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lehet az, amit Te nem tudsz a régi Sopronról?” „Pedig így igaz”, – mondta Jóska. Ezzel a mondattal
váltam el tıle: „Gyógyulj meg, majd megkereslek.” 

Örültem, amikor 80 éves korában, a Soproni Szemlében olvastam Turbuly Éva vele folytatott
beszélgetését, különös öröm volt az, midın a „Mit kutattak akkoriban a magyar kutatók?” kérdésre
válaszolva rám is a „hivatásos” kutatók között emlékezett. Azonnal küldtem egy rövid levelet Jóskának,
de választ már nem írhatott rá.

E néhány emlék felidézésével a soproni helytörténet elhivatott kutatójára, a jó barátra emlékezem.
Mindig Jóskára emlékezem, ha kézbe veszem valamelyik munkáját, rá emlékeztet egy-egy segédlete,
tanulmánya.
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A Magyar Királyság, a Habsburg Birodalom részeként 1792-tıl szinte folyamatosan hadban állta a
Francia Köztársasággal, majd Császársággal. Ezek a harcok I. Ferenc birodalmának sorozatos verségét
eredményezték. Az 1805-ös francia háború még alig érintette Pozsony térségében Magyarország
területét, négy évvel késıbb az 1809-es 5. koalíciós háború során immáron Magyarország is
hadszíntérré vált. Ausztria 1809 áprilisában üzent hadat Franciaországnak. A kezdeti sikerek után
április 23-án a Károly fıherceg vezette fısereg vereséget szenvedett és megkezdte visszavonulását a
Duna bal partján Morvamezı irányába, nyitva hagyva a Bécs és Magyarország felé vezetı utat.123(123)

József nádor leiratát a határok védelmérıl a Sopron vármegyei közgyőlés az egyre aggasztóbb hadi
helyzet miatt május 13-án tárgyalta. A háború szerencsétlen alakulása miatt elıre lehetett látni, hogy
sokan fognak Ausztriából Magyarországra, és ezen belül Sopron vármegyébe menekülni, és közöttük
olyan személyek is lehetnek, akik a közbiztonságra veszélyesek. Ezért úgy rendelkeztek, hogy minden
útra a vármegye katonáit vagy megbízható jobbágyokat kell állítani, akik útlevél nélkül senkit nem
engedhetnek az országba, a gyanús személyeket pedig a vármegye tisztjeihez, vagyis a biztosokhoz
vezetik. Az országba vezetı jelentısebb utak mellé ugyanis commissariusokat, vagyis határbiztosokat
állítottak, akikre az említett „ırállók” felügyelete is tartozott. Feladatként kapták a kémek kiszőrését, az
ártalmas proklamációk terjesztésének megakadályozását és megsemmisítését. A rendszer fölé
szolgabírókat helyezett a megye, ıket az ırállók ellenırzésére, a biztosok segítésére kötelezték. Az
esetlegesen elszéledt vagy dezertált ellenséges vagy saját katonákat le kellett fegyverezniük, majd a
fegyverekkel együtt a legközelebbi katonai parancsnokhoz küldeni. Fontos feladatuk közé tartozott az
ellenség mozgásáról érdemleges információk beszerzése, így megbízható embereket küldtek osztrák
területre. A jelentéseket minden esetben a megyeszékhelyre, a nádor utasítására megalakított Permanens
Deputatiónak (Állandó Bizottmány) juttatták el, amelynek feladata többek között a bel- és külbátorság
fenntartása, megszállás idején pedig a francia követelések hatékony és rugalmas teljesítése volt. E
gremiumtól a fontosabb információkat akár a nádornak is tovább küldhették. 

A biztosok állomáshelyei (legalábbis a jegyzıkönyv bejegyzése szerint) és nevei a következık voltak:
Lajtaszentmiklós (Neudörfl): Illéssy Ferenc, Kabold (Kobersdorf): Tarnóczy József, Vulkapordány
(Wulkaprodersdorf): Regner János, Lanzsér (Landsee): 155Bácsmegyei Antal, Rozália: Schätzel
Mihály, Lajtaújfalu (Neufeld): Artner Lajos, Vimpác (Wimpassing): Tóth Antal, Lajtapordány
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(Leithaprodersdorf): Alitisz István. Némi változás a nevekben bekövetkezhetett, mert néhányuktól
egyetlen jelentést sem ismerünk, míg például az e jegyzékben nem szereplı Ritter Teofil vagy Rusa
János is biztosként írta alá jelentéseit. A megye „felsıvidékén” szolgálatot teljesítıket Dallos György,
az „alsó vidékieket” pedig Kultsár Ferenc és Sághy Gergely szolgabírók segítették.124(124)

Bár a megye csak május 13-án tárgyalta a határvédelem kérdését, a jelentések valójában már 11-étıl
datálódnak (az elsı szerzıje az egyik „legszorgalmasabb” biztos, Tóth Antal). A május 29-ig, vagyis a
megszállás kezdetéig terjedı idıszakban a térség teljesen ki volt szolgáltatva a francia hadseregnek,
ugyanis Sopronból már május 11-én elvonult a helyırség. Ez a pár hét a térség bizonytalan idıszakai
közé tartozó átmeneti periódus volt, amikor a megye magára maradt, és csak abban bízhatott, hogy az
ellenség nem lép az ország területére. A térség „stratégiai” fontosságát mutatja, hogy Kıszeg is küldött
ide megbízottakat, két lovas polgárt (Roscher Györgyöt és Trattner Jánost), akik a Sopronba érkezı

jelentéseket azonnal továbbították.125(125) 

A ránk maradt több száz jelentés segítségével egy pár hetes idıszak képe rajzolódik ki. A kor
információáramlásának tükrében a biztosoktól származó jelentések különösen fontosak, hiszen sokszor
csak mendemondák, szóbeszéd alapján terjedtek a hírek, ık pedig igyekeztek megbízható forrást
beszerezni. A biztosok fıhadiszállásukat a határ magyar oldalán verték fel. Érdeklıdési körükbe
többnyire a határ menti alsó-ausztriai települések estek, különösen Bécsújhely (Wiener Neustadt)
térsége, ahol a franciák május végén csapatösszevonásokat hajtottak végre Magyarország lerohanására
és természetesen nem hagyták figyelmen kívül a Bécs környéki eseményeket sem, de a birodalom
fıvárosának távolsága és a harcok miatt innen csupán közvetett információkat szerezhettek.
Munkájukra mindenképpen az alaposság a jellemzı, naponta akár több jelentést is megírtak, sok
esetben a napot és az órát is feltüntették. A bizonytalan értesüléseiket minden esetben igyekeztek
megerısíteni. A háborús körülmények nehezítették az információszerzést, mivel ilyenkor az emberek is
többen tartózkodnak otthon, vigyázva értékeikre. 

A határbiztosok jelentései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a vármegye információkat szerezzen be a
franciák szokásairól, mozgásáról. A jól kiépített rendszernek és sokszor a véletlennek, vagy
kitartásuknak köszönhetıen a térség minden jelentıs eseményérıl tudomást szereztek, és ezeket
továbbították. Tevékenységük ugyanakkor nem befolyásolhatta, és végképp nem akadályozhatta meg a
franciák betörését az országba. Munkájuk során felhasználtak néhány, ma már megmosolyogtató
eszközt is, így kémeik paraszti álruhát öltettek, illetve jelentéseik nagy részét azért írták magyarul, hogy
esetlegesen az ellenség kezébe kerülve nehezebben lehessen megérteni.126(126) 

Az idıszak történéseit a jelentések alapján is a következıképpen szakaszolhatjuk: Május 11-tıl a
franciák az osztrák határmenti településeken egyre nagyobb számban jelentek meg, különösen igaz ez
Bécsújhelyre, ahol már 12-én 2000 katona fogadására 156tetettek a franciák elıkészületeket. A
biztosok több információval rendelkeztek már túloldali rekvirálásokról, a beszállásolt franciák
fejadagjairól, az esetleges kisebb rablásokról. Nem kellett sokat várni és megjelentek a határ magyar
oldalán az elsı francia járırök, akik több helyen ırposztokat hoztak létre. Különösen fontos
településnek tartotta többek között az ellenség Szarvkıt (Hornstein), ahol május 15-tıl kezdve szinte
folyamatosan állomásoztak kisebb létszámú francia lovas csapatok. Ez természetesen azonnal
konfliktust is okozott, mert a teljes ellátással sem elégedtek meg, hanem folyamatosan újabb
követelésekkel léptek fel. Az egyik éjszaka a tiszttartót verték fel, mert tőzifát követeltek. Az eset a
következı éjszaka is megismétlıdött, Kultsár Ferenc szolgabíró jelentése szerint a békességet már csak
az ı személye tartja fenn, különben a falu népe már rég meglincselte volna a katonákat.127(127) 

Május 17-én Eötvös Ferenc alispán egy francia nyelvő levelet fogalmazott meg, amit valószínőleg
minden biztosnak, illetve az érintett községek vezetıségének eljutattak. Ebben felhívták a franciák
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figyelmét, hogy Magyarország területére léptek, és amennyiben zsarolással, vagy erıszakosan
próbálnának naturáliákhoz jutni, akkor azt a felettes parancsnokoknak jelenteni fogják, minthogy az
ilyen cselekedettek tilosak a francia hadseregben. Persze kérdéses, hogy egy ilyen utasítással bármit is
el lehetett érni.128(128)

A biztosok jelentéseibıl szerzett tudomást a megye Bécs május 13-i elestérıl is, sıt azt is tudni vélték,
hogy másnap estig fegyverszünetet hirdettek, mert sok francia halott fekszik a külvárosokban. Az
osztrák fıváros elestét erısítette meg Voratsek Antal, a császári-királyi hadsereg újonca is, aki a
városból civil ruhában menekült el. Két nappal késıbb pedig már részletek is ismertté váltak, vagyis a
védık a dunai hidakon vonultak ki a városból, amiket ezt követıen leromboltak. A visszamaradt
helyırség tagjai vagy fogságba estek, vagy civil ruhát szereztek.129(129)

A biztosok külön figyelmet fordítottak egy május 15-i kismartoni (Eisenstadt) incidensre. Ennek során
kilenc francia huszár érkezett a városba, Colbert tábornok parancsát továbbítva, amely szerint, ha
Ausztriából érkeznek franciák erıszakos rekvirálási céllal, akkor azokat fogják le és küldjék ıket
Bécsújhelyre, ahol a számonkérés nem fog elmaradni. A csapat a parancs teljesítésérıl a városi
tanácstól igazolást kért, ami viszont sokáig húzódott. Mivel a településen ezen a napon országos vásárt
tartottak, a nem túl barátságos tömeg egyre csak győlt, míg a franciák jobban látták, ha sietve
távoznak. Eközben azonban az egyik szélen vágtató elütött két helyi polgárt, mire a katonát a tömegbıl
lerántották a lóról, kardját a kezébıl kicsavarva nyakára suhintottak. A katona megsebesült, a
következmények pedig kiszámíthatatlanok voltak, ezért a város azonnal egy bizottságot küldött
Bécsújhelyre. A városnak végül is pénzbüntetést kellett fizetnie, míg a bőnösöket botütésre ítélték, amit
a bécsújhelyi rendırség hajtott végre.130(130)

Május 20-a körül a franciák nemcsak Alsó-Ausztriából vonultak el, hanem Sopron megye nyugati
részén felállított posztjaikat is felszámolták, és Bécs irányába távoztak. 157Ezzel megkezdıdött a
felvonulás az asperni csatához. A biztosoknak már 21-én reggel pontos információik voltak az elızı
esti francia átkelési kísérletrıl, sıt azt is tudta Tóth Antal utazók beszámolóiból, hogy Károly fıherceg
14 francia hidat lövetett szét. Ignaz von Bauer küraszír saját élményei alapján mondta el, hogy a csata
elıtt a franciák szinte teljesen kivonultak Bécsbıl és maga Napóleon irányítja a csapatokat,
fıhadiszállását Kaiser Ebersdorfban verte fel. Az ágyúzás már 20-án megkezdıdött és úgy vélte, hogy
az ellenség súlyos veszteséget szenvedett. Az asperni csatáról, amely a határtól mintegy 60 km-re
zajlott le, fél napos késéssel szerezték be információikat a biztosok, különösen pontosan jegyezték fel az
ágyúdörgések intenzitását.131(131) 

Május 25-26-tól a jelentések ismét a határ mentén sokasodó ellenséges csapatokról tudósítottak.
Bécsújhelyrıl már 25-tıl fogva ismét rendszeresen jártak át Lajtaszentmiklósra ételért-italért, illetve
takarmányért. Ezekben a napokban Kelet-Ausztriában súlyos élelmiszerhiány lépett fel, az árak
folyamatosan emelkedtek, ezért az ekkor még a megszállás elıtt álló, de hamarosan hasonló gondokkal
küzdı Magyarországról szállítottak gabonát ausztriai pékeknek. Egyre több ausztriai lakos is
Magyarországon keresett menedéket poggyászával.132(132) Illéssy Ferenc biztos szerint két francia tiszt
jelent meg a bécsújhelyi magisztrátuson és 40000 katona ellátására tetettek elıkészületet. „Szemeimmel
látom, melly seregesen tódulnak a franciák Újhely vidékére.”133(133)

A biztosok feladata is egyre veszélyesebbé vált, mivel a franciák rájuk nem hallgattak, az ellenséges
posztok már rég a Magyarország belsejében voltak, így a leveleiket is könnyen elfoghatták, a biztosokat
pedig könnyen kémeknek nézhették. A Permanens Deputatio a commissariusok biztonsága érdekében
úgy rendelkezett, hogy az állomásukat mindig vonják a francia elıırsökhöz képest beljebb, azt elhagyni
azonban csak végveszély esetén szabad.134(134) 
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Május 27-én Dallos György jelentésében egy franciát idézett, nem túl sok jót ígérve. A tiszt szerint
Pozsony környékén ellenük inszurgenseket is bevetettek, ezért Magyarországot sem fogják kímélni.
Ennek ellentmondó Tóth biztos jelentése. Egy francia huszártiszt beszélgetett a wampersdorfi bíróval és
kijelentette, hogy Magyarországra mint barátok jönnek, nem mint ellenségek, (ez egybecseng a
Napóleon Bécsben kiadott proklamációjában megfogalmazottakkal) mert az ország semleges, a
fegyvert leteszik és tudomása szerint a Sopron környékén állomásozó nemesi felkelık is már
visszavonultak.135(135) 

Ma már tudjuk, hogy Dallosnak lett igaza. Május 29-én a vármegyeházán a Deputatiónál egy francia
kapitány jelentette, hogy Sopronba 3000 gyalogos és 1000 lovas fog bejönni, de Harkának és
Kópházának is 3-3000 katona ellátásával kell számolnia.136(136) Ezzel a határbiztosok megbízatásai,
eddigi feladatai feleslegesé váltak, a térség egyik leghosszabb megszállása megkezdıdött. 
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Tirnitz József egyik utolsó megjelent munkájában a speciálisan soproninak számító „gazdapolgár”
fogalom kialakulásának elızményeit, idejét, s a városi adminisztrációban, illetve a köznyelvben való
lassú meggyökeresedését tisztázta, amihez több évtizedes kutatásainak több forráscsoportból származó
anyagát idézte.137(137) Eme források közül én az általa is felhasznált adóösszeírások és Házi Jenı
polgárjegyzékének138(138) összevetésével próbálom meghatározni a város polgári státusú
földmőveseinek lehetı legszélesebb körét, városrészenkénti elhelyezkedésüket és adóztatott vagyonuk
szerinti differenciálódásukat, a fogalom kialakulási idejeként meghatározott 19. század elején.139(139)

Az 1809/1810. katonai év adókönyvében140(140) a rögzített 2168 önálló tételbıl olyan személy, akit a
mezıgazdasághoz mint foglalkozási fıcsoporthoz kapcsolni lehet, 1004 tételszám alatt szerepel.141(141)

Az 1004 említésbıl 544 adózó azonosítható – Tirnitz József kifejezéseivel élve – mint „polgári
gazdaember”, avagy „gazdapolgár”. Ha ebbıl, az adózás helye szerint rendezett 544 adatból
szerkesztett belterületi térképre tekintünk – és figyelmünket a jelölt telkek adózási negyedek közötti
megoszlására összpontosítjuk – feltőnik, hogy a jelek a 3. negyed területén a legsőrőbbek, s
többéke-vésbé megoszlásuk is egyenletes a három adókerületben. (Az 1. táblázat 1. hasáb 4.
oszlopának adataiból az is megmutatkozik, hogy a 3. adózási negyedben élt a gazdapolgárok
egyharmada.142(142)) Ám térképünkrıl (1.kép) az is kiderül, hogy a további városrészek egyes, jól
körülhatárolható tömbjeiben – fıként a külváros falával érintkezı peremkerületekben –, szép számmal
éltek még polgárjoggal bíró földmővesek. 

Markáns csoportosulás figyelhetı meg az 1. negyed 1., de különösen 2. kerületében, a Hátulsó utca,
illetve az Újteleki utca területén. A 3. kerületben viszont, ami már az Ógabona tér Kisvárkerülethez
közelítı szakaszát jelenti, csak egyetlen lakásbérlı gazdapolgárt ismer a forrásunk. 


