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másokkal szemben is jellemzı volt. 

Nyugdíjasként is dolgozott, bejárt a levéltárba naponta pár órára, mert hiányzott – ahogy İ szokta
mondani – a régi iratok „illata”. Az ifjú kolléganık, kollégák is mindig szeretettel várták, és ha
betegsége miatt nem tudott bejönni, hiányolták és aggodalommal érdeklıdtek felıle. Nekik is átadta egy
életen át szerzett tapasztalatait. Soha nem volt féltékeny a tudására, szívesen adta azt tovább, hogy
ezzel is minél többet szolgáljon az emberek és a köz javára.

A hivatali ügyek mellett a családjainkról is beszélgettünk. Szüleit szeretettel emlegette, betegségükben
feleségével együtt gondosan ápolták ıket. Gyermekeirıl sokat mesélt és nagyon büszke volt rájuk.

József napján, március 19-én a kórházban köszöntöttem fel, akkor még nagyon bizakodó volt,
tervezgetett. Nem gondoltam arra, hogy ez lesz az utolsó találkozásunk. Neki köszönhetem és az İ

érdeme, hogy a sokrétő levéltári munkát megszerettem. Mindig hálás szívvel gondolok Rá és
emlékezem vissza a levéltárban vele eltöltött hosszú idıre.

Emlékét szeretettel megırizzük. 
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Európai tendenciák

A kora újkori városok (és államok) egyik alapvetı, Európa-szerte tapasztalható jellemzıje az állam
megerısödése, az államigazgatás hatáskörének kiterjesztése, az állam mind nagyobb mértékő
beavatkozása. A jelenséggel a Magyar Királyság szabad királyi városaiban a 17. század végén
találkozunk, amikor a Wesselényi-felkelés elbukása megadta a bécsi udvar számára azt a lehetıséget,
hogy életbe léptethetett olyan várospolitikai intézkedéseket, amelyek az osztrák tartományokban, de
tágabban értelmezve a Németrómai Birodalom más tartományaiban, illetve az európai államokban már
nem voltak ismeretlenek. Az állam megerısödésének lehetünk tanúi szinte minden téren: a kora újkori
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modern hadsereg és a hadügy irányítása, fejlesztése és finanszírozása immáron nem a hőbéri hálózattól
függı ügy volt, hanem állami feladattá vált. A hatalom újszerő gyakorlása az államhatalom más
területein: az adóigazgatásban, a bíráskodási gyakorlatban, az egyes közigazgatási egységekhez kötött
feladatokban is megmutatkozott. Ezzel összefüggésben más területekre is kiterjedt a központosítás, így
a kereskedelem irányítása is az abszolút uralkodó fennhatósága alatt kiépült és legitimációjával
megerısített államigazgatás feladatává vált.3(3)

A városok rendi alapokon álló önkormányzata e jelenségek következtében fontos változásokon ment
keresztül. Miután a városok a rendi Európa szinte összes államában (eleinte az itáliai államok és
késıbb a holland tartományok kivételt képeztek ez alól) az uralkodótól sokkal inkább függı helyzetben
voltak, mint a többi rend – ez talán abból fakadt, hogy rendiségük is késıbb alakult ki –, ezért ezek az
intézkedések eleinte ıket érintették leginkább. A Németrómai Birodalom tartományi városai kapcsán a
szakirodalom a 17. századot tekintve kifejezetten azok állami bürokratizálásáról, 126a városok állami
közigazgatásba való betagozódásáról, kissé szélsıségesen fogalmazva, a városok „államosításáról”
beszél.4(4) A Francia Királyság városaiban hasonló jelenségekre figyelhetünk fel, hiszen a 17. századra
a városi vezetık már leginkább az államigazgatás résztvevıiként, és nem a városok szabadon választott
tisztségviselıiként jelentek meg.5(5) Fernand Braudel klasszikussá vált monográfiájában egyenesen a
városok „vereségérıl” beszélt a város és az állam viszonyát vizsgálva. Benyomásai szerint Európában
a kora újkorig nem voltak nagyvárosok, azok csak a 16. századot követı két évszázadban születtek
meg, hogy azután magukhoz ragadják a vezetı szerepet. Ám „ez a megkésett, hirtelen fejlıdés
elképzelhetetlen lenne az államok törvényszerő elıretörése nélkül” – írja. A nagyvárosok ekkor a
modern állam „elıállítóinak” szerepét töltik be, de ugyanakkor az állam volt az, ami létrehozta ıket.
Ezen összefüggés logikus következménye, hogy az addig zárt városi lét a 18. századra megszőnik, és
helyét átadja a modern államba tagolt, ámde robbanásszerően fejlıdı városoknak.6(6)
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A magyarországi várospolitika új vonásai

A Magyar Királyság szabad királyi városainak fejlıdése ebben az idıszakban hasonló tendenciákat
futott be, bár néhány különbség is megfigyelhetı. Az állam szerepe az országban kialakult politikai
helyzet miatt (oszmán hódítás, Erdélyi Fejedelemség létrejötte, megerısödı rendiség) másként
érvényesült – amit a késıközépkor utolsó évtizedeiben tapasztalt erıs nemesi mozgalmainak
hagyományai is elırevetítettek. Ezért a központosító intézkedésekre jóval késıbb kerülhetett sor, mint
Európa más államaiban. 

A beavatkozás okai többféle forrásból táplálkoztak. Az már eddig is közismert volt, hogy a kiküldött
kamarai biztosok a városok vezetésének katolikus többségét igyekeztek 127kialakítani. A beavatkozás
értékelése a magyar és a szlovák várostörténetírás részérıl is egyértelmően negatív volt. Ezt erısítette
az a történelemszemlélet is, amely a nemzeti oldalt mintegy a reformációval, míg a katolikus oldalt
egyértelmően a Habsburgokkal, a bécsi udvarral, illetve a magyar katolikus nemesség „nemzetellenes”
erıivel azonosította. A városok esetében is hasonló jelenségekkel szembesülhetünk, mivel a
katolicizmus behatolása történészeink számára egyben az állami beavatkozást, a város
önkormányzatisága elleni támadás egyik fontos területet jelentette.7(7)

A választási biztos elsıdleges feladata általában az évenként esedékes városi tisztviselıválasztás
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lefolytatása volt, de az összes városi tisztséget is felügyelnie kellett. Valóban, a biztosoknak az egy
állam – egy vallás alapelvét alkalmazva olyan tisztviselıket kellett hatalomra juttatniuk, akik
katolikusok, valamint tisztességes, jó képzettségő emberek,8(8) de más funkciójuk is volt. Az éves
tisztújítás alkalmával, még a választást megelızıen ellenırizniük kellett a városi tisztviselık
számadásait, valamint a város általános állapotát is meg kellett ismerniük. A felügyeletet elsısorban a
vallási viszonyok, az egyházak és a templom állapota, a városi ispotály és birtokainak állapota felett
gyakorolták. Jelentést kellett tenniük a városi polgárságot általában érintı kérdésekrıl is: hány személy
foglal helyet a belsı és a külsı tanácsban, és milyen egyéb hivatalok vannak; mennyi templom és
lelkészség van a városban, és azok milyen birtokokkal rendelkeznek; milyen a lelkigondozás állapota és
milyen panaszok, sérelmek vannak a plébánossal szemben. Figyelmük kiterjedt továbbá arra is, hogy
milyen állapotban vannak a házak, a város falai és erıdítései; az adózás hogyan történik, az adószedés
állapota milyen; az árvák vagyonát hogyan kezelik, illetve egyéb speciális, évente változó
kérdésekre.9(9)

Az alapvetıen az osztrák tartományokban követett eljárást alkalmazó kamarai biztosok tevékenysége
így nem kizárólag a rekatolizáció elımozdítását szolgálta.10(10) A fenti feladatok és jelentéseik nagy
része ugyanis a városi gazdálkodás jobbítását, átláthatóságát mozdította volna elı. Hasonló célok
vezették a bécsi udvart (leszámítva az egyfelekezetiség kialakítását) a jól képzett, szakszerő városi
tisztviselık kiválasztásában is.11(11) 128A városi gazdálkodás hatékonyabbá tételét egyszerő elvek
indokolták: a városok (nem tévedés) több évtizedes adóhátralékokat halmoztak fel, amelyek a 17.
század végére városonként meghaladták a 10 000 magyar forintot, a 18. század legelejére pedig azt
megduplázták, sıt elıfordult, hogy megtriplázták. Nagyszombat 1662-ben mintegy 7000 forintos
adóssága 1702-re 27 000 forintra emelkedett, Kassa adósságai pedig az 1672-ben elkönyvelt 18 000
forintról 1752-re közel 51 000 forintra növekedtek.12(12) Az „állam” behatolása a városi igazgatásba
tehát érthetı, egyben a Nyugat-Európában lezajlott párhuzamos folyamatok eredményeként következett
be. Sopron városa sem volt ez alól kivétel, hiszen a kamarai biztosok jelentései szerint a városnak a 17.
század végére már közel 200.000 forint adóssága volt, ami a többi város között is kiemelkedınek
számít.13(13)

A legfontosabb terület, ahol az állam folytonos ellenırzést gyakorolhatott a városok egészen addig
érintetlennek tőnı belsı önkormányzatán, az a városi tanács belsı összetételének központi
befolyásolása, és a szabad királyi városok jövedelmeinek állami felülvizsgálata volt. A városok
középkori szabadságai eme két legfontosabb összetevıjének elvesztése egyben a középkori
városjogokon alapuló városi lét megszőnését jelentette. Ennek elsı lépcsıje az volt, hogy a többnyire
evangélikus tanács és a választott község vallási összetételét megváltoztatva az uralkodók minél több
megbízható katolikust delegáltattak a városi testületekbe. Ez világosan látszik már az elsı ilyen jellegő
kísérletekbıl is, amelyekre a többi szabad királyi városok esetében a 17. század második évtizedétıl
kezdve rendelkezünk példákkal.14(14) 1672-tıl kezdve a városi tisztújítások irányítása közvetlenné vált.
A városokban legalább fele részben katolikusokat választattak, és a bíró valamint a jegyzı tisztébe is a
kamarák megbízható emberei kerültek. Sopron az elsık között volt,15(15) ahol Kollonits Lipótnak, a
Magyar Kamara elnökének felszólítására katolikusokat voltak kénytelenek a tanácsba választani. A
tanácsnak meg kellett hajolnia a kamaraelnök akarata elıtt, mivel ellenkezı esetben mintegy 160.000
forintnyi tartozást kellett volna kifizetniük. A 129korábbiakkal ellentétben, amikor a város elıtt
megjelenı testületeket maga a városi polgárság iktatta be, ezt most a királyi biztosnak kellett
elvégeznie.16(16)

A gyors váltásokkal járó sietség sokszor okozott olyan helyzetet, hogy a leváltott képzett evangélikus
tisztviselı helyére nem megfelelı képzettségő és társadalmi állású személy került. Történt ez annak
ellenére, hogy az uralkodói parancslevél nem csak a katolikus felekezethez tartozást emelte ki, hanem a



6

kiválasztandó városi tisztviselınek birtokkal (benepossesionatus) és képzettséggel (qualificatus) is
kellett rendelkeznie.17(17) Az erısen evangélikus többségő városokban azonban eleinte nehéz volt
megfelelı embert találni.18(18) A kezdeti nehézségekbıl a magyar és a szlovák várostörténet-írás is azt a
megállapítást vonta le, hogy a városok tisztújításának kamarai ellenırzése tisztán a rekatolizációt
szolgálta. A korábbi szakirodalom megállapításai szerint város élére attól idegen, a város életét nem
ismerı külsı nemesek, kamarai alkalmazottak, vagy helyi, de a megfelelı tisztségekre alkalmatlan
személyek kerültek, ami nem hogy segítette volna a városok fejlıdését, de erıteljesen visszavetette
azt.19(19) Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a kamarai beavatkozást követıen valóban
ilyen szélsıségesen változott-e a városok vezetése. Vizsgálatunk során Sopron fennmaradt tisztújítási
listáit vettük alapul, és a rendelkezésre álló primer források alapján igyekeztünk alapvetı
benyomásainkat megszerezni és rögzíteni, kiegészítve a szükséges mértékő társadalomtörténeti
kutatásokkal. Vizsgálódásunk középpontjába elsısorban azt állítottuk, hogy milyen kvalitású személyek
kerültek vezetı pozíciókba az 1672-ben sorra került beavatkozást megelızı és követı generációkban,
illetve azok esetében, akik közvetlenül élték át az állami ellenırzés elsı éveit.20(20)
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A 17. század utolsó évtizedében készült biztosi jelentések mindannyiszor kiemelik, hogy a város erısen
evangélikus többségő polgársága igen jól képzett, a városi tisztségeket megfelelıen és szakképzetten
ellátó emberekbıl állt.21(21) Ha Sopron ismert vezetıinek a névsorát összehasonlítjuk azzal a névsorral,
ami az 1672. évi kamarai biztosok által beválasztatott katolikus vezetést is tartalmazza, érdekes
jellemzıkre bukkanhatunk. Az 1672 elıtti városi vezetést az evangélikus egyeduralom jellemezte,
katolikus nem vett benne részt. A kamarai biztosok által is elismert és kiemelt szakszerőséget a vezetı
elit részletes vizsgálata is igazolja, hiszen a vezetés jelentıs része valóban egyetemet járt vagy végzett,
soproni származású személy volt.22(22) Georg Poch és Nicolaus Hackelberger orvos például a Lackner
Kristóf által létrehozott alapítványból finanszírozták tanulmányaikat,23(23) Lackner mellett pedig még
Wilhelm Artner szerzett jogi doktorátust.24(24) Biztos, hogy többen is a város vezetéséhez szükséges, az
1672 után kelt királyi parancslevelekben és a biztosoknak szóló utasításokban kiemelten ajánlott jogi
végzettséggel rendelkeztek, mint például Johann Bernard Lochner ügyvéd.25(25)

A város evangélikus vezetésérıl nem csak a tanultság terén mondhatjuk el, hogy a város elitjét képezte,
hanem társadalmi helyzetüket tekintve is valóban a soproni polgárság krémjét jelentették. A városi
polgárság nemesi ranggal való felruházása a kora újkori városi társadalomfejlıdés számos esetben
negatívnak tartott jellemzıje, jóllehet a városi nemesség és nemes polgárság együttélése Európa-szerte
ismert és természetes módon mőködı társadalmi folyamat volt.26(26) A városi nemeseken kívül a 16–17.
században számos olyan polgár is nemesi címert nyert, akik egyébként nem adták fel polgári
életmódjukat és megélhetési forrásukat. A nemesség elnyerése sem minden esetben jelentette azt, hogy a
korábban polgári életmódot őzı polgár azon kívül, hogy nemességét jelzı kardját szobájának falára
függesztette, végleg elkötelezte magát a vármegyének.27(27) A városi polgárok többségének a nemesi
rang – egyáltalán nem magyarországi sajátosságaként – a korszak legmagasabbnak elismert státuszát
jelentette. Igényük, hogy a korszak társadalmának legjobban megbecsült rétegében foglaljanak helyet,
érthetınek és jogosnak tekinthetı, hiszen a nemesi címer egy-egy személy szociális felemelkedésének
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jelképévé vált.28(28)

A soproni evangélikus városvezetés majd’ minden tagjáról elmondhatjuk, hogy nemesi címet szerzett,
sıt néhányan az udvarnoki (familiaris aulae) címet is elnyerték, 131mint Jakob Steiner és fia, Johann;
Wolfgang Artner valamint testvérei, Erhard, illetve a jogi doktorátust szerzett Wilhelm.29(29) A
nemességet szerzettek közül Leövey Mátyás még vármegyei tisztséget is betöltött, és esküdtként a
megyei igazságszolgáltatásban is részt vett.30(30) A vármegyei hivatalon túl a kamarai vagy állami
tisztség elvállalása sem volt ismeretlen. Erhard Artnerrıl tudjuk, hogy Bethlen Gábor soproni
harmincad-ellenıreként vállalt kamarai szolgálatot.31(31) Mellette még Leopold Natl bárói
kinevezésébıl ismerjük a tényt, hogy ı szintén részt vett a kamara kezelésében lévı vámok 1652. évi
szabályozásának kidolgozásában – jóllehet ı az 1672 utáni nemzedék városvezetıi közé tartozik.32(32)

Mindkét esetben felfigyelhetünk a jól képzett polgárértelmiségiek sokirányú feladatvállalására. Artner a
város jegyzıjeként, majd tanácsosként és a város élén polgármesterként pályafutása során kis ideig
kamarai szolgálatot is vállalt, amiben Leopold Natl egyetemet végzett szakemberként szintén követi,
mint ahogy a polgármesteri székben is. A vármegyei esküdtként való szereplés sem elsısorban a
polgárság nemességhez történt hasonulását mutatja, hanem a kis létszámú értelmiség széleskörő
keresettségét. Ez a tény a város szerepét nemhogy csökkentette volna a vármegyén belül (aminek a
város földesúrként szintén tagja volt), hanem inkább növelhette a soproniak tekintélyét.

Az 1672 táján hivatalban lévı és a kamarai beavatkozást követı harminc év alatt pozícióba került
soproni protestáns városvezetı elit összetétele nagyon hasonlított az ıt megelızı generációhoz. Az
evangélikus polgári elitre ekkor is éppen úgy jellemzı volt a nemesi cím elnyerése és az egyetemjárás,
mint azt megelızıen. Királyi udvarnok is akadt köztük Melchior Reisinger személyében.33(33) A
szakképzettség ezekben az években talán még nagyobb súllyal esett latba, mint korábban, hiszen a
kamarai biztosoknak kiadott utasítások mindegyikében a katolikus egyház megerısítése mellett ez volt a
döntı tényezı.34(34) A város legfontosabb vezetıi, Johann Ehrenreich Metzger, Johann Serpilius, Georg
Grad,35(35) és feltehetıen Leopold Natl36(36) mindannyian végeztek egyetemet.

Az 1672 körül hatalmon lévı és az azt követı nemzedéket összekötı egyik család Johann Andreas és
fia, Jakob Erhard Preinig. Az apa Straßburgban tanult, 1661-tıl belsı tanácsos, 1669-tıl pedig több
éven át kamarás (1669–1671, 1680).37(37) Fia, Jakob Erhard szintén külföldön tanult a városi tanács
támogatásával, ahonnan 1667-ben érkezett vissza Sopronba, majd néhány hónapra rá a város
aljegyzıje, illetve jegyzıje lett. 1676-ban apósa, Melchior Reisinger megüresedett helyére a tisztet
elvállalni nem akaró Abraham Sobitsch helyett ıt választották meg, majd 1686-ban Johann Ehrenreich
Metzgerrel szemben a városbírói posztot is elnyerte. 1686–1687, illetve 1321694–1695 között bíró,
1688–1689-ben polgármester, tekintélyét elsı tanácsosként haláláig megırizte.38(38) A kamarai
biztosok egyik legfontosabb kiválasztási szempontja a szakszerőség, így a jogi és gazdasági ismeretek
megléte volt. Ennek a feltételnek a stralsundi származású Zacharias Maus, továbbá Johann Emerich
Rainer, Johann Georg Poch, Georg Wilhelm Seiler, Johann Wohlmuth, valamit a város közéletében
kiemelkedı szerepet játszott Ferdinand Dobner ügyvédek (Poch járt egyetemre, Ferdinand Dobner
Jénában el is végezte) bizonyosan megfeleltek.39(39)

Az 1672 után hatalomra kerülı evangélikus polgárság nagy része az elızıekhez hasonlóan nemességgel
is rendelkezett, Wilhelm Artner (mint arról már esett szó) 1647-ben az udvarnoki címet is elnyerte, és
vármegyei esküdtként is említik.40(40) Egy különös jellemzıre bukkanhatunk azonban, ha megvizsgáljuk
azoknak a nemesítését, akik 1672-ig még nem rendelkeztek nemesi oklevéllel. Amennyiben abból
indulunk ki, hogy a kamarai biztosok megjelenését követıen csupán ellenséget láttak bennük, akkor
joggal elcsodálkozhatunk azon, hogy éppen a konszolidáció éveiben (1681–1687) milyen nagy
mennyiségő és horderejő privilégiumokat kapnak az elméletileg „ellenzékben” lévı evangélikus elit
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tagjai. Jelenlegi ismereteink szerint 1681-ben Zacharias Maus nemességet nyert, Leopold Natl pedig
egy, Esterházy Páltól vásárolt birtok után az uralkodótól elınév adományban részesült.41(41) A
következı évben Johann Andreas Preiniget városi tisztségei elismeréseként mentik fel minden katonai és
polgári teher alól;42(42) Thököly bukásának évében (1685) Mathias Unger, két évre rá pedig Mathias
Hackstock kapott armálist.43(43) A Magyar Királyi Kancellárián pedig a város életében addig példátlan
módon Leopold Natl számára bárói diplomát állítottak ki.44(44) Az evangélikus tisztségviselık közül a
városban vállalt szolgálatot mint az adomány elnyerésének indokát elsıként a Johann Ehrenreich
Metzger számára kiállított oklevélben említették, ami az apja nyomdokaiba lépı fiú számára teljes adó-
és minden katonai és polgári teher alóli mentességet jelentett.45(45)

Nem szeretnénk messzemenı következtetéseket levonni az alábbi adatsorokból, de sok tekintetében
mindenesetre igen figyelemreméltó mind az evangélikus városvezetık jogi végzettségének, mind pedig a
nemesítések tendenciája. Ebben az összefüggésben szinte példaértékő lehet az a kis adat, amelybıl az
evangélikus Wilhelm Artner és a katolikus Kersnerics Mihály kamarai megbízatásáról értesülhetünk.
1696-ban Sopron két vezetıjét a Magyar Kamara azzal bízta meg ugyanis, hogy az új országos
adóösszeírások munkálataiban Körmöcbánya városában készítsék el az új adó alapjául szolgáló
összeírást.46(46) A kamarai biztosok számára kiadott utasításokban kifejezetten olyan személyek
kiválasztását írták elı, akik jogi és közgazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A biztosok ehhez igazodva
– annak ellenére, hogy feladataik közé tartozott a város vezetésének rekatolizációja is – folyamatosan
az evangélikus 133polgárok nagy szakértelmét és felkészültségét dicsérték, és a katolikus, ámde sok
esetben hiányos felkészültséggel rendelkezıkkel szemben szinte minden esetben a szakértelem javára
döntöttek. Vajon nem arról van-e szó, mint amit az európai tendenciák ismertetése során
megismerhettünk? A helyzet nem azt sugallja-e, hogy a török elleni politikai konszolidáció éveire,
illetve annak következményei által megerısítve olyan szakszerősödı városvezetés kezdeteit figyelhetjük
meg, amely immáron – a bécsi udvar igényei miatt is – a jogi és gazdasági ismeretek elvárásainak is
megfelel, és ehhez mérten a város mind „hivatalszerőbb” irányítását tette lehetıvé? A még csak
körvonalaiban felsejlı összefüggéseket csak akkor erısíthetjük meg, ha a kamarai biztosok által
hatalomra segített katolikus városvezetés hátterét hasonlóképpen vizsgáljuk meg.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / TANÁCSURAK ÉS JOBBÁGY OK. TÁRSADALOM A 17–18.
SZÁZADBAN / H. Németh István: Az állam szolgái vagy  a város képvisel ıi? A központosuló
várospolitika hatásai a soproni politikai elit átre ndezıdésére2 / Idegenek a város élén

Idegenek a város élén

A városi önkormányzatok legitimitásukat tehát a 17. század utolsó harmadában immáron nem a város
közösségétıl, hanem az uralkodó helyett megjelenı kamarai alkalmazottól nyerték el.47(47) 1673-ban így
a város vezetésének megválasztása Leopold Kollonits kamaraelnök közvetlen befolyása alatt folyt le, és
Johann Serpilius (Quendel) polgármester helyett Mathias Preinert választották meg.48(48) Csányi János
krónikájában külön kiemelte azt a tényt, hogy a frissen megválasztott polgármester még csak
polgárjoggal sem bírt, hanem megválasztását követıen tette le a polgáresküt.49(49) Az eset nem állt
egyedül, hiszen 1675-ben Pásztory Zsigmondot választották meg polgármesternek, akit a Payr krónika
egyszerően csak idegen emberként jelölt meg.50(50) Ugyanebben az évben a fent említett Preiner a
városbírói tisztséget töltötte be. Az ebben az idıszakban megválasztottak között ebbe a kategóriába
sorolható Tallóssy Mihály, Szily Pál és Mathias Strauss soproni vámos is, akik egyszerő külsı
nemesként illetve kamarai alkalmazottként kerültek a tanácsba. A legtöbben csak akkor nyerték el a
polgárjogot, amikor beiktatták ıket tisztükbe, bár Mathias Strauss esetében elıfordult, hogy a
rekatolizálást követı években kapta meg a polgárjogot, de csak másfél évtizeddel késıbb lett
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tanácsos.51(51)

Ez a jelenség nem egyedül Sopronra volt jellemzı, hanem szinte az összes, evangélikus többségő

szabad királyi városra, ahol hirtelenjében nem sikerült megfelelı katolikus vallású személyeket találni
ezekre az igen fontos posztokra. A városok többségére jellemzı volt, hogy a helyben mőködı és a
kamara szempontjából megbízható harmincadosok vagy azok ellenırei kerültek így fontos városi
tisztségek birtokába. A felsı-magyarországi fıkapitányság székhelyeként Kassa esetében Fodor János
újhelyi harmincados és a felsı-magyarországi fıkapitány hadbírájának személye volt a biztosíték a
Szepesi Kamara tanácsosai szemében arra, hogy intézkedéseiket megfelelıen hajtja végre. A bírói
székben szintén egy volt katona, majd harmincados, Kinisy János 134váltotta ıt.52(52) Sopronban
Fábián János csupán egy igen szerény házzal rendelkezett a város külvárosában, ennek ellenére
1673-ban már belsı tanácsos lett. Mathias Strauss vámosként mőködött Sopronban.53(53) Tallián Péter
szentmártoni, majd soproni harmincados még csak házat sem vett a városban, de Kollonits Lipót
kamaraelnök parancsára ı lett 1677 és 1680 között a polgármester.54(54) Azon már nem is
csodálkozhatunk, hogy a Rákóczi-szabadságharc éveiben, amikor egyébként a kamara nem nagyon
tudott biztosokat kiküldeni a városok tisztújításának ellenırzésére, éppen Tallián Péter harmincadosnak
kellett volna részt vennie a soproni tisztújításon.55(55)

A város élére került kamarai alkalmazottak szakmai hozzáértése vitathatatlan, hiszen harmincadosként
vagy a Magyar Kamara megbízásából folytatott vizsgálatok lefolytatóiként a szükséges jogi és
közgazdasági ismeretek birtokában voltak. Szerepük azonban átmenetinek tekinthetı, hiszen a kamarai
biztosok elsıdlegesen olyan személyeket igyekeztek találni a soproni katolikusok közül, akik nem
idegenként, csupán addig a hatalomból kirekesztett katolikusként éltek a városban.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / TANÁCSURAK ÉS JOBBÁGY OK. TÁRSADALOM A 17–18.
SZÁZADBAN / H. Németh István: Az állam szolgái vagy  a város képvisel ıi? A központosuló
várospolitika hatásai a soproni politikai elit átre ndezıdésére2 / Új városvezet ı elit?

Új városvezet ı elit?

A 17. század utolsó évtizedeiben maga Erdıdy Kristóf Antal kamarai tanácsos a város tisztújításáról
szóló jelentésében elítélte azt a gyakorlatot, amely Kissevith-Horváth György kamarai tanácsos
idejében sőrőn elıfordult. Eszerint képzetlen katolikusokat helyeztek a képzett evangélikus városi
tanácsosok helyére a belsı tanácsba, akik azonban nem tettek semmit a város javára, és
képzetlenségükkel csak kárt okoztak a városnak és a kamarának.56(56) A soproni krónikák szerint 1609
óta az elsı katolikusként a város vezetésébe bekerülı Georg Waxman feltehetıen szintén ebbe a
kategóriába sorolható. Waxman a bajorországi Möselbachból származó szappanosmester volt, aki
1671-ben nyert polgárjogot. Jóllehet többször jelölték bírónak és polgármesternek, mégsem választották
meg sosem. 1682-ben, valamint 1691–1692 és 1698–1700 között annak ellenére kamarás is volt, hogy
a biztos szerint „homo scripturae ignarus” volt. Erdıdy Kristóf Antal a kamarási tisztre alkalmatlannak
vélte Waxmant, mivel ahhoz jó írástudónak kell lenni. Erre a posztra ugyanis képzett értelmiségi lenne
szükséges, különben mind magának, mind pedig a városnak nagy károkat okozhat. A következı

években mégis kénytelenek voltak Waxmant elıtérbe helyezni, mert a városban oly kevés megfelelı

katolikus élt, hogy még Georg Waxmant is inkább el tudták fogadni, mint a többi, általában képzetlen,
csupán kézmőves mesterségébıl élı soproni katolikust.57(57) Waxman képzetlenségét mutatja, hogy
jóllehet 1676-tól a belsı tanács tagja is volt, alkalmatlansága miatt lemondatták.58(58) Erdıdy azonban
saját, meglehetısen objektív, 135de a körülményekhez és elvárásokhoz igazodó véleményéhez tartva
magát a következı években el tudta érni, hogy Waxman 1697 és 1699 között ismételten a belsı tanács
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tagjai között szerepeljen.59(59) Abraham Hohenberger kımőves és Borsik Mátyás gombkötı szintén
nem tőnnek képzettnek, inkább az Erdıdy kamarai biztos által tanulatlan, mesterségükbıl élı
polgárokként jellemzett tanácstagok közé számíthatók.60(60)

Hibát követnénk el azonban, ha ezek alapján gyorsan és sommásan levonnánk a következtetéseket: az új
városvezetı elit tulajdonképpen alkalmatlan volt a számára kijelölt feladatra. Más városok esetében
arra figyelhettünk fel ugyanis, hogy ezek a jellemzık átmenetinek minısíthetık. A bécsi udvar és a
kamarai szervek törekvése sem egyszerő ellenérzésbıl táplálkozó központosító akarat volt, hanem
praktikus cél: a városok igazgatásának és gazdálkodásának rendbetétele annak érdekében, hogy azok az
általuk felhalmozott adóhátralékokat be tudják fizetni, illetve a rájuk rótt terheket idejében teljesíteni
tudják. A felsı-magyarországi városok esetében a szepesi kamarai adminisztráció még 1677-ben is
arról számolt be az uralkodónak, hogy a katolikus szenátorokat csak nagy nehézséggel sikerült elıször
polgárjoghoz juttatni, majd ezt követıen tanácsossá tenni. Az intézkedés és a kamarai biztosok
jelentéseibıl kivilágló törekvések mindenesetre arra mutatnak, hogy a kezdeti nehézségeket követıen
valóban alkalmas személyeket választottak a fontos városi tisztségekbe, és ahol arra alkalmatlant
találtak, azonnal elbocsátották.61(61)

A további katolikus városi tisztviselıkön belül két generáció különböztethetı meg ebben az idıszakban.
A kamarai alkalmazottakon és a kevésbé képzettnek tőnı Soproni mesterembereken kívül elsıként
Mathias Preinert kell megemlíteni, aki Nádasdy Ferenc udvari familiárisaként már 1672 elıtt is
kapcsolatban volt a várossal. Mivel Nádasdy pénzügyeivel összefüggésben találkozunk vele a
forrásokban, feltehetıen képzett ember lehetett. 1666-ban kötött házasságát követıen már állandóan
Sopronban lakott. Fia, Paul Mark városi jegyzıként szerepel; leánya, Anna Rozina már alsólelóci
Tarnóczy Jánoshoz ment feleségül, aki a Magyar Kancellária kiadványozójaként uralkodói
alkalmazásban állt a 18. század elsı évtizedeiben. Házi Jenı Preiner soproni tevékenységét
mindenesetre igen fontosnak és hasznosnak ítélte meg.62(62) 

A soproni krónikákban a katolikus soproni vezetık között Horváth Miklós nevével találkozunk szinte a
legtöbbször. Úgy tőnik, hogy ı már 1672 után jelent meg a városban, polgárjoga elnyerésének pontos
idıpontját nem ismerjük. 1676-tól már belsı tanácsos, és erre a posztra Erdıdy Kristóf Antal is
meglehetısen alkalmasnak találta. Tanulmányairól nem sokat tudunk, de értelmiségi mivoltát jelzi,
hogy mostohafiát, Györffy Istvánt a bécsi Pazmaneum hallgatói között találjuk. 1682-ben Kollonits
Lipót kamaraelnök nyomására bírónak jelölik, de miután nem tudott németül, ezért vele szemben az
evangélikus Gregor Natl lett a városbíró. Györffy hiányosságát Erdıdy kamarai biztos is elismerte,
jóllehet a város ügyeiben jártas és a tanácsosi posztra méltó emberként jellemezte ıt. Ennek ellenére
1690-ben bíróként szerepelt egy örökségi ügyben, 1694 és 1699 között pedig szinte minden évben
jelölték bírónak.63(63)

136Erdıdy Kristóf Antal Horváth helyett ugyanis Kersnerics Mihályt tartotta a katolikusok között
kulcsembernek, akit minden tekintetben alkalmasnak talált a bírói vagy polgármesteri posztra. Horváth
Miklóshoz hasonlóan ı is nemesi származású volt, de nem ı szerezte a nemesi címet. Már 1672 elıtt
kötıdött a városhoz, mivel apja 1667-ben polgárként szerepel egy peres ügyben; Mihály mostohaanyja
pedig a soproni családok között kiemelkedı Artner és Dobner családokkal volt rokonságban. 1682-ben
nyerte el a polgárjogot, és – feltehetıen a kamarai biztosok hatására is – azonnal belsı tanácsos is lett,
majd a következı évben polgármester. Befolyását és fontosságát jól mutatja az a momentum, ami
1694-ben játszódott le a város tisztújításán. Ez alkalommal ugyanis Johann Wilhelm Beck orvost
választották meg szavazattöbbséggel. Kersnerics, a leköszönı bíró olyannyira megsértıdött emiatt,
hogy bejelentette: a tanácsosi tisztrıl is lemond, és Veszprém megyei nemesi birtokára fog
visszavonulni. Erdıdy kamarai biztosként így elég nehéz helyzetbe került, mivel tudta, hogy Sopronban
a katolikusok között Kersnericsnek milyen nagy a tekintélye, milyen képzett ember, és hogy az ı
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pótlására, csupán egy képzetlen és alkalmatlan kézmővest tudnának beállítani a katolikusok közül.
Jelentése szerint ezért hosszasan tárgyalt Kersnericcsel, aki végül megenyhülve megmaradt tanácsosi
tisztében. 1695-ben szintén nem választották meg, majd a következı években szinte folyamatosan ı
tölti be hol a bíró, hol a polgármester posztját. A kamarai biztos jelentéseibıl azt is tudjuk, hogy szinte
kivétel nélkül kis ellenszavazattal, vagy akár ellenszavazat nélkül is, ami egy még mindig evangélikus
többségő városban kiemelkedınek tőnik.64(64)

Johann Wilhelm Beck orvosdoktort az egyetemet járt, képzett értelmiségiek között tarthatjuk számon,
aki 1676-tól városi orvos, majd 1678-tól a belsı tanács tagja. Házassága Kolleis Ernı Konrád soproni
harmincados leányával a kamarai alkalmazottakhoz köti, így nem csodálkozhatunk azon, hogy a várost
látogató Erdıdy Kristóf Antal kamarai biztossal minden évben remek kapcsolatot alakított ki. Igaz, ezt
a kapcsolatot arra használta ki, hogy a tanács tagjai – és nem csupán az evangélikusok – ellen
panaszkodjon. 1686 és 1688 között a városi kamarás tisztét is betöltötte, ám lemondatása miatt
igencsak megharagudott, mert 1690-ben a katolikus Mathias Preinert éppen úgy befeketítette a Magyar
Kamara elıtt, mint az evangélikus Jakob Erhard Preininget, akik ellen pert is kívánt indítani. Ezek után
1694-ben és 1695-ben is polgármesternek választják meg, ám a következı évben a kamarai biztos által
is preferált Kersnerics Mihály lett a város elsı embere. Beckkel a következı évben is mint
büszkeségében sértett emberrel találkozunk, ugyanis 1697-ben meg sem jelent a tisztújításon, majd
1698-ban kissé felfuvalkodottan arról panaszkodott a biztosnak, hogy azért szorult háttérbe, mert
ellenségei acsarkodnak ellene, emiatt senki nem ismeri el, mennyit tett ı a városért. Azzal próbálta
zsarolni Erdıdyt – aki mint láttuk még ezekben az években is azzal küszködött, hogy megfelelıen
képzett katolikus személyeket találjon a város vezetıi közé –, hogy belsı tanácsosi helyérıl, de akár
polgárjogáról is lemondott volna. Hogy a biztost kellemetlen helyzetbe hozza, e szándékáról már a
kancelláriát is informálta. Amikor a biztos felvetette ezt a kérdést a belsı tanács, a bíró és a
polgármester elıtt, akkor a résztvevık éles szavakkal kikeltek a Beck által állítottak ellen. A Beck és a
tanács közötti összetőzést Erdıdy úgy próbálta áthidalni, hogy úgy döntött, 137amíg más katolikust
nem találnak, ne lépjen vissza, utána megteheti. Ezt azonban nem tette, mivel 1700-ben és 1701-ben,
halála évében még városbíróvá választották.65(65)

Franz Ignatz Niess 1684-ben az evangélikus Johann Andreas Dobnert váltotta a német jegyzıi tisztben
Kollonits Lipót kamaraelnök nyomására. A közeli Kismartonból származott, ahol a kamarai biztosok
véleménye szerint nem lakott evangélikus már, minden városi tisztséget megbízható katolikusok
töltöttek be. 1690-tıl tanácsos és Erdıdy Kristóf Antal kamarai biztos jelentései szerint 1694-tıl
1697-ig szinte minden évben jelölték a bíró vagy a polgármester tisztére, de mindkét esetben már a
jelöléskor elvetették a nevét, részben a jegyzıi tiszttel való összeférhetetlensége miatt. Emellett Erdıdy
szemében – annak ellenére, hogy szakképzettsége alapján alkalmasnak tekintette – túl fiatalnak tőnt,
vagyona sem volt elegendı, sıt saját házzal sem rendelkezett, és így semmi olyan tisztet nem
vállalhatott, ami elszámolásokkal kapcsolatos. Valószínőleg egyéni adottságai sem feleltek volna meg a
polgármesteri vagy bírói posztra, ugyanis 1696-ban Erdıdy kérésére sem volt hajlandó lemondani a
jegyzıi tisztérıl, és elsısorban a városnak a katonaság által okozott terheire és az azzal járó feladatok
nehézségére hivatkozva inkább lemondott jelöltségérıl. Feltehetıen 1697-ben meghalt, mert ebben az
évben az ı megüresedett helyére kerestek új személyeket.66(66)

A fenti példák jól rávilágítanak arra, hogy az evangélikus elitet váltó katolikusok egy része volt csak
valóban alkalmatlan a kamaraelnök illetve a kamarai biztosok által számukra kijelölt posztokra. Az
1672-ben bevezetett új várospolitikai intézkedések elsı fázisában valóban nagyon sok, a városban
idegennek minısíthetı személy vált a város vezetıjévé, vagy került be a belsı tanács tagjai közé.
Kamarai alkalmazottak lévén azonban az igazgatási feladatokban képzett embereknek tekinthetık.
Ebben az idıszakban jelentek meg olyan soproni katolikusok a belsı tanácsban, akik csak igen csekély
szakképzettséggel rendelkeztek, de ahogyan Waxman György példája mutatja, ezt a helyüket késıbb is
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meg tudták ırizni. A város valódi katolikus vezetıi közül mindegyikük már korábban is szoros
kapcsolatot tartott fenn Sopronnal, részben családi, részben társadalmigazdasági összeköttetéseik
révén. Képzettségük magas szintő, társadalmi presztízsük jelentıs volt már az 1672-ben bekövetkezett
fordulatot megelızıen is. Ez némiképp ellentmond annak a korábbi szemléletnek, miszerint csupán
alkalmatlan katolikusokat választattak be a tanácsokba és a választott községbe. Utóbbi esetben
valóban számolhatunk képzetlen személyekkel, de a külsı tanácsi tagság egyébként sem feltételezett
igazgatási téren szakképzettséget.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / TANÁCSURAK ÉS JOBBÁGY OK. TÁRSADALOM A 17–18.
SZÁZADBAN / H. Németh István: Az állam szolgái vagy  a város képvisel ıi? A központosuló
várospolitika hatásai a soproni politikai elit átre ndezıdésére2 / A várospolitika új vagy
megerısödı tendenciái a 18. század elején

A várospolitika új vagy meger ısödı tendenciái a 18. század elején

Az 1672. évi kamarai beavatkozás katolikus városvezetıit közvetlenül követı generáció esetében ezek a
tendenciák erısödtek, és új elemekkel bıvültek. Az állam beavatkozása a helyi politikai viszonyokat is
átalakította, hiszen immáron érdemmé vált az, ha valaki katolikusként megfelelı ismeretekkel
rendelkezve politikai ambíciókat dédelgetett. Ez a tendencia a különféle kamarai hivatalok elnyerésekor
(legyen az bármilyen kicsiny is) már 138mintegy két évtizedre nyúlt vissza.67(67) Miután az állam a
városi tisztviselıket egyre inkább saját alkalmazottainak tekintette, ezért ez az elvárás nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a városi polgárok egy része áttérjen a katolikus hitre. Az eperjesi Hans Weber
esetében erre figyelhettünk fel.68(68) Sopron esetében nem találkozunk azzal a jelenséggel, amelyre
Eperjes esetében egy meglehetısen becsvágyó polgárnál sor került.

A soproni evangélikus városvezetı elit tagjai közül egyetlenegy sem tért át a katolikus hitre csak azért,
hogy a városban további fontos pozíciókat szerezzen. Leopold Natl csupán 62 évesen konvertált; akkor,
amikor már mindent elért, amit egy városi polgár elérhet az életben: éveken át a soproni tanács vezetıje
polgármesterként vagy bíróként, nemes polgárként pedig az állam és a vármegye szolgálatában elért
érdemekért bárói rangot nyert el, majd 1689-ben aranysarkantyús vitéz lett. A báró rang elnyerését
követıen (1685) már egyébként sem viselhetett semmilyen polgári tisztséget, hiszen ez a bárói cím
elnyerésének egyik feltétele is volt.69(69) Ezzel szemben a 18. század legelején tanácsossá váló Leopold
Kampel és Lanius Jakob Reichard szülei evangélikusok voltak, sıt Lanius apja, Andreas meggyesi
(Mörbisch), majd kıszegi lelkészként mőködött. Édesanyja, apja 1693. évi halálát követıen a soproni
evangélikus városvezetı elit két tagjához, elıbb Samuel Ötrich-Retzhez, majd Johann Andreas
Kampelhez ment férjhez.70(70) Maga Lanius is a Kampel család egyik tagját vette el, édesanyja
harmadik férjének testvérét, Anna Mariat.71(71) A családból csak Lanius és Johann Andreas testvére,
Leopold konvertált, és egyedül ık lettek a belsı tanács tagjai. Leopold Kampel pályafutását maga
Esterházy Pál nádor támogatta, és feltehetıen az ı hathatós közremőködésének köszönhette I. József és
a Magyar Kamara parancsleveleit, amelyek segítségével a belsı tanács tagja lett.72(72)

A 17. század utolsó éveit követı negyed évszázad soproni városvezetı elitjének új tagjai esetében egy
másik, Európa-szerte megfigyelhetı tendencia nyomait is felfedezhetjük. Az elızıekben is igyekeztünk
arra a tényre rámutatni, milyen fontos szerepet játszott a városi tisztviselık kiválasztásában a
szakképzettség, a jogi és gazdasági ismeretek. A 17. század folyamán már a közeli Bécs városi
tisztviselıinek kiválasztásában megfigyelhetjük, hogy az iskolai végzettség mind többet jelentett a
hivatali elırehaladásban. A hivatalviselık képzésének emelkedését jól mutatja egy 1656. évi Bécs
városi rendelet, miszerint csak igen képzett ember lehet tanácsos a városban, sıt azt lehet megfigyelni,
hogy a képzés szintje sokkal fontosabb volt, mint a birtok. Az 1671 és 1705 között hivatalban lévı 105
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bécsi tanácsos közül 53 fı iratkozott be valamelyik egyetemre, és 22 el is végezte azt. A végzettek
közül kiemelkedı, szinte egyeduralkodó a jogászok aránya, ugyanis az egyetemet végzettek közül 21
jogász 139volt!73(73) A Németrómai Birodalom városaiban jóval korábban elterjedt ez a tendencia. A
német városokban a jogászok szerepe a 16–17. században a korábbiaknál sokkal nagyobb lett, egyre
nagyobb számban szerepelnek a belsı tanács tagjai között. Frankfurtban 1612-ben például a tanács
nagyobb része közülük került ki. 1669-ben a polgármesternek már végzett jogásznak is kellett lennie, és
a tanács tagjai közül a nagy többség is hasonló végzettséggel bírt.74(74) A fejlıdés vonalát jól mutatja,
hogy a trieri érsek földesurasága alatt álló Koblenz és Trier városokban a 18. században tanácsosi
helyet ügyvédi vizsga vagy egyetem elvégzése nélkül már nem tölthettek be.75(75)

A 17. század második felének soproni evangélikus városvezetı elitjénél is megfigyelhettük azt, hogy
milyen nagy mértékő volt a jogi végzettség, sıt egyes esetekben még a jogi doktorátus megszerzése is.
A 17–18. század fordulóján és a 18. század elsı negyedében ez a tendencia még erısebbé vált, ami
részben az állam által diktált elvárásokat közvetítı kamarai biztosok tevékenységének is köszönhetı. A
századfordulón a soproni elit új generációjának tagjai közül az evangélikusok kivétel nélkül valamilyen
jogi végzettséggel rendelkezı, ügyvédi tevékenységet folytató polgárok voltak. Vegyük sorra, kik annak
az új generációnak a tagjai, akik a 18. század elején átveszik a város vezetését. Franz Ignaz Niess
német jegyzı tisztét régi ismerısünk, Georg Waxman fia töltötte be 1697-tıl. Az apáról elmondhattuk,
hogy ugyan a leghasználhatóbb katolikus céhmesternek bizonyult a város felsı vezetésében, de
szakképzettség híján bizton állíthatjuk, hogy más helyzetben nem került volna be a tanácsba. Fiai
esetében errıl szó sincs. Az apa tanulhatott saját hiányosságaiból, és mindkét fiát taníttatta. Idısebbik
fia, Georg, így lehetett a város német jegyzıje, majd 1722-tıl a belsı tanács tagja, két éven át bíró,
majd 1734-ben polgármester. Amíg apja házasságai révén is a soproni polgársághoz kötıdött, úgy
idısebbik fia már más utat követett. Elsı felesége nem volt soproni polgár leánya, míg második felesége
Johann Strauss, Mathias Strauss soproni vámos fiának özvegye volt. Így ı ahhoz a csoporthoz
közeledett, amely külsısként került be a soproni elitbe. Másik fia, Johann Georg, a Lackner-alapítvány
segítségével végezte el jogi tanulmányait, majd ügyvédként kereste kenyerét. Sopronban ugyan nem
lehetett tanácsos, de Ruszton jegyzı és tanácsos is lett.76(76)

Niess tanácsosi helyére nehezebb volt megfelelı katolikust találni, mivel a biztos véleménye szerint is a
katolikusok közül mindössze egy-két megfelelı ember volt, aki képzett és megfelelı lett volna erre a
posztra. A képzetlen és csak mesterségüket ismerı emberek közül senkit sem tartott érdemesnek
Erdıdy, hogy ilyen magas 140posztra helyezzék, mivel véleménye szerint hozzá nem értésükkel csak
kárt okozhattak volna. A Magyar Kancellária Petrák János nemest javasolta a biztosnak, aki
benepossessionatus, Sopronban háza van, és megfelelıen képzett. Sokan ajánlották Franz Kolleritsch
soproni harmincadellenırt is, valamint Mathias Trimmelt, aki jó katolikus, németül, magyarul, latinul
és horvátul jól tud, ügyvédi képesítéső, birtokos. A község ugyan elfogadta az ajánlásokat, de
nyomatékosan kérte a biztost, hogy hagyja meg az ı szabadságukat ebben az ügyben. Véleményük
szerint ugyanis egyik ajánlott ember sem a városhoz tartozik, és még polgárjoguk sincs. A város
szokása ugyanis az, hogy a belsı tanácsba elsısorban olyanokat vesznek fel szívesebben, akik a
községben már megfelelı munkát végeztek a városért. A város jogainak védelme érdekében a község
így ki is hagyta Erdıdy összes jelöltjét, és a többi katolikus közül Georg Kovacsics petıházi nemest
választotta meg, aki ekkor már polgárjoggal rendelkezett, 1693-ban pedig a szószóló tisztét is
ellátta.77(77)

Mathias Strauss halálával 1699-ben üresedett meg a belsı tanácsban egy katolikus hely. Erdıdy
Kristóf Antal kamarai biztos nehéz helyzetbe került, mivel az elhunyt helyére csak kevés megfelelı

embert talált. Ráadásul a közösség nem akart akárkit elfogadni. Petrák János ellen a teljes község
kikelt, fıként az uralkodói utasítások miatt, amelyek ebben az ügyben születtek, mivel ez súlyosan
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sértette a városnak a szabad választást biztosító privilégiumait. Petrák Jánost a biztos a
legmegfelelıbbnek gondolta a tisztre, mert kiválóan képzett, a végletekig becsületes férfiúnak
ismerhette meg. A biztos véleménye szerint Petrák nagy hasznára lehetne a városnak, hiszen Sopron
ekkor összesen 200.000 forint adóssággal küzdött. A község a jelölt ellen a végletekig kikelt, mivel úgy
érezték, hogy a biztosnak már Petrák mellett tett felszólalása is súlyosan sértette a város szabad
választási jogait. A helyzetet végül azzal oldották meg, hogy két kevéssé alkalmas és a község számára
is elfogadható jelöltet állítottak, akik mellett Petrák megszerezte a szavazattöbbséget.78(78) Házassága is
ahhoz a helyzethez kötötte, amelybe ı maga is került, hiszen felesége annak a Bartók Jánosnak az
özvegye volt, akit Kollonits Lipót kamaraelnök utasítására választottak meg tanácsosnak, majd
1680-ban bírónak Sopronban.79(79) Fia is folytatta azt az utat, amit apjuk, illetve édesanyjuk elsı férje,
hiszen Ferenc a Lackner-alapítvány segítségével végezte el tanulmányait, majd belsı tanácsos,
polgármester és bíró lett. Felesége éppen az elıbbiekben tárgyalt Georg Waxman jegyzı leánya
volt.80(80)

Johann Ehrenreich Rainer evangélikusként, Mathias Trimel katolikusként került a tanácsba 1700-ban
illetve 1702-ben, és mind a ketten jogi diplomával rendelkezve folytattak ügyvédi pályát. Elıbbi
feleségének édesanyja Natl leány volt. Trimel is külsısként került a városba, hiszen apja sopronnyéki
(Neckenmarkt) lakos, de jogi képzettségének köszönhetıen hamar bekerül a külsı tanácsba, majd a
belsı tanácsba, és hosszú éveken át városbíró és polgármester volt. Erdıdy kamarai biztos véleménye
szerint Trimel teljes mértékben megfelelt a posztra, hiszen jó katolikus, németül, magyarul, latinul és
horvátul jól tudott, ügyvédi képesítéső, birtokos. Végzettségét állami szolgálatban is kamatoztatta,
mivel élete végéig a dunántúli kerületi ítélıtábla ülnöke 141is volt.81(81) 1704-ben illetve 1705-ben két,
szinte azonos háttérrel rendelkezı személyt választottak új belsı tanácsosnak. Johann Paul Greiner
postamester és Johann Franz Kolleiss soproni harmincados apja egyaránt állami szolgálatban álló
harmincadosok voltak. Kolleisset már jóval korábban, 1698-ban javasolták Petrák János mellett, de
akkor a község ellenállása meghiusította a tanácsba kerülését.82(82) Johann Georg Poch evangélikusként
jogi diplomát szerzett, és ügyvédként tevékenykedett a városban.83(83) Johann Michael Schilson a rákosi
püspöki birtok intézıjeként került uralkodói parancsra a belsı tanácsba, majd tanácsosként az
evangélikus városvezetı elitet váltó katolikusok vezetıjének, Kersnerics Mihálynak leányát vezette
oltár elé.84(84) 1711-ben és 1712-ben a már említett két konvertita, Jakob Reichard Lanius és Leopold
Kampel került be a tanácsba, majd ıket követıen négy (!) jogi diplomával rendelkezıt választottak be,
közülük három evangélikus: Georg Wilhelm Seiler, Johann Wohlmuth, Leopold Dobner és egy
katolikus, Johann Georg Wilcky.85(85)

1698-ban Erdıdy Kristóf Antal kamarai biztos még azt az állapotot rögzíthette, ami egészen a 17.
század végéig jellemzı volt Sopron vezetésére: erıs evangélikus többség, amit katolikusokkal csak
nehezen lehetett ellensúlyozni, mivel jól képzett, személyében is megfelelı katolikus polgár csak igen
kevés állt rendelkezésre. Saját bevallása szerint, ha a belsı tanácsban az evangélikusok és katolikusok
között a paritás elvét alkalmazták volna, akkor nagy bajban lettek volna, mert a városban nem volt
elegendı képzett katolikus, hanem számtalan írástudatlan és alkalmatlan kézmővest kellett volna a
tanácsba helyeztetni.86(86) Mintegy negyed évszázad múltán a helyzet gyökeresen megváltozott.
1720-ban Johann Paul Greiner polgármester, Ferdinand Dobner bíró, valamint a szenátus tagjai:
Mathias Trimel, Mathias Unger, Wilhelm Artner, Horváth Zsigmond, Johann Franz Kolleiss, Johann
Georg Poch, Johann Reichard Lanius, Leopold Kampel, Georg Wilhelm Sailer, Johann Wohlmuth,
Mathias Hackstock és Johann Georg Wilcky esetében már egyértelmően a paritáson alapuló
városvezetésrıl beszélhetünk. A polgármester ugyanis ebben az évben katolikus, a bíró evangélikus
volt, a tanácsban pedig hathat evangélikus és katolikus foglalt helyet.87(87) Az elızı elemzésbıl látható,
hogy mindannyian képzett, jogi és gazdasági téren megfelelı ismeretekkel rendelkezı, többségében
soproni családi kapcsolatokkal rendelkezı emberek voltak. Ez azt jelenti, hogy a városvezetés
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átalakításának hosszú, és a 17. század végén a soproni tisztújításon megjelent biztosok tevékenységét
tekintve nem annyira erıszakos, mint inkább a lassú, kompromisszumokkal teli, fáradtságos kezdeti
idıszaka lezárult.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / TANÁCSURAK ÉS JOBBÁGY OK. TÁRSADALOM A 17–18.
SZÁZADBAN / Horváth László: Panaszlevelek a kapuvár i és a (fert ı-)szentmiklósi uradalom
területér ıl (1724–1800) 1. rész

142Horváth László : Panaszlevelek a kapuvári és a (fert ı-)szentmiklósi
uradalom területér ıl (1724–1800) 1. rész

A panaszlevelek, vagy elterjedtebb nevükön jobbágylevelek döntıen jobbágyok, zsellérek, gyakran egy
egész helység lakói, ritkábban egy céhközösség tagjai panaszait, kérelmeit (instanciáit), vélt sérelmeit
felsoroló olyan írásos folyamodványok, melyekben a panaszosok vagy kérelmezık azon felettes
személyhez vagy testülethez fordulnak, akitıl vagy ahonnan megértést, segítséget és igazságtételt
remélnek. A jobbágyleveket bemutató és ismertetı eddig megjelent számos munka, döntıen
forráskiadvány88(88) között található egy, a Sopron vármegyei jobbágy folyamodványok körébıl
összeállított rangos válogatás is.89(89)

Jelen dolgozat (három folytatásban) 18. századi Sopron megyei panaszleveleket mutat be, amelyek
azonban a hivatkozott válogatástól eltérı levéltári forrásból, a herceg Esterházy család Budapesten
ırzött családi- és uradalmi levéltára szentmiklósi és kapuvári uradalmának iratanyagából
származnak.90(90) 

Az adott terjedelmi keretek miatt a panaszlevelek teljes szövegének közlésére itt nincs mód, csak azok
tartalmi kivonatainak ismertetése lehetséges. Mégis remélem, hogy ezzel a „sőrített” formával, ha kis
lépéssel is, de bıvülhet a vármegye területérıl származó és ismertetésre kerülı panaszlevelek köre. Így
is betekintést nyerhetünk a vizsgált területen élık úrbéri viszonyaira, életkörülményeire, esetenként
elıkerülhetnek olyan helytörténeti adatok, információk is, amelyek más forrásokból nem, vagy csak
nehezen deríthetık ki. Ugyanakkor jelezni kell: a panaszlevelek teljes szövegének ismeretében az
alábbiaknál részletesebb, árnyaltabb kép tárul fel.

Sopron vármegyében a 18. században az Esterházy hitbizomány rendelkezett a legnagyobb mérető

földbirtokkal. Birtoktestei elsısorban a vármegye ma már Burgenlandhoz tartozó nyugati harmadában
és a Rábaköznek döntıen a középsı és északi részén terültek el (lásd a térképet).91(91) A vármegye
magyar nyelvterülető részén két Ester-házy uradalom mőködött, a kapuvári92(92) és a
(fertı-)szentmiklósi.93(93) Az elıbbinek uradalmi 143központja Kapuvárott, míg az utóbbinak Süttörön
volt.94(94) A kapuvárihoz rábaközi települések tartoztak, valamint egy Gyır vármegyei, Rába menti
falu: Rábaszentmihály. A szentmiklósi uradalom néhány Rábaközhöz közeli, attól nyugatra esı

helységet foglalt magában. 


