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életét is. Sopront például a nemesség és a vagyonos polgárság egymástól és a város középrétegeitıl
való elzárkózása miatt ostorozták. Pozitív példaként említették viszont Szombathelyet, ahol „… a jobb
gondolkozású nemesi családok örömmel fogadják társasköreikben a mőveltebb polgári rendbélieket”. 

A nemesi és polgári elitek közeledése azonban nem volt akadálytalan folyamat. Szinte minden
jelentısebb dunántúli városban megalakultak a nemességet és a mővelt, jómódú polgárokat egyesíteni
hivatott kaszinók. A polgárságot többnyire a vagyonos kereskedık és a diplomások: orvosok, ügyvédek
képviselték, példa erre a soproni kaszinó. A nemes felbuzdulást követıen a legtöbb helyen a nemesek és
polgárok hamarosan feszélyezınek érezték az együttlétet, ezért sorra alakultak meg a külön polgári
kaszinók. Így például Szombathelyen alig négy évvel a kaszinó megalakulása után 1837-ben újabb
olvasótársaságot alakítottak, alapító tagjai közül tíz jómódú kézmőves volt, három kereskedı és két
városi tisztviselı mellett. A tisztviselık és értelmiségiek másutt is mindkét kaszinó társas életében részt
vettek. Az alapszabályok ugyan hangsúlyozták, hogy a tagfelvételt rendi, vallási különbségek nem
befolyásolhatják, a zsidó elit tagjai elıtt azonban túlnyomó többségük zárva maradt. Sajátos módon a
ritka kivételek a nemesi kaszinók közül kerültek ki, a Dunántúlon példa erre a pápai kaszinó, vagy az
1837-ben alapított nagykanizsai olvasótársaság, amelynek vezetıségébe is bevettek zsidókat. Kevésbé
feszélyezett, kötetlenebb érintkezést tettek lehetıvé a szaporodó, és egyre elegánsabb külsıt öltı
kávéházak.

Az elitek közeledése szempontjából eredményesebbek voltak a kulturális, tudományos, a színházépítési
vagy színpártoló egyletek, vagy az olvasótársaságok. Közös volt részvételük a jótékonysági, és
városszépítı, csinosító egyletekben, amelyek befolyást gyakoroltak a városi szociálpolitikára, illetve
városrendezési, fejlesztési tervekre. Míg a 18. században a várost érintı döntések mind felülrıl, a
magisztrátustól eredtek, a 19. században az egyesületek révén, az elitek civil kezdeményezésekkel
tudták erıteljesebben befolyásolni a tanácsi döntéseket.
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A Treskovitz levél forráshelye

Elfeledett levélrıl szólunk és nem ismeretlenrıl. Azért van ez így, mert Chernel Kálmán, a város
historikusa 1878-ban már közölte Wolfgang Treskovitz (Treskovics) levelét.2(2) Feltőnı, hogy a szerzı
úgy tárta olvasói elé ezt a felettébb érdekes írást, hogy tartalmával közönségét egy kicsit magára
hagyta. Azt hisszük, tudjuk, hogy mi volt ennek az oka. Chernel ezt a levelet az ún. kıszegi
ostromnaplóban találta,3(3) mely forrás valójában oklevelek másolatát tartalmazó könyv. Az 1532. évi
ostrommal pedig csak néhány oldala foglalkozik. Nem is ezt a címet viseli, hanem azt, amire készült:
„Abschrifften der Kö[niglichen] Kay[serlichen] Statt Günsz allten Freyhaytn”, azaz „K ıszeg királyi,
császári város régi kiváltságleveleinek másolatai”. Hogy miért kapta ezt a titulust, errıl még lesz szó. 
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Tirnitz József emlékére / Bariska István: Egy elfel ejtett Treskovitz-levél 1528-ból / A levél
rövidített szövege

A levél rövidített szövege

A kötet valóban Kıszeg 1532. évi török ostroma rövid históriájával kezdıdik, amelyet Pangratz
Swankler, Kıszeg korabeli jegyzıje állított össze és írt le 1533-ban. Chernel ebben a környezetben
találta Treskovitz levelét, a könyvnek abban a részében, amelyet a város török napjairól írt. A török
ostrom történetének terebélyes fája azonban hatalmas árnyékot vetett erre a kötetre (is), ezért a
többnyire a kıszegi közép- és korai újkori oklevelek másolatait és fordításait tartalmazó forrás
ostromnaplóként híresült el, nem pedig akként, amely célból született. Így történhetett az is, hogy
Chernel sem bontotta ki az írás tartalmát. Treskovitz írása így nem ismeretlen, hanem elfeledett levél
lett. Ezúttal azonban a levél utolsó részét nem közöljük, mert az az oklevelek regesztázásának technikai
részére vonatkozik, így külön tanulmányban szeretnénk vele foglalkozni. De következzék a levélrészlet: 

„Wolfgangus Morauus Treskouites, Incola oppidi Guns Pancracio Swankler ex Augusta
Vindelicoru[m] eiusdem oppidi Guns pr[a]ecipuo iuratoq[ue] Consuli Compatrino suo charissimo
S[alutem] D[icit]. 

Coegit me tandem Pancraci prudens circumspectio tua, ut antiquus ego antiquoru[m]
superiorumq[ue] Hungari[a]e regu[m] ac proceru[m] quorundam antiquas ac pene antiquatas
litteras olim Ciuitati datas renovarem, inq[ue] libellum lectu promciores redigere[m]. 

123Neque vero tamen contentus esse voluisti, Vt eas, qu[a]e scripti erant sermone utcunq[ue] Latino,
nisi et in nostram illas linguam Germanica[m] versas e regione excriberem; quippe probe
callideq[ue] perpendens, plures ex eisdem literis et lectu pariter et intellectu obscuras esse,
possetq[ue] aliqando contingere, vt uel cauto eciam ac erudito lectori causato rubore imponant. 

Idq[ue] qu[o]d olim iam contigisse audiuimus. Nam dum semel generosus Comes Henrichus,
Joannis Comitis de Hardekh pater (in cu[iu]s dicione tunc ciuitas erat) semet huc presentem
contulisset, ciues consilio adunito persuasi, libertate eoru[m] antiqua se per illu[m] seruari
supplicarunt; at qui dum libertatum ipsoru[m] instrumenta sibi exhiberi postulasset. Allat[a]e sunt
coram eo litter[a]e antiqu[a]e p[er] quendam eo tempore Scolasticu[m] perlegend[a]e, at qui
explicatas intuitus obmutuit, non tantu[m] intelligere, sed nec legere eas ualens, propter qu[o]d a
Comite pr[ae]fato seuerius increpitus ingenti uultum rubore perfusus abiuit […]. Vale Pancraci vir
prudentissime et me dominis meis ciuibus conmenda. Ex tugurio nostro Decima Februarii Anno
domini Millesimo quingentesimo vigesimo octavo”.4(4) 

Anélkül a pár sor nélkül, amelyet itt most nem közlünk, a mi történetünk azért kerek marad. Talán
mondanunk sem kell, hogy a levélnek van város-, igazgatás- és levéltár-történeti vonatkozása, nem
szólván az archontológiai vonatkozásairól. Az olykor hevenyészett latinsággal fogalmazott levél írója
az a Wolfgangus Moravus Treskovitz, aki „compatrino suo charissimo”, azaz legkedvesebb földjének
nevezi Kıszeg 1528. évi jegyzıjét, Pangratz Swanklert. Ez a kitétel egy kicsit megtévesztı lehet.
Swankler ugyanis az intituláció szerint augsburgi származású. Treskovitz magát ugyan kıszegi
lakosnak tartja („incola oppidi Guns”), ám Swankler augsburgi származását talán éppen azért
hangsúlyozta, mert benne a közöset akarta kiemelni. 

Mi mit mond az elsı mondat? „Pangratz, a te okos megfontoltságod végre valahára arra késztetett
engem, hogy Magyarország egykori régi királyainak és fıméltóságainak, valamint elıkelıinek egykor
a városnak adott régrıl maradt szabadalom-leveleit felfrissítsem, és a könnyebb olvasásra
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kötetecskébe szerkesszem.” 

Ezt erısíti az a körülmény is, hogy Kıszeg a 16. században lényegében német nyelvterületrıl hívott
szakembereket a jegyzıi teendık ellátására. Pangratz Swankler 1527 és 1551 között látta el ezt a
feladatot, Paul Dauchner 1559–1584 között vezette a városi adminisztrációt. S ha humanista
„Moravus” neve alapján lehet hinni Treskovitz morva származásának, úgy ı is Augsburgon keresztül
érkezett Kıszegre, ahol aztán Swanklerrel jegyzıvel találkozott,5(5) és vannak utalások arra, hogy
Treskowitz Sopronban is mőködött.
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A levél történetéhez persze el kell mesélni az elızményeket. Sokszor hangoztatott, ezért ismert tény,
hogy Kıszeg városa és uradalma számos nyugat-magyarországi társával együtt a 15. században
Habsburg-zálogra került.6(6) Várható volt, hogy ez következményekkel jár Kıszeg jogállására is. A
„Kıszeg királyi, császári város” fent idézett titulusa nem volt hivatalos megjelölés, amiként az sem,
hogy 1533–1535 között „römischkaiserliche Majestätsstatt”, 1638-ban pedig „kaiserliche Freistadt”,
azaz „római császári felségváros” ill. „ szabad császári város” címen adresszálták.7(7) Ez utóbbi,
1638. évi változat sem állja ki a hivatalosság próbáját, hiszen ez a formula is csak a magyarországi
„königliche Freistadt” mintájára készült.8(8) Ilyen „szabad császári város” kategóriát azonban sem a
magyar, sem az osztrák magánjog nem ismer. 

Nem is csoda, hogy a Habsburg zálogra került Kıszeg státusza olyannyira bizonytalan lett, hiszen
elvesztette korábbi magánjogi pozícióját, új státusba pedig különbözı okok miatt még nem
integrálódott. I. Ferdinánd 1529-ben utasítást adott arra, hogy a bécsi kancellárián külön kezeljék
Kıszeg azon okleveleit, amelyeket a magyar és az osztrák (német) uralkodóktól kaptak.9(9) Ez azt
jelentette, hogy gondok voltak azon kiváltságok folytonosságának elismerésével, amelyek ott lapultak a
város titkos levéltárának ládájában. 

A város 1524-ben már megérezhette a kettıs megítélés bizonytalanságát. Ekkor ugyanis meghívást
kapott az alsó-ausztriai tartományi győlésre, ám azt nyomban visszavonták.10(10) A magyar zálogváros
nem kerülhetett be az alsó-ausztriai hierarchiába. Érthetı, hiszen Kıszeg közjogi helyzete nem
változott, ugyanis továbbra is a Magyar Korona része volt. A város tehát olyan helyzetbe került,
amelyben tisztázni kellett a jogi helyzetét. Magánjogilag Habsburg-zálogvárosnak, közjogilag azonban
magyarországi városnak volt tekinthetı. Pangratz Swankler azonban végiggondolta ezt a kettıséget. 

Jól döntött, amikor 1527-ben megbízta barátját azzal, hogy fordítsa le Kıszeg régi, latin nyelvő
okleveleit németre. Swankler persze tudott latinul, mint ahogy az Alsó-Ausztriai Kormányszéken is
tudtak. Ahhoz, hogy megerısíthessék a város középkori privilégiumait, el kellett juttatni a szövegeket
Bécsbe. Az eredeti oklevelek felvitelérıl szó sem lehetett, a német változatok viszont kitőnı alapot
nyújtottak a tájékoztatásra. A legdöntıbb érv az volt, hogy Kıszeg meg akart szabadulni az uradalom
gyámkodásától. Erre viszont csak a középkori jogok továbbélése esetén nyílt lehetısége. I. Ferdinánd
végül belement ebbe, de csak az ostrom után. Ezt igazolja az 1533-ban Kıszegnek adott oklevele
is.11(11) Persze, még hosszú út vezetett a város 1572. évi önállósulásához, a bécsi udvar azonban nem
tudott volna eme beható tájékoztatás 125nélkül dönteni. Végül is az a megoldás született, hogy Jurisics
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Miklós 1537-ben éppoly jogok gyakorlására kapott felhatalmazást, mint 1407-ben Garai Miklós.12(12)

Jurisics azonban alsó-ausztriai nemes volt, neki is meg kellett küzdeni az alsó-ausztriai rendekkel a
város jogosítványai érdekében. Ezzel azonban nagyjából elhárultak az akadályok az elıl, hogy I.
Ferdinánd jelentısen kibıvítse a város kiváltságait. De csak nagyjából. Az alsó-ausztriai rendek idegeit
különösen az borzolta, hogy I. Ferdinánd úgy garantálta a város magyarországi okleveleinek
folytonosságát, hogy közben engedményeket tett a tartományi rendek kárára. Példának okáért
felmentette Kıszeget a „Landsteuer”, a tartományi adó alól, noha a tartományi rendekkel ebben az
ügyben nem egyeztetett. Ugyanakkor szabad kereskedelmet biztosított a városnak ugyanezen örökös
tartományokon területén.13(13) Treskovitz és Swankler összefogását tehát teljes siker kísérte, de az
engedmények elszabadították Kıszeg és tartományok közt a kereskedelmi és vámháborút.
Magyarország „régi királyainak és fıméltóságainak, valamint elıkelınek egykor a városnak adott,
régrıl maradt szabadalmait” tehát sikerült átmenteni, hovatovább a tartományokra is érvényesíteni.
De ennek az ára már jól ismert. Az alsó-ausztriai rendek indoklása is ésszerő volt, hiszen 1529-ben,
majd 1532-ben ugyanannyit szenvedtek a töröktıl, mint Nyugat-Magyarország. Kıszeg külön
jutalmazása az alsó-ausztriai rendek kárára az ı érvelésükben tehát nem volt indokolt. Jó lenne itt a
fonalat továbbgombolyítani, de most itt megálljt kell a billentyőknek parancsolni, mert ezúttal nem errıl
van szó, hanem a levél mibenlétérıl. 
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Érdekes tanulság a 13. századból

Nehéz meglepetés nélkül olvasni a következı sorokat: „De csak akkor akartál elégedett lenni, –
folytatta Treskovitz a Swanklernek írt levelet –, ha azokat az írásokat, amelyek latin nyelvőek voltak,
egyenesen a mi német nyelvünkre lefordítva jegyzem be, hiszen jól és okosan megvizsgálva látszik,
hogy ezek között a levelek között sok van, amelyeket olvasni és megérteni is egyként homályos, és
megtörténhet valamikor, hogy még okos és értelmes olvasóknak szégyenkezést okoznak.”

Tiszta beszéd. A 16. század írástudója, a latinul tudó Treskovitz bevallotta, hogy sok olyan oklevelet
talált a kıszegiek között, amelyet elolvasni és megérteni is nehéz volt, azaz mind paleográfiai, mind
pedig tartalmi szempontból megizzasztották. Azt gondolta, hogy ezzel azok is így lehetnek, akik
felkészültek voltak. Ez a vallomás arra utal, hogy feltételezte, ezzel a problémával állnának szemben a
bécsi kancellárián is. 

Nos, tudjuk, hogy a 16. században sem volt általános az írni- és olvasnitudás. A 13. századi Kıszegen
még kevésbé. Hovatovább még az ebben leginkább felkészült egyháziak között is zavart okozhatott az
oklevelek értelmezése. Erre mesél el Treskovitz egy olyan történetet, amely a Kıszeget birtokló Henrik
bánnal történt: „Hallottuk, hogy ez egyszer már meg is történt. Midın ugyanis a méltóságos Henrik
gróf, Hardegg grófjának Jánosnak az apja (akinek uralma alatt a város ekkor állt) ott megjelent,
akkor a polgárok egyhangú elhatározással arra kérték, hogy ıket régi szabadságukban tartsa
126meg. Mikor azonban ı azt kívánta, hogy mutassák meg neki a szabadságaikról szóló irataikat, s a
régi okleveleket elé hozták, hogy egy bizonyos akkori scolasticus azokat felolvassa, ahogy rájuk
tekintett, elhallgatott, mert azokat nem hogy megérteni, de még csak elolvasni nem volt képes, ami
miatt az a fent említett gróftól keményen lehordva, igen piros arccal távozott.”

Még mielıtt ennek a felettébb érdekes történetnek a végére járnánk, idéznünk kell a kıszegi
városalapító oklevélre vonatkozó kutatások egyik felvetését. A következıkben idézett meggondolás
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Károly Róbert kiváltságlevelére alapozva azt mondja, hogy azoknak a kiváltságoknak a többsége,
amelyeket az Anjou uralkodó ekkor Kıszegnek biztosított, egy Kıszegi Miklós tárnokmester idején
(1308–1314) kiadott oklevélen alapulnak.14(14) 

Ismeretes, hogy Károly Róbert 1328. június 3-án Kıszeget királyi városi rangra emelte.15(15) Ebben az
oklevélben a kıszegi polgárok és hospesek azt kérték, hogy ugyanazon libertasok adassanak nekik,
mint „amelyekkel a civitast hajdan Henrik bán és fia János nádor építette, alapította avagy
emelte”.16(16) A fent érintett tanulmány szerzıje szerint ezeket a kiváltságokat Kıszegi Henrik
(1244–1274) életében nem foglalták írásba. A szabadságok gyakorlása tehát a nádor „szóbeli
engedélyezésén, azaz szóbeliségen” alapultak. Ezek tehát a „k ıszegiek számára féltve ırzött”  olyan
„ íratlan törvényt” képeztek, amilyenre Európában máshol is volt példa. Ezt a korábbi szóbeliséget
váltotta fel Kıszegi Iván (1266–1306) unokájának, Kıszegi Miklós tárnokmesternek az írásbelisége
még 1314 elıtt. Másként fogalmazva, mondja a tanulmány, vele kezdıdött a kıszegi kiváltságok írásba
foglalása, és Károly Róbert 1328. évi privilégiumának megalapozása. 

Treskovitz 1528-ban keletkezett levele azonban éppen ezt cáfolja meg. A kıszegi latin okleveleket
németre fordító Treskovitz még ismerte azt a történetet, miszerint Henrik gróf is írásba foglaltatta a
városnak nyújtott szabadságokat. Ezek megerısítésére készült, amikor a fent leírt botrány történt.
Ennek a történetnek a hitelességét könnyen kétségbe lehetne vonni, hiszen csak az emlékezet ırizte meg.
Vagy ha le is volt írva, Treskovitz arra már nem utalt, hogy honnan, milyen forrásból merített. 

A leírt forrásokhoz mereven ragaszkodók szokták elkövetni azt a hibát, hogy csak leírtaknak adjanak
hitelt. Van abban valami ellentmondás, hogy az „íratlan törvény” („lex non scripta”) létezését
elfogadjuk, ha arra késıbbi „írott törvény” („lex scripta”) hivatkozik. Ha azonban ugyanarra több
száz éves emlékezet utal, máris a história szemétkosarába kívánjuk. Mi ezt a hibát nem követjük el,
hiszen tudunk Henrik gróf udvartartásáról, tudunk a korabeli kıszegi írásbeliségrıl. Hogy mást ne
mondjunk, jó példa erre a Kıszegi család 1279. évi birtokosztozkodási oklevele is.17(17) 

Roppant érdekes, hogy a szövegben Henrik gróf fiát, Kıszegi Jánost (Ivánt) „Hardekh grófjának”
nevezik. Soha sehol nem lehet olvasni ezt a változatot. Treskovitz értesülésének hitelességét igazolja ez
is. Ugyanis olyan értelmezési közegbe helyezte ezzel Iván személyét, amelyet csak a Kıszegi család és
Přzemysl II. Ottokár 127(1253–1278) közti kapcsolatban oldható fel. Köztudott, hogy II. Ottokár
1251-ben lett Ausztria hercege, tíz évvel késıbb IV. Béla pedig a Babenberg-örökségért folyó harcban
stájer hercegségrıl is lemondott a javára. 1268-ban azonban mindkét szomszédos hercegség
nemességével szembekerült. Ennélfogva uralmát csak az egyház és a városok segítségével tudta
stabilizálni. Ebben a folyamatban épült ki többek között Leoben, Bruck an der Mur és Marchegg
városa is.18(18) Ezek a városok az ún. várvárostípust (Burgstadt) képviselték. Tudjuk, hogy Kıszeg
városát a Kıszegi család, nevezetesen II. Henrik és fia Iván 1266–1274 között alapította.19(19) Mint
láttuk, erre Károly Róbert 1328. évi oklevele is utalt. Arra azonban nem, hogy a Kıszegi grófok ekkor
ezt a szomszédban megismert várvárostípust vették át. IV. Béla halála után a Kıszegi család is II.
Ottokárhoz menekült, átadva neki Dobra, Szalónak, Borostyánkı, Kıszeg, Szentvid, Kertes és Roj
várait.20(20) 

II. Ottokár erre a Brno mellett fekvı Hlava várát, valamint az Laa, Neuenburg, Stockerau, Geizin és
Stein várát adományozta a családnak.21(21) A Treskovitz-féle levélbıl azonban kiderült, hogy Hardegg
várát is. Az ausztriai Hardegg vára fontos erıdítmény volt, hiszen közvetlen a morva határon állt, ahol
a Thaya mentén Fraintól Hardeggen keresztül a Laaig külön védelmi rendszert részét képezte.22(22) A
magyar világi hierarchia nem ismerte ekkor a grófi cím fogalmát, amellyel II. Ottokár Kıszegi II.
Henrik fiát, Ivánt is felruházta. Ez a magyarázata annak, Treskovitz levele Ivánt Hardegg grófjának
titulálta. Innen tudható, hogy Kıszegi Iván II. Ottokár cseh-osztrák-stájer uralkodótól nemcsak várakat,
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jövedelmeket, hanem grófi rangot is kapott. Erre utalt Treskovitz a „Hardegg grófja” kitételben. 

Információinak forrásokon kellett nyugodnia, hiszen ilyesmit még a kollektív emlékezet sem ırzött meg
több mint kétszáz esztendın keresztül. Az számunkra most közömbös, hogy az odarendelt írástudó, a
„scolasticus” nem tudott az oklevelekkel mit kezdeni. A lényeg az, hogy ez a 13. századi történet
inkább arról árulkodik, hogy már
II. Henrik írásba foglalta a kıszegiek szabadságait. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy Kıszeg
történetében volt még arra eset, hogy a „Hardegg gróf” újra felmerült. Meg kell jegyezni, hogy ekkor is
felvett névként fordult elı. Tudjuk, hogy az 1491. évi pozsonyi békeszerzıdés értelmében Siegmund és
Heinrich Prüschenk kapta Kıszeget zálogba.23(23) 1500-ban azonban már csak egyedül Heinrich
Prüschenk volt a kedvezményezett. Amikor I. Miksa császár és Heinrich Prüschenk között
újrafogalmazták a zálogszerzıdést, akkor az életben maradt Prüschenk testvért már „Hainrichenn
Graue zu Herdeckh”, azaz „Hardegg grófja Heinrich” vezették rá a császári szerzıdésre.24(24) Ez
csupán érdekes egybeesés, anélkül, hogy bármi ok-okozati kapcsolat lenne a két adat között. 
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128Kıszeg közjogi helyzetének elismerése 

A források tanúsága szerint végre elkészült az oklevelek német fordítása. 1533. február 2-án Pangratz
Swankler jegyzı a következıket vezette be a libellumba: „Am Anndern tag Februari Anno D[om]ni
1533 sein 24 Original brieff abgeschriben vnd an bemelten tag zu Wien in der osterrechischen
Canzlei glaubwirdig collacioniert die abschriftten Rö[mischer] K[öniglicher] M[aiestä]t zugeschickt
worden, welche XXIIII original brief aller abschrifften in disem libel begriffen vnnd jeder brief ad
margines der latein mit der Zal 1., 2. 3 etc. verzaichent worden Vmb das man soll wissen, welche
brieff zu confirmyern geschickt sein an hoff. Pang[ratz ] Swankler”.25(25) 

Nos, ez a levél igazolja, hogy mi is volt I. Ferdinánd 1533. május 28-án kelt levelének közvetlen
elızménye. Ebben Swankler azt írta, hogy 1533. február 2-án 24 eredeti oklevelet lemásoltak és „a
másolatokat hitelesen egybevetve a Római Királyi Felségnek az osztrák kancelláriára még aznap
Bécsbe küldték”. Swankler hozzátette még, hogy valamennyi másolat 24 eredeti oklevelét ebbe a
könyvecskébe foglalták, oly módon, hogy a latin oklevelek szélén 1., 2., 3. stb. számmal jelölték meg,
hogy tudni lehessen, hogy mely okleveleket küldték Bécsbe, hogy ott azokat megerısítsék. 

Valóban, az „Abschriften” kötet mind a latin eredeti, mind a németre fordított változat szövegét
tartalmazza. Az oklevelekhez jegyzék is készült, de ez nem azonos a Bécsbe küldött oklevelek
jegyzékével. Swankler ugyanis 1528-ban átvette Treskovitztól a lefordított okleveleket. Arról ı maga
készített regesztát. Ez is olvasható az „Abschriften” kötetben. Ez a regeszta azonban 44 oklevelet
tartalmaz.26(26) A különbség onnan adódik, hogy 1533-ban csak a „magyar uralkodók, fıméltóságok és
elıkelık” okleveleit küldték meg Bécsbe, hogy megtörténjen a megerısítés. Azaz 1533-ban húsz olyan
oklevele volt a városnak, amelynek kiadója nem a magyar királyok és elıkelıségek voltak. Volt köztük
olyan, amelyeket Habsburg uralkodók, alsó-ausztriai közjegyzı vagy például maga a város adott ki.
Ennek a vizsgálata azonban messze vezetne. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy ezúttal nem Kıszeg középkori okleveleinek vizsgálatára voltunk kíváncsiak,
noha a közeljövı terveiben az is szerepel. Az egyik kérdés az volt, hogy létezett-e Kıszegen a 13.
században írásbeliség. A másik pedig az, hogy sikerült-e Kıszegnek Béccsel elfogadtatni azt, hogy a
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magyar királyok okleveleinek tartalma a Habsburg zálogperiódus alatt is érvényben maradjon. Mindkét
kérdésre igenlı választ tudunk adni. De a második ügyben hangsúlyoznunk kell, hogy a magyarországi
oklevelek folytonossága is azt igazolta: a város záloghelyzete ideiglenes volt, közjogi szempontból a
Magyar Koronához tartozását pedig I. Ferdinánd ezzel az 1533. évi gesztussal ismerte el. 
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Soproni Levéltárban

Az elmúlt években meg-megújulóan napvilágra jutó ügynökügyek kapcsán gyakran kerültek szóba a
következı fogalmak: információs jelentések, hangulatjelentések. Az alábbiakban a Soproni Levéltárban
fellelhetı ilyen jellegő iratokról kívánok írni, elırebocsátva, hogy azoknak semmi köze a korabeli
államvédelmi hatóságok tevékenységéhez. A Soproni Levéltár az utóbb említett szervektıl
iratanyagokat nem ıriz, és mivel a pártarchívumot sem ez az intézmény kezeli, a levéltárban fellelhetı
információs és hangulatjelentések – nagyobb számban – csak a tanácsi vonalon maradtak fenn.27(27)

Miután ezen iratok a tanácsi igazgatás termékei is egyben, nem kell hosszabban részleteznem, hogy
közel sem olyan „kényes természető” adatokat tartalmazó iratokról van szó, mint a fentebb említett
titkosszolgálati ügyek esetében. 

A Soproni Levéltárban fellelhetı információs- és hangulatjelentések számbevétele során figyelmünket
az 1950-es évek tanácsi iratanyagára kell fókuszálnunk. Mivel Sopron megye és Gyır-Moson megye
1950-ben történt egyesítése utáni idıszakról a Soproni Levéltár megyei közigazgatási szintő
iratanyagot nem ıriz, a községekbıl a járásokon keresztül a megye felé tett jelentéseket járási szinten
érdemes megvizsgálni: itt nemcsak a járási összesítı jelentéseket találhatjuk meg, ha nem a járás
településeirıl felküldött jelentéseket is. A jelentések készítése – magasabb szinten kiértékelésük,
összegzésük is – a végrehajtó bizottságok (VB) elnökeinek hatásköre és feladata volt. Ennek
megfelelıen a járásoknál is a VB elnöki iratokat kell átnéznünk, amelyek a VB titkárságok
iratanyagánál találhatók.28(28) Az iratanyag-feltárás során ennek értelmében a történeti Sopron megye
három, az 1950-es évekbıl levéltárunkban ırzött járásának, a csornai, kapuvári, illetve a soproni
járások VB titkárságainak iratanyagát, valamint a járási jogú város, Sopron VB Titkárságának iratait
néztem át. Az így szerzett tapasztalataimat kívánom a következıkben tömören összefoglalni. 

Feltétlenül érdemes a jelentéseket két csoportba bontva tárgyalni, elsıként a meghatározott idıben kért
jelentésekrıl, azt követıen az állandósított, heti rendszerességgel tett jelentésekrıl ejtve szót.
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Meghatározott id ıszakban kért jelentések

Az e körbe sorolt hangulatjelentések egy-egy, kiemelt fontosságúnak ítélt, illetve nagyobb volumenő,
vagy épp különleges szervezést igénylı intézkedéssorozat lebonyolítása során keletkeztek. A korban
megszokottá vált, hogy ilyen esetekben az „akció” idejére jelentıszolgálatot hoztak létre. Így
jelentıszolgálatot szerveztek többek közt 1301950 ıszén, a telepítésekkel is összefüggı


