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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
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számos fegyveres alkalmazottal rendelkezı nemesúr az ingatlanaival járó polgári kötelezettségeknek
szinte semmilyen szempontból nem tett eleget, városi tisztséget pedig sosem töltött be. 

Az irányító polgárság, többek között Jakob Joachim vezetıtársa, Cristoph Herb személyes szinten is
igyekezett kezelni a kérdést, azaz megpróbálta megvalósítani Alföldy „városi szocializációját”, ami
azonban sikertelennek bizonyult. Az arrogáns harmincados jelenléte sok tekintetben kihatott a község és
a közéleti elit mozgásterére, korlátozta a városi élet autonómiáját. A fenti állapotokban az 1490-es évek
közepére – többek között Alföldy halálának köszönhetıen – következett be komolyabb változás, míg
ugyanekkor a várost közvetlenül irányító csoport személyi összetételében is lassú átalakulás vette
kezdetét. 

A királyi harmincados örököseitıl számos házat szereztek meg a vezetık részben a saját maguk,
részben a város tulajdonába, és ezzel egyidejőleg Alföldy egykori nagyhatalmú támogatója, Nagylucsei
Fülöp Orbán gyıri püspök soproni ingatlanai is ismét a polgárság kezébe kerültek. Utóbbiak között volt
a Várostoronytól számított harmadik, emeletes Fı téri sarokház is, amelyet a magisztrátus a vétel után
tataroztatott, majd az 1490-es évek második felétıl városházaként használt, és a számára kitüntetett
jelentıségő 144eseménynek egy rendkívüli telekkönyvi bejegyzést szentelt.88(88) A városi tér számos
kitüntetett pontjának visszaszerzése mellett a hatalomgyakorlásban ekkor több, belsı központosításra
utaló esemény következett be. 1493-ban például elkezdték vezetni a Priesterbuchot, azaz a Papi
könyvet, amellyel a soproni és a város fennhatósága alá tartozó jobbágyfalvakban található
templomokhoz és kápolnákhoz kapcsolódó harminckét kegyes alapítvány pénzügyleteinek ellenırzését
helyezte az addigiaknál szilárdabb alapokra a városi tanács. Az 1490-es évek elején felfektetett
Gedenkbuch (Feljegyzési könyv) szintén a központosító adminisztráció egyik eszközeként szolgált. Az
itt rögzített ügyek szerteágazó jellege jól mutatja, hogy a város tanácsa és az egyes tisztségek viselıinek
hivatali mőködése, és ennek írásos adminisztrációja egyre jobban kiterjedt mind a közélet, mind a
polgárok magánjogi ügyeinek területére.89(89) 

Hasonló változásra utal a tagjait tekintve a városi vezetı réteget tömörítı, Szent Györgyrıl elnevezett,
ún. Nagy Testvérület szerepének átalakulása is. Már 1481-tıl látható a papok által kiállított
ígéretlevelekben (reverzálisok), hogy a javadalmasok a tanácsurakat és a testvérület tagjait nevezték
meg kegyúrnak. A testvérület fennmaradt szabályzatai között 1495-ben szerepelt az a rendelkezés,
miszerint minden városi tanácsosnak be kellett lépni közéjük, sıt a városi magisztrátustól javadalmat
élvezı papoknak úgyszintén.90(90) Így a Szent György Testvérület egyszerre lett a mindenkori világi
hatalmat gyakorló közéleti vezetı elitnek a papságot ellenırzı csoportosulása, és a város polgársága
által megválasztott régi és új tanácsurakat kötelezıen tömörítı társulat. A fennmaradt szabályok a
városi életre gyakorolt befolyás mellett a belsı szervezettségre is fényt vetnek: elıírták többek között a
testvérek rendszeres összejöveteleit, valamint büntetés terhe mellett tagsági díj lefizetését.91(91) 

Az említett jelenségek egyrészt a város autonómiájának megerısödésére, másrészt a vezetés részérıl a
polgárság irányában bekövetkezı hatalomkoncentrációra engednek következtetni. A soproni
iratanyagban igazolhatóan az 1470-es évek végétıl feltőnı Jakob Joachim többszörös tanácsúr, és
emellett befolyásos városbíró és polgármester azon két nemzedéket is átfogó városvezetıi csoport tagja
volt, amely a fenti reformok megvalósítójaként tőnik fel a forrásokban. Joachim életének és városi
szerepének eddig leginkább megvilágított pontja Niklas Haberleiter végrendeletének végrehajtásához,
illetve jelentıs tekintélyét alátámasztó több éves gyámgondnoki tevékenységéhez kapcsolódik, amit az
eddigi elemzések már kimerítıen feltártak.92(92) Érdemes kiemelni tehát, hogy már a 15. század utolsó
negyedének elején tekintélyes polgárnak számított, akit több végrendelethez 145hívtak tanúnak.93(93) Az
1480-as, majd 1490-es évek tanácsában szinte állandóan jelen lévı Joachim közvetlenül Cristoph Herb
után került a polgármesteri székbe 1491-ben, ám az elızı évtized közepén már volt városbíró, amikor a
kamarási tisztséget is betöltötte, melyrıl elszámolás maradt fenn. Hasonló volt a helyzet 1493-ban is,
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amikor polgármesteri feladatai mellett viselte az említett tisztet.94(94) 

Gazdasági tevékenységét alapvetıen a város kereskedelmi életében betöltött szerepe határozta meg.
Jakob Joachim édesapjától, a többszörös polgármester Hanstól két kalmárbolt bérletét örökölte, ami
helyzetét kivételessé tette, hiszen a város kiskereskedıi általában csak eggyel rendelkeztek.95(95) A
harmincadvámot feltüntetı jegyzékekben az ı neve is gyakran szerepelt. Az egyik jegyzék csak a
soproniakra kivetett harmincadot tünteti fel, és 1483-ban illetve 1486-ban neki mint kiküldött
tanácsosnak kellett azt ellenıriznie. Ez alapján leginkább a behozatalban vett részt: 1483 áprilisában
például több tízes csomagban árult kést, novemberben pedig egy bála posztót hozott be. Az importon
kívül intenzíven foglalkozott bortermeléssel is: 1490-ben például egy több mint 500 literes hordót
mindössze két nap alatt mért ki.96(96) 

A források alapján több ingatlanügyletben is érdekelt volt. 1481-ben eladott egy házat a külvárosban, a
következı évben pedig a Számkivetettek Testvérületétıl vásárolt egy Mészárosok utcai ingatlant
Michael Stadel mellett,97(97) így amikor 1483-ban utóbbi eladta itteni házát, ı és Kaspar Kramer
szerepeltek a szomszédaiként. Joachim még 1486-ban is feltőnik ezen a telken.98(98) 1491-ben
értesülünk Werbell (Barbara) nevő lányáról, illetve két fiáról, akik ebben az évben elhunytak. 1492-ben
a Kolostor utcában szerepelt, amikor is rövid idıre, többek között, az ı javára is telekkönyvezték a
Kovácsok utcájában található alsó fürdıházat. 1492 januárjában, amikor nevére került két árusbódé, a
Fı téri, mai Gambrinus-ház telkének tulajdonosaként említik a források, ahol az adójegyzékek tanúsága
szerint már több éve lakott.99(99) 

1485-ben értesülünk mással együtt birtokolt malmáról, majd 1492-ben további malom- és
szántószerzésérıl. Az 1490-es évek elsı felében igen jelentıs szılıterületet, illetve több szántót
vásárolt.100(100) 1493-ban zöldségeskertjérıl, míg két év múlva az elsı negyedben, az 146Ógabonatérnél
található halfiaztatójáról adnak hírt a források.101(101) A városi adójegyzékekben belvárosi
viszonylatban is magas összegekkel szerepelt: 1488-ban tíz forintot, a következı évben tizenöt forintot,
1490-ben huszonötöt vetettek ki rá, majd az 1490-es évek közepén, mint tanácsúr adójának csak a felét
kellett kifizetnie, amely összeg ekkor nyolc forint volt.102(102) A közvetlenül Cristoph Herb halála után
a polgármesterséget megszerzı Joachim tehát vagyonos polgárként több évtizeden keresztül töltött be
vezetı szerepet. Ennek ellenére a város gazdasági életében leginkább kiskereskedıként vett részt:
érdemes kiemelni az apjától megörökölt két kalmárboltbérlet jelentıségét, továbbá, hogy az
árubehozatal mellett intenzíven foglalkozott borkereskedelemmel is. 

1499 tavaszán, Joachim halálának feltételezhetı évében egy, a felívelı pályájának is emléket állító
esemény került megörökítésre a soproni polgárság ingatlanadásvételi felvallásait rögzítı városi
Grundbuchban. A bejegyzés szerint öt neves polgár, többek között a polgármester (Michael Schöttel),
egy tanácsos (Jakob Riemer) és Jakob Joachim még másodmagával tulajdonba vett három szılıskertet,
egy szántót és egy kıbıl készült malmot egy korábbi nemesi tulajdonostól.103(103) A fenti polgárok
szinte mindegyike többgenerációs vezetıként a közéleti változások véghez vitelébıl is kivette a részét.
Michael Schöttel esetében például apja, Kaspar már 1463-ban szerepelt a városi tanácsban, míg ı

maga jóval a reformok és az adásvétel után, még 1508-ban is vezetı pozícióban ült. Jakob Riemer már
az 1480-as évek közepe óta végzett szinte folyamatosan tanácsosi feladatokat, míg Jakob Joachim
atyja, Hans már 1461-ben jelen volt az irányító polgárok testületében, ahol fia az 1490-es évek elején és
közepén részt vett a polgárközség számára meghatározó újítások kivitelezésében.104(104) 

Az egyéni és a közösségi célok tehát vezetı polgárok több nemzedékét forrasztották egybe. A városi
önkormányzat megerısítése így szorosan összefüggött a városvezetı polgárok személyes érdekeivel. A
polgárközség életét a központosítás irányába elmozdító reformok sikere és késıbbi további
kiteljesítésük mégis visszaigazolta az 1490-es évek döntéshozóit: az egyén, a csoport és a polgárközség
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java egyaránt érvényesülhetett. A változásokban részt vállaló Jakob Joachim azon kevés vezetı

polgárok egyike volt, akik átélték a hetvenes és nyolcvanas évek megpróbáltatásait, és még részt tudtak
venni a reformévtized erıfeszítéseiben és sikereiben is.
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A Szombathelyen 1638-ban letelepedett domonkos rend tagjai egy mezıgazdasági jellegő, de gyarapodó
lélekszámú, kézmővesiparral rendelkezı mezıváros pasztorációs munkájában vállaltak részt. Nagy
buzgósággal kezdték meg munkájukat. Házról-házra járva keresték fel a környék lakóit, hogy az
istentiszteleteken való részvételre buzdítsák ıket. Templomuk egész nap nyitva állt a hívek elıtt. A 18.
századtól német nyelvő misét és prédikációt is tartottak akkor, amikor a plébániatemplomban és a
ferenceseknél is csak magyar nyelvő liturgia volt.105(105)

Zárdájukat II. József rendelkezése következtében 1788 végén el kellett hagyniuk, ahová csak két év
múlva térhettek vissza. A rendház nyugalmát a 19. század elején – 1805-ben, majd 1809-ben –
megzavarta, hogy katonai kórház céljára igénybe vették. Osztrák, illetve francia sebesülteket ápoltak
falai között.106(106) 1849-ben tífusz- és kolerabeteg katonákat gyógyítottak a zárdában, az ı
ellátásukról, élelmezésükrıl a domonkos rend gondoskodott.107(107) 

A domonkosok nem csak Szombathely területén végeztek lelkipásztori munkát. Kisegítıként az
egyházmegye számos plébániáján megfordultak, helyettesítették a beteg, távollevı plébánost. Szükség
esetén vezették a haláleset következtében megüresedett plébániákat, amíg a püspök által kinevezett új
lelkipásztor nem foglalta el a helyét.

Mint prédikátorrend tagjai, a Szombathelyi, Veszprémi, Esztergomi Egyházmegyék területén
missziókat tartottak. A páterek a katonák lelki gondozásával is foglalkoztak, a rendtagok közül többen
katonalelkészként tevékenykedtek. Közel háromszáz évig segítettek a domonkos rend tagjai a katolikus
lakosság pásztorlásában.

A 20. század elsı évtizedeiben a szombathelyi lakosság létszáma erısen megnıtt. Az egy plébánia már
oly módon sem tudta a lakosságot kellıképpen ellátni, hogy a ferences és domonkos rend sokban
besegített a hívek ellátásában. Mikes János püspök a város területét több plébániára osztotta fel. Az új
plébániák felállításához a székeskáptalan és a fıplébánia plébánosának a beleegyezését kérte. A
káptalan 1929. január 30-án tartott ülésén tárgyalta meg a püspök azon átiratát, amelyben
hozzájárulásukat kérte az új plébániák felállításához. Igenlı válaszukban kifejtették, hogy a nagyszámú
lakosság lelki igényeinek kielégítését egyetlen plébánia keretében eredményesen nem lehet
megoldani.108(108)

Az egyházmegye fıpásztora az 1930. január 1-jével megszervezett négy római katolikus plébánia
végleges területi beosztását körlevélben is tudatta a papsággal és a hívekkel. A Szent Mártonról
elnevezett Szent Domonkos-rendi plébánia határait északon, keleten és délen a város határa; nyugatról
a Honvéd úttól és a Király utcától keletre esı utcák alkották. Zanat község is az új plébániához
tartozott.109(109) A püspök az új 148plébániák területén lévı iskolák hitoktatói állásait is átadta a
rendnek, amennyiben az erre a célra megfelelı emberekkel rendelkezett.

A domonkosok a gyermekek hitoktatását is vállalták. A 19. század elején a rendtagok Szombathely


