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Wrchofsky Witwe Susanna, Tuchmachermeisterin

Wrchofsky Ferdinand, Wirt und Kaffeehausgerechtigkeitsinhaber

Wrchowßky Michael, Tuchmacher

Wrchowßky Tobias, Tuchmacher

Wunderlich Ludwig, Strumpfwirker

Wurster Christian, Schuster

Zauß Vinzenz, Hafner

Zepko Ignaz, Watte- und Stärkmacher

Zettwitz Karl, Fleischhauer

Zimmermann Samuel, Schlosser

Zobl Gottfried, Lohnkutscher

Zügn Ferdinand, Beigelbäcker.

Insgesamt sind es 394 Gewerbebetriebe. Nach den einzelnen Gewerbezweigen geordnet ergeben sich
folgende Zahlen: 4 Anstreicher, 4 Apotheker, 1 Badhausinhaber, 24 Bäcker, 1 Bandmacher, 4
Baumeister, 1 Beigelbäcker, 5 Bierwirte, 1 Branntweinschenker, 1 Bräumeister, 3 Buchbinder, 2
Buchdrucker, 6 Bürstenmacher, 1 Deckenmacher, 1 Drechsler, 1 Essig- und Branntweinerzeuger, 7
Fassbinder, 19 Fleischhauer, 7 Gastwirte, 1 Gelbgießer, 3 Glaser, 5 Gold- und Silberarbeiter, 5 Hafner,
3 Handschuhmacher, 2 Hutmacher, 6 Hufschmiede, 5 Kaffeehausinhaber, 2 Kammmacher, 2
Kappenmacher, 1 Käsemacher, 2 Käse- und Salamimacher, 2 Kepenekschneider, 1 Kettenschmied, 1
Korbmacher, 1 Kuchenbäcker, 3 Kupferschmiede, 2 Lackierer, 1 Landkutscher, 4 Lebzelter, 5 Lederer,
1 Likörerzeuger, 7 Lohnkutscher, 3 Mehlverschleißer, 2 Messerschmiede, 9 Müller, 1 Nadler, 1
Pflastermeister, 4 Rauchfangkehrer, 3 Riemer, 5 Sattler, 9 Schlosser, 2 Schmiede, 18 Schneider, 1
Schnüremacher, 3 Schönfärber, 9 Schuhmacher, 16 Schuster, 1 Seidenfärber, 9 Seifensieder, 4 Seiler,
9 Selcher, 5 Siebmacher, 6 Spengler, 2 Stärkemacher, 3 Steinmetzen, 1 Strumpfwirker, 1
Tabakhauptverleger, 1 Tabakverschleißer, 3 Tapezierer, 19 Tischler, 6 Traiteure, 3 Trödler, 8
Tuchmacher, 5 Uhrmacher, 2 Vergolder, 4 Wagner, 3 Wattemacher, 3 Weber, 1 Weißgerber, 4
Wundärzte, 1 Wurstmacher, 1 Zeugweber, 1 Zeugschmied, 1 Ziegeldecker, 5 Ziegeleiinhaber, 1
Zimmermaler, 4 Zimmermeister, 29 Zischmenmacher, 2 Zuckerbäcker.  
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192D. Szakács Anita : A soproni ispotály 16. század végi heti étrendje 222(222)

A közép- és kora újkori ispotálytörténet összetett, több szempontú kutatást kíván. Így pl. a
szegénygondozás és egészségügy feltárása mellett egyaránt vizsgálati szempontot jelent az intézmény
építéstörténete és elhelyezkedése a város topográfiájában, a mőködésére vonatkozó utasítások elemzése,
a mőködésével megbízott személyek életpályája, az ispotály gazdálkodása (gazdasági egység jellege),
valamint beágyazottsága a helyi társadalomba, kapcsolatrendszere, funkciói, illetve a konfesszionális
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kérdések.223(223) E vizsgálati szempontokat érvényesítve, a kora újkorra is kitekintve készült el a
középkori Magyarország ispotályainak (ispotály-hálózatának) legújabb összefoglalása, mely az
autentikus forrásfeltárás mellett a szakirodalmi eredményeket nemzetközi kontextusban ismerteti,
soproni adatokat is feldolgozva.224(224) 

Az alábbi kis forrásközlés a 16. századi soproni ispotály mőködtetésével kapcsolatban keletkezett
instrukciók egy speciális típusát hozza, ugyanis a Michael Mayer/Maier ispotálymesternek adott
utasítás egy heti étrendet rögzít. A kora újkori Sopron egészségügyének, szegénygondozásának már
eddig is nagyon sok intézményi, infrastrukturális vonatkozása került modern feldolgozásra.225(225) E
forrás az eddigi ismeretek bıvítésével bepillantást ad a kor táplálkozástörténetének egy kevéssé ismert
szegmensébe, adalékkal szolgál az ispotály mindennapi életének, mőködésének megismeréséhez. 

Az utasítást kapó Michael Mayer/Maier életútjáról jelenleg kevés adat ismert. Életútja, hivatali
pályaíve, vagyonszerzése további forráskutatást, feldolgozást kíván, hasonlóképpen elemzésre vár a
végrendelete alapján is sok elemében kirajzolódó kiterjedt társadalmi kapcsolatrendszere. Neve
1581-ben polgárként tőnik fel.226(226) A külsı tanács tagja, 1592-ben ispotálymester volt.227(227)

1596-ban, második házasságában végrendelkezett.228(228)

A datálatlan forrás, Michael Mayer ispotálymesternek szóló speciális instrukció tisztázati példányban
maradt fenn. A valószínősíthetıen a 16. század utolsó évtizedében 193készült, a hét napjainak
(vasárnaptól szombatig) napi két étkezését rögzítı instrukciónak ez az ún. alapszövege, ugyanis egy
egykorú, vagy közel egykorú „kéz” a heti étrendet kihúzásokkal és föléírásokkal kisebb részben
stilárisan, nagyobb részben tartalmilag átírta, illetve a végéhez az étkezésen túlmenı fürdıhasználatra
vonatkozó elıírásokat toldott be. A dokumentum rossz fizikai állapota, szükséges tisztítása,
restaurálása miatt ezúttal a forrás címében meghatározott Michael Mayernek szóló eredeti instrukció
szövegét, az ún. „alapszöveget” közlöm kiegészítések nélkül, abban a reményben, hogy a teljes körő
publikálást a részletes nyelvészeti, táplálkozástörténeti elemzésekkel, Mayer életútjának bıségesebb
adatolásával a jövıben elkészíthetem. Az instrukció alapszövegét minuszkuláris átírással írtam át, azt
Dominkovits Péterrel olvastam össze. 
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[Sopron], id ıpont feltüntetése nélkül 229(229)

Michael Mayer soproni ispotálymester instrukciója az ispotály heti étkezésérıl.

Verzeuchnuß des herrn Michell Ma˙ern jetziges spitl herrn instruction

Erstlichen. Am sontag zumb frw stuckh khrädt, vnnd fleisch vnnd einer jeden berschon ein pächer wein,
vnnd zur jaussen ein höffen bradtn.

Am monntag zum fruestuckh ein zwieffelsuben, vnnd zum abenndt, oder jaussen, ein rueben, schweine,
vnnd rinndt fleisch drunder.

Am er˙tag zumb fruestuckh ein rindtfleisch, vnnd zumb abendt zur jaussen arbeß pund schwe˙ne vnd
rindt fleisch drunder

Am mittwoch zum fruestuckh ein khlein prein, in einer millich oder sonsten, in einer supen vnnd zur
jaussen knöpfell oder wie manß haben khan.

Am pfingstag zum fruestuckh zwo richt khraudt vnnd fleisch vnnd zum jaussen ein pradtn, vnnd
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rueben.

Am fre˙tag zum fruestuckh ein guethe supen, vnnd zur jaussen fisch, oder härring, oder was man sonnst
haben mag, vnnd zwöspen, vnnd ein jeder perschon [!] ein pacherr wein.

Am sambstag zumb fruestuckh eingeseirdt rueben rindtfleisch vnnd schweines trundter, zur jaussen ein
ab arbeskhoch, oder was man haben khan.

Bedröffenndt was auß der maudt gföllt, es se˙ von genssen, khopaunnern, hiennern, oder wie es mag
namen haben, wierdt es gleich mit gekhocht, vnnd vnnder, die armen leidt außgetheillt. Deßgleih[en] 

Was die sauberkheydt der armen leidt betreffenndt, ist das selbige auch der khöchin befolchen. Nemlich
alle fierzöchen tag zu waschen vnnd was die sauberkheit der stuben vnnd andern gemachen seindt, das
ist auch ordenlich befolchen.  

SL: SVLt, Lad. LV. Fasc. 2. Nr. 67/40. 
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levele Gottlieb August Wimmerhez
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Gottlieb August Wimmer életútja 1849 nyaráig

A 1791. augusztus 20-án Bécsben született, a reformkorban, valamint az 1848/49. évi forradalom és
önvédelmi háború idején Vas megyében, illetıleg magyarországi evangélikus egyház életében
kiemelkedıen fontos szerepet játszott felsılövıi lelkész, Wimmer Gottlieb Ágoston – vagy ahogy
anyakönyvezték: Gottlieb August Wimmer – munkásságáról az elmúlt több mint 110 esztendı során
több kötet és sok tanulmány látott napvilágot, amelyek a fordulatokban és kalandokban bıvelkedı
életút csaknem minden szakaszát több-kevesebb alapossággal feltárták.230(230) Érdekességként említjük
ugyanakkor meg, hogy Wimmer irathagyatékának egy nem túl nagy, alig két levéltári doboz terjedelmő,
ám rendkívül adatgazdag és értékes részét a Burgenlandi Tartományi 195Levéltár ırzi,231(231) amelyet
azonban az eddigi kutatások csupán részlegesen hasznosítottak.

Az eddig megjelent publikációkból tudjuk, hogy nagyfelkészültségő és a felvilágosodás eszméire
igencsak fogékony evangélikus lelkész 1818-tól – leszámítva az 1833 és 1835 közötti két esztendıt –
harminc esztendın át Felsılövın teljesített szolgálatot, és három leánya – sorrendben Cornelia, Auguste
és Adelheid – érte meg a felnıttkort. A három évtized alatt Wimmer – miközben nem csak jól megtanult
magyarul, hanem ízig-vérig magyarrá is vált – lelkipásztori teendıinek ellátása mellett fontos
feladatának tekintette az iskolai oktatás és nevelés megszervezését. Ennek részeként ı alapította meg
Felsılövın az 1845-ben rendeltetésének átadott, késıbb gimnáziummal és reáliskolával kibıvült
evangélikus tanintézetet – amelynek létrehozásához IV. Frigyes Vilmos porosz király (1795–1861, ur.:


