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1. archívmestaBratislavy,magistrátmestaBratislavy(amBmmB)actionaleProtocollum2a
2(aP)II.fol.7r–11v.

egykocsmaiverekedésselkapcsolatbanakutatószámáratalánazlehetalegtanácso-
sabb,haigyekszikkimaradnibelőle.atörténészekviszontabbanaszerencséshelyzet-
benvannak,hogyanélkül„lehetnekjelen”egyilyenkonfliktusban,hogykomolyabbsérü-
léseketvagyjogikövetkezményeketkellenekockáztatniuk.Természetesenatörténetifor-
rásoktesziklehetővé,hogybetekintéstnyerjünkamindennapokezenszegmensébe.

akoraújkoriemberszámára–hasonlóanmáskorokszereplőihez–akikapcsoló-
dásnak,azún.szabadidőeltöltéséneklegalábbolyanfontosszerepevolt,mintamun-
kának.akétszférátvalójábannemisigazánválasztottákelegymástólmereven,smeg-
határozó volt, hogy a munkával töltött hétköznapokat, illetve a pihenésre szánt időt
milyenközegbenéltemegazegyesember.akikapcsolódástcélzótevékenységekközött
kiemelthelyetkapottaközösitalfogyasztás,akülönbözőtársasjátékokésatánc.aszű-
kebbtársadalmikörnyezet természetesennagybanmeghatároztaaszabadidőeltölté-
sénekhelyét,módjátéskörülményeit.akorabelipolgárságszámáraanyilvánosszféra
kiemeltszíntereivoltakafogadókésaborkimérések.azezekenbelülzajlóéletrőlsaj-
nosritkánértesülünk,gyakraninkábbcsakavárosvezetésnekazitalfogyasztásszabá-
lyozásátcélzórendelkezéseitismerjük.ígymindenolyanforrásnagyértékkelbír,amely
segítségévelbetekintéstnyerhetünkanyilvánosszféraezenrészébe.

Jelentanulmányegyverekedésügyében1539-benfelvettpozsonyitanúkihallgatá-
sijegyzőkönyvinformációitvizsgálja.akonfliktusegyborkimérésbenzajlottle.atanúk
vallomásaittöbbszakaszbanjegyeztékle,azanyagapozsonyiactionaleProtocollum
másodikkötetében(1539–1548)maradtfenn.1 részünkrőlnemelsősorbanazössze-
tűzéslefolyásaéskimeneteletartérdeklődésreszámot,hanemolyan–arésztvevőkés
azügyetvizsgálókszámáraesetlegmellékesnektekintett–információk,amelyekszá-
mos adalékkal járulhatnak hozzá a kora újkori polgári társadalommindennapjainak
közelebbimegismeréséhez.aforrásinformációibólnemlehetnagyívűtársadalomtör-
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2. amBmmBaPII.fol.7v.
3. amBmmBaPII.fol.9r.
4. afürdőknekaszórakozásontúlmutatójelentőségétfejeziki,hogyapolgárok–sajátlelki

üdvükérdekében–aszegényekszámárasokszorrendeltekún.lelkifürdőt(„Seelbad”),ami
annyitjelentett,hogyahátrahagyottvagyonukbólerreelkülönítettösszegbőlanélkülözők-
nekegyfürdőtkészíttettek.alelkifürdőintézményéhezTózsa-rigóattila:Kegyesség és hit-
újítás. A reformáció megjelenésének első nyomai az 1529–1557 közötti pozsonyi végren-
deletekben. Publicationes universtitatis miskolciensis. sectio Philiosphica XI. 2006/1.
113–159.p.,hiv.hely: 121–122. p.Tudunkolyanesetrőlis,amikoregypolgáregészfür-
dőjétmintlelkifürdőtapozsonyikrisztusTesteTársulatrahagyta.vámossyIstván:Adatok
a gyógyászat történetéhez Pozsonyban.Pozsony,1901,56.p.

5. GranasztóiGyörgy:A középkori magyar város.Budapest,1980,227.p.a fürdőmesterek
(Bader;Balneator)felkészítéseaborbélyokéhozhasonlóancéhszerűkeretekközötttörtént.
Folyamatosangondoskodniukkellettfürdőjükbenfrissvízről,tűzvészeseténpedigsegéd-
jeikkelésfelszerelésükkelazoltásbanvoltakkötelesekrésztvenni.kamenický,miroslav:
Brandschutz im alltagsleben der stadt Preβburg. In čičaj, viliam–Pickl, othmar (Hrsg):
Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts. die referate des Internationalen symposiums in časta-Pila vom 11.–14.
september 1995. veröffentlichungen der kommission für wirtschafts-, sozial- und
stadtgeschichte6.Bratislava,1998,151–156.p.,hiv.hely:153.p.
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ténetikövetkeztetéseketlevonni,érdemesviszontösszegyűjteniéselemezniaz„elej-
tett”információtöredékeket.

elöljáróbanrövidenszeretnénkvázolniazügyet.afeljegyzésekbőlazderülki,hogy
1539-benPozsonybanegynyilvánosborkimérésben(„Inn aim öffnen leithauss”)szó-
váltásutánverekedéstörtkiegyrészrőlegyHansknüpfernevűszemély,másrészrőlkét
halászlegény, Georg és mert riemer között. Összesen 11 tanút hallgattak meg az
ügybenapünkösdötkövetőnapokban.

ahelyszín,egy16.századiborkimérés

vizsgálódásaink során elsőként a helyszínt vesszük szemügyre. a bejegyzések arra
utalnak,hogyegyolyankimérésbenzajlottazesemény,amelyetegy fürdővelegyütt,
vagy annak közvetlen közelében üzemeltettek. az első tanú, Peter schneller szerint
Hansknüpferaverekedéstmegelőzőenakimérés,vagyafürdőudvarántartózkodott
(„Knupffer sei im hoff gewesen Inn Judem pad”).2 amegfogalmazásbólesetlegarrais
következtethetünk, hogy a fürdőnek és a kimérésnek közös udvara volt. Corbinian
slosser vallomásamár egyértelműsíti a kérdést, nála ugyanis az szerepel, hogy egy
bizonyosJakabmesterrelegyütta fürdőhöztartozóhelyiségben(padstub) iszogatott,
amikorkitörtarendbontás.3 mindennektekintetében–mielőttképzeletbenbelépnénk
a„tetthelyre”–érdemestávolabbrólindítaniahelyszínvizsgálatát.

apolgárokszámáraafürdők–akocsmákhozhasonlóan–nemcsakakikapcsoló-
dásésafelfrissüléslehetőségétnyújtották,hanemegybenaközösségiéletfontosszín-
tereiisvoltak.4 kifejezettentisztálkodásrahasználthelyiségáltalábannemvoltakora-
belipolgárházakban,leginkábbaközösfürdőkszolgáltakerre.afürdősöktevékenysé-
gesokrétűvolt,ígypéldáulköpölyöztekéseretisvágtak.5 afürdősöknek(ésaborbé-
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6. kintzinger,martin:statusmedicorum.medizinerinderstädtischenGesellschaftdes14.bis
16.Jahrhunderts.InJohanek,Peter(Hrsg):Städtisches Gesundheits- und Fürsorgewesen
vor 1800.städteforschunga50,köln–weimar–wien,2000,63–91.p.,hiv.hely:78.p.

7. kubinyi andrás: Gesundheitspflege in den mittelalterlichen städten ungarns. In
kirchgässner,Bernhard–sydow,Jürgen(Hrsg):Stadt und Gesundheitspflege. arbeitstagung
in Bad mergentheim, 14.–16. november 1980, südwestdeutscher arbeitskreis für
stadtgeschichtsforschung.sigmaringen,1982,95–107.p.,hiv.hely:100.p.

8. érdekesadalékkéntmegemlíthető,hogy1533-banegyvízforralóüsttelisfelszereltékezta
létesítményt.Ötévvelkésőbbkikerültavárostulajdonából,eladtákegysebestyénnevűfür-
dősnek.vámossyIstván:Adatok… i.m.55–56.p.

9. ortvayTivadar:Pozsony város utcái és terei. A város története utca és térnevekben.Pozsony,
1905,228.p.arranemtérkiortvay,hogyakapunbelül,vagykívülvolt-ealétesítmény.

10. amBmmBaPII.fol.9r.
11. azsidó-fürdőelnevezésbőlkiindulvaaziselképzelhető,hogytalánazóvárosdélkeletirészén

helyezkedettel,aholazsidóutcais.ahasonlóméretűnémetvárosokkalösszevetveapozso-
nyiakviszonylagjólelvoltaklátvafürdőkkel.aszinténkb.5000lakosúHallvárosábanpéldául
négyilyenlétesítményvártaakikapcsolódásravágyópolgárokat.wunder,Gerd:Die Bürger von
Hall. Sozialgeschichte einer Reichsstadt 1216–1802.sigmaringen,1980,134.p.
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lyoknak)fontosszerepükvoltapolgárokmindennapiéletében,őkvégeztékugyanisaz
egészségmegőrzéstszolgálóegyszerűbbműveleteket.vagyonihelyzetük igenváltozó
képet mutat. Bár mindkét foglalkozás, de főleg a fürdősöké lenézett szakma volt,6

mégisvalószínűlegmindkétcsoport tagjainaktöbbségea(felső)középrétegheztarto-
zott, s voltakolyanborbélyok is, akikazelőkelő felső réteghez voltak sorolhatók.7 a
Pozsonytörténetévelfoglalkozószakirodalombankétfürdőretalálunkadatot.aFelső-
fürdő1517-benkerültaFlinscsaládtólavároskezébe.8 afürdővárosonbelülihelyéről
nemrendelkezünkközelebbiinformációval.Ismertviszont,hogyazalsó-fürdőadunára
nézőHalász-kapuközelébenműködött.eztalétesítményt1536-baneladtákJakabfür-
dősnek,majdaváros1585-benszereztevisszalanghausGyörgyörököseitől.9 avizs-
gálttanúvallomásokbanelőszörJudenpadként,azazzsidó-fürdőkéntjelenikmegabor-
kimérésnekishelyetadófürdő.aJudenpad mindenbizonnyalazalsó-fürdőegymásik
elnevezéselehetett.azegyiktanúleírásábanugyanismárazszerepel,hogyazalsó-für-
dőben(„Im untern pad”)zajlottakamozgalmasesemények.10 akételnevezésegymás-
naktörténőmegfeleltethetőségéreutalmégáttételesenazis,hogyaHalász-kapuelő-
terébenfekvőÚjvárosbannagyszámbandolgoztakhalászokéstímárok.akésőbbiek-
benlátnifogjuk,hogyaszóbanforgóborkimérésbenis–legalábbisaverekedésidő-
pontjában–jelentősaránybanvoltakjelenazemlítettkétszakmaképviselői.11

ahelyszíntközelebbrőlmegvizsgálvamegállapítható,hogyakimérésnekvalószínűleg
afürdőépülettelközösenvoltegyudvara,ezenkeresztüllehetettmegközelítenimagáta
csapszéket. utóbbitminden alkalommal (négy említés) a Leithaus kifejezéssel jelölik.
mivelakimérőnek,azazaleitgebernekmagátólértetődőenazvoltazelsődlegesérdeke,
hogyaközép-ésnagytermelőszőlősgazdákáltalrábízottkészletenminélhamarabbtúl-
adjon,vagylegalábbisminélnagyobbmennyiségetértékesítsenbelőle,ennekérdekében
mindentmegkelletttennieazért,hogyavendégeknekaborfogyasztásontúliigényeitis
kielégítse.amellett,hogygondoskodottpadokésasztalokfelállításáról,általánosanmeg-
szokottvolt,hogyaleitgeber általfelvettsegédszemélyzetaborokmelléételtisfelszol-
gált,sőtolykormutatványosokkalisigyekezteknövelniaforgalmat.12 mindennektekinte-
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12. richardPergerahasonlómunkátvégzőbécsiWeinmeisterektevékenységétazangol-cate-
ring kifejezésseljellemzi.Perger,richard:weinbauundweinhandelinwienimmittelalter
und in der frühen neuzeit. In opll, Ferdinand (Hrsg): Stadt und Wein. Beiträge zur
Geschichte der Städte Mitteleuropas.Bd.XIv.linz,1996,207–219.p.,hiv.hely:214.p.
ennektekintetébenmindabécsiweinmeistereket¸mindapozsonyileitgebereketmodern
kifejezésselegyfajta-vendéglátó-iparimenedzserkéntisértelmezhetjük.

13. amBmmBaPII.fol.7v.
14. Tózsa-rigó attila: az 1497-es pozsonyi borkimérési statútum.Agrártörténeti Szemle, 47.

(2006)202–222.p.,hiv.hely:215.p.amaiközízlésselellentétbenakorszakbanafiatal
borokat fogyasztottáka legszívesebben, ezekközött is az volt a legkeresettebb, amelyet
nemsokkalaszüretutánkínáltakeladásra.erretöbbfélemagyarázatot istalálhatunk.a
korabeliviszonyokközöttnagyonnehezentudtákeltartaniaborokat,ígyazokhamarmeg-
ecetesedtek,megpimpósodtak.azegyévesbornakmáresettazértéke,kivéve,haarossz
termésmiattnemálltrendelkezésremegfelelőminőségűújbor.atöbbévesbortpedigegy-
szerűenfáradtbornak(-er altelt)nevezték.Csaka17.századmásodikfelétőlkezdettegyre
gyakoribbáválni,hogyaszőlősgazdáktöbbévrevisszamenőlegiselraktároztakborokat,de
nemaminőségjavításcéljából,hanemazért,hogyafelhalmozottkészletekáltalcsökkent-
sékazidőjárássalszembenikiszolgáltatottságot.ettőlazidőszaktólkezdveváltakinkább
népszerűvéaz idősebbborokazújborralszemben.landsteiner,erich:weinbauundbür-
gerlicheHantierung.weinproduktionundweinhandelindenlandesfürstlichenstädtenund
märktenniederösterreichsinderfrühenneuzeit.Inopll,Ferdinand(Hrsg):Stadt und Wein.
Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas.Bd.XIv.linz,1996,17–50.p.,hiv.hely:
38. p.; sandgruber, roman: wein und weinkonsum in Österreich. ein geschichtlicher
rückblick. Inopll,Ferdinand (Hrsg):Stadt und Wein.BeiträgezurGeschichtederstädte
mitteleuropas.Bd.XIv.linz,1996,1–30.p.,hiv.hely:3–4.p.mindebbentermészetesen
közrejátszhatottazatényis,hogyazújbormégnemvoltolyanerős,mint„idősebbtársai”,
ígyazelőbbibőltöbbetlehetettinniamindennapifogyasztáskeretében.
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tébena fürdővel együtt üzemeltetett kimérés igencsak „jóhúzás” lehetett a fenntartó
részéről,hiszenígytöbbfélekikapcsolódásilehetőségnekhódolhattakabetérőpolgárok.
ajegyzőkönyvekbentalálunkutalástarra,hogyanhasználtákavendégekazemlítettléte-
sítményt.azegyikhalász,emrichrietzingeraztvallotta,hogy„amikor Riemer bejött [a
kimérésbe], [rietzinger]hallotta, hogy [riemer] Knüpfert szidalmazza, annak az ügynek
kapcsán, amit még a fürdőben kezdtek el [megvitatni]”.13 ezakijelentésnempusztán
arravilágítrá,hogyaverekedéstmegelőzőszóváltásegykorábbibeszélgetésfolytatása
volt,hanemarrólisinformációtnyerünk,hogyavendégekösszekapcsolhattákakülön-
bözőszórakozási/kikapcsolódásilehetőségeket.avizsgált1539-esesetbennyilvánelő-
szörafürdőtlátogattákmeg,majdbetértekpoharazniakimérésbe.

aLeithaus külsejérőlsajnosnemtalálunkadatot.ennekelképzeléséhezaz1497-
espozsonyibormérésistatútumrendelkezéseithívhatjuksegítségül.aszabályzatértel-
mébenabormérésreaházelőttlehetettfelhívniapolgárokfigyelmét.azalapszabály
errevonatkozóanrészletesenrendelkezik.nemcsakegyszerűenaborméréstényétkel-
lettapotenciálisvendégektudomásárahozni,hanemazt ismegkellett jelölni,hogy
milyen fajtájú és milyen idős bort lehet az adott helyen kapni. a kétéves bort
(-Zwifirdigen)egyvágottcégér(-ain Zaiger mit schaiten)ésegyszalmafonatjelezte,az
egyéves bornak (-virdigen) a magában kitett cégér felelt meg, a leginkább keresett
újbort(-hewrigen)pedigazöldcégérrel(-mit […]ainem grunen Zaiger)ellátottivókban
találhattákmegabetérők.14 astatútummásodikpontjaarraiskitér,hogyafentleírt
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15. Tózsa-rigóattila:Az 1497-es pozsonyi…,i.m.215–216.p.
16. amBmmBaPII.fol.7v.
17. amBmmBaPII.fol.9r.
18. a korábbiakban a kimérések általános bemutatásánálmár említettük, hogy Pozsonyban

nagyvalószínűséggelinkábbafehérborokatrészesítettékelőnyben.avörösborkultúracsak
a16.századmásodikfelébenésa17.századbanterjedtelnagyobbméretekbendélszláv
hatásra,sinkábbcsakazországközépsőterületénvoltjellemző.kisebbrégiókban,ígypél-
dáuléppenPozsonyéssopronkörnyékénanémetpolgárságáltalmeghonosított, fejlett
szőlőtermelő-kultúránakköszönhetőenmárakorábbiidőszakokbanismegjelent,denem
tettszerttúlsúlyra.andrásfalvyBertalan:avörösbormagyarországon.Néprajzi Értesítő,39.
(1957)49–69.p.,hiv.hely:54–61.p.
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módonkelleljárnivörösborokárusításaeseténis,azzalakülönbséggel,hogymegkell
jelölniaztis,hogyazadotthelyenvörösetmérnek.15 azegyescégértípusoktárgyalásá-
náltehátértelemszerűenfehérborokragondoltak.arendelkezésnekezarészeisrávi-
lágítarra,hogyapozsonyiszőlőnedűkközöttinkábbafehérborokvoltaktúlsúlyban.

visszatérveaverekedéshelyszínénekelemzéséhez,azszűrhetőle,hogyazudva-
ronislehetettfogyasztani,erreutalakorábbanmáremlítettPeterschnellervallomá-
sa,mely szerintknüpfermégazudvaron tartózkodott, amikorschnellerbelépettaz
épületbe(„herein ins haus gang”).16 konkrétanmegnevezikabelsőhelyiségetis,stubn-
ként,azazszobakéntjelölik,utóbbikifejezésnégyalkalommalfordulelő.azitalárusí-
tásmindenbizonnyalitttörtént,savendégekazidőjárástólfüggőenbennazépület-
ben,vagykintazudvaronfogyasztottak.

ahelyiségmérete,felépítése,berendezése

abelsőhelyiségméretérecsakközvetetettmódonkövetkeztethetünk.atanúvallomá-
sokalapjánmegállapítható,hogylegalább17–18személytartózkodottakimérésben,
részbenazudvaron,részbenazépületben.Báralegtöbbtanúazindulatokelszabadu-
lásautánigyekezettkijutni,annyibizonyos,hogymivelarendbontásbentzajlott,ígya
szemtanúkésazáltalukemlítettszemélyeklegalábbrövididőremegfordultakabelső
helyiségben.ígyméghafeltételezzükis,hogynemegyidőbentartózkodtakahelyiség-
ben, a kimérést nagyjából akkorának képzelhetjük el, amelyben legalább 20–22
emberelférhetett.ehhezhozzákellmégszámítanunkaszemélyzetet,amelybőlakocs-
mai verekedések „állandó tartozékaként” csak a korcsmárost említikmeg egy alka-
lommal,nevezetesenmikorazegyikriemermáregyahelyiségbenfellelhetőeszközzel
igyekezettérvénytszerezniigazának,rietzingerszóltaborosgazdának(Wirt),hogyel
kellenevennitőleazeszközt.mivelaszövegbenaWirt megnevezésszerepel,valószí-
nűsíthető,hogyabeavatkozásra felszólítottszemélyegybena létesítmény tulajdono-
sa/fenntartójavolt,nempedigalkalmazott,hiszenutóbbiesetbeninkábbaLeitgeber
vagyaZapfler kifejezéstvárnánk.

Csakegyalkalommalutalnakarra,hogymit fogyasztottaka vendégek.wolfgang
Hofertímárvallomásábanaztolvashatjuk,hogymásokkalborozott(„peim wein gewe-
sen”),amikorelkezdődöttadulakodás.17 arrólsajnosnemértesülünk,hogymilyenbor
lehetettakupákban.18
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19. amBmmBaPII.fol.7v.
20. amBmmBaPII.fol.9r.
21. a17.századisopronivégrendeletekbenisemlítenekilyendarabokat.askerczéva:milyenek

lehettek a konyhák sopronban a 17. század elején. Soproni Szemle, 53. (1999) 4.
370–382.p.,hiv.hely:380.p.

22. amBmmBaPII.fol.7v.
23. amBmmBaPII.fol.7v.
24. amBmmBaPII.fol.7v.
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amint azt korábban említettük, gyakran előfordult, hogy a kimérésekben ételt is
lehetettkapni.az1539-esverekedéshelyszínénislehetőségvolterre,avallomások-
bólugyaniskiderül,hogykonyhájaisvolta„komplexumnak”.Casparreisnertanúvaló-
színűlegkésőbbérkezhetett,őugyanismárcsakaverekedésvégkifejletérőlszámolt
be.amikoracsapszékbelépett,aföldönfekvetaláltaazegyikriemert,akitecettelpró-
báltakmagáhoztéríteni.nyilvánazecetisakonyhábólkerültelő.amásikriemerpedig
akonyhábanfeküdt(„der ander Riemer sei inn der kuchel gelegt”).19

akimérésberendezésérőlsajnosigenszűkösekazinformációink.aszemélyekvizs-
gálatánálakésőbbiekbenlátnifogjuk,hogynagytöbbségébenkézművesmesterekés
legények alkották a hely közönségét. ezt az információt figyelembe véve egyszerű
berendezésitárgyakkal,faasztalokkalés-padokkalképzelhetjükelmindabelsőhelyi-
séget,mindazudvart.Többkifejezés isarraengedkövetkeztetni,hogyülvefogyasz-
tottakavendégek,tehátnemún.„talponállóként”kellmagunkeléképzelniahelyet.
erreutalnakazolyanmegjegyzések,mint„Er sich zu Maister Jacoben […]gesetzt mit
Ime getrunkh”,vagy„si[c]h ain klains zu inen gesetzt”.20 azesetkissémorbidiróniája,
hogynéhányberendezésitárgyatisemlítenekatanúk,azonbannemazzalaszándék-
kal,hogypontosabbanleírjákahelyszínt.konkrétanháromtárgyratérnekki,mégpe-
digazért,mertarendbontókezeketazeszközökethasználtákegymásellenavereke-
déssorán.Ilyenmódonértesülünknéhányhasználatitárgyról.

a legtöbbszörelőfordulóeszközazonosításakérdéses.Hat tanúnál13említéssel
szerepelegywör,vagyrör nevűtárgy.azelsőformábannemtudjukfeloldaniazelne-
vezést.arör alakbólviszontamainémetRöhr szóraasszociálhatunk,amelyebbenaz
esetbenkiöntőtvagykiöntőcsövet jelent.akorszakbangyakoriakvoltakiöntőcsővel
ellátott kannák.21 rietzinger szerintamikorknüpfernekelfogyotta türelmeariemer
részérőlőtértszidalmakmiatt,kezébevetteakiöntőt („hab die wör inn der hanndt
gehobt”),22 ésaztmárschnellervallotta,hogyezutánknüpferezzelazeszközzelfejbe
vágta riemert („mit derselben den Riemer über den kopff geslagen”).23 wolfgnag
reschtanúkiemelte,hogyariemereknélnemvolthasonlótárgy(„die Vischer haben
khain wör gehabt”).24 ezzelszembenalbrechtellenderállításaszerintazegyikriemer
a verekedés közben kirohant és hozott magával egy másik kiöntőt és azzal ütötte
knüpfert.afegyverkénthasználttárgyalakjáracsakegyetlenadatotközölnek,Thomas
nievergoldvallomásábanplosse rör, (vagyplosse wör) szerepel,ami talánarrautal,
hogyfedélnélkülikiöntővoltknüpferkezében.

Háromtanúegybehangzóanaztállította,hogyknüpferaverekedésegyadottpilla-
natában egy kannával leütötte az egyik riemert, pontosabban fejbe vágta vele
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25. amBmmBaPII.fol.9r.
26. a korszakban kétféle típus volt elterjedt a német városokban. az északi területeken egy

olyanváltozatvolthasználatos,amelyöblösebbkialakításúalsórészemiattharangalakra
emlékeztetett,ésgyakranláttákelkiöntőcsővel.adélnémetésazosztrákterületekenegy
elegánsabbkialakításúváltozatterjedtel.ebbeatípusbaegyenesfalú,felfelékeskenyedő,
hengert formázó kannák tartoztak. dexel, walter: Das Hausgerät Mitteleuropas. Berlin,
1973, 60–62. p. és 179–185. p. a magyarországi régészeti ásatások során előkerült
ónkannákalapjánarrakövetkeztethetünk,hogyPozsonybanisinkábbazutóbbitípuslehe-
tetthasználatban.azemlített leletekhez:Holl Imre:Zinn im spätmittelalterlichen Ungarn.
Teil I. acta archeologica scientiarum Hungaricae. 39. (1987) 313–335. p., hiv. hely:
318–319.p.és323–325.p.

27. amBmmBaPII.fol.7v.
28. agabele vagygabel kifejezésekszinonimájakéntlexernélaKrücke,Krückstock szavaksze-

repelnek,amelyeknagyobbkorsót, flaskaszerűedényt,esetlegkannát jelentenek.lexer,
mathias:Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 38., unveränderte auflage. stuttgart,
1992,52.p.

29. adokumentumaPozsonyvárosilevéltárállományábana Gotsleichnamszech gazdasági
kimutatásai címmeljelöltiratcsoportonbelültalálható.amBmmB3a1fol.45r.
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(„Knupffer ain kandl gerukht und den Riemer zum Kopff geslagen”).25 atanúvallomá-
sokat összegző bejegyzés szerintGeorgriemer szenvedte el ezt az ütést.wolfgang
resch állítása annyiban tér el az előbbiektől, hogy szerinte knüpfer nem leütötte,
hanemmegdobtariemertazeszközzel,ebbőlarrakövetkeztethetünk,hogyegyköny-
nyű vagy közepesen nehéz tárgyról lehetett szó. a kanna minden bizonnyal ónból
készült,alakjára,méretéresajnosnincsadatunk.26 aziselképzelhető,hogyafentemlí-
tettrör ésakandl ugyanaztazeszközt,egykiöntővelellátottkannáttakar.schneller
említmégegyeszközt,amellyel–akissénehezenértelmezhetőszövegszerint–egy
Joachinnevűmestertarconvágtak(„sei mit ainer gapeln zugeloffen”).27 agapelként
megnevezetteszközmindenbizonnyalegynagyobbűrméretűkorsólehetett.28

rendbontók,sérültekésszemtanúk;aszemélyekvizsgálata

atanúvallomásokbólazderülki,hogyaverekedés idejénakimérésbencsakférfiak
tartózkodtak.akorábbanmár idézettbormérésistatútumnememlítolyanrendelke-
zést,mely szerint nőkneknem lett volna szabad látogatni ezeket a helyeket. a sze-
mélyzetkapcsánpedigaszabályzatkitérarra,hogyabortnőkisértékesíthették.ez
abbólaszakaszbólszűrhetőle,amelybenafogyasztókvédelmeérdekébenkilátásba
helyezték,hogyamennyibenvalakirosszvagynemhitelesítettmértékekethasznál,az
büntetendő.különkiemelték,hogymindenesetben ígykelleljárni,attól függetlenül,
hogyabortmagaatulajdonos–mindegy,hogyférfivagynő–vagyborkimérőértéke-
síti(„Es seyn weinhern, frawen oder leitgeb[e]n”).29 mindazonáltalafürdőmelletticsap-
székvendégeiközöttjoggalfeltételezhetünkáltalábanerősférfitöbbséget.

korábbanmáremlítettük,hogyaszemtanúkatésavallomásokbanszereplőtovábbi
személyeketösszegezve17,esetleg18vendégrőlolvashatunkaforrásban.abizonyta-
lanság abból ered, hogy előfordulnak csak keresztnévvelmegadott személyek, akikről
nemközölnektovábbiinformációt.Összesenteháttizenhétférfittudunknagybiztonság-
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30. amBmmBProtocollumTestamentorum4n2(PT)II.fol.266r.
31. Tózsa-rigóattila:apozsonyiTiltáskönyv(1538–1566)információsbázisa.különöstekin-

tettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére.Századok,
142.(2008)5.1135–1186.p.,hiv.hely:1166.p.

32. Špiesz,anton:Štatúty bratislavských cechov.Bratislava,1978,395.p.anőknekacéhes
kézműipari termelésben képviselt szerepéhez találunk fontos adalékot Caspar reickher
felesége,katerinaasszonyvégrendeletében,amelybenkiemeli,hogyőmagaistagjavolta
halászokcéhének,midőnmesteréreésacéhlegényekreösszesen12forintothagy.amB
mmBPTII.fol.362v.Többolyankorabelicéhszabályzatotisismerünk,amelymármegfo-
galmazásábanis jelzi,hogyamesterekközöttegyaránt lehettekférfiakésnőkis,azaza
Maister ésMaisterin megjelölésthasználjaazemlítettcéhtagokra.Ilyendokumentumpél-
dáulafazekasokcéhszabályzata1569-bőlésakalaposoké1575-ből.Špiesz,anton:Šta-
túty bratislavských…,i.m.117–118.p.és152–159.p.
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gal„elkülöníteni”.atovábbiakban–kiaknázvamáspozsonyiforrásokinformációsbázisát
is–megkellpróbálnunkalehetőségekhezmértenfeltárniavizsgálatianyagbanelénk
tárulószemélyek,azazazalsó-fürdőésakimérésközönségénekahátterét.

Tizenkét férfinaknagybiztonsággalmeg lehetállapítania foglalkozását.a legna-
gyobbszámbanhalászokvoltakjelenakimérésben,nevezetesenhatszemélythalász-
kéntvagyhalászlegénykénttudunkazonosítani.averekedéskétrésztvevőjéről,mert
ésGeorgriemerrőlmára tanúvallomásokatbevezetőnéhánysorbanmegjegyezték,
hogyegybizonyosdionisivischer segédei voltak.amertésGeorgközötti esetleges
rokonikapcsolatrólnemtudunkmegközelebbit.mertriemerrelmáspozsonyiforrás-
ban is találkozunk.egykézművesözvegye,otiliawildmaninvégrendeletébentöbbek
közöttegykováccsalésegyfürdősselegyüttszerepel,mintavégrendeletbenfoglaltak
végrehajtásátfelügyelőtestamentumosurakegyike.30

mivel a jelen levő személyek között a halászok alkotják a legnagyobb csoportot,
érdemesrészletesebbenkitérnieszakmánakavároséletébenképviseltszerepére.a
pozsonyikézművesekenbelülijelentősszámbelisúlyuknyilvánvalóanadunanyújtotta
kedvezőlehetőségekrevezethetővissza.akézműves-társadalmonbelüliarányukakor-
szakvégrendeletikönyvébenisérzékelhető.az1529és1557közöttlejegyzetttesta-
mentumokközött155olyanutolsórendelésttalálunk,amelykézműveshezvagyannak
feleségéhezköthető.aziparostevékenységetűzővégrendelkezők43szakmaképvise-
lőiközülkerültekki.legnagyobbaránybanatextil-,ruha-ésbőriparbantevékenykedők
vannakjelenaforrásban.aharmadiklegnagyobbcsoportotazélelmiszeriparképvise-
lőialkotják,ezenbelüllegnagyobbszámbanahalászokésamészárosokképviseltetik
magukat, kilenc-kilenc végrendelettel. a halászok megtalálhatók a pozsonyi
Tiltáskönyvben(1538–1566)is:négyesetbenkövetelőfélként,hétügybenpedigadós-
ként.31

megélhetésüket tekintve a halászok esetében többrétű tevékenységről beszélhe-
tünk.régiszokásjograhivatkozó1543-ascéhlevelükmegfogalmazásaszerintadoku-
mentum a halászok és a halárusok között („zwischen den Maistern und
Fischerhandwerks und Fischkäuflen”)már korábban írásba foglalt szokásokalapján
erősíttetettmeg.32 a16végzésbőlállócéhlevélpontjainakafeleahalárusításszabá-
lyozásáról szól (pl.: idegenek kizárása, méreten aluli hal árusításának tiltása stb.).
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33. Špiesz,anton:Štatúty bratislavských…,i.m.397.p.
34. Példaként említhető, hogy 1540-ben hat schillingért vásárolt a város jóminőségű halat

(„gut essen visch”),egysoproniküldöttségellátásacéljából.amBmmBkammerbücher(k)
92fol.79.

35. amBPTII.fol.182v.
36. amBk92fol.35–36.avárosiadminisztrációtisztségeiközöttalsófokúpozíciótjelentett

azadószedőitisztség.Gyakranláttákelpályájukelejénolyanszemélyekeztafunkciót,akik
későbbnagykarriertfutottakbeapolitikaielitben.Tózsa-rigóattila:A pozsonyi politikai elit
a XVI. század első két harmadában.FonsForráskutatásésTörténetisegédtudományok14.
(2007)2.187–277.p.,hiv.hely:222.p.nemvalószínű,hogyrietzingernek ilyen „ugró-
deszkaként”szolgáltvolnaazadószedőitisztség,(eddig)ugyanisnemtudunkarról,hogya
későbbiekbenbetöltöttvolnabármilyenmáspozíciót.
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Témánk szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a halászlegényeket érintő rész.
eszerintalegényekönállóannemkezdhettekhalárusításba,csakakkor,haarravala-
melyikmesterutasítástadott.azáruminőségétésahalakmegfelelőméretétacéh-
mesternek,delegalábbisahalászokvagyahalárusokvalamelyikmesterénekkellett
ellenőriznie.acéhlevélaz1539-esverekedésegyiktanúját,albrechtellendertisemlí-
ti.aforrásbólmegtudjuk,hogyellenderköztiszteletbenállószemélyvoltahalásztár-
sadalmonbelül,acéhlevélugyanisazzalzárul,hogymindahalászoknak,mindahal-
árusoknakkikelljelölniükegy-egymestert,akiarendelkezésekbetartásátfelügyeli,s
adokumentumszerint1543-banahalászokrészérőlalbrechtellendertjelöltékerrea
feladatra.33 arranincsadat,hogyesetlegőlettvolnaacéhmester,demindenképpen
tekintélyesszemélynekkellettlennieaszakmánbelül.ahalászokéshalárusokcéhé-
tőlgyakranvásároltavárositanácsis.avárosvezetésreprezentációsköltségeiközött
aborésahaltettekialegnagyobbtételt.34

visszatérve az 1539-es rendbontás tanúihoz, emrich rietzinger esetében az
actionaléban nem találunk utalást foglalkozására. Itt is a végrendeleteket hívhatjuk
segítségül, rietzinger testamentumát ugyanis hat évvel később jegyezték le. ebben
nemcsak foglalkozását, hanem – viszonylag pontosan – városon belüli lakhelyét is
közli.eszerintadunamenténelterülővödricikülvárosbanlakott(„Emerich Rietzinger
vischer und mitburger zu Presspurg gesessen auf der Wedritz”).35 utolsórendelésében
többkisebbértékűkegyesadománymellettegyforintotahalászcéhreishagyományo-
zott. végrendelete nem tanúskodik nagy vagyonról, a középosztálybeli kézművesek
népes táboráhozsorolhatjuk.annyitmindenesetremegtudunk,hogy rokonsági köré-
ben más is ezt a mesterséget űzte: unokatestvérét is halászként említi. Továbbá
rietzingerkapcsolatbanvoltamártöbbszöremlítettPeterschnellerrel,akiszinténaz
ivóbanvoltavizsgáltesetidején.rietzingernekahalászatmellettmástevékenységé-
rőlisértesülünk.avárosiszámadáskönyvszerint1540-benamagisztrátusáltalapol-
gárokrakivetettadóbehajtásábanműködöttközre.ebbenazévben13ilyenadószedő
(Gaber) végezte ezt a munkát.36 az actionaléban rietzinger beszámolóját albrecht
ellendervallomásaköveti.ellendernekahalászcéhbenképviseltpozíciójárólafentiek-
benmárszóltunk.

michel wachingernek a tanúvallomásából következtethetünk arra, hogy szintén
halász volt,mivel a szöveg szerintmás halászokkal együtt ivott („als er mit andern
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37. amBmmBaPII.fol.8v.
38. amBmmBaPII. fol.22rés23r.amBmmBPTII. fol.158r-v.akapcsolatCasparésHans

reisnerközöttnemtisztázott.
39. azügynekavallomásokutánbejegyzettnéhánysorosösszefoglalásábandionisivischertis

említik,azonbannemtisztázott,hogyővalóbanjelenvolt-eakimérésben,éshaigen,akkor
milyenmódonvoltrészeseaverekedésnek,illetveazaztmegelőzővitásügynek,ígyőtnem
vettükbeleazelemzettszemélyekkörébe.

40. érdekességképpmegjegyezhető,hogyazÚjvárosbanlakóasszonyviszonylagjelentősadós-
ságothalmozott fel (többmint120 forintértékben),amelyekkiegyenlítését férjérebízta.
Hitelezőiközöttháromtímártistalálunk,köztükHofert,akinekharmincforinttaltartozottaz
asszony.atímár-ésanyergesszakmaközöttikapcsolatkézenfekvő,hiszenelőbbiekkészí-
tettékelőabőrtanyergesekszámára.anyergesfeleségénektestamentumosuraiközöttis
kéttímártésegycserzővargáttalálunk.anőknekakézművességenbelülképviseltszere-
péhezpedigfontosadalék,hogyazasszonyanyergesszakmáhozszükségesszerszámokat
is a férjnek rendelte („allen werkzeug, das es zu dem satler handwerk antreffen ist”).
nyilvánvaló tehát, hogyanő– férjéhezhasonlóan– szinténnyergeket készített, esetleg
együttisdolgoztak.amBmmBPTII.fol.312r–v.utóbbirendelésazértbírkiemeltjelentő-
séggel,mertalegtöbbesetbencsakáltalábanrendelkeztekszerszámokról,összesencsak
hat ilyen esetben neveztékmeg pontosan a szakmát, ebből három említés halászatnál
használteszközöketjelölt.aTiltáskönyvbenakövetelttartozásokfedezetekéntbetáblázott
vagyonrészekközöttmindösszenégyalkalommalszerepelnekmunkaeszközök,ebbőlkét
esetbenkonkretizáljákaszakmát:mindkétkövetelésnélhalászszerszámokeladásáttiltják.
Tózsa-rigóattila:A pozsonyi Tiltáskönyv…,i.m.I/1.sz.táblázat,1142.p.

41. amBmmBPTII.fol.338r.
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Vischern getrunkhen”), amikor az egyik riemer az asztalhoz lépett és belekötött
knüpferbe.37 azellenderutántanúskodóCasparreisnerbeszámolójábannemszere-
pelfoglalkozás,akésőbbiekbenazonbantöbbszörelőfordulmégavároskönyvben.egy
másik, ugyancsak 1539-es bejegyzésben felváltva fordul elő a Caspar reisner és a
Caspar vischer névalak. az 1529–1557 között összeállított második végrendeleti
könyvbenpedigtöbbszörisszerepelegybizonyosreisner(vagyreiser)család,amely-
nekHansreisnerhalászmestervoltafeje.38 nagyavalószínűségetehátannak,hogya
korábbanfeleségevégrendeletekapcsánmáremlítettCasparreickherhalászazonos
lehetett az 1539-es anyagban szereplőreisnerrel. az eddig említett hat személynél
tehátviszonylagbiztosanmeglehetettállapítaniafoglalkozást.Továbbiegytanú,Peter
schneller nagy valószínűséggel szintén a halászok köréhez kapcsolható, amint arra
korábbanutaltunk,rietzingervégrendeleteszerintschnellertartozottneki.39

a biztosan azonosítható foglalkozású személyek közül ketten tímárok voltak.
wolfgangHoferaztvallotta,hogymásokkalegyüttborozott,ésmástnemláttak,mint-
hogyknüpferelőszöregykannávalleütiazegyikriemert.Hofertímárkéntszerepelaz
anyagban.akihallgatásokmelletttöbbszörtalálkozunkveleavégrendeletekbenis.egy
halász,egytímárésegyövkészítőutolsórendelésébenemlítik–mindenesetbenmás
kézművesekkelegyütt–atestamentumosurakközött.egynyergesfeleségének1555-
ös testamentumában tímármesterként szerepel.40 egy másik tímár, Blasi Früewirt
1556-osvégrendeletébenazt ismegjegyzik,hogyHoferaduna-partonelterülőÚjvá-
rosbanlakott,éssajátpecsétjévelerősítettemegcéhtársautolsórendelését.41 avere-
kedésnél jelen levőmásik tímáregy tímárlegény, aki kissé furcsa „szerepben” tűnik
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42. amBmmBaPII.fol.8r.
43. amBmmBPTII.fol.83v.
44. amBmmBverbotbuchai1fol.4rés16v.
45. amBk92.fol.37.
46. ortvayTivadar:Pozsony város…,i.m.95.p.
47. aschustergasslegyikházában,frekventálthelyen,azún.Zöldszobában (Gruenstubl)mér-

tékavárosborait,egy1532-esszámadásifeljegyzésszerintkocsmáulésétkezőhelyül is
szolgáltahelység.ortvayTivadar:Pozsony város…,i.m.645.p.
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elénk.őmagaugyanisnemtettvallomást,viszontkéttanúisemlíti,hogyjelenvolt.a
nevétnemadtákmeg,ellenderésreisnercsakúgyemlegette,mintBlasiledrersegé-
de.mindkettenaztvallották,hogyalegényaverekedésutánvisszamentazivóba,és
azakkormáraföldönfekvőGeorgriemernekmondottegynehezenértelmezhetőmon-
datot: „ha adós vagy, csak akkor bocsátanak meg neked, ha [már] meghaltál.”42

reisnerszerintatímárlegénymagaismegsérültacsetepatésorán.Bármagárólakér-
déseslegényrőlnincstovábbiinformációnk,mestere,Blasiledrerviszontszerepelegy
Hansledrernevűmestervégrendeletében.arokoniésaszakmaikapcsolatokössze-
fonódásáratalálunkittpéldát,ugyanisBlasiledrerHansunokájánakvoltaférje.43 a
pozsonyiTiltáskönyvbenisszerepelBlasiledrer.egy1539-esbejegyzésbenegyszűcs-
től, egy 1541-esben pedig egy varga feleségétől követeli tartozásuk kiegyenlítését.44

Fontosinformáció,hogyamásodikügybenmegadjákledrerlakhelyét,őisazÚjváros-
ban lakott. nagy valószínűséggel ott lehetett a műhelye is, amelyben a verekedési
ügybenszereplőlegényeisdolgozott.

a tímárokmellettugyancsakkét fazekassal találkozunkazanyagban.egyikükről,
Thomasschellenpergertanúrólsemmilyentovábbiinformációvalnemrendelkezünk.a
másikfazekas,Thomasnievergold,akorábbanmáremlítettHansledrertímármester
végrendeletébenfordulelő:egymásikkézművesselőtkértefelamesterazutolsóren-
delés végrehajtására. elképzelhető tehát, hogy nievergold Blasi ledrerrel és annak
legényéveliskapcsolatbanvolt.afazekastevékenységmellettavárosnakisteljesített
szolgálatot.avárosiszámadáskönyvadataiszerint1540-benavárosiadóbehajtásá-
banműködöttközre.45 azeddigismertinformációkszerint–rietzingerhezhasonlóan
–nievergoldsemlépetttovábbahivataliranglétrán.afazekasok1569-escéhleveléta
korábbiakbanmáremlítettük.Bódéikaferenceskolostorelőtti,aFőtérkibővítésének
tekinthetőtérenálltak.46 máspozsonyiforrásokbancsakelvétvetalálunkfazekasokat.
amásodikvégrendeletikönyvbenkétilyentestálószerepel,aTiltáskönyvbenpedighat
fazekast tudunk kimutatni. a számadáskönyvek segítségével viszont nyerünk némi
adatotmunkájukravonatkozóan.az1528/29-esköltségvetésiévbenavárostöbbek
között korsókat, fedőket és tégelyeket rendelt fazekasoktól. Témánk szempontjából
különérdekes,hogyaszámadáskönyvibejegyzésszerintavárosikimérés(„zum leit-
gebn”)számárakészíttettékezeketa–mindenbizonnyalagyagbólkészült–edénye-
ket.47 ezen eszközökmellett a fazekasok csempét is égettek. ezt támasztják alá az
1529-esszámadáskönyviadatok: többekközöttavárosiőrökésakocsiszolgákszo-
bájához77újcsempétrendeltek,ahóhérszámáraugyancsak12újcsempétkészítte-
tettatanács.avárosházánlevőegyikkályhánpedigcsempéketkellettcserélni.ebben
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48. amBk79fol.125–126.
49. Špiesz,anton:Štatúty bratislavských…,i.m.456–459.p.
50. amint azt korábbanemlítettük,ortvaynál szerepel, hogya városegybizonyos Jakab für-

dősnekadtaelazalsó-fürdőt.Tekintve,hogyafürdősökiscéhszerűkeretekközöttvégez-
téktevékenységünket(l.5.sz.jegyzet),elképzelhető,hogyaslosserbeszámolójábansze-
replőJakabmesterafürdőtulajdonosavolt.megerősítőinformációhiányábanazonbanez
(egyelőre)csakfeltételezésmarad.
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aköltségvetésiévbenösszesentíz fontotésnégyschillingetköltöttaváros fazekas-
munkákra.48

akorábbanmáremlítettCorbinianslossert–egyébadathiányában–nevébőlkiin-
dulvalakatosnakvélhetjük.aszámadáskönyvektanúságaszerintavárosmindigjelen-
tősmegrendelésekkelfordulteszakmaképviselőifelé.alakatosoknakkifizetettössze-
gekazácsokésakovácsokdíjazásautánáltalábankiemelthelyenálltakavárosikölt-
ségvetésbenakézművesmunkákrafordítottkiadásokközött.amintaztahalászokés
halárusoktárgyalásánálmárláthattuk,gyakranelőfordult,hogytöbbszakmaképvise-
lőiegyesültekegyazoncéhenbelül,nyilvánvalóanazért,hogyjobbanérvényesítenitud-
jákbefolyásukatés/vagymérsékeljékazegymásközöttiesetlegeskonkurenciát.Ilyen
összefonódásratalálunkpéldáta lakatosok,puskamívesekésórások1571-esközös
szabályzatában.49

JörgPreuertanúszemélyérevonatkozólag–slosserhezhasonlóan–szinténnem
rendelkezünk semmilyen további adattal. nevéből esetleg arra következtethetnénk,
hogyserfőzővolt,mindazonáltaléppenazügybenszereplőriemerekneveésfoglalko-
zásafigyelmeztetarra,hogyaforrásokbanszereplőésfoglalkozásnevetjelentőveze-
tékneveketnemlehetmindenesetbenvalósfoglalkozássalazonosítani.Georgésmert
riemernevébőlugyanisaztszűrhetnénkle,hogyakérdésesszemélyekszíjjártókvol-
tak,aforrásazonbanpontosítebbenazesetben,samintaztláthattuk,egyértelműen
halászlegényekrőlvanszó.wolfgangreschtanúegyszerűencsakhalászokkéntaposzt-
rofáljaakétriemert („die Vischer”).mindennek tekintetébentehátslossernek laka-
tosként, illetve Preuernek serfőzőként történő besorolása– egyébmegerősítő infor-
mációhiányában–kérdésesnektekinthető.

két személy esetében csak annyit tudunk biztosan, hogy kézművesek voltak.
slosservallomásábólismert,hogyegybizonyosJakabmesterrel(Maister Jacob)ültegy
asztalnál,utóbbinakazonbanatanúnemközölteaszakmáját.50 Jakabmestermellett
slosserszerintmégegymesterjelenvolt,őtMaister Joachinkéntnevezi.sajnosutób-
binaksemismertapontosfoglalkozása.

wolfgangreschtanúfoglalkozásáravonatkozólagmégcsakutalássalsemrendel-
kezünk. a korszak végrendeleti anyagából ismert egy rézműves és egy puskamíves
resch,azonbanegyikkelsemmutathatókikapcsolat.reschszemélyénélsokkalérde-
kesebb,hogyaverekedésegyikfőszereplőjéről,Hansknüpferrőlsemtudjuk,hogymi
lehetettafoglalkozása,sőttulajdonképpensemmilyentovábbiadattalnemrendelke-
zünk róla. Ilyen információszegénység mellett tehát már az is lényeges momentum
lehet,hogyazegyiktanúszerinthalászokkalültegyasztalnál.albrechtellenderszin-
ténaztvallotta,hogyamikorőakimérésbeérkezett,riemerahalászokkalellenséges-
kedett(kezdettellenségeskedni).ezekszerinttehátarendbontásegyikkulcsszereplő-
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51. királyJános:A pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története.Pozsony,1890,84.p.ésamB
mmB PT II. 12r. a fenti megnevezéssel minden bizonnyal a mihály-kapu külvárostól
(„Neustadt vor St. Michel Thor”)ésavödricikülvárostól(„Neustadt, aus der Wedritz”)akar-
tákmegkülönböztetni.

52. királyJános:A pozsonyi…,i.m.84.p.
53. ortvayTivadar:Pozsony város…,i.m.95.p.
54. amBmmBPTII.fol.182v.
55. amBmmBPTII.fol.354r.
56. avödrickörnyékidűlőkhözl.Tózsa-rigóattila:szőlőbirtoklása16.századiPozsonyban.In

oroszIstván–Pappklára(szerk.):Szőlőtermelés és borkereskedelem.speculumHistoriae
debreceniense2.2009,debrecen,33–54.p.,hiv.hely:47.p.és50–51.p.
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je mindenképpen jó kapcsolatban lehetett a halászokkal (persze leszámítva a két
riemert),esetlegmagaiseztaszakmátűzte.

aforrásokbankisszámúolyanadatszerepel,amelyekbőlakérdésesszemélyeknek
vagyazazokkalszoroskapcsolatbanálltpolgároknakalakóhelyéretudunkkövetkez-
tetni.láttuk,hogywolfgangHoferésatörténetbeáttételesenbekapcsoltBlasiledrer
tímárokazÚjvárosbanlaktak.ugyancsakeztavárosrésztadjameglakóhelykéntvég-
rendeletébenCasparreickher(reisner)felesége,katerinaasszony.ezakülvárosaz
óvárostkörülvevővárosfalnakadéli,adunafelénézőkijárata,aHalász-kapuelőteré-
benelterülőkeskenyterületsávonhelyezkedettel.északrólavárosfal,délrőlpediga
duna határolta. leggyakoribb elnevezése: New Stat vor dem Vischer Thor, azaz a
Halász-kapuelőttiÚjváros.51 amunkájukhozszükségesvízközelségemiattittdolgoztak
atímárok,acserzővargák,ésmagátólértetődőenahalászok.aruhaiparnakaposztón
ésavásznakonkívülabőr is jelentősalapanyagavolt.ennekkikészítésétrészbena
tímárokvégezték.Telepüképpenaduna-partonterültel,azemlítettÚjvárosban.52 az
általukkészítettbőrökszolgáltakalapanyagultöbbekközöttavargákésanyergesek
munkáihoz. a városrész késő középkori jelentőségnövekedésétmutatja, hogy a 15.
századelsőharmadátólmárnemcsakazóvárosterületéntartottakvásárokat,hanem
azárucserénekezaformája„megjelent”avárosfalakonkívül is,az1430-asévektől
kezdve ugyanis már a Halász-kapu előtti Újvárosban is tartottak vásárt.53 az
1529–1557közöttivégrendeletianyagbannégytestálónálszerepelezavárosrészlak-
helyként.anégyvégrendelkezőbőlkettőhalász,egypedigtímár.

aduna-partiÚjvárosmellettkétszemélyt„helyezhetünkel”egymásikkülvárosban.
emrichrietzingervégrendeletébenolvashatjuk,hogyvödricben,azazavödrici-külvá-
rosbanlakott(„gesessen auf der Wedritz”).54 aCasparreisnerkapcsánemlítettHans
reisner halásznál ugyancsak ez a külváros szerepel lakóhelyként.55 a halász-kapui
Újvárostólnyugatra,avárhegyésadunaközöttterültelavödricikülváros(Wedritz).Itt
aziparosokmellettazelsődlegesenszőlőtermesztésbőlésbortermelésbőlélőgazda-
polgárokarányalehetettjelentős.mindeznemmeglepő,hiszenavárosrészfolytatásá-
nakistekinthetjükavárostkörülölelőszőlőskertekövezetét.56 avégrendeletekben16
alkalommalemlítikeztakülvárost,ebből10testamentumgazdapolgárnevéhezköt-
hető,azittlakókézművesekközötttalálunkfazekast,bognártéskéthalászt.

alakóhelyrevonatkozóadatokatösszegezveteháthakismetszetenkeresztülis,de
arrólértesülünk,hogyaforrásbanszereplőhalászokéstímárokszámáranagyvalószí-
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57. amBmmBaPII.fol.9r.
58. amBmmBaPII.fol.7r.
59. amBmmBaPII.fol.7r.
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nűséggelhelyilegigenközelvolt,avárosméreteitfigyelembevévemajdhogynemegy-
beesettalakó-,amunkahely,valamintakikapcsolódás/szórakozásszíntere.

aszemélyekkorárólcsakegy„elejtett”információtudósít.slosserszerintakimé-
résbentartózkodóJoachinmesterazűrzavarbanszinténkapottegypofont.avallomás
szerint a mesternek világos színű szakálla volt („Maister Joachin mit ainer helnn
part”).57 avilágosszakállkapcsánarragondolhatunk,hogyegy idősebbőszszakállú
mesterről volt szó. Hasonló korú férfiként képzelhetjük magunk elé rietzingert is,
hiszenhatévvelazesetutánbejegyeztettevégrendeletét,özvegye1555-östestamen-
tumaszerintpedigutóbbiidőpontbanmárnemélt.albrechtellendernekahalászcéh-
benviselttisztségébőlugyancsakarrakövetkeztethetünk,hogytúlvoltmáréletezenit-
jén. a legényeket ezzel szemben nyilván inkább fiatal férfiakként képzelhetjük el.
külsejükre csak egyetlen viselettörténeti adalékkal rendelkezünk, nevezetesen
ellendernélolvashatjuk,hogyazegyikriemersárgakabátbanvolt.58

egyverekedésanatómiája

végül érdemesmég röviden vázolnunk a verekedés néhány részletét. az eseményt
folyamatábanszemlélvemegállapítható,hogyaverekedéslefolyásafőmomentumai-
banmegfelelahasonlóösszetűzésekmajdhogynemáltalánosnakmondhatószerkeze-
tének.Báravallomásokalkotta,időnkéntegymásnakellentmondómozaikokatnéhány
mozzanatnál nehéz egységgé kovácsolni, annyimindenesetre kivehető, hogy három
szakaszraoszthatóazesemény.

amintaztmáremlítettükazegészrendbontáselőzményeegykorábbibeszélgetés
lehetett,amitmégafürdőbenkezdtekelafelek.reschvalószínűlega„verbálissza-
kasz”elejétőljelenlehetett.amikorbetértakimérésbe,látta,hogyazegyikriemermár
knüpferasztalánálállésigenhatározottanbeszélhozzá–ésahogyazmárlenniszo-
kott ilyenesetekben–:beakartabizonyítani,hogyakérdésesvitásügybennekivan
igaza. egyik tanú sem említi, hogy a verekedők részegek lettek volna, csak annyit
tudunkmeg,hogyboroztaknéhányanahelyiségben.atovábbiakkissézavarosak,de
annyibizonyos,hogyknüpferszinténnagyhatározottsággalmondtariemernek,hogy
utóbbitöbbalkalommalvalamilyenbosszúságotokozottneki,eztriemernemakarta
elismerni.59 valószínűlegittkapcsolódottbeszemtanúkéntschnellerésrietzinger,hár-
mójukvallomásakisrészletektőleltekintveösszecseng.ezekszerint felgyorsultakaz
események.a„felvezető”vitautánriemerazajtómögülerősenszidalmaztaknüpfert,
utóbbieztmegelégelvefelkapottegykannátésvagymegdobta,vagyfejbevágtavelea
kötekedőhalászt.rietzingerittmégmegpróbáltközbelépni,odamentacsaposhozés
szóltneki,hogyelkellenevenniakiöntőtknüpfertől,acsaposazonbannemavatko-
zottközbe.
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60. amBmmBaPII.fol.8r.
61. revel,Jacques:Történelemföldközelből.Inlevi,Giovanni:Egy falusi ördögűző és a hata-

lom.Budapest,2001,14–15.p.
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a verekedés „csúcspontján” az egyik riemer kezébe is került egy kiöntő.
valószínűlegekkorsérültekmegmásokis:Joachinmestertegykorsóvalképenvágták,
Jörg Preuert bevallása szerint Georg riemer sebesítette meg, Blasi ledrer segéde
pedigtisztázatlankörülményekközöttsérültmeg.knüpferegydarabighuzakodottaz
egyikriemerrelakiöntőn,végülsikerültelvennietőle.ellendernehezenolvashatóval-
lomásaegy szakaszábanaz szerepel,hogyknüpferegykritikuspillanatbana földre
került,mégis úgy tűnik, hogy végül is ő került ki győztesen az összetűzésből,mivel
ellenderésreisnerisúgyszámoltbeadulakodásvégkifejletéről,hogy–ahelyszínre
másokkalvisszatérve–azegyikriemertabelsőhelyiségben,mígamásikatakony-
hábanláttákfeküdni,sőtellenderszerintGeorgannyirarosszbőrbenvolt,hogyaszem-
tanúkazthitték,nemélitúlazesetet.ezenapontonhangozhatottelBlasiledrersegé-
dénekkissészínpadiasmondata:„haadósvagy,csakakkorbocsátanakmegneked,
hameghaltál.”60

az elemzés fókuszában álló konfliktus rendkívül rövid időtartamából, illetve az ese-
ményből„kibontható”csoportkislétszámábólkövetkezőenatársadalomtörténetvizs-
gálatiléptékénekalecsökkentése,valamintakrízishelyzetbenmegjelenőegyéniatti-
tűdökmegemlítése jelentanulmánytamikrotörténelem,vagymásképpamindenna-
poktörténeteszférájábautalja.azzal,hogyazegyedieseménytegytörténetielemzés
középpontjábahelyezzük,sajátosmegközelítésváliklehetővészámunkra.egyközös-
ség,vagyakárcsakegykiscsoportsorsánvagy–történetiléptékbenmérve–rövidpil-
lanatánkeresztülmegragadhatjukaviszonyokösszetett szövedékét, illetveaháttér-
kéntszolgálótérvalóságát.61 Jelenesetbenegy16.századipozsonyikimérésbenjelen
voltkézművesmesterekéscéhlegényekmegéltvalóságárólkapunkegytörténetipilla-
natfelvétel. a vizsgált kocsmai verekedés legfőbb tanulsága egy történész számára
tehátazlehet,hogya16.századimindennapokelsőretalánkissépartikulárisnaktűnő,
demindenképpenrendkívül izgalmasésmagautándokumentáltnyomothagyóese-
ményeelemezhetőadalékokkalbíravárositársadalomésavárosiközéprétegmenta-
litásánakéséletkörülményeinekteljesebbmegismeréséhez.

aTTIla Tózsa-rIGó
lessons From a Tavern Brawl.soCIal and mICro-HIsTorICal analysIs oF a ConFlICT From

1539,TakInG PlaCe In a Pozsony wIne Tavern

The study analyzes information from a protocol made upon a witness
interrogationinPozsonyin1539.Theprotocolwastakenonafightinthetavern.
Theconflict,respectivelytheofficialrecordsareinterestingforthemicro-historical
researchfromthestandpointofhowrecordedinformationcancontributetoour
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betterunderstandingoftheeverydaylifeoftheearlymoderncivilsociety.Inthe
resultoftheeventstakingplaceinthewholecountry,Pozsony,undertheruleof
theHabsburgs, became theadministrative centreof the remainingpart of the
countryduringthoseyears.aswehaveveryscarcedetailsontheeverydaylifeof
thecitizens,especiallyonthelowermiddleclass,thereforetheabovementioned
fileofinformationisveryimportant.
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