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D. SZAKÁCS ANITA 
 

Az 1650-es évek pestisjárványai Sop-
ronban 

 
A 16–17. századi Sopron népesség alakulásában a pestis, más néven dögvész vagy fe-
kete halál szerepére – amely hazánkban a 18. század középsõ harmadáig pusztított és 
a 19. százas végéig gyógyíthatatlan betegségnek számított – mind a korábbi, mind a 
késõbbi történeti demográfiai vizsgálatok már felhívták a figyelmet. A 20. század ele-
jén a soproni származású demográfus, statisztikus Thirring Gusztáv Hans 
Tschany/Csányi János anyakönyvi adatokat is hozó krónikája alapján ismertette a vá-
ros 17. század végi demográfiai helyzetét, kísérelte meg a lakosságszám becslését. Így 
1678-ban 8500, majd a pestist követõen, 1679-ben, 6000 fõre becsülte Sopron lakossá-
gát. Számításai szerint 1678–1679 során a pestis következtében a lakosság közel 1/3-a 
(29,4 %) esett a járvány áldozatául.1 Egy nemzedékkel Thirring után 1970-es évek 
fordulóján, a társadalom- és várostörténész Granasztói György a járvány városi népes-
ségre gyakorolt hatásait a Payr krónika adataival érzékeltette (1600, 1644–1645 évek).2 

A kora újkori Sopron népességszámával foglalkozó eddigi kutatások, elemzések, 
már csak a vizsgált idõszak eltérõ forrásadottságai miatt is, különbözõ forrásbázison 
alapultak. Míg Thirring Gusztáv és Házi Jenõ a 17. század végétõl értékelhetõ mortali-
tási adatokat tartalmazó felekezeti anyakönyveket is felhasználták, Granasztói György 
a 16–17. századi adójegyzékek alapján számított, becsült adatokat.3 Ugyanakkor min-
den eddigi demográfiai kutatás felhívta a figyelmet a soproni városi krónikák halálo-
zási adataira, jelezve, hogy a különbözõ krónikák fontos információkat szolgáltatnak a 
lakosságot sújtó járványokról. Ugyanis e forrástípus majd mindegyik képviselõje – 
valószínûsíthetõen túlzó adatokkal – a pestisjárványok okozta helyi emberveszteségre 
is kitér. Amennyiben a soproni krónikák a város népességére vonatkozó megállapítá-
sát nézzük, úgy tûnik, hogy a pestisjárványok következtében a város lélekszáma csak 
lassan emelkedett. Az 1644–1645 közötti pestis a város mintegy 6000 fõnyi lakossága 
csaknem a felének az életét követelte. Az 1656. évi pestisnek 1700 ember esett áldo-
zatul, míg 1679-ben a pestis a 8500 fõs lakosságból 2500 áldozatot szedett. A lakosság 
lélekszáma az 1714-es pestist követõen 1720-ban is még csak 5500 körül mozgott.4 A 
mortalitás behatóbb, analitikus vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a krónikák olykor 
mechanikusan számolt adatai (pl. Payr, Wischy, Petz, Csányi) helyett, a meglévõ 
forráslehetõségek (felekezeti anyakönyvek) függvényében készüljenek számítások a 
pestisjárványok népességapasztó hatásáról. 

Sopron kora újkori katolikus egyháztörténete hasonlóképpen a tárgyidõszak kró-
nikáit is felhasználva ír az egyházi életet, szolgálatot is befolyásoló járványokról. Így 
                                                        
1 Thirring Gusztáv: Sopron népességének fejlődése és összetétele. Budapest, 1931. (Thirring 1931.) 9., 20. (Klny. Városi Szemle) 
Minthogy a természetes mortalitás nagysága, tendenciái nem ismertek, a kiváló statisztikus, demográfus adatai túlzóak. Az egykorú 
felekezeti anyakönyveken nyugvó demográfiai alapkutatások szükségesek. 
2 Granasztói György: Becslés Sopron XVI–XVII. századi lélekszámára. Történelmi Szemle 13 (1970), 275-324. 
3 Thirring 1931., Házi Jenő: A legrégibb soproni felekezeti anyakönyvek statisztikai táblázatai (1624–1760) Soproni Szemle 20 
(1966), 225-235. A demográfiai adatok összesítése: Sopron. Magyar várostörténeti atlasz; 1.) Összeállította: Jankó Ferenc – Kücsán 
József – Szende Katalin, Dávid Ferenc – Goda Károly – Kiss Melinda közreműködésével. Sopron, 2010. 64. 
4 Mollay Károly: Sopron vármegye vázlatos története in: Sopron és környéke műemlékei. 2. jav. bőv. kiadás. Főszerk. Dercsényi Dezső 
– Csatkai Endre. Budapest, 1956. 77. (A munkában alapvetően Thirring Gusztáv adatai kerültek átvételre.) 
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az 1644–1645-ös pestis esetén nem csak a Wischy-krónika alapján közöl halálozási 
adatot, de külön megemlékezik a hívek gyógyításában közremûködõ és a járványban 
elhunyt Csehi (Chehovius) István városplébánosról, hûséges káplánjáról, Chapó 
Györgyrõl, miképpen kitér a járvány miatt a vásárok helyének megváltoztatására vo-
natkozó városi szabályozásra, a körmenetek rendjének módosítására.5  

A városi regisztraturához csak közvetetten tartozó városvezetõi könyvek, pl. a 17. 
század elsõ éveibõl Fatiga, a század derekáról Bernat Lochner, illetve a 18. század elsõ 
felébõl Johann Wohlmuth nevéhez fûzõdõ kötetek (amelyek egyaránt lehetnek 
iratgyûjtemények, feljegyzések, diáriumok), szintén fontos adatokat tartalmaznak a 
járványokkal kapcsolatban. A következõkben az oszmán fenyegetettség mellett fele-
kezeti konfliktusokkal, rendi felkelésekkel, mozgalmakkal sújtott 17. századból a 
harmincéves háborút követõ idõszak, az 1650-es évek pestisjárványaira térnék ki rész-
letesebben; döntõen Sopron város tanácsülési jegyzõkönyveinek bejegyzéseit és 
Lochner Bernát kortanú feljegyzéseit felhasználva e rekonstrukcióhoz.6  

Három járványmentes évet követõen a pestis 1654-ben ütötte fel ismételten a fejét 
Sopronban. Ez évet megelõzõen a tanács – több-kevesebb sikerrel – már korábban is 
kísérletet tett a városi köztisztaság javítására, miképpen olyan megelõzõ intézkedés-
sel mint a járványorvos alkalmazása, szintén a járványok megjelenését, terjedését 
akarta visszaszorítani. A köztisztasági rendelkezések évrõl-évre történõ megismétlése 
joggal megkérdõjelezi a korábbi határozatok hatékonyságát. 1652. június 17-én a kö-
zösség a tanácshoz fordult azzal a kéréssel, hogy a tanács alkalmazzon egy orvost és 
egy borbélyt, akik a vészterhes idõkben is a közösség rendelkezésére állnak.7 Miután 
döntés ez ügyben nem született, 1652. augusztusában a város közössége ismételten a 
tanácshoz fordult az új orvosi állás betöltése végett. Az újonnan alkalmazásra kerülõ 
orvos Scharlapauer doktor mellett látta volna el feladatát, aki az eddigi munkáját a 
tanács teljes megelégedésére végezte. A közösség kérése ellenére azonban az új orvos 
alkalmazásának a kérdése még 1652. szeptemberében sem oldódott meg.8 A tanácsnak 
az orvos mellett folyamatos munkát adott az utcán szabadon szaladgáló sertések prob-
lémája is. Már az 1652 augusztusi ülés napirendjén szerepelt ez a kérdés, és bár a ta-
nács felszólította a lakosságot, hogy ki-ki tartsa a sertését a saját háza táján belül,9 
mindez csekély eredménnyel járhatott, az 1653. március 25-i tanácsülésben újból 
megfogalmazták ezt az elvárást.10 1653. július 23-án a sertések okozta bûz és fertõzés 
veszélyeit felismerve a tanács súlyosabb köztisztasági szabályozást helyezett kilátásba. 
Azt fontolgatta, hogy a sertéseket ne csak az utcáról, hanem a városból is távolítsák 
el.11  

                                                        
5 Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Sopron, 1939. (Győregyházmegye múltjából; IV/2.) 181-182.  
6 Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (GYMSM SL) Sopron Város Levéltára (SVL) IV. A. 
1021. Lochner Bernát feljegyzési könyve 1656–1659. (=Lochner fjkv.) Lochner János Bernátról: Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 
1535–1848. Budapest, 1982. (Házi 1982.) Nr. 7472. 
7 MNL GyMSM SL SVL IV. A. 1003. Sopron város tanácsülési jegyzőkönyvei (=Tjkv.) 1652:141. 
8 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1652:264. 
9 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1652:201. 
10 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1652:380-381. 
11 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1652:482. 
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1654 nyara hosszú, aszályos idõt hozott magával.12 Minthogy magyar területen már 
mutatkoztak a járvány jelei, 1654. június 24-én a tanács határozatban kötelezte polgá-
rait, ki-ki bejelentési kötelezettséggel rendelkezzék a’ felõl, hogy jobbágya az ún. ma-
gyar területre hová megy aratni.13 A Petz krónika tanúsága szerint 1654-ben a pestis 
már a környék falvait fenyegette, így az Erzsébet-napi vásárt november 19-én a Pócsi 
kapun kívül tartották meg.14 Míg a Petz Dánielnek tulajdonított krónika 1654-ben 
számszerûsítés nélkül sok halottról tesz említést, az elhunytak számát Tschányi János 
krónikája 445 fõben adja meg.15  

1655-ben a járvány terjedése a tanácsot újabb intézkedések meghozatalára kény-
szerítette. 1655. április 14-én a tanács felhívást intézett a város lakóihoz: a terjedõ jár-
ványveszélyre tekintettel házaikat fokozott mértékben tartsák tisztán.16 A június 21-i 
tanácsülés megállapítása szerint a járvány már nemcsak magyar földön, hanem Auszt-
riában is felütötte a fejét. Így minden polgártárs tartsa számon idegenbe, aratásra tá-
vozott jobbágyát, illetve jelentse,17 a külsõ tanács pedig listázza õket, és amikor 
hazatérnek az aratásból, egy darabig ne engedjék be õket a városba, hanem a város fa-
lain kívül tartóztassák fel és helyezzék õket karanténba.18 A város óvintézkedései elle-
nére azonban a járvány elterjedése Sopronban sem volt már megállítható. Az elhuny-
tak száma az elõzõ esztendõhöz képest emelkedõ tendenciát mutatott, elérte a 730 
fõt.19  

Az 1656-os év történéseit Lochner Bernát ügyvéd, belsõ tanácsos feljegyzései egé-
szítik ki.20 A tanácsülések belsõ rendtartásra vonatkozó száraz határozatai helyett e 
forrás a járvány sújtotta város hétköznapjait emberközelbõl, a kortárs perspektívájá-
ból mutatja be. 1656 januárjában már-már úgy tûnt, hogy a pestist sikerült megfé-
kezni. A Háromkirályok napját követõ vasárnap a tanács hálaadó mise keretében rótta 
le tiszteletét Isten színe elõtt, hálát adva a járvány megszûnéséért, majd kihirdette az 
iskolák megnyitását.21 A járványmentes idõszak azonban csak átmeneti volt. Lochner 
április 3-i feljegyzése alapján az 1656-os pestis kitörése pontosan lokalizálható: az a 
külvárosban, a Balfi utcai Schildberger házban ütötte fel ismételten a fejét, egy asz-
szony halálát követelve.22 Az elhunyt asszony férje a kórházba szállítását követõen 
ugyancsak rövid idõn belül elhunyt a pestis következtében. Bár a házat zár alá helyez-
ték, Lochner feljegyzése szerint ez az este egy következõ, nagy számú áldozatot 
követelõ pestisjárvány nyitánya lett. A forrás alapján a pestis elterjedésének útvonala, 
térbelisége is kirajzolódik. Júniusban és júliusban további személyek estek a külvá-
rosban a pestis áldozatául. Így a Rózsa utcában Hoffelein cipész házában, valamint a 
Steinbrecher-házban a cselédség fertõzõdött meg és halt meg e járványban. A Rózsa 
                                                        
12 Heimler Károly: Payr György és Payr Mihály krónikája 1584–1700. Sopron, 1942. (Heimler – Payr 1942.) 46. 
13 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1654:127. 
14 MNL GyMSM SL XV. 5. Petz Dániel krónikája, 169. 
15 Heimler – Payr 1942. 47. 
16 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1655:239, 240. 
17 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1655:272. 
18 MNL GyMSM SL, SVL, Tjkv. 1655:273. 
19 Heimler – Payr 1942. 49. 
20 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv.  
21 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 1-2.  
22 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 19. 
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utcából a Halász utcára terjedt át a fertõzés, majd a belvárosra, a Pékek utcájára,23 és a 
Hátulsó utcára.24 Mindeközben a járvány a régióban, Bécsújhelyen (Wiener Neustadt, 
A) és Esterházy Pál lánzsér-lakompaki uradalmához tartozó Nyéken (Neckenmarkt, A) 
is terjedõben volt. A nyári szárazság és hõség alatt a pestis tovább szedte áldozatait 
Sopronban. Lochner leírása szerint 1656 júliusára mintegy 15-16 soproni házban 
ütötte fel a fejét a pestis. A szomszédos fõúr, gróf Nádasdy Ferenc, a városi tanácshoz 
intézett júliusi levelében a tanács szemére hányta a vesztegzár felállításának az elodá-
zását, továbbá kifogásolta, hogy a város a pestissel fertõzött területekrõl, többek kö-
zött Bécsújhelyrõl, Nyékrõl is szabad bebocsátást engedett. Figyelmeztette a tanácsot, 
hogy a fertõzött házakat helyezze vesztegzár alá, továbbá a gyanús elemeket ne en-
gedje be a város területére, valamint a helyi kereskedõknek tiltsa meg a külsõ vásárok 
látogatását.25 Augusztus 9-én már a város tanácsa is a járvány terjedését említette ta-
nácsülési bejegyzésében, amit az általános felfogás szerint Isten büntetésének tulaj-
donított.26 Az ülés során a város vezetése felszólította a kirendelt felügyelõket, hogy 
az ispotályban munkájukat a legjobb tudásuk szerint lássák el. A tanács a továbbiak-
ban megfontolás tárgyává tette, hogy meghatározott kutak mentén ne állítsanak-e fel 
kunyhókat, ahová az urak, illetve polgárok szolgálói vissza tudnak húzódni. A rendel-
kezés szerint a fertõzõ betegeket szigorúan el kell különíteni az egészségesektõl, 
elõbbiek tartózkodjanak a templomok és az istentiszteletek látogatásától. A tanács in-
tézkedései azonban Lochner Bernát augusztus 6. bejegyzésének tanúvallomása szerint 
eléggé megkésettnek tûnnek. Lochner nyíltan arról ír feljegyzési könyvében, hogy 
adott idõben a pestis már annyira elterjedt a városban és a környéken, hogy míg 
azelõtt naponta 8-10 személy várt bebocsátásra, most naponta 14 érkezik, akik közül 
sokan rövid idõben belül jobb létre szenderülnek. A járvány terjedésével párhuzamo-
san megindult egy menekülthullám a városból a szomszédos települések irányába. Ki-
ki a maga hozzátartozóját a fertõzéstõl féltve menekítette ki, így maga Lochner is 
gyermekeit Lépesfalván (Loipersbach, A) helyezte biztonságba. Augusztus 1-jével be-
zárásra kerültek a város iskolái is. Mivel az ispotályban a részeges majorosné miatt a 
körülmények nem voltak éppen ideálisak, a szükséges felügyelet megszervezésére a 
két korábbi ispotályfelügyelõ mellé további felügyelõket rendelt ki a város, a majorost 
pedig további kereset-kiegészítéssel arra akarta ösztönözni, hogy hagyjon fel a halot-
tak szállításával és maradjon a betegek mellett a kórházban. A betegek elkülönítésére 
a Hosszú soron,27 távol az üzletektõl, faviskókat állítottak fel.  

A városi orvost felhatalmazták a belsõ kúrák megkezdésére, ámbár sajnálatos mó-
don az orvos, Johann Philipp Persius, október 11-én a betegekkel való szoros érintke-
zés következtében maga is a pestis áldozatául esett. Persius doktor munkáját Philipp 
Schlattner borbély segítette a vészterhes idõkben.28 A város elöljárósága felhívta to-
vábbá a gyógyszerészek figyelmét, csökkentsék áraikat a szegényebb betegek érdeké-

                                                        
23 A Pékek utcája a mai Templom utcának felel meg. Csatkai Endre: A soproni utcanevek történetéhez. Soproni Szemle 1. (1937) 1-
2. sz. ( = Csatkai 1937.), 66. 
24 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 45, 52. 
25 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 54-55. 
26 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1656:487. 
27 Ma Rákóczi utca. L.: Csatkai 1937. 
28 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1656:488. 
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ben, a betegeket pedig ismételten felszólították a templomlátogatás mellõzésére, és 
számukra az ispotály templomát jelölték ki imádkozásra, lelki üdvükért.29 Minden 
óvintézkedés ellenére azonban augusztus során egy-egy nap 21-23-an haltak meg.30 
Augusztus 25-én Bécs város tanácsa levélben felszólítást intézett Sopron város taná-
csához, hogy a lakosságot a terjedõ pestisjárvány miatt figyelmeztesse arra, tartóz-
kodjon a Bécsbe történõ utazástól, illetve küldemények küldésétõl. A tanács Bécs vá-
rosa kérésének eleget téve a parancsot a szószékrõl kihirdette, a parancs megszegõivel 
szemben pedig testi, illetve halálbüntetést helyezett kilátásba.31 Mindezek ellenére 
augusztus végére elõfordult, hogy egy-egy napon mintegy 36 ember halt meg. Az egész 
hónapra számítva az áldozatok száma elérte a 347 fõt,32 sõt szeptemberben ez a szám 
már 529-et tett ki.33 Georg Lorenz Porzmayr belsõ tanácsos ugyancsak a pestis áldozata 
lett szeptemberben Bánfalván, ahová a pestissel megfertõzõdött jobbágya elõl néhány 
nappal menekült. Holttestét hazaszállítását követõen a belsõ és a külsõ tanács tagjai-
nak részvétele mellett, nagy tömeg kíséretében helyezték örök nyugalomra.34 Ok-
tóberben a pestis ellenére is a jó minõségû soproni borért sziléziai kereskedõk érkez-
tek Sopronba, magukra vállalva a fertõzés minden veszélyét.35  

Október végére a járvány erõssége tompulni látszott. A napi 18-20 pestises áldozat 
száma 4-re csökkent, majd a halottak száma ismét emelkedõ tendenciát mutatott. 
Napi átlagban 16, 17, 18 magasabb társadalmi rangú személy hunyt el a pestis követ-
keztében. Majd a hónap végével ez a tendencia ismét ellentétébe csapott át, és no-
vember elejére az áldozatok száma már napi 2-2 elhunytra mérséklõdött.36 Az elhuny-
tak számát októberre Lochner 369-re taksálta.37 Ugyanakkor némi ellentmondás 
látszódik a tanács és Lochner feljegyzései között. A tanács már szeptember 13-án az 
áldozatok számának a csökkenésérõl számol be, bár figyelmezteti a lakosságot, hogy a 
járvány újbóli fellángolásának az elkerülésére senki se költözzön be, illetve vissza a 
járványtól fertõzött házába, lakásába.38 A lakások és házak fertõtlenítésére ugyanakkor 
nagy figyelmet szentelt a város vezetése, és amennyiben a lakás-, vagy háztulajdonos a 
felszólításnak büntetés terhe mellett nem tett eleget, úgy az erre kijelölt személyzet-
tel a tulajdonos költségére azt elvégeztették.39 December során többen is, akik 
családjukat a pestis elõl Lépesfalvára menekítették, szeretteiket hazahozták. Így töb-
bek között maga Lochner is visszatért. Az õ családja augusztus 8-tól, azaz 17 héten át 
tartózkodott Lépesfalván.40 A pestis visszaszorulásával a tanács a lelkészekkel egyetér-
tésben határozatban rendelte el, hogy a halottakat énekkíséret nélkül, késõ este, vagy 
a kora hajnali órákban kell utolsó útjukra kísérni. Amennyiben valaki ünnepnapon 

                                                        
29 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 59-60. 
30 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 61. 
31 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 62. 
32 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 62. 
33 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 63. 
34 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 65-66. Portzmayr személyére: Házi 1982. Nr. 1443. 
35 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 66. 
36 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 67. 
37 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 67. 
38 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1656:502. 
39 MNL GyMSM SL SVL Tjkv. 1656:503. 
40 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 70. 
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halna meg, úgy csak az ünnepeket követõen kerülhetne elhantolásra. Bécset levélben 
értesítették a helyzet normalizálódásáról, egyben engedélyt kértek, hogy mindenki 
szabad bebocsátást nyerjen e városba. Minthogy több halálesetet is arra lehetett visz-
szavezetni, hogy a fertõzött házakat nem fertõtlenítették kellõen, ezért Lochner el-
mondása szerint is 10 tallér pénzbüntetés kilátásba helyezésével meghagyták a pol-
gárságnak a házak fertõtlenítését, illetve ennek nem teljesítése esetén a fertõtlenítést 
a tulajdonos költségére az ezzel megbízott személyzettel végrehajtatták.41 Advent 
utolsó vasárnapján hálaadó szentmisével ünnepelte meg a város a pestis visszaszorí-
tását.42 Az evangélikus egyházközség bejegyzése szerint 1656-ban 1715 személy hunyt 
el, többségük a pestis következtében.43 1657. januárja során a pestis miatt bezárt 
iskolákat ismét kinyitották.44 Minden óvintézkedés ellenére a pestis nagy pusztítást 
okozott a városban, áldozatainak száma a Payr krónika szerint elérte az 1415 fõt.45 

A kedvezõ forrásadottságoknak köszönhetõen, különbözõ forrástípusok segítségé-
vel nyomon kísérhetjük a pestisjárvány kitörését, városi térben történõ terjedését, a 
városi hatóságnak a járvány megállítására tett intézkedéseit, a védekezõ mechanizmu-
sokat mind a város, mind a polgárság részérõl, a katasztrófának a városi polgárok 
mindennapjaira tett hatását, valamint a fertõzött regionális viszonyrendszerét. Ese-
tünkben egy speciális narratív forrás, Lochner Bernát feljegyzési könyve alapján a ha-
lálozási anyakönyvek elõtti idõszakból részletes adatokat kaphatunk az elhalálozásról, 
a városi társadalom a betegséghez, halálhoz való viszonyáról, a katasztrófa emberi ol-
dalairól is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
41 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 71. 
42 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 74. 
43 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 74. 
44 MNL GyMSM SL SVL Lochner fjkv. 77. 
45 Heimler – Payr 1942. 49. 

 
 


