов (ргорш) контингент 
крепостной организации Шопрона, обеспечивавший защиту приграничных территорий (сопйпшт 
ге^пО, сменяет группа общественных свободных воинов. На основании отечественных источников и 
проведения параллелей с заграницей оправдывается (подтверждается) тождественное юридическое 
положение шопронских городских жителей (Ьигзепзез), граждан (ауез), иностранцев (Ьозркез), их 
полная свобода (ОететГгеШеи, р1ате НЬепё, р1епа-аигеа ЬЪеггаз). Жители Шопрона под угрозой 
потери своего имущества обязаны были постоянно проживать в крепости, поддерживать 
крепостные стены в хорошем состоянии и защищать крепость. Организацию проживавших в 
крепости людей называют общиной или даже коммуной (соттипИаз, ипюегзИаз, соттипе). 
Защиту крепости и границ король впервые передает свободным воинам. Их юридическое 
положение, строгие обязанности по защите крепости и границ, а также статут их организации 
показывает приблизительное сходство с нормандской военной коммуной (соттипе тШ1аи-е), как 
об этом свидетельствует работа Пети-Дютайи, Шенона, Жири. 
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