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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. 

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / Sopron és térsége – Sopron és polgárai Tanulmányok
Tirnitz József emlékére / Domonkos Ottó: Véd ı és bajelhárító tárgyak, amulettek 17. századi
soproni hagyatéki leltárakban

137Domonkos Ottó : Védı és bajelhárító tárgyak, amulettek 17. századi sopr oni
hagyatéki leltárakban

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
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érdekelték a kutatókat. Ennek eszközeibıl a múzeumok győjteményei sok becses emléket ıriznek.
Ugyanakkor a városi polgárság vonatkozó tárgyai hiányoznak az emlékanyagból. Ezért is értékesek a
17. századi soproni hagyatéki leltárak alább ismertetett adatai.

1. kép. Frász elleni sapka. Vászonra nyomott bécsi Mária-kegykép. 18. század.
Soproni Múzeum, Ht.2003.105.1. Alap: 16 x 16 cm. M: 12.5 cm.

A hagyatéki leltárakból választottam ki egy dossziét az 1628–1635 közötti idıbıl. Ezekben a belvárosi
háztulajdonosok mellett a külvárosiak is szerepelnek, a Hosszú sor („Lange Zeil”), az Ógabona tér
(„Kornmarkt”), a Várkerület északi része („Schmidgasse”), a Balfi utca („Schlippergasse”), a Rózsa
utca („Rosengasse”). A kiválasztott dossziéban 134 leltár sorakozik 808 oldalnyi terjedelemben.
Közülük 27 leltárban (20 %) találtunk adatokat témánkra vonatkozóan. A továbbiakban idézünk a
leltárakból, megadva a hagyakozó nevét, lakását, a felvétel idıpontját, valamint a leltármásolat
oldalszámát is. A szemelvények bemutatása után térünk rá a tárgyak ismertetésére.
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1. 1628. 07. 06. Hieronim Faut, Neugasse

5. p.            Eingefasten Wolffzeen

                    Ein helefanten Zann

                    Item eingefasten Krotenstain, Corallen und andresz, wigt 1 March 14 1/2 loth

2. 1629. 05. 07. Georg Pruner Leutnandt, Beckengasse

6. p.            24 grosz- und khleine Betten Pfening

                    Item Zwa˙ Beschlächt zu wolfs Zennen

1393. 1629. 08. 14. Johann Ribstein

11. p.          5 Silberen verguldte schau Pfening mit öhrl 

                    Mehr ein Silberner schau Pfening mit öhrl 

                    1 Nader Kopf in Silber eingefast

12. p.          1 wolffs Zaan in Silber gefast mit 2 schellel wigt 1 loth

                    Ein Kindter betten mit 20 stuckh schau Pfening, sambt andern Eingefasten Cristaln,

                    wolffs Zeen und andern, wigt zusambt den Corallen 15 loth

13. p.          Mehr ein andere Kinderbethen mit 31 stuckhen in Silbern Knöpffen Pfening und

                    andern in Silber eingefasten sachen, wigt mit sambt den Corallen 11 loth 1 quintl

                    … dem khleinen Sohn Hännszl gehörig:

                    2 verguldte schau Pfening, 1 mit einem öhrl

                    1 Silberner schaupfening

                    Item ein haidnischer Pfening mit einem Öhrl

                    1 Kleiner Silberer schaupfening

                    … dem eltern Sohnn Hannsz Geörgen gehörig:

                    9 Silberne grosz- und khleine schaw pfening, mit und ohne Öhrl.

4. 1629. 09. 11. Vigelib Valentin Cantor

2. p.            Ein Kinderbetten mit 18 Silbernen Pfening, mit Silber eingefast, sambt Etlich Corallen.

5. p.            1 grosz und kleine Petten Pfening 1 Wolffs Zann mit Silber eingefast.

5. 1629. 09. 14. Hanns Paumgarten özvegye, Rosengasse
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7. p.            Ein wolffs Zaan.

6. 1630. 04. 10. Gellenmayr (bécsi kereskedı)

10. p.           Item Schaupfening 16 stuck, wigen 14 lath”

12. p.           1 Silberner Ring fürs Zantwehe

7. 1631. 02. 27. Georg Fleug özvegye

6. p.            6 silberne und 11 grosz und kleine rote Corallen ein in silber eingefasten Wolfszann 

                    Item ein Schrockstein in roder Kopff ein kleines Zändel als in silber Einfast.

7. p.            gelber augstein in silber eingefast 2 augstein

8. 1631. 01. 13. Nagy János és felesége, Sanct Georgen gasse

16. p.          6 stuck grosz und kleine schaupfening mit öhrl, darunter 2 verguldene, wigen 15 loth.

17. p.          ein silberner bissenknopf, 

                    ein wolffzaan in silber eingefast.

                    Item ein eingefaste elendt Cla. 

                    ein eingfastes schreckstainl.

9. 1631. 03. 05. Melchior Coreszen özvegye, Agnes

8. p.            in einem gestendel Terre sigillata 1 Elendt Klaan

10. 1631. 03. 13. Martin Pfandler 

2. p.            ein wolffszann in silber eingefast

11. 1631. 04. 05. Salamon Ehlinger özvegye

1. p.            ein silber schaupfening mit Petri und Paul bildnisz

14012. 1631. 06. 17. Georg Auer özvegye, Susanna

3. p.            1 Bluetstein mit zerbrochenen eingefasten Silber
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13. 1631. 07. 24.            Jacob és Dorothea Sparman 

3. p.            1 Kinder betten mit 16 Pfening, und silbern und Roten Coralen

                    Betten wigt 10 loth, 7 tl. 4.sz.

14. 1632. 05. 23. Dietrich és Magdalena Christoph 

                    12 Bettenpfening

15. 1632. 06. 15. Georg Nägel

2. p.             In einem runden roten geständel ein Petel mit roten Corallen, daran 7 und Mitere silbere
schaupfening

                    Mehr in einen grünen geständel ein beten mit roten Corallen. 

                    3 mit silber Eingefaste augstein. 

                    Item 4 kleine silberne schaupfening sambt einen verguldten Silber bissen Knöpfl.

16. 1633. 03. 05. Georg Leidl, Schmidtgasse

2. p.            Ein Kinderbeten mit 17 grosz und kleinen beten pfeningen

17. 1633. 04. 11. Hannsz Treisz, Drey Heusern

4. p.            Ein kinderbethen: daran 8 Reichstaller mit Öhrl

                    Item ein silberner schaupfening

                    ein schreckstainl in silber gefast.

18. 1633. 04. 19., Urban Käter, Sanct Michael gasse

3. p.            Ein Betten daran 28 Pfeningen.

19. 1633. 05. 23., Hanns Fliedler, Lange Zeil

3. p.            Drei Marzeler und ein viertheil taller

20. 1633. 05. 31., Johan Bernhard Adler
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3. p.            Ein grosz Silberner Schaupfening 

                    ein Pisenknopf in formb herz

21. 1634. 02. 07., Benedict Fleischhacker özvegye, bécsi kereskedı

4. p.            Ein Jungfrau in und aus verguldt 13 loth.

22. 1634. 02. 18., Lorenz Woltelin özvegye, Hauptplatz

9. p.            1 Chreuzl mit gesundstain von Silber

                    4 Augstein

                    1 wolffs Zann, und 5 Rote Coralen samt einer Elendt Cla.

23. 1634. 03. 04., Wolfgang Artner özvegye, Becken Gasse

5. p.            Ein silber verguldter schaupfening, drauf Gemeiner Statt Öedenburg Bildtnus

                    Ein Marzeller, Item ein doppelter Marceller.

24. 1634. 05. 08., Adam Nigerino, Cantor

5. p.            Ein Betten mit grosz und kleinen Pfeningen wigt 15 lot.

6. p.            Ein Krőegl von Terre sigilatta, mit Silber beschlagen. 

14125. 1634. 09. 30., Michael Khern, Kornmark

6. p.            Zween (ein) volff (und ein biber) Zann mit silber gefast. 

                    Item ein Ringl und 8 kleine pfening mit ohrl wigen 3 lot 1 quintl

                    An einer schnur ein grosser Pfening so Herr Hannsz Schwarz der elter selig der Judit
verehrt, neben ailf andern Pfeningen, sambt einen wolffszandt

                    Elendt Klau und Cristall in silber eingefast wigen 9 loth.

                    Ein einfacher marzel mit öhrl

                    Ein gefaster wolffs Zann.

26. 1635. 03. 05., Bernhardt Seipel, Staintor

7. p.            Ain wolffs Zant mit silber beschlagen

                    Ain Silberner Pfening des unsern Frauen Maria bildnus.
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27. 1635. 08. 30., Daniel Glenzman

4. p.            Ein Silberner pfening darauf Christi tauf.

                    Ein silber verguldter pfening darauf Herrn D. Lackner seelig wappen.

                    Ein Kinderbeten mit 42 Coralln

                    Item ein gefasten Perlmutter, Krotenstein und 3 pfening.

                    An einen bändel ein Aingehörn, adlerstein, elendglau und schreckstain.

Kétségtelennek tartjuk, hogy a bemutatott példák nagyobb része az osztrák, bajor néphit gyógyító és
bajelhárító szokásaival rokon, sıt közös tırıl származik. Középkori említésükkel soproni
végrendeletekben találkozhatunk, amint ezt a Sopron, Pozsony és Eperjes vonatkozásában
megismerhettük.81(81) A 17. századi városi polgárok körében általánosan elterjedt lehetett ezek gyógyító
erejében való hit, amint azt a 17. századi hagyatéki leltárakban megfigyelhettük. Az egészséget védı

tárgyak, amulettek, már a nık várandós állapotában, majd kisgyermekkorban, betegség esetén fejtették
ki feltételezett hatásukat. Ezek az életet kísérı óvó tárgyak egészültek ki a búcsújáró helyeken
beszerzett kegytárgyakkal. Az átnézett leltárak tarka képet mutatnak, kristályok, korallok, állati
talizmánok, szentek érmei, láncra főzve, vagy kis zacskóban kerültek feljegyzésre.

A „Beten”, „Kinderbeten” elnevezés voltaképpen e tárgyak füzérére vonatkozott. A német-osztrák
Wörterbuch der deutschen Volkskunde meghatározása szerint: „Amulette verschiedener Art und Kraft
werden auch zu ganzen Halsketten vereinigt, die man in Bayern und Österreich „Beten” nennt. Bezieht
sich der gewünschte Schutz vornehmlich auf leibliche Krankheiten, so spricht man von Fraisbeten.” Ide
kapcsolódik a rengeteg Schaugeld, Schaumünze, melyeket gyakran füllel (mit Öhrl) láttak el, hogy a
nyakba való zsinórra lehessen főzni. Az Adelung-szótár szerint: „Geld, welches nicht Ausgeben im
Handel und Wandel, sondern zur Schau, d. i. zum Ansehen, zum Denkmahl einer merkwürdigen
Begebenheit geschlagen worden, dergleichen die Medaillen sind. Einzelne Stücken solches Schaugeldes
werden Schaumüntzen, ehedem auch Schaugroschen und schaupfeninge genannt…”.82(82) 

Ilyen például Sopronban az 1634-ben Wolfgang Artner leltárában „Ein silber verguldter schaupfening,
darauf Gemeiner Statt Ödenburg Bildtnus”, ez valószínőleg az 1625-ös koronázásra vert ismert
emlékérem. Vélhetıen ritkasága révén került 1635-ben Daniel 142Glenzman leltárába a néhai Lackner
Kristóf címerével díszített ezüst Pfennig aranyozott változata. „Ein silber verguldter pfening darauf
Herrn D. Lackner seelig wappen.” 

Az emlékpénzek között találunk egy Péter és Pál apostolt ábrázoló érmét, egy Jézus keresztelése
jelenetest, és természetesen a Mária-kultusz emlékérmeit. Ezek feltehetıen valamelyik búcsújáró helyrıl
származtak. „Ain Silberner Pfening des unser Frauen Maria bildnus.” (1635) Az egyszerő kis érmeket,
Pfeningeket gyakran háromlevelő lóhere formára forrasztották össze, talán ezeket fedi a „Cla”, „Glau”,
„Klee” megnevezés. Az arany, ezüst tárgyak között elıfordult egy ezüst győrő kisgyermek fogzási
fájdalma ellen, „Silberner Ring fürs Zantwehe”. A mai napig élı hagyomány, hogy a fogzó csecsemıvel
ezüst kanalat kell „rágcsáltatni”.

Számos ásvány, kristályok, féldrágakövek korallok kerültek az amulettek közé, többnyire ezüstbe
foglalva. Ezek feloldása a már hivatkozott Wörterbuch alapján: Adlerstein (Aetit): saskı, Klapperstein
– koraszülés ellen; Augstein: Böser Blick – rontás ellen; Blutstein (Hematit) – orrvérzés, nık erıs
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vérzése ellen; Kropfstein – nehéz szülés, nehéz légzés ellen; Kristal (hegyikristály) – varázseszköz,
védelmet nyújt; Krottenstein (békakı) – véd a mérgek, betegségek ellen; Schrockenstein (malachit szív
formában); Terra sigillata – pestis, láz ellen véd. A Gesundheitsstein „…in gemeinen Leben, aus
Marcasit [vasszulfid] oder festen Kiefen geschliffene Steine, welche man zur erhaltung der Gesundheit
an sich trägt.” A terra sigillata nem tévesztendı össze a római kori edényekkel, Németország egyes
részein készítettek pecsételt dísző kıcserép-edényeket, amelyek a hiedelem szerint védhettek a mérgek,
lázak, pestis ellen. A cseh szakirodalom a morvaországi Lošticében készült, hólyagos felülető

edényekkel is összefüggésbe hozza a kifejezést, és kiemeli, hogy az edényeket a hólyagos felszíne miatt
bırbetegségek (szifilisz?) ellen használták.83(83)

Számos hiedelem főzıdik az állatok különféle testrészeinek varázserejéhez, a Wörterbuch címszavai
szerint: Biber, Biberzahn (hódfog) – nehéz szülés, impotencia ellen; Elefant, Helefantbein – előzi a
mérget és a kígyót; Meerschnecker (tengericsiga) Schnecke – frász ellen; Naderkopf (kígyófej) – véd
veszedelem és boszorkányság ellen; Wolf, Wolfzahn – erı, egészség, védelem. A békakı, kígyófej,
kígyónyelv, a tengeri csiga, elefántcsont, hódfog, pézsmafog és az igen gyakran elıforduló farkasfog,
mind ezüstbe foglalva került a nyakláncra, zsinórra, vagy tarsolyba. A vizsgált 27 leltárban 13
farkasfog került elı. Ezek mágikus erıvel bírtak a néphit szerint, birtoklásukkal védelmet adtak
viselıjüknek. Vidékünkön az erdı, a Fertı és a Hanság nádasai kiváló élıhelyei voltak a farkasoknak.
A farkast elejtı vadásznak „trófeaként” is szolgált az állat szemfoga, melyet ezüst foglalatban zsinóron
viselhetett magán, de bajvédı, óvó szerepe is ismeretes. 

Jellemzınek tarthatjuk, hogy a város egyik leggazdagabb családjának, a Fı téri Johannes Tölltl
özvegyének, Gürtner Orsolyának, Lackner Kristóf elsı feleségének a leltárában is találkozunk a
farkasfoggal és a kígyónyelvvel, ezüstbe foglalva.84(84) Ez is mutatja, a többi fent ismertetett adattal
együtt, hogy a bajelhárító tárgyakba vetett hit nemtıl, társadalmi állástól és felekezeti hovatartozástól
függetlenül a városi lakosság minden rétegénél megtalálható volt.
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A jelen rövid írás egy 15. század végi vezetı soproni polgár, Jakob Joachim élettörténetével és
városban betöltött szerepével foglalkozik. Ennek vizsgálatához elengedhetetlen a város korabeli
belpolitikai viszonyainak, vagy legalábbis a polgárság életét meghatározó eseményeknek az ismerete. A
számtalan ponton még alapkutatásokat nélkülözı összképben feltétlenül nagy szerepet játszottak
Mátyás király osztrák háborúi, amelyek az 1480-as években az egész polgárság elé számos nehézséget
állítottak. Az események nem csupán komoly anyagi terheket róttak a városra,85(85) hanem
kiszolgáltatott helyzetbe hozták a polgárközséget a szomszédban háborúzó királyt képviselı
szolgálattevıkkel szemben: az uralkodói hatalom intenzíven éreztette hatását mind a polgárság
adóterheiben, mind a város közéletében.

A már több szempontból bemutatott, a század utolsó évtizedeinek mindkét uralkodóját szolgáló, mégis
leginkább saját üzleti érdekeire tekintettel lévı Alföldy Bálint királyi harmincados élettörténete és
soproni tevékenysége az utóbbi jelenségek egyik jellegzetes példája.86(86) Szolgálatai jutalmaként,
továbbá saját vételeivel igen komoly Soproni ingatlantulajdonra tett szert úgy, hogy mindvégig a városi
szempontból külsı hatalom képviselıjeként lépett fel.87(87) A harmincadosi tevékenységébıl kifolyólag


