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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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134Dominkovits Péter : Adatok Sopron város 16. századi országrendiségéne k
kutatásához (1526–1538)részlete.

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
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Sopron város 1526–1538 közötti országrendiségének egy-két dokumentuma felemlítésével. 

Már elıre hangsúlyozni szükséges: a János király által összehívott országgyőlések meghívói Sopron
város levéltárában nem maradtak fenn, míg Mária királyné és I. Ferdinánd regálisai folyamatos
sorozatot alkotnak. Mária királyné által 1526. október 9-re, Komáromba hívott össze országgyőlést
(generalem conventum), majd azt december 1-jére halasztva Pozsonyba tette át (dietam); végül is ez
utóbbi hó 15-én nyitotta meg. A diétán a berendezkedı Habsburg hatalom egyik kiemelt központja,
Sopron város követei is megjelentek, sıt azok a város borkereskedelmi kiváltságainak védelme
érdekében kiküldıiktıl utasítást is kaptak.64(64) 1527 augusztusában I. Ferdinánd választott magyar
király a Budára, Kisasszony napra (szeptember 8.) összehívott országgyőlésre (generalis conventus)
Sopron várost nem csak meghívta, de határozottan jelezte: a makacsság vagy érdektelenség miatt
távolmaradókat lázadóknak fogja tekinteni.65(65)

Bécs 1529. évi sikertelen oszmán ostromát követıen, az állam elhúzódó válságának egyik mélypontján
– melynek talán legismertebb periódusa Ludovicus Gritti konfliktusokkal teli kormányzósága Szapolyai
oldalán –, az 1531–1532. években a legfontosabb események sorába tartoztak az ún. király nélküli
részországgyőlések. 1531. március: Bélavár (Somogy vm.), 1531. november: Zákány (Somogy vm.),
1532. január: Kenese (Veszprém vm.), 1532. március: Berhida (régiesen Berenhida, Veszprém vm.).
Az ország rendjeinek egy része pártállásra való tekintet nélkül, az uralkodók távollétében megtartott
részországgyőlések alkalmával az ország megmentése érdekében a polgárháborús viszonyok
felszámolására és a két király közötti erıviszonyok tisztázására törekedett, ami talán legjobban a
kenesei és berhidai győlések törekvéseiben körvonalazódott.66(66) Sopron városa Bélavárról megkapta a
veszprémi győlésre a meghívót; tartalmát Szent György napján ismertették.67(67) A város I.
Ferdinándtól kért tanácsot, aki a rendeket általában tiltotta a veszprémi megjelenéstıl; a bécsi
haditanácsosok és biztosok („Krigs Rat und Comissarii zu Wienn”) pedig Sopron számára külön is
küldtek egy eltiltást.68(68) 

Jelenlegi ismereteink szerint az 1532. januári kenesei részországgyőlés meghívóit nem küldték szét,
azokat a két uralkodó hívei között enyingi Török Bálint és Nádasdy Tamás terjesztette.69(69) A
Ferdinánd számára kedvezınek ítélt kenesei győlésen – amelyen olyan fırendek, illetve prominens
politikai szereplık, mint a Habsburg-hő Batthyány Ferenc horvát-szlavón bán, Szalay János pozsonyi
fıispán, vagy a pártjukat gyakran váltó enyingi Török Bálint és laki Bakics Pál is részt vettek – Sopron
vármegye 136nemessége is képviseltette magát. E király nélküli részgyőlésen az utóbb (1537-ben) a
vármegye alispáni hivatalát viselt Ládonyi Miklós, illetve Kisfaludy Miklós jelentek meg.70(70) A város
követei viszont nem vettek részt e részgyőlésen, a következı, berhidai győlésre a meghívót a vármegye
szolgabírái adták át. A kenesei diéta kedvezı jelei ellenére a berhidai győlés eredménytelenül oszlott fel.
E király nélküli részországgyőlések sorából egy, a berhidai győlésre szóló meghívó maradt fenn Sopron
város levéltárában, kiemelendı ugyanakkor, hogy a Jagelló és Habsburg családból származó uralkodók
regalisaitól elkülönítve. Szövege nem eredetiben, hanem a grazi származású Jakob Auer nótárius
vezette városi kancellária egykorú átiratában ismert.71(71) Ez a szöveg csupán kis mértékben tér el a
kutatás által már eddig is jó ideje ismert, Pozsony vármegye rendjeinek címzett meghívóétól.72(72)

A kenesei és a berhidai részországgyőlésekre szóló meghívók kitőnıen illusztrálják: az ország, a térség
fırendjei és rendjei a városokat még a király nélküli győlések idıszakában is következetesen a magyar
országrendiség részének tartották, azokat e sorsdöntınek szánt rendezvényekre meghívták, elvárták.

E periódus lezárulását követıen I. Ferdinánd 1535. évi meghívójában kijelentette, az országgyőlésre a
királyság minden rendjét meghívta, és elrendelte, hogy erre a város megfelelı utasítással követeket
küldjön („vniuersosque Regni nostri ordines ei Diete interesse jussimus quapropter vobis quoque
mandamus, vt ad diem ac locum prescriptum certos ex vobis cum sufficienti mandato citra omnem
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excusationem mittere debeatis”).73(73) A soproni követek jelenlétérıl nem csak a bárfai követek naplója
tanúskodik,74(74) hanem a városi számadáskönyv is utalást tesz erre.75(75) Ferdinánd 1536. és 1538. évi
országgyőlési meghívóiban „fideles regnicolas nostros”-ként invitált a tanácskozásra (1536: „consilio”,
1538: „communi consilio”), a küldendı követek számára pedig a tárgyaláshoz teljes körő
felhatalmazást írt elı („cum plena facultate tractandi ea”).76(76) Míg a számadáskönyv 1536-ban nem
rögzíti a Pozsonyba küldött követek nevét, illetve utazási költségüket, napidíjukat, addig az ismert,
hogy 1538. évi országgyőlésen az 1534–1530 között folyamatosan belsı tanácsosként tevékenykedı
Veit Ölpeck, és az 1531-tıl a belsı tanács tagjává választott, 1534–1537 között városbírói tisztet viselt
Hans Reiß képviseltek a várost („…gen an den landtag…”).77(77) 

Ez utóbbi két, immáron megnevesített képviselı esete jelzi; mind a szabad királyi város politikai
szerepének, mind a helyi politikai elit mozgásterének, kapcsolatrendszerének vizsgálata szempontjából
meghatározó jelentıségő lenne a diétai követek kora újkori archontológiájának összeállítása. 
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A Soproni Múzeum 1970-es években indított programja, amely a városi polgárság életmódjának
kutatását tőzte ki célul, saját tárgyi anyaga mellett erısen támaszkodott a Soproni Levéltár
dokumentumaira. Ezek elsısorban hagyatéki leltárak voltak, melyeket Tirnitz József gépelt átirataiban
vizsgálhattunk.78(78) A megmutatkozó rendkívüli gazdagság, amely az anyagi kultúra emlékein túl az
általános mővelıdéstörténeti emlékekre is kiterjedt, nem egy jelentısebb vállalkozást indított el. Többek
között e forrásanyagra támaszkodott a Fabricius-ház 17–18. századi polgárlakás-rekonstrukciója is,
amelyet a belvárosi lakások 2-3-4 szobás egységeit reprezentáló 15-15 darab leltár házberendezésre
vonatkozó adatainak elemzésével Askercz Éva mővészettörténész végzett el nagy alapossággal.79(79)

Nagy hasznára válna a további kutatásnak, ha ezt a páratlan értékő forrásanyagot egyszer közölni
tudnánk.

Jómagam Tirnitz József leltármásolatait lapozgatva nem tudtam ellenállni a csábításnak, hogy a
népszokások, néphit tárgyi emlékeit ne keressem bennük. Feltőnt, hogy az ötvösmunkákat, díszes
kupákat, boroskelyheket, az evıeszközöket külön csoportban vették leltárba, ezek között tőnt a
szemembe többször is az „eingefasten Wolffzeen” tétel, ami ezüstbe foglalt farkasfogat jelent. E
tárgycsoportban sorolták fel a zsinórra főzött amuletteket, a búcsújáróhelyek érmeit, pénzeit is, melyek
viselıjük egészséget védı, bajt elhárító emléktárgyai voltak. Úgy véljük, fontos darabjai lehettek az
örökségnek, ha felvették a leltárakba ezeket a pénzértékben csekély tárgyakat.

A Soproni Múzeum gyógyszerészeti győjteményében láthatók olyan ezüstbe foglalt kövek, valamint egy
úgynevezett „frászsapka” a védıszentek metszetes képeivel (1. kép), melyek jórészt 18. századi
gyógyító, védı tárgyak voltak. Ugyanitt szerepel egy skapuláré selyemzacskóban, amelyet több
betegség védıszentjének metszetével díszítettek. A 17. századból azonban alig van megırzött emlékünk,
noha e hagyatéki leltárak viszonylag nagy számukról tudósítanak. A népszokások, néphit, népi
gyógyítás magyar és osztrák néprajzi irodalmában a „pogány” talizmánok, vallásos amulettek és
védıszentekhez szóló imák számtalan formáját ismertetik.80(80) Ezekbıl kitőnik, hogy elsısorban a
falusi, népi gyógyító eljárások, a füvek, fızetek, eszközök, ásványok, babonás, 138mágiás eljárásai


