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DOMINKOVITS PÉTER 
 

Kishöflány község  
1657. évi számadásáról 

 
Sopron polgárosodása, a társadalom-, város-, ipartörténet kutatása, a címer és pecsét-
tan mûvelése mellett Horváth Zoltán olyan kevéssé használt forrástípusok fontossá-
gára is felhívta a figyelmet, mint a községi számadások.1 Sopron szabad királyi város, 
illetve egyes kedvezõ forrásadottságú, fejlett mezõvárosok (pl. Szombathely, 1681-ig 
Ruszt) gazdag számadáskönyvi sorozata mellett községi szinten a 17. századból e for-
rástípus alig ismert. Így mindenképpen közzétételre, minél teljesebb körû elemzésre 
érdemes az a tisztázati példányban fennmaradt, koraisága ellenére is letisztult és rög-
zült írásbeli gyakorlatot mutató, 1657. évi kishöflányi (Kleinhöflein, A) községi szám-
adás – valójában egy füzet formátumú számadáskönyv –amelynek egy-két 
jellemzõjére, és ennek tükrében az egykorú településre – e sorokban hívnám fel a fi-
gyelmet.2 

A 17. század középsõ harmadában Kishöflány a kismartoni uradalomhoz tartozott. 
E dominiumot – amely 1647-ig az Alsó-Ausztriai Kamarának elzálogosított nyugat-ma-
gyarországi uradalmak egyike volt – a Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel kötött 
nikolsburgi béke és kiegyezés részeként, a munkácsi uradalom ellentételezése fejé-
ben, zálogjogon, 1622-ben az uralkodó-hû Esterházy Miklós szerezte meg, majd 1647-
ben László fia nem csekély politikai küzdelem árán a rivális Nádasdy III. Ferenc elle-
nében örökségét érvényesítette. A tárgyidõszakban a település földesura a fiatal gr. 
Esterházy Pál volt. Egy 1635-ös összeírás szerint az 1648-ban szabad királyi városi 
rangra emelt Kismartonon kívül az uradalomhoz két mezõváros, Fehéregyháza 
(Donnerskirchen, A) és Feketeváros (Purbach, A), valamint részben avagy egészében 
14 falu, továbbá a magyaróvári uradalomhoz tartozó Moson vármegyei Nezsider 
(Neusiedl am See, A) mezõvárosban néhány jobbágyhely tartozott. A szõlõtermelõ fal-
vak sorában, mint pl. Oka (Oggau, A) avagy Szentgyörgy (Sankt Georgen, A) találjuk 
Kishöflányt,3 amelyben az 1580/1589. évi urbárium szerint 89, az 1675. évi nyomán 
pedig 95 ház állt. Az utóbbi forrás 19 egész, 42 fél és 6 negyedtelkes jobbágyot, vala-
mint 13 házas zsellért regisztrált a faluban, amelyben már a 16. században biztosan 
volt iskola.4 Az 1641. évi egyházlátogatási jegyzõkönyv az újjáépült iskoláról szól, 
amelyben 1651-ben a Bécsújhelyrõl származó Johann Siber iskolamester 75 diákot ta-

                                                        
1 Horváth Zoltán: Sopron megyei községek titkos számadásairól. Soproni Szemle 18 (1964), 142–152. 
2 Burgenländisches Landesarchiv (BLA), Eisenstadt, Gemeindearchivalien, Archiv der Gemeinde Kleinhöflein (AGK), XIV. Nr. 1. 
Gemein Raittung Matthias Leeben der Zeit Gmain Zöchmaister in Klain Höflein aus daß 1657igste Jahr betr[effend] Anno 1657.  
3 A kismartoni uradalomra, településeire: Tobler, Felix: Die Fürst Esterházyschen Herrschaften des burgenländisch-westungarischen 
Raumes und ihre Zugehörungen vom 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eisenstadt, 2005. 15–17.  
4 A település nagyságáról, lakosainak gazdálkodásáról: Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes Bd. II/1. Der 
Verwaltungsbezirk Eisenstadt und die Freistädte Eisenstadt und Rust. Hg. von Burgenländischen Landesregierung. Eisenstadt, 1963. 
(= ALTB 1963.) 653–654. 
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nított.5 A település gazdasági erejét jól érzékelteti, hogy szerzõdés szerint csak kész-
pénzben évi 1750 ft-ot fizetett az uradalmi kasszába (1675).6 

A kishöflányi községi számadásokat a céhmester készítette, ez a hivatal funkcioná-
lisan a városi kamarási tisztnek felelt meg. (A céhmesteri tisztség az egykorú magyar 
mezõvárosok, mint pl. Vas vármegye székhelye, Szombathely esetében a templomok 
javaira felügyelõ, számadásait vezetõ választott városi hivatalviselõt jelentett.) A bevé-
teli és kiadási fõ oldalakra tagolódó, azon belül narratív tételes elszámolást tartal-
mazó számadás szerint a község 1657. évi teljes bevétele 4887 ft 10 kr ½ d volt, 
amelynek nagy részét (57%-át) a korábbi felhalmozásokból is gyarapodott, 1656. évi 
maradvány átvitele (2775 ft 51 kr. 12 d.) jelentette. Az 1653. évi bíró, Georg 
Zechmaister (Zöchmeister) 94 ft 10 kr-ral tartozott. Õ már 1651-ben is betöltötte ezt a 
hivatalt.7 A tárgyévi bevétel legjelentõsebb tételei boreladásból származtak; a 
szõlõtermelés, borkereskedelem biztosította a település gazdagságát. A boreladásról 
felvett tételes elszámolásból kitûnik, hogy a közösség borait döntõen a Habsburg Mo-
narchia speciális funkcióval rendelkezõ dunai erõsségébe, Komáromba adta el. Az 
1656. évi eladott borok 87,4 %-át, 478 akót Komárom számára vásároltak fel. Az 1654. 
évi, négy éves borok 93,8 %-a, 319,5 akó, szintén a kiemelt fontosságú erõsségbe 
ment. A két év bor-felvásárlása között nem tettek árkülönbséget, mind az 1656-os, 
mind pedig az 1654-es borokat egységesen, 2 ft 9 d-ért adták el. Ennek a vásárlásnak a 
döntõ részét az uradalom minden bizonnyal a tisztviselõi által intézte. A tárgyévben 
két magánszemély (Michael Wübmer, Gregor Leben) vásárolt továbbadásra a községtõl 
borokat. A Wübmer által megvásárolt 11 2/4 akó ugyancsak Komárom számára került 
továbbadásra. A 16–17. századi Sopron és térsége jelentõs szerepet játszott a bécsi ud-
var élelmiszer ellátásában, a kishöflányi szórványadatok a régió végvári hálózat ellátá-
sában vitt szerepéhez szolgáltatnak fontos információkat.8  

Míg a bevételek egyfajta tematikus rendben kerültek csoportosításra (elõzõ évrõl 
átjövõ pénzmaradványok, tartozások, bor eladásból, kocsmáltatásból származó jöve-
delmek), a kiadások havi bontásban kerültek bemutatásra, minden bizonnyal azon 
belül idõrendben. Ez a kiadásszerkezet a közösség mûködését a községi háztartás 
pénzmozgásain keresztül, hónapról-hónapra mutatja be. E forrás szerint is a 
kishöflányi községháza alápincézett épület volt. A számadás adatokat szolgáltat egye-
bek között a községi pincemester tevékenyégére, a pince és a közösség által fenntar-
tott épületek (iskola) karbantartására, a közösségi szõlõk mûvelésére (május: nap-
szám, szõlõkarók beszerzése; október: szüret), az adminisztráció mûködtetésére (pa-
pír beszerzése), a szegõdményesek (éjjeliõrök) fizetésére, az adó- és bortized kivetési 
gyakorlatára, községi megszervezésének pénzügyi vonzataira (az ebben közremûködõk 
ellátása), az utazásokkal, kocsi-javításokkal kapcsolatos költségekre. A kiadások sorá-

                                                        
5 ALTB 1963. 649., Az egykorú plébániára, iskolára: Buzás, Josef: Kanonische Visitation der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert I. 
Teil. Eisenstadt, 1966. (Burgenländische Forschungen; 52.) 180–182., Uő: Kanonische Visitation der Diözese Raab aus dem 17. 
Jahrhundert. II. Teil. Eisenstadt, 1967. (Burgenländische Forschungen; 53.). 124–126. 
6 ALTB 1963. 654. 
7 ALTB 1963. 645. A számadáskönyvekből előkerült 17. századi szórványadatok újabb információkat adnak Kishöflány bírói 
archontológiájához. 
8 Pálffy Géza: A Magyar Királyság kevéssé kutatott 16–17. századi gazdasági szerepköreiről. in: Pénztörténet – gazdaságtörténet. 
Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József – Draskóczy István. Budapest – Miskolc, 2009. 250–253. 
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ban egyaránt találkozhatunk a közösség ügyében fizetett vámokkal, miképpen a tele-
pülés számára szükséges nyersanyagok (pl. vas) és szakmunkák (mesteremberek) 
megfizetésével. A település társadalmi, gazdasági kapcsolatrendszere is megjelenik; 
kapcsolatok az uradalmi tisztviselõkkel, azok megvendégelése, miként a közös ünne-
pek megtartásának költségei is feltûnnek.9 

A kishöflányi községi szaámadás más nézõpontból az anyanyelvi hivatali írásbeli-
ség elterjedésének újabb szintjére is rámutat. Míg a térségben a 16. század második fe-
lében, utolsó harmadában terjedtek el az anyanyelven vezetett mezõvárosi 
jegyzõkönyvek (pl. magyar nyelvû tanácsülési és bíráskodási jegyzõkönyvek: 1558: 
Csepreg, 1561–1563: Sárvár,10 német tanácsülési és bíráskodási jegyzõkönyvek: 1561: 
Nezsider, 1581–1582: Magyaróvár, illetve pl. Ruszton 1561-tõl német nyelvû hegy-
könyvek, 1576-tól árvakönyvek etc.), a 17. század középsõ harmadában, egy jól szerve-
zett, jó adminisztrációval rendelkezõ uradalomból a községi írásbeliség forrásai jelen-
nek meg. (Pl. német: 1657: kishöfányi számadás, német, horvát:1641: oslipi falu-
könyv).11  

Sajnos az által, hogy a 17. század derekáról csak ez az egy községi számadás maradt 
fenn, nem lehetséges a községi háztartás alakulásának látványos adatsorokkal történõ 
bemutatása. A következõ számadások a század utolsó évtizedébõl származnak. A Jakob 
Schwainster bírósága idején lezárt (1694. február 2.), Paul Zechmaister (Zöchmeister) 
községi céhmester által elkészített 1693. évi számadás a tárgyévben a mezõváros bevé-
teleit csupán a forintokkal számolva 6114 ft-ban adta meg, míg a tárgyévi kiadások 
1993 ft-ot tettek ki, így 4621 ft-nyi aktívumot vittek át a következõ esztendõre.12 Két 
esztendõvel késõbb, Michael Pehemb bírósága idején (1696. január 25.), az Andreas 
Klauss/Klauß községi céhmester által lezárt számadás csak az egész ft-okat tekintve 
6730 ft-ban adta meg a tárgyévi bevételeket és 2718 ft-ban a kiadásokat. Így az 1693. 
évinél 13%-kal kisebb összeg, 4012 ft került a következõ évre átvitelre.13 Ez óhatatla-
nul ebben a rövid idõszakban a felhalmozások felélésére (is) utalhat.  

A kishöflányi községi számadások töredékességükben is gazdag 17. századi telepü-
lést jeleznek, csupán az arányok érzékeltetésére állhat itt Sopron szabad királyi város 
Zacharias Treusel (Treußl) városi kamarás 1657. évrõl készített kamarási számadásá-
nak bevételi-kiadási adata. A tárgyévben 14124 ft (Gulden) 2 solidus 5 2/4 denárt tün-
tetett fel bevételként, míg a kiadás 11122 ft 1 solidus 13 dénárt tett ki, melyhez járult 
a kamarás tárgyévi, 40 ft-os fizetése, így a kamarás a következõ esztendõre 2962 ft 

                                                        
9 A tárgyidőszak pénzforgalmára, pénzrendszerére, valamint árviszonyaira: Dányi Dezső – Zimányi Vera: Soproni árak és bérek a 
középkortól 1750-ig. Budapest, 1989. (Bevezetésben Huszár Lajos „Pénzforgalom és pénzértékviszonyok Sopronban” c. 
tanulmánya.)  
10 A nagy értékű, ismeretlen korai mezővárosi forrás lelőhelye: Smidt Múzeum, Szombathely, Abai hagyaték.  
11 Dominkovits Péter: A 17. századi nyugat-dunántúli magyar nyelvű mezővárosi hivatali írásbeliség (Szombathely) in: Forráskutatás, 
forráskiadás, tudománytörténet. Szerk. Korompay Klára – Terbe Erika – C. Vladár Zsuzsa – Zsilinszky Éva. Budapest, 2009. 82–84. 
(Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai; 229.), Prickler, Harald – Vlasits, Josef: Das Osliper Gemeinde- und Denkbuch 1641–
1732. Eisenstadt, 2001. (Biblioteka pretiskov i prepisov; 3.) 
12 BLA AGK XIV. Nr. 2. 
13 BLA AGK XIV. Nr. 3. 
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22 d-t vitt át, mely még kiegészült a kõ- és õrölt só eladásból származó jövedelemmel, 
ami csak készpénzben 2799 ft 5 solidus 21 ¼ d-t tett ki.14  

A Fertõ vidék mezõvárosai, szabad királyi városai (1648: Kismarton, 1681: Ruszt) 
társadalmát, vagyoni rétegzõdését, gazdálkodását vizsgáló kutatás szerint e települé-
sek fejlõdésében a 17. század jelentette a „végpontot”. A század közepétõl a térségben 
általánosan elterjedt a szerzõdésen alapuló földesúri járadékok rendszere, a pénzbeli 
megváltás mellett tizedet, hegyvámot, robotot kellett természetben teljesíteni. A tele-
pülések, közösségek saját gazdaságokat alakítottak ki, amelyek központját gyakran az 
a közös pince jelentette, amelynek épülete többnyire a községház funkcióját is ellátta. 
Mindennek alapját a szõlõre, borkereskedelemre épített gazdaság jelentette.15 Az 
1657. évi kishöflányi községi számadás egyértelmûen arra utal, hogy az idõszak 
mezõvárosai (pl. Feketeváros, Ruszt, Nezsider) mellett, szervesen e fejlõdési vonu-
latba tagolódtak be a térség falvai is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára Sopron Város Levéltára, IV. A. 1009. a.) Sopron Város 
Kamarási Hivatalának iratai, Kamarási számadások 79. kötet, 1657. 296–298.  
15 Prickler, Harald: Városok és mezővárosok a Fertő tó körül. In: A pannon térség városainak és mezővárosainak fejlődése és 
jelentősége a 16–19. században. Szombathely, 1974. (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf / Nemzetközi 
Kultúrtörténeti Szimpozion „Mogersdorf” 1972. Kőszegen; 4.) 260.  


