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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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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
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birtokrendezés,29(29) vagy épp az „egyes házingatlanok állami tulajdonba vételérıl” szóló törvényerejő
rendelet végrehajtása során, 1952 februárjában. Az utóbbi esetben megközelítıleg egy havi idıtartamra
szervezték meg a szolgálatot, melyet a hírhedté vált „K”  vonalon kellett bonyolítani.30(30) Ezen
jelentésekben a tömeghangulat alakulására vonatkozó kitételeket nem találunk, nem úgy mint az alább
említésre kerülı kétfajta jelentésben. 

Az 1950. évi tanácsválasztással kapcsolatos hangulatjelentések

A megyei tanács apparátusa 1950. október 11-i leiratában a tanácsválasztások megrendezésével
kapcsolatban kétnaponként teendı hangulatjelentési kötelezettséget rendelt el.31(31) A szocialista
berendezkedésnek megfelelı új típusú községi szervek, a tanácsok megalakulásának lefojtott
körülményeit, korabeli politikai környezetét jelzi, hogy a bekért jelentések öt pontja közül három a
kulákokra összpontosított:

1. A kulákok folytatnak-e ellenagitációt, próbálják-e a választókat a szavazásról lebeszélni,

2. igyekeznek-e a jelölteket lebeszélni, vagy rágalmazni, lejáratni,

3. milyen intézkedés tétetett a kulák agitáció leszerelésére?

További két pont általánosságban érdeklıdik a választást kísérı hangulatra vonatkozóan. Sajnos, a
tanácsválasztásokról készített jelentések történeti felhasználhatóságát csökkenti, hogy tapasztalatom
szerint ezekbıl csak a kapuvári járásra és annak községeire vonatkozóan maradtak fenn példányok, és
az sem nagy számban. 

A békekölcsönjegyzésekkel kapcsolatban készült jelentések

Szintén külön jelentıszolgálatot hoztak létre a nagy szervezési elıkészületekkel lebonyolított
békekölcsönzések idejére. Ezekre sorrendben 1951 áprilisában, 1951 szeptemberében-októberében,
1952 szeptemberében-októberében, és egy évvel késıbb ugyancsak szeptemberben-októberben került
sor. Érdekes, hogy a Rákosi-korszak legrepresszívebb éveiben, az adóterhek, begyőjtések, kuláküldözés
mellett sokak számára egyszerően csak „további sarcként” kezelt I. békekölcsönjegyzés során született
jelentések még igen korlátozottan foglalkoznak a tömeghangulat, illetve a jegyzés fogadtatásának
kérdéseivel. A szinte naponkénti rendszerességgel küldött jelentésekben a jegyzések számszaki adatai
mellett csak az „ellenséges megnyilvánulás volt-e” kérdıpont erejéig foglalkoztak ezzel?32(32)

A lakosság reakciójára vonatkozóan már jóval bıségesebbek a II. békekölcsönjegyzéskor készült,
„Hangulatjelentés”-nek nevezett, járásilag kiértékelt, községenként részletezett jelentések. Ezek a
tömeghangulatra és az ellenséges agitációra vonatkozó kérdések mellett külön-külön kitérnek a kulákok,
illetve a „dolgozó parasztok” magatartására is.33(33) A tömeghangulat milyenségére adott válaszok,
amint itt, úgy a III. 131békekölcsönjegyzésnél is legtöbbször egyszavasak, mint például: nyugodt,
nyomott, tartózkodó, jó, rossz, passzív, közömbös, javult, kielégítı, siránkozás, és hasonlók.34(34)

Azért akad példa ennél bıvebbre is: Szilsárkány 1952. szeptember 28-i jelentése szerint a hangulat
„nyomott, nehéz, panasz az egész falu, nincsen pénz, nem bírják az adót megfizetni, nincs vetımag,
mert nincs pénzük”, de azért „ellenséges megnyilvánulást nem lehet észlelni”.35(35) 

A községekbıl, majd a járásokból felküldött jelentések információtartalmával többször voltak
elégedetlenek a felsıbb szervek részérıl. A megyei tanács VB elnökének nevében Szigethy Attila 1951.
szeptember 28-i leiratában a következıképp emelt kifogásokat:36(36) „Fel kell hívni azonban magára a
jelentésre is a figyelmet. A téti járás jelentése egyenlı volt a semmivel, azt nem lehetett elfogadni.
Milyen képet tár fel az ilyen jelentés a járás területérıl: ’Semmi akadály nincs, adminisztrációs
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nehézség nincs, a hangulat jó’?”  37(37) Bár jóval terjedelmesebb volt például a Csornai Járási Tanács
VB elnökhelyettes, Dombó Mártonné 1953. október 7-i hangulatjelentése a IV. békekölcsönjegyzésrıl,
nem valószínő, hogy a megyei tanácson az örömüket lelték benne: „A hangulat most már a
dolgozóparasztság  között teljesen közömbös, egy-két község kivételével. A dolgozó parasztoknak
most már mindegy, hogy odamegy a jegyzésgyőjtı vagy sem, mert jegyezni nem jegyez. Nem lévén
más indok, most már arra hivatkoznak, hogy csak azért jegyezzen, hogy a többiek kinevessék, mint a
múlt évben.”38(38)

A békekölcsönzésekkel kapcsolatos jelentések járásonkénti elıfordulását az alábbi táblázatban
foglaltam össze:  

 Csornai
járás

Kapuvári járás Soproni járás

1.
kölcsönjegyzés

-- naponként
járási, és
községiek

is39(39)

töredék40(40)

2.
kölcsönjegyzé

-- naponként
járási, és
községiek

is41(41)

töredék42(42)

3.
kölcsönjegyzés

naponként
járási, és
községiek

is43(43)

hiányos44(44) naponkénti járási,
és községiek

is45(45)

4.
kölcsönjegyzés

naponként
járási, és
községiek

is46(46)

-- naponként járási, és
községiek is47(47)
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Kereskedelmi hangulatjelentések

A kötött gazdálkodásra való átmenet, illetve a hidegháborús készülıdés folyományaként jelentkezı
ellátási problémák, áruhiány kezelésére a Belkereskedelmi Minisztérium rendeletének megfelelıen a
megyei tanács 1951. január 10-én rendelte el kereskedelmi hangulatjelentések hetenkénti megtételét. A
községeknek a forgalom alakulása, a hiánycikkek köre, majd január végétıl a földmőves szövetkezetek
forgalomnövekedése, az áruszállítási problémák, valamint a nagykereskedelmi vállalatok elleni
panaszok mellett jelentésükben a közellátással kapcsolatos tömeghangulatra is ki kellett térniük. Ennek
kapcsán beszámolási kötelezettség állott fenn a közellátás kapcsán elterjedt rémhírekrıl, illetve a
vásárlási lázat kiváltó árucikkekrıl. A sok érdekes adattal, adalékkal szolgáló jelentések ugyan
érdemben csak a kapuvári járásra maradtak fenn, de ott legalább ezek a községek nagyszámában állnak
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rendelkezésünkre, 1951. január közepétıl folyamatosan egészen március végéig.48(48) 

Információs jelentések

A Soproni Levéltárban legnagyobb terjedelemben a hetenként tett információs jelentések maradtak fenn,
amelyek a Megyei Tanács VB elnöke, Markó Gyula 1954. május 13-én kelt rendeletével kerültek
bevezetésre. Ennek elsıdleges célját a rendelet a helyi tanácsoktól nyert, „a tömegek hangulatáról, a
kormányintézkedésekhez való viszonyáról, általában a tanácsoknak a lakosságot érintı idıszerő
munkájáról” szóló tájékoztatásban jelölte meg.49(49) A hetenként teendı információs jelentések
bevezetésének elızményeként feltétlenül érdemes megemlíteni azt a változást, amely 1954 tavaszán a
helyi tanácsok havonkénti jelentési kötelezettségét negyedévire változtatta.50(50) 

Szemben a tanácsi havi jelentésekkel – amelyek kapcsán a megyei tanács VB részérıl felrótták, hogy
azok lényegében csak az apparátus munkájáról számolnak be szakterületenkénti részletességgel51(51) –,
a hetenkénti információs jelentések politikai jellegő információkkal szolgáltak, illetve a
kormányprogram végrehajtásáról adtak tájékoztatást. Az utóbbi képezte a jelentés második részét, míg
a tanács, végrehajtó bizottság és az állandó bizottságok mőködését firtató kérdések mellett a
tömeghangulatra vonatkozó pontok a következık voltak:

– a tömeghangulat, a lakosságot foglalkoztató fıbb kérdések

– a leggyakrabb lakossági panaszok

– ellenséges tevékenység, rémhírterjesztés.

A fennmaradt községi információs jelentések elsı körben tett átnézése alapján megkockáztatható azon
kijelentés, hogy az elsı év igen informatív, sokszor terjedelmes jelentéseit a következı, 1955-ös évben
már a rövidre fogott jelentések váltják fel, amelyeken általában a rutin is tetten érhetı. A jelentések
kezdeti informatív jellegében 133minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a Megyei Tanács VB
elnökhelyettese, Szigethy Attila ez esetben is ambiciózusan járt el. 1954. május 21-i leiratában,
melyben kiértékelte a hozzája beérkezı elsı járási jelentéseket, egyenkénti példákkal érzékeltette, a
továbbiakban mit vár el: „Jó és használható jelentést küldött a soproni, kapuvári és a gyıri járás.
Ezek a jelentések sok olyan adatot tartalmaztak, mely rávilágított az illetı járás lakosságának
hangulatára, magatartására. (…) A kapuvári járás is konkrétan megjelölte a panaszokat. A
jelentésébıl pl. kitőnt, hogy a mihályi szövetkezeti bolt részére szállított kapák és villák selejtesek
voltak.” Az ellenséges tevékenységrıl való tájékoztatást értékelve, következıképpen kifogásolta a
magyaróvári jelentést: „A magyaróvári járás ellenben így jelent: ’Ellenséges tevékenység:
kuláktámadás, régebben átadott területek visszakövetelése. Megtett intézkedés: kulákkövetelés
elutasítása.’ Ez a jelentés általánosságokban mozog és nem ad semmi tájékoztatást.”52(52) Míg az
1954. július eleji jelentések a Svájcban rendezett labdarúgó-világbajnokság keltette hangulatról is
részletesen beszámoltak, az 1955. éviekben már inkább a nemzetközi politika helyben érzékelhetı
visszhangjai kaptak helyet. A Soproni járásból fennmaradt utolsó, június 30-ai járási jelentésekhez
beérkezı községi jelentések pedig a tsz-szervezéssel kapcsolatos idegenkedésrıl, félelmekrıl, nyomott
hangulatról számolnak be. Az egyre formálisabbá váló jelentéseket Markó Gyula megyei VB elnök
1955. november 18-ai rendeletével szüntette be.53(53) 

Információs jelentések csak két járásból maradtak fenn, a kapuváriból egyáltalán nem. A tanulmányban
tárgyalt többi jelentéstípushoz hasonlóan nem maradt fenn jelentés Sopron városról sem. A jelentések
csornai és soproni járásra vonatkozó elıfordulási gyakoriságát a következı táblázatban foglaltam
össze:
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össze:

év Csornai járás Soproni járás

1954töredék (május végi, június elejei,
illetve július 20-ai – járási és községi

is)54(54)

elsı járási jelentés: máj 20-ai, a 3.
jelentéstıl már nagyszámú községi
jelentés is; folyamatos a 29. jelentésig
(dec. közepe); 32. heti – 1955. január

elején55(55)

1955január 6-tól november 16-ig
folyamatos (járási és községi is, 2

dobozban)56(56)

elsı jelentés – január 10.; június 30-ig

folyamatos (járási és községi is)57(57)

Az eddig ismertetetteken kívül további, a hangulatjelentés kategóriájába sorolható jelentéseket már nem
találtam a tanácsi iratanyagban. Ez nyilván annak is köszönhetı, hogy az ötvenes évek közepétıl jóval
kisebb mennyiségben ıriz a levéltár VB elnöki iratokat, ugyanakkor ez vélhetıen a diktatúra
oldódásának, Rákosi – Gerı szárny bukásának, illetve az 1956-os forradalom leverését követı
fokozatosan kibontakozó politikai korrekció eredményének is betudható.
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A szabad királyi, illetve királyi szabad városok Mohács elıtti országrendiségének eddigi vizsgálata is
kiemelte:58(58) 1526 elıtt a városoknak a Magyar Királyság rendi politikájában vitt szerepe, súlya
elsısorban krízishelyzetekben nıtt meg, mely tendencia az 1526 utáni forrásokban a korábbinál
karakteresebben jelenik meg.59(59) A városok késı középkori, kora újkori politikai szerepének és
országrendiségének egységben történı vizsgálatára vonatkozóan ugyanakkor napjainkig kevés
esettanulmánnyal rendelkezünk; Kassa (ma: Košice, Sz) és a felsı-magyarországi városszövetség
feldolgozottsága kivételes mintát ad a hazai kora újkori kutatásban.60(60) Általánosan igaz: a Mohács
utáni speciális uralmi viszonyok, a két legitim uralkodó, Szapolyai János és I. Ferdinánd országot
megosztó, polgárháborút okozó királyságának periódusa a város-történetírás kevéssé tanulmányozott
rövid idıszaka; és ennek csak egyik oka lehet az általánosan ismert forráshiány. Pedig a szabad királyi
városoknak a hatalmi harcokban és a rendi politikában betöltött jelentısége gazdasági és katonai
szerepükre, geopolitikai jelentıségükre figyelemmel, szinte közvetlenül Mohács után megnıtt. E
városok a pártállás-változtatásokkal, konfliktusokkal teli politikai élet aktív részeseivé váltak, amit pl.
már 1526 ıszérıl jól illusztrál a már említett Kassa esete: Szapolyai János (még erdélyi vajdaként)
Tokajban tartott részgyőlésén a kassai városszövetség is képviseltette magát.61(61) 

A városok országrendiséggé, az ún. negyedik renddé válása I. Ferdinánd 1541. évi országgyőlésétıl
kezdve már viszonylag jól ismert, bár további esettanulmányok elkészítése fölöttébb kívánatos
lenne.62(62) E feldolgozás szükségessége, az 1553-ban falai között országgyőlésnek helyet adó, kitőnı
forrásadottságú Sopron, a Habsburg hatalom egyik legbiztosabb korai „bástyája” esetében fölöttébb
indokolt lenne, miképpen a város 16. századi geopolitikai szerepének vizsgálata is.63(63) Az alábbi kis
dolgozat e téma fontosságára, 135kutatások folytatásának szükségességére kívánja felhívni a figyelmet


