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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. 

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / Sopron és térsége – Sopron és polgárai Tanulmányok
Tirnitz József emlékére / Kücsán József: Soproni „g azdapolgárok”  a 19. század elején

158Kücsán József : Soproni „gazdapolgárok”  a 19. század elején

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. 
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1591. kép. A gazdapolgárok adózási helye a városban. (Fekete színnel jelölve az egyedüli tulajdonosok,
sötétszürkével a házrésztulajdonosok, világosszürkével a lakást bérlık.)

Egyenletes, laza eloszlásban találunk gazdapolgárokat a 2. negyed 1. és 2. kerületében, viszont erıs
koncentráció figyelhetı meg a 3. kerületben, a Szt. Mihály utca területén, amely hosszan határos a fent
említett 3. negyeddel.

A 4. negyed 1. kerületében, a Várkerület keleti ívén (Vendégfogadószer) és az Ezüst utcában,
mindössze két lakásbérlıt és egyetlen épület három résztulajdonosát ismerjük. Jól körülhatárolható
viszont a 2. kerület keleti fele, a (Kis) Pócsi utca területe, illetve a nyugati oldalon a Hosszúsor (Móricz
Zs. utca) déli házsorának egy része, mint ahol részben tulajdonosként, részben bérlıként,
gazdapolgárok is éltek. A 3. kerületben a Hosszúsor nyugati harmadának területe (Rákóczi utca)
számítható a gazdapolgárok lakta körzetekhez.

A belvárosi három jel két bérlı és egy házrésztulajdonos adatait rejti.143(143)

160Amennyiben a térképet összevetjük az 1. táblázat 1. hasáb negyedik oszlopának adataival, feltőnhet,
hogy több esetben összefüggés tapasztalható a legmagasabb presztízsőnek számító városrész, a
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Várkerület északi és északkeleti ívétıl való távolság144(144) és az egyes adókerületekben rögzített
gazdapolgáremlítések száma között. Nevezetesen: minél távolabb van az adókerület a Várkerület
mondott szakaszától, annál magasabb az ott lakó gazdapolgárok száma. Látszólag ellentmond ennek a
3. negyed 2. és 3. kerületének találkozási vonalában a Balfi utca északi és déli házsoránál látható
tömörülés, de alaposabban megnézve a térképet kiderül, hogy azokban az épületekben zömmel nem
ház- vagy házrésztulajdonosokat rögzítettünk fekete illetve sötétebb szürke színnel, hanem a
lakásbérlıket mutató világosabb szürke jelek dominálnak.145(145)

Árnyaltabb képet kapunk a gazdapolgárréteg vagyoni differenciálódásáról, ha az adóztatott javaik
szerint csoportosított és az adózási helyük szerint rendezett táblázatokat vesszük elemzés alá (ld. a
Függeléket).146(146) 

Elsı táblázatunk második és harmadik hasábja adózási negyedenként, s azon belül adókerületenként
elkülöníti az épített ingatlanok birtoklásának módját: egyedüli birtokosa-e egy telek összes épületének,
vagy az épületegyüttes egy részének tulajdonosa.147(147) A negyedik hasáb mutatja, hogy az adózás
helyéül megjelölt kerületben lakóingatlannal nem rendelkezı adófizetı családtagként, rokonként, avagy
lakást, esetleg épületrészt bérlıként tartózkodott-e gazdapolgár.

Az egyedüli tulajdonosok hasábjából kiderül, hogy az ide sorolható adózók száma csekély (50 fı), az
összes említés (542+2 ismeretlen) tíz százalékát sem éri el.148(148) Az összesítı sorban szereplı, egy
fıre számított alapterület (154,4 nöl) és adóösszeg (9,6 Ft) alapján azt hihetnénk, hogy ez a csoport
számít a gazdapolgárok legjobb módú rétegének – de ez csak részben igaz. Alaposabban vizsgálva
kiderül, hogy átlagos, vagy annál nagyobb alapterülető házingatlant az ötven fı közül mindössze
huszonketten birtokoltak, ık valóban a vagyonos polgárok közé számítottak.149(149) A maradék
huszonnyolc fıbıl tizennégy adózó háza 100 négyszögölnél kisebb volt, s közülük nyolc még a 64
négyszögölet sem érte el. Érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi nyolc gazdapolgár 161közül hatan a 2.
negyedben laktak, ahol a terepviszonyok (Szélmalom u., Fövényverem), illetve pár elaprózott telek (Szt.
Mihály u.) eleve meghatározták néhány porta méretét, beépíthetıségének mértékét. Ez magyarázza azt
is, hogy a 2. negyed a legmagasabb számú, húsz említéssel szerepel az egyedüli tulajdonosok listáján.
Az elmondottakból következik, hogy az épített ingatlanok birtoklási módjában mutatkozó eltérésnél az
egyedüli birtoklás ténye nem utal automatikusan a jobb vagyoni helyzetre.

Az 1. táblázat harmadik hasábja a házrésztulajdonosok adatait tartalmazza. Az összesítésben szereplı

347 adózó (a vizsgálat alá vett adathalmaz kétharmada) meggyızıen tanúsítja, hogy a gazdapolgárok
zömének épített ingatlanjai osztott telkeken voltak.150(150) Részletezı táblázatokból tudjuk, hogy a 347
említés 165 önálló házszámú épületegyüttest (telket) érintett, melyek közül 45 esetben csak 1-1
gazdapolgári jogállású tulajdonost regisztráltunk.151(151) A legtöbb házrésztulajdonos a 3. negyedben
(124 fı) és a 2. negyedben (81 fı) élt, de az egy fıre számított adatok megmutatják, hogy e két negyed
egyik kerületében sem érte el az átlagos birtoknagyság az összterületbıl számított (63,8 nöl) átlagot. A
legkisebb házrészek a 2. negyed 1. kerületében voltak, s a méretekre részben a Rózsa utca
terepviszonyai, részben a terület magasabb adóosztályhoz való tartozása a magyarázat. (Ez utóbbira az
egy fıre számított 3,3 forintos adó is utal.) Az átlagosnál magasabb értékek mutatkoznak a 4. és az 1.
negyedben, a külváros falához közelebbi területeken. A 4. negyed statisztikailag már értékelhetı 2.
kerületében találjuk a legnagyobb területő, s legmagasabb adótételő részházakat.152(152) A részletezı
táblázatok azt is megmutatták, hogy ebben a kerületben van a legtöbb 100 négyszögölet meghaladó
alapterülető házrész (16 db), s ezek közül 5 db területe még a 154 négyszögölet is túllépte, amit az
egyedüli tulajdonosok esetében a valóban vagyonos polgárok közé tartozásra utaló jelként értelmeztem.
Ha nem is ilyen kiemelkedı mértékő, de figyelemre méltóan magas épületvagyon koncentráció
figyelhetı meg a 4. negyed 3. és az 1. negyed 2. kerületében, a külváros délnyugati részén, a Rákóczi,
Hátulsó és Újteleki utcák területén. Magas az említések aránya is (30, ill. 42), s mindkét kerületben
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10-10 házrész alapterülete nagyobb, mint 100 nöl.

Második összefoglaló táblázatunk hasonló módon, negyedenként s azokon belül kerületenként
tartalmazza a gazdapolgárok kezén lévı fontosabb mezıgazdasági mővelési ágakhoz tartozó
földingatlanokat, illetve az adó alá esı állatállományt.

A szántóbirtokot összesítı hasábból kiderül, hogy a gazdapolgárok felének egyáltalán nem volt
szántóföldje.153(153) Az egy fıre jutó, 6,5 holdnyi területtıl jelentıs elmaradást mutat a 3. negyed 2. és
3. kerületének (a Halász és Balfi utcák), illetve a 2. negyed 1. kerületének (Kisvárkerület, Szentlélek és
Rózsa utcák) átlaga, ami a kerületek összes 162gazdapolgár lakója és a szántóbirtokosok létszáma
közötti arányokban is megmutatkozik. Az átlagos értéknél számottevıen nagyobb egy fıre jutó
szántóterületeket és az összlétszámhoz képesti magasabb birtoklási arányszámokat a 2. negyedben a
Szt. Mihály utca területén, de fıként a 4. negyed délkeleti és a délnyugati adókerületeiben találunk, ahol
a házingatlanok mérete is a magasabb vagyonkoncentrációra utalt.

Ismerve a szılı és a bor jelentıségét a város gazdasági életében, nem meglepı, hogy a gazdapolgárok
96 százaléka birtokolt szılıskertet.154(154) Arra viszont már érdemes felfigyelnünk, hogy az összesítı
sorban számított átlagérték (22,5 kapa/fı) és az egyes adókerületek gazdapolgárokra számított átlagai
közötti eltérések aránya nem mutat olyan nagy különbségeket, mint amilyeneket a többi mővelési ág
értékeit összesítı hasábok hasonló oszlopainak celláiban találunk.155(155) Jóllehet az eltérések kisebbek,
mégis kirajzolják a kerületek lakói között lassan-lassan mutatkozó vagyoni rangsort. Úgy tőnik, hogy a
szılıbirtok megszerzése ugyan egyszeri, nagy anyagi áldozatot kívánó beruházás,156(156) mégis vonzó,
mert a szılımővelés csekély eszközigényő, jórészt emberi élıerı ráfordítást igénylı termelési ág, ami
gondos mővelés mellett jó haszonnal kecsegtet. Ez tehette tehát kívánatossá a szegényebb gazdapolgár
családok számára is a szılı birtoklását, mint aminek mővelésével saját munkaerejüket a legjobban
kamatoztathatták.157(157) Legjobb példa ennek igazolására, ha megvizsgáljuk az 1. táblázatban
lakásbérlıként158(158) megjelölt 118 gazdapolgár birtokstruktúráját. Megállapíthatjuk, hogy közülük 29
fı rendelkezett szántóval (3,4 hold/fı), 112 fı szılıvel (20,1 kapa/fı), 12 fı kaszálóval (1,5 kasza/fı),
és 7 fı birtokában volt (összesen 11 db) adó alá esı állat. Ebbıl az adatsorból kiderül, hogy a legtöbb
vizsgált ágban mélyen az átlag alatt volt a bérlık egy fıre számított vagyona, kivéve a szılıbirtokot,
ahol elég jól megközelítette azt!159(159)

Feltőnı és különös, hogy a gazdapolgárok közül milyen kevesen (111 fı) birtokoltak kaszálót.
Alaposabban vizsgálva az is kiderült, hogy a város által adóztatott összes (1013 kaszányi) területnek
mindössze 27 százaléka volt a gazdapolgárok kezén. Nem mutat kedvezıbb képet az sem, ha tudjuk,
hogy a fenti terület mindösszesen 295 birtokos között oszlott meg, s így egy gazdára 3,4 kaszányi
jutott. Mint látjuk, a gazdapolgárokra számított 2,5 kasza/fı jócskán távol volt ettıl, és még az ez
esetben szintén 163legjobb arányt mutató 4. negyed 2. kerületének birtokosai is lemaradtak, a maguk 3
kaszás átlagával.160(160)

A táblázat utolsó hasábja az állatállományt veszi számba.161(161) Az összesítés szerint 237 gazdapolgár
(44%) fizetett jószág után adót.162(162) Természetes, hogy összefüggés tapasztalható az
adókerületekben rögzített szántóbirtok és az állatok száma között, amihez még az egy fıre jutó adó
oszlopában szereplı összegeket is érdemes figyelembe venni. Ebbıl megmutatkozik, hogy ahol az
oszlop celláiban közölt érték meghaladja az összesítı sor értékét (1,1 Ft/fı), ott a legmagasabb adóval
számított (0,4 Ft/db) vonójószágok száma is nagyobb. Az adatbázisból kiderült, hogy a vonójószágot
tartók zöme (78%) gazdapolgár volt, s az ökörállomány nagy részét (77%) is ık birtokolták.163(163) A
hasáb utolsó („adó fuvarozás után”) oszlopának értékei akkor értelmezhetıek pontosan, ha részletezı
adatbázisból egyénenként vetjük össze a vonójószágot tartók állatállományát, szántóbirtokát és
vállalkozási jövedelmének adóját.164(164) Erre itt most nincs lehetıségünk, ezért csak utalok rá, hogy
amely sorokban a szántó nagysága és a vonójószágok száma közötti arányok eltérése feltőnı, ott az
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utolsó cellákban feltüntetett magasabb adóösszegek utalnak arra, hogy a tartott jószágokkal adóztatott
jövedelmő tevékenységet (bérszántás, bérfuvarozás, stb.) végeztek, aminek az adója ökrönként 1
forintra rúgott. Ebbıl soronként az is visszaszámolható, hogy adókerületenként hány pár ökörrel őztek
vállalkozást. Mint látjuk, a 3. negyed 1., és az 1. negyed 2. kerületében élı gazdapolgárok jártak ebben
az élen, megbízásaik zöme valószínőleg a város közigazgatási határain belüli munkavégzésre szólt.

Terjedelmi okokból, az eddigi táblázatok csak az általam fontosabbnak vélt, több adózót érintı és
magasabb adótételekkel szereplı épület- és földingatlanokat, illetve az állatállományt foglalták össze.
Tettem ezt abban a reményben, hogy az ezek között tapasztalható „nagyobb szórás” markánsabb
eltérései biztosabb elhatárolásokat engednek a gazdapolgári réteg erısen differenciált
birtokstruktúrájának és vagyoni helyzetének bemutatására. Így kimaradtak azok a kisebb esetszámmal
és csekélyebb összeggel rögzített tételek, melyeket a telkek, a házi- és a külsı kertek, a házi
szılıskertek, az irtványok, a gyümölcsösök és a káposztáskertek után vetettek ki, holott a teljes képhez
ezek is hozzátartoznak. Ezért azt a megoldást választottam, hogy a 3. táblázatban – az elızıekkel
azonos bontásban – bemutatom az összesített adótábla gazdapolgárokra érvényes adatait. Az ott
szereplı összegek már tartalmazzák a kimaradt javak adóit, és az elızı táblázatokhoz képest
tapasztalható kisebb-nagyobb eltérések érzékeltetik azok negyedenkénti és kerületenkénti súlyát is.

164A második hasábban a „kereskedés és vállalkozás” utáni adókat foglaltam össze. Ez, a
bérfuvarozáson (210 Ft, 56%) felül tartalmazza a gazdapolgárok egyéb szállítmányozási
vállalkozásaira („borvonyók”), illetve a hús-, a disznó-, a termény- és a borkereskedés jövedelmére
kivetett adóösszegeket is. A hasáb elsı oszlopában a létszámadatok talán jelzik, hogy az egyes
kerületekben milyen lehetett a vállalkozói kedv (vagy kényszer?), illetve a létszám és az adóösszeg
közötti eltérı arányok utalnak a magasabb adójú kereskedéssel is foglalkozó gazdapolgárok
kerületenkénti említésének gyakoriságára.165(165)

A harmadik hasáb adatai a személyenként minimálisnak tekintett 5 forintos adó eléréséhez kivetett,
kiegészítı összegeket mutatják.166(166) A létszámadatok és az egy fıre jutó átlagok oszlopainak számai
elárulják, melyik kerületben, milyen arányban éltek a kisebb vagyonú gazdapolgárok. Az elmondottak
után nem meglepı, hogy a 3. negyed 2. kerületében mutatkozik a legmagasabb arány, ráadásul ott a
házrésztulajdonosok közül is többen fizettek kiegészítést. A 4. negyed 2. és 3. kerületében megjelenı

magasabb értékek pedig arra utalnak, hogy az ott regisztrált nagyobb alapterülető ingatlanokban sok,
szerényebb vagyonú lakásbérlı gazdapolgár talált hajlékot.

A negyedik hasábban az „alapadó” tételei már valamennyi adófajta kivetéseit tartalmazzák, ezért az
összegek és az egy fıre számított átlagok kisebb eltérései is jól tükrözik az egyes adókerületek
gazdapolgárainak vagyonosságát.167(167)

Az ötödik hasáb „háziadó” tételei korszakunkban aránylag új adónemet jelentettek.168(168) A
bevezetéskor érvényes, alapadóra számított 33%-os kulcs 1809/1810-ben már 245%-os értéket
mutatott, ami igen jól jelzi a korszak magas inflációját és a város háborús idık, különösen az 1809. évi
francia megszállás miatti eladósodását!169(169)

Az általam „éves rendes adó”-ként nevezett hasáb értékei az elızı két hasáb részösszegeibıl adódtak
össze.170(170) Eltérı summájú tételekkel ugyan, de az alapadóhoz hasonló arányokkal mutatják a
gazdapolgárok adóköteles javainak és tevékenységeinek kerületenkénti megoszlását, ezért az ott tett
megjegyzésem itt is érvényes.

A hetedik, „adóhátralék” hasáb adatait kerületenkénti bontásban nem lehet értékelni. Jelzi ugyan, hogy
a város mellett az egyes adózók közül többen – így gazdapolgárok is – anyagi gondokkal
küszködtek171(171), de a kimutatott hátralékok felhalmozódásának ütemét és kiváltó okait (pl. az 1808.
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évi tőzvész kártételeit), egy-egy személyt nyomasztó súlyát, csupán tágabb idımetszetben, egyénekre,
vagy nagyon pontosan 165körülhatárolt, kisebb csoportokra lehetne csak elvégezni.172(172) Ezért,
véleményem szerint az utolsó, az „adott év teljes adója” címet viselı hasáb adatai is csak
tájékoztatásunkul szolgálnak a tekintetben, hogy a város 1810-ben milyen összegő adót szeretett volna
beszedni a gazdapolgároktól. Arról, hogy milyen sikerrel jártak, egyedül a következı esztendı
adókönyvének hasonló részletességő feldolgozása után lehetne számot adni.

Nagyon röviden összefoglalva a fentieket: Az eddig vizsgálat alá vett adataink azt mutatják, hogy a
város adóztatott lakóinak majdnem fele (a szılıbirtoklás tekintetében jóval nagyobb hányada), lazább,
vagy szorosabb szálakkal, de kötıdött a mezıgazdasághoz. Az is kiderült, hogy a „gazdapolgárok” – a
bizonyosan szorosabb kötıdéső, polgárjoggal rendelkezı földmővesek – tették ki az adózó népesség
egynegyedét, s a rájuk kirótt összeg aránya szerint, adó alá esı javaik is megközelítették az összes
adóztatott vagyon negyedét. A városi átlagokhoz képest jól kimutatható eltérések vannak azonban a
gazdapolgári réteg vagyon- és birtokszerkezetében. 

A legnagyobb eltérés az épületingatlanok esetében mutatkozott, ott is elsısorban a fizetendı adóban, a
házak bérérték szerinti, erısen differenciált besorolása miatt. Ezt a legjobban a városi átlagként
fizetendı 9,1 Ft, illetve a gazdapolgárok átlagos adójaként számított 4,6 Ft különbsége
érzékelteti.173(173) Mint arra már rámutattam, jelentıs az eltérés a kaszálók birtoklásában is, de ebben
az esetben a kisszámú birtokos és az alacsony adóösszeg nem befolyásolja lényegesen a kialakult
arányokat. Csekély eltérés mutatkozott a szántóterületek városi összesített átlaga és a gazdapolgárok
birtokátlagai között, a város javára. Azt viszont ez a kicsiny különbség is jelezte, hogy a város
agrártermelésében amúgy is alárendelt szerepő szántóföldi növénytermesztés a gazdapolgári réteg
zömének gazdálkodásában még kisebb súllyal bírt.

Meghaladta a városi átlagot a gazdapolgárok kezén lévı szılıbirtok, mind nagyságát, mind az egy fıre
jutó adóját tekintve. Az eltérés bár kicsi (1 kapa, ill. 0,1 Ft), mégis számottevı, a birtokosok nagy
száma és a birtokterület mérete miatt. Úgy tőnik, az adatsorok által kirajzolt birtokstruktúra pontosan
jelzi, hogy a gazdapolgári réteg szegényebb csoportja számára a nagy emberi munkaerı ráfordítást
igénylı szılımővelés jelentette a biztosabb megélhetés lehetıségét, jó esetben ez adta a kitörés
(vagyonosodás) reményét is.174(174) Mint láttuk, az adóztatott állatállomány nagyobb része is a
gazdapolgárok kezén volt, s megközelítıleg 80-100 fıre becsülhetı a száma azoknak, akik
vállalkozóként, vonójószágaikkal bérmunkát is végeztek. Jóval szerényebb 166azoknak a köre (26 fı),
akik gazdapolgárként kereskedtek, vagy speciális szállítási vállalkozók voltak, de a rájuk kirótt
adóösszegek (2,5-20 Ft) azt mutatták, hogy tevékenységük tisztes jövedelmet hozott.

Mellékelt térképünk jelei és a városnegyedenkénti – még pontosabban az adókerületenkénti –
létszámadatok azt tükrözik, hogy a gazdapolgárok nagyobb része a 2. és a 3. adózási negyedek
területén élt. Ezek szerint, részben vizsgált korszakunkat illetıen is igaz az a 20. században
megfogalmazott vélemény, miszerint a város „gazdanegyede” a történeti külváros északi, északkeleti
fertályaként határozható meg. A gazdapolgárokra koncentráló táblázatok viszont azt is megmutatták,
hogy az ezekben a városrészekben lakók zöme, különösen a 3. negyedben a Halász és a Balfi utcákban,
szerényebb ingatlanvagyonnal rendelkezett, birtokszerkezetük is aránytalannak mutatkozott, egyedül a
szılıbirtokaik méretei és arányai közelítették meg a városi átlagot. A réteg „jómódú”, illetve
„vagyonos” tagjainak egy kisebb csoportja a 2. negyedben a Szt. Mihály utcában adózott, de
nagyobbrészt a város déli részén éltek, elsısorban a 4. negyedben a (Kis) Pócsi utcában és a
Hosszúsoron (Móricz Zs. utca, Széchenyi tér, Rákóczi utca), illetve az 1. negyedben a Hátulsó és az
Újteleki utcák területén.175(175) Amikor az e körbe tartozók adatait a negyedekbıl kiemelve és
személyekre lebontva vizsgáltuk kiderült, hogy többségüknél kimutatható a kiegyensúlyozott
birtokstruktúra is, mely a paraszti üzemszervezet tekintetében a fél- és háromnegyedtelkes jobbágy,
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késıbbi kategorizálásban a középparaszti réteg körébe lenne sorolható.176(176) Nyilván nem véletlen
tehát, hogy közülük, s épp ebbıl a déli városrészbıl került ki az a Tirnitz József által említett negyven
jómódú, „öntudatosodott polgári gazdaember”, akik önös gazdasági érdekeiket érvényesítendı, a közös
legelıbıl akartak területet kiszakítani a maguk állatai számára.177(177)

Rövid összefoglalásunk végén számos kérdés sorakozik, melyek bizonyosan nem csak bennem
fogalmazódtak meg, amikor a fenti adatsorokat értékelni és értelmezni próbáltam, de amikre csak az
elkövetkezendı idık kutatásai adhatnak választ. Például, hogy kimutatható-e összefüggés a külvárosi
negyedek településszerkezetének alakulása, valamint az északi, illetve déli városrészek gazdapolgár
lakóinak vagyoni és birtokstruktúra-béli különbségei között? Másik – jóval fontosabb – kérdés, hogy a
19. század elején mit jelentett a szabad királyi város „polgárjogú” lakójának lenni? Miben különbözött
egymástól a város bármely jobbágyközségének féltelkes jobbágya és külvárosi „gazdapolgára”? Vajon
azokat a földmőveseket, akik táblázataink szerint még a városi adóminimumhoz elegendı vagyonnal
sem rendelkeztek, mi sarkallta a polgárjog megszerzésére?178(178) S ami ebbıl következik, hogy a várost
mi késztette a befogadásukra?

1671. hasáb 2. hasáb

Az adózás helye

Összes
adózó a

kerületben

Gazdpol-
gárok a
kerü-
letben

Egyedüli tulajdonosa az adóztatott ingatlannak

Adó-
negyed

Adó-

kerü-

let

birtokos
(fı)

birtokolt
ingatlan

(db)

össz.
alap-
terület
(nöl)

alap-
terület
1 fıre

össz.
adó
(Ft)

1. negyed

1. 104 36 2 2 257,0 13,2

2. 141 62 6 6 1.125,0 67,3

3. 27 1 - - - -

2. negyed

1. 160 16 3 3 500,0 66,3

2. 131 41 3 3 260,0 16,5

3. 147 69 14 14 1.230,0 77,5

3. negyed

1. 147 67 8 8 1.090,0 45,2

2. 199 73 2 2 242,0 14,0

3. 120 42 2 2 185,0 11,3

4. negyed

1. 132 6 - - - -

2. 246 77 6 10 1.942,8 104,4

3. 149 49 4 4 887,0 63,3

Belváros
belsı k. 112 2 - - - -

külsı k. 93 1 - - - -

Várker. belsı k. 115 - - - - -

Ismeretl 2 - - - -

Össz. 544 50 54 7.718,8 154,4 479

1. táblázat. A gazdapolgárok által birtokolt épített ingatlanok megoszlása és adója, valamint a tulajdonossal
együtt élı rokonok, illetve lakásbérlık, adókerületenként.

1681. hasáb 2. hasáb
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adózó a
kerületben

kerü-
letben

Adó-
negyed

kerü-

let

birtokos
(fı)

birtokolt
ingatlan

(db)

alap-
terület
(nöl)

alap-
terület
1 fıre

össz.
adó
(Ft)

1. táblázat. A gazdapolgárok által birtokolt épített ingatlanok megoszlása és adója, valamint a tulajdonossal
együtt élı rokonok, illetve lakásbérlık, adókerületenként.

1681. hasáb 2. hasáb

Az adózás helye

Összes
adózó a
kerü-
letben

Gazdpol-
gárok a

kerületben

Szántóföld

Adó-
negyed

Adó-
kerü-
let

bir-
to-
kos
(fı)

össz.
bir-
tok

(hold)

birtok
1 fıre
(hold)

össz.
adó
(Ft)

adó
egy
fıre
(Ft)

bir-
to-
kos
(fı)

1. negyed

1. 104 36 25 178 7,1 71 2,8 36

2. 141 62 39 266 6,8 106 2,7 58

3. 27 1 - - - - - 1

2. negyed

1. 160 16 7 33 4,7 13 1,9 15

2. 131 41 15 93 6,2 37 2,5 41

3. 147 69 27 210 7,8 84 3,1 68

3. negyed

1. 147 67 32 161 5,0 64 2,0 64

2. 199 73 20 64 3,2 26 1,3 73

3. 120 42 22 83 3,8 33 1,5 42

4. negyed

1. 132 6 3 24 8,0 10 3,3 4

2. 246 77 39 364 9,3 144 3,7 71

3. 149 49 36 248 6,9 99 2,8 45

Belváros
belsı k. 112 2 - - - - - 2

külsı k. 93 1 - - - - - 1

Várker. belsı k. 115 - - - - - - -

Ismeretl. 2 - - - - - -

Össz. 544 265 1724 6,5 687 2,6 521

2. táblázat. A gazdapolgárok kezén lévı fontosabb mezıgazdasági ingatlanok, illetve az állatállomány
megoszlása és adója, adókerületenként.

1691. hasáb 2. hasáb

Az adózás helye
Összes
adózó a

kerületben Gazdpol-
gárok a
kerület-

ben

adózó
(fı)

„Gewerb”
(kereske-

dés és
vállalko-
zás után)

Ft

egy fıre
(Ft)

adózó
(fı)

adóminimumra

Adó-
negyed

Adókerület
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1691. hasáb 2. hasáb

Az adózás helye
Összes
adózó a

kerületben Gazdpol-
gárok a
kerület-

ben

adózó
(fı)

„Gewerb”
(kereske-

dés és
vállalko-
zás után)

Ft

egy fıre
(Ft)

adózó
(fı)

adóminimumra

Adó-
negyed

Adókerület

1. negyed

1. 104 36 16 32 2,0 8

2. 141 62 24 67 2,8 12

3. 27 1 - - - -

2. negyed

1. 160 16 2 4 2,0 3

2. 131 41 5 25 5,0 10

3. 147 69 13 49 3,8 15

3. negyed

1. 147 67 20 60 3,0 18

2. 199 73 10 28 2,8 24

3. 120 42 9 18 2,0 10

4. negyed

1. 132 6 - - - 2

2. 246 77 15 56 3,7 18

3. 149 49 9 21 2,3 12

Belváros
belsı k. 112 2 1 15 - -

külsı k. 93 1 - - - -

Várker. belsı k. 115 - - - - -

Ismeretl. 2 - - - -

Össz. 544 124 375 3,0 132

3. táblázat. Az összesített adótábla rovatainak gazdapolgárokra érvényes adatai, adókerületekként.

2008. LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / Sopron és térsége – Sopron és polgárai Tanulmányok
Tirnitz József emlékére / Németh Ildikó: Thoma n (Hans) Türck soproni disznópásztor
boszorkánypere, 1596179

170Németh Ildikó : Thoman (Hans) Türck soproni disznópásztor
boszorkánypere, 1596 179(179)

A soproni boszorkányperek több évszázados történetének egyik különösen szövevényes esete volt az
1590-es évek közepén Thoman Türck (egyes források szerint Hans Türck) városi disznópásztor
boszorkánypere. Az alábbiakban e per lefolyását kíséreljük meg fıbb vonalakban bemutatni.180(180) 

Az 1590-es évek elsı fele boszorkányperek tekintetében a ránk maradt források tanúsága szerint
meglehetısen mozgalmasan zajlott Sopronban. 1591-ben történt az az eset, amelyben a város
legprominensebb asszonyai kerültek boszorkány hírébe: a tanácsosok részére rendezett lakoma fızése
közben a tanácsosnék szóváltásba keveredtek, többeket is megvádoltak boszorkánysággal. A folyosói
perpatvarból éveken át tartó pereskedés lett, amelyben a feleségük képviseletében a férjek is aktívan


