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BARISKA ISTVÁN 

 

A Sopron és Vas vármegyei limitáció 
kezdetei? 

 
A fenti cím kérdőjelesen fogalmaz. Ez azért van, mert végül nem találtunk arra bizo-
nyítékot, hogy a Sopron és Vas vármegye közgyűlésén hozott élelmiszer-behozatali ti-
lalomnak érvényt szereztek-e vagy sem. Magyarázatot kíván továbbá az is, hogy miért 
nevezték a döntést behozatali tiltásnak, amikor az Kőszegre vonatkozott. Kőszeg ezek 
szerint külpiacnak számított Sopron és Vas vármegye számára? Végül választ keresünk 
arra is, hogy van-e a statutumnak (a szövegben: ediktum) köze a vármegyei árszabá-
lyozási joghoz, a limitációhoz? Erre és sok más kérdésre keressük a választ e felettébb 
érdekes kereskedelmi konfliktusban. 

A kőszegi levéltárban fennmaradt forrást 1596-ban írták. Hogy melyik hónapban és 
hányadikán, azt nem tudni, hiszen látni rajta, hogy fogalmazvány-példány. Hátoldalán 
tömör tárgymeghatározás áll, ebben a formában: „Emlékeztető a kőszegi ügyben a ma-
gyar vármegyék miatt”. 1  

Kőszeg kifogásai között szereplő egyik legfontosabb kitétel szerint: „Mindezek el-
lenére a két vármegye, Sopron, továbbá Vas vármegye is összefogtak, és közgyűlései-
ken határozatot hoztak, továbbá kicsi és nagyobb ediktum formájában nyilvánosan 
közzétették, hogy mostantól és a jövőre vonatkozóan a kőszegieket, bármilyen ren-
dűek is legyenek, eltiltják bizonyos élelmiszerek, így a gabona, a hal és mások behoza-
talától”.2  

A két megye eme közös határozata mögött az a felfogás állt, hogy Kőszeg élelmi-
szerkereskedelem szempontjából külföldnek számit. Ez a vita régi keletű. Kőszeg ál-
lam- és magánjogi megítélése újra és újra vitákat gerjesztett, amióta 1491-től már so-
kadszorra megerősítették, hogy a Szent Korona zálogaként magánjogilag Habsburg ke-
zelésben marad. Közjogi szempontból Kőszeget de jure ugyan a Magyar Korona részé-
nek tekintették, ám de facto az alsó-ausztriai kormányszervek alá rendelték.3 Innentől 
kezdve Bécs kormányzati, ezen belül igazgatási és jogszolgáltatási gyámságot gyako-
rolhatott a magánjogilag elcsatolt területeken és településeken, így Kismartonban és 
Kőszegen is. Országrendiséggel (tartományi gyűlésen való részvételi joggal) ezek a zá-
logvárosok nem rendelkeztek. Ha az zálogolt nyugat-magyarországi uradalmak valame-
lyikén alsó-ausztriai rendi adót (Landsteuer) fizető család ült, úgy ennek az adó-
könyvben (Gültbuch) bevezetett birtokosnak (pl. Jurisics, Weispriach, Königberg) ada-
tott meg tartományi rendi jog. Magának a településnek ez önállóan nem járt.  

                                                        
1 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára – Kőszeg (= MNL VaML - Kőszeg). Acta Miscellanea (= Act. Misc) Kőszeg, 1596. hó 
és nap nélkül Memoriale in der Günserischen Sache Von wegen der Vngerischen Spanschafften (= Memoriale).  
2 MNL VaML – Kőszeg. Memoriale: „So haben Sich doch diesem alllem zwwider die Zwo Spannschafften Ödenburg Vnndt Auch 
Eisenburg Vnderfangen Vnndt In Ihren Versamblungen dergleichen beschluβ aufgericht Vnd duch offentliches Edict in einen Vnndt 
mennigklichen Vrkhunden lassen, daβ nun Vndt Hinfuran keiner was standes derselbige auch sey, denen von Güns Ainicherley 
Victualia Von Traidt, Vischen oder anderm nicht mehr zufhüren solle” 
3 Prickler Harald: Ein Streit um die staatsrechtliche Zugehörigkeit der Herrschaft Güns im 16. Jahrhundert. Burgenländische 
Heimatblätter. 1970. Heft 3. 168–174.  
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A záloguradalmat és települést átengedő tartományfő (Landesherr) ennélfogva 
közvetlenül élhetett az őt megillető összes uralkodói joggal, privilegizálással, nemesí-
téssel, donációkkal, mentesítésekkel. Ha ezen jogok valamelyikét a tartományfő bár-
milyen érdekből a zálogolt településre is kiterjesztette, összeütközésbe kerülhetett a 
tartományi, sőt a magyar vármegyei rendi érdekkel is. A zálogolt birtokokat az ural-
kodó tehát védelme alá vehette, de csak a tartománygyűlés tudtával. A zálogbirtoko-
kat részben kivonta a magyarországi kormányzati és rendi szervek hatásköréből.  

Kőszeg két tűz közé szorult. Különös, közbülső helyzet jött létre, amelyben időn-
ként sem az érintett tartomány, sem a magyarországi vármegyék nemessége nem tole-
rálta a Habsburg zálogvárosoknak adott mentességeket. Egyfelől az alsó-ausztriai tar-
tományi nemesi közteherviselésre, másfelől a vármegyék háborús hadkötelezettsége-
ire hivatkozva. Utóbbiak joggal utaltak arra, hogy a záloghelyek államjogilag „inter 
fines Regni Hungariae”, azaz Magyarország határain belül feküdtek.4 Az udvarral szem-
ben megfogalmazott rendi követelések azonban hol gazdasági, hol jogi érdeksérelmet 
takartak. Így volt ez akkor is, amikor I. Ferdinánd vám- és harmincad-mentességet 
adott Kőszegnek és a tartományi adó fizetése alól is felmentette.5 Az alsó-ausztriai 
rendek erre válaszul alkalmanként a kőszegi bor bevitelét korlátozták az osztrák pi-
acra.6 Ez történt 1577-ben is, amikor az alsó-ausztriai rendek újra borbeviteli tilalmat 
rendeltek el.7 

Az ember már nem tudja, miként fogalmazzon. A kőszegi bor ausztriai kivitele Kő-
szegről a Habsburg zálog idején nem számított kivitelnek, mert magánjogon Alsó-
Ausztria része volt. Az alsó-ausztriai rendi felfogás mégis annak tartotta, mert Kőszeg, 
úgymond, nem vett részt a tartományi adóközösségben. A kőszegi Memoriale szerint 
1596-ban a két nyugat-magyarországi vármegye készült arra, hogy élelmiszer-beviteli 
tilalmat vessen be Kőszeg ellen. Hasonlót, mint amit az alsó-ausztriai rendi gyűlés. Ha 
az alsó-ausztriai és a nyugat-magyarországi rendek alkalmasint egyformán külföldinek 
tekintettek a kőszegi kereskedőket, akkor lényegében olyan rendi gazdasági konflik-
tusnak tekinthetők a tiltások, amelyekkel mindkét országrész rendjei Kőszeg rendi 
szempontból tisztázatlan helyzetét használta ki. Láttunk már ilyet. Hans von 
Weispriach, az ugyancsak Habsburg-zálogba vett Kabold (ma Kobersdorf, A.) bárója azt 
állította, hogy Kabold az 1491. évi pozsonyi szerződés szerint nem lehet császári örö-
kös birtok. Úgy fogta fel, mintha „Nationalhungarn”, azaz magyar nemes volna, azért 
nem fizetett Kabold után tartományi adót.  

Úgy néz ki, hogy Sopron és Vas vármegyét az a kőszegi kijelentés sem ingatta meg 
a tiltás meghozatalában, hogy már 1590-ben is kétfelé adóztak.8 A két vármegye az 
ediktum betartására különleges felügyelőket („sonderliche Hauptleute”) rendelt ki. 
Mindez akkor történt, amikor a török minden oldalról újra támadásba lendült, Győr 
példának okáért az ediktum kiadásakor már a második éve török kézen volt. Panasz-
                                                        
4 Elisabeth Gmoser: Geschichte der Herrschaft Güns als kaiserliches Kammertgut unter österreichischer Verwaltung (1491–1647). 
Eisenstadt, 2002. 69. (Burgenländische Forschungen; 86.)  
5 MNL VaML – Kőszeg. Titkos Levéltár. 53. sz. Bécs, 1533. máj. 11., valamint 53. sz. Bécs, 1533. máj. 7.  
6 MNL VaML – Kőszeg. Act. Misc. Bécs, 1548. aug. 14.  
7 MNL VaML – Kőszeg. Act. Misc. Bécs, 1577. aug. nap nélkül. 
 
8 MNL VaML – Kőszeg. Act. Misc. Kőszeg, 1590. szept. 2.  
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áradatokat hallani arról, hogy a török közelsége miatt visszaesett a kereskedés, sőt a 
kanizsai segély mellett Kőszegnek katonát is kellett kiállítani a Rába vonal védelmére. 
Ezúttal a magyar rendek kívánságára.  

A Sopron és Vas vármegyei ediktumnak azonban nem sok köze volt a távolsági ke-
reskedelemhez. A szövegben kifejezetten heti- és országos vásárokról esik szó: „Ezért 
most már – olvasható az ediktumban – majd minden egyes város külön országos vásá-
rokkal és ezen kívül hetivásárokkal vagyon privilegizálva és szabadalmaztatva, hogy a 
közhasznot, a közjót és a gyarapodást annál jobban gyámolítsák”.9 A kőszegi emlékirat 
olyasvalami elvesztésétől tart, amely a nyugat-magyarországi piackörzetekkel kötötte 
össze. Nem nehéz arra következtetni, hogy ebben a vitában valójában a vármegyei 
árlimitáció jeleit lehet felismerni. A vármegyék országosan csak az 1626. évi 40. tc. ré-
vén kapták meg ezt a különleges jogot, de Sopron és Vas vármegye 1595. évi ediktuma 
a limitációs jog viszonylag korai megjelenését igazolja.  

Az 1571. esztendőtől folyamatosan vezetett kőszegi ülésjegyzőkönyvek sokaságá-
ban maradtak fenn helyi árszabásrendeletek. Persze, hogy történetek kísérletek arra, 
hogy ebbe beleszólhassanak. A kőszegi uradalom részéről is. A kőszegiek más, Vas és 
Sopron megyei piacon mindaddig éreztethették fölényüket, amíg kivételes céhes hát-
országgal és számos privilégiummal a birtokukban ezt megtehették. A háborús évek 
élelmiszerigényei csak szaporodtak. A piacra termeltető rendiség konkurenciájával a 
városoknak is számot kellett vetni. Kőszeg közelebbről meg nem határozott magas fő-
hatóság engedélyére („zulassung der Hohen Obrigkeit”) hivatkozik. Elvárná, hogy fe-
lülről jog szerint megbüntessék azokat, akik „az ország békéjének széttiprói” 
(„Zerstörer des gemeinen Landtfriedens”). Az a mód, ahogy a vármegyei ediktum el-
len felszólalt, arra utal, hogy Kőszeg eddig többé-kevésbé uralta azokat a Sopron és 
Vas vármegyei piacokat, ahová áruikkal eljutottak.  

A feljegyzéséből kiderül, hogy a zálogbirtokok állam- és magánjogi kettős értelme-
zése most is zavart okozott. Kőszeg azt sérelmezi, hogy a két vármegye nem fogadta el 
a város kereskedelmi és piaci kiváltságainak folytonosságát. A bajok azóta kezdődtek, 
„amióta a kőszegiek [...] nem Magyarországnak, hanem Ausztriának adónaik”.10 Szinte 
várható volt, hogy újra felmerül az érv, miszerint Kőszeg nem tartózik egyazon adókö-
zösséghez, mint a többi magyarországi város. Ezúttal azonban Sopron és Vas vármegye 
rendjei hivatkoztak erre, nem az alsó-ausztriaiak. A közös bennük, hogy mindketten 
rendi adóközösségben gondolkodnak, de a nyugat-magyarországi Habsburg magánjogi 
zálogvárosokat ebbe nem értik bele. Úgy tűnik, hogy az uralkodói és tartományfői ke-
reskedelmi kiváltságok sorsa a két országrész rendjeinek ellenállásán törik meg.  

A zálogjogi státusz tehát az összeütközés oka, noha Kőszeg áthárítja a felelősséget, 
mondván, „mégsem azoké [a kőszegieké kiem. a szerző] a felelősség, hanem azoké, 
akik elzálogosították és zálogra adták őket.”11 Az igazság az, hogy a koronazálogért a 
magyar rendek felelőssége valóban megáll. Kőszeg érvei között ezen a ponton merült 

                                                        
9 MNL VaML – Kőszeg. Memoriale: „Daher dan nun Auch Vast ein Jede Statt mit sonderlichen Jarmärckhten Vndt neben diesen Auch 
mit WochenMärkten priuilegirt Vndt befreuet, damit also gemeiner nutz, Wolfartt Vndt Űaufnemen desto beβer befurdert”.  
10 MNL VaML – Kőszeg. Memoriale: „Seitenmaln Sy nicht zum Vngerlandt, sondern Zum Osterreich Ihre Dienst raichn Vnd geben”. 
Sy dahin Versetzt Vnd Verpfendet” 
11 MNL VaML – Kőszeg. Memoriale: „so ist doch die Schuldt nicht Ihrer, sondern der Jenigen, so Sy dahin Versetzt Vnd verpfendet”. 
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fel a kettős adózás gondolata, amelyet nemcsak „felettébb sérelmesnek, nem nagyon 
is lehetetlennek”12 tart. El sem tudja képzelni, hogy más magyarországi városok két 
különböző helyre adózzanak.  

A rendi dualizmus fegyvertárában az adózás kérdése a rendek egyik legfontosabb 
eszköze maradt a mindenkori uralkodóval szemben. Az alsó-ausztriai rendek a nemesi 
adófizetési közösség nevében, Sopron és Vas vármegye rendjei pedig az adómegaján-
lás jogán követelte, hogy Kőszeg részesedését a terhekben. Ez utóbbit, hogy tudniillik 
Sopron és Vas vármegye jogosult lett volna a piackorlátozó ediktum kiadására, Kőszeg 
hevesen vitatta.13 Hozzáfűzte, hogy „azok, akik ezt a kőszegiek nagy hátrányára és ká-
rára cselekedték, azok helytelen módon megfojtottak nem csak mindenféle kereske-
dést, kereskedelmet és iparűzést, hanem elvonják asszonyaik és gyermekeik tartásától 
a legszükségesebb élelmiszereket”.14 A szöveg nem ismételte meg a gabona, a hal és 
más árucikkek behozatalára vonatkozó kitételt. Nyilvánvalóvá válik azonban, hogy a 
Sopron és Vas vármegyei ediktum alapvető élelmiszerek tilalmát tartalmazza.  

Természetesen ezúttal nem nyilatkozhatunk a katonai ellátásra vonatkozó ársza-
básokkal. A térségben példának okáért 1593. december 28-án a gabonaellátás mono-
póliumát a kőszegi Philipp Inckhofer hadseregszállító kapta.15 1596-ban kezébe került 
a kanizsai és a babócsai hadellátás joga is.16 Volt ennek fordítottja is. 1595 októberé-
ben már Bécsben is tudtak arról, hogy a hódoltsági parasztság a török kezére került 
Győrbe szállít gabonát.17 A Habsburg adminisztráció arról is hírt kapott, hogy Szi-
get(vár) eleste után magyar, vend és horvát kereskedők kőszegi lerakatból szerezték 
be Bécs helyett a német és török árukat.18 Mindez arra utal, hogy a piaci szerepek 
átrendeződtek, új konfliktusok születtek, az élelmiszer-piacok jelentősége pedig meg-
sokszorosítódott. Ebben a regionális piaci körben fogott össze Sopron és Vas várme-
gye.  

Kőszeg gabonából behozatalra szorult. Rá volt szorulva a körzet piacaira, most attól 
tartott, hogy „egy, két, három vagy több mérő gabonáért más helyekre kell utazni”19 és 
a török front közelsége miatt is teljes kiszolgáltatottság vár reá. 

A kőszegi Memoriale a császárhoz, II. Rudolfhoz íródott, arra kérve, hogy adjon pa-
rancsot a magyar helytartónak. Hangsúlyosan sürgették, hogy Sopron és Vas vármegye 
alispánja mielőbb revideálja a vármegyei gyűlések határozatát. Az ediktum ügye tehát 
a császári fórum elé került. A Habsburg zálogváros és a két vármegye kereskedelmi és 
piaci szembekerülésének históriája itt persze nem zárult le. A kőszegi forrás azonban 
arról tanúskodik, hogy ez a dokumentum a Sopron és Vas vármegyei limitációs törek-
vések egyik korai bizonyítéka. 

                                                        
12 MNL VaML – Kőszeg. Memoriale: „nicht allain hochbeschwärlich, sondern auch gantz Vnd gar Vnmüglich” 
13 MNL VaML – Kőszeg. Memoriale: „Wan dan die Spanschafft derglaichen handlung furzunehmen, Im wenigisten befuegt”.  
14 MNL VaML – Kőszeg. Memoriale: „solche aber denen Von Güns zu hochstem nachtl vnd schaden gemachtm daβ hnen nicht allain 
alsi unbillicherwaiβ alle Ihre Hantthierung, Handlung Vnd gewerb zu Vnderhaltung Ihrer Weib Vnd Kinder nit Zugeben werden 
solten”.  
15 MNL VaML – Kőszeg. Act. Misc. Bécs, 1593. dec. 28.  
16 MNL VaML – Kőszeg. Act. Misc. Bécs, 1596. nov. 29.  
17 MNL VaML – Kőszeg. Act. Misc. Bécs, 1595. okt. 4.  
18 MNL VaML – Kőszeg. Act. Misc. Bécs, 1571. jan. 19.  
19 MNL VaML – Kőszeg. Memoriale: „wegen ain, Zween, drey oder mehr metz Traidt auf andere ortt hin raisen”. 


