
63 MŰHELY

műhely
Dávidházy isTván                    házi	Jenő	okmánytárának	hadtörténeti	 

           adatai1

Sopron középkori történetének magyarországi viszonylatban egyedülálló gazdagságú 
forrása a városi levéltár korabeli okleveles anyaga, amelynek felhasználását az egykori 
főlevéltáros, Házi Jenő tizenhárom kötetet kitevő, Sopron szabad királyi város története 
című műve könnyíti meg.2 Ebben betűhíven olvashatók az egyes oklevelek, a tartalom-
jegyzékek pedig kimerítően ismertetik az egyes oklevelek tárgyát. Ennek a tizenhárom 
kötetnek az áttanulmányozása alapján gyűjtöttem ki az anyag hadtörténeti vonatkozású 
részeit.3 

Mivel a tárgyat az általános történelmi összefüggésektől nem lehet elkülöníteni, 
a főbb vonásokat az alábbiakban vázolom. A város határszéli fekvése, a környék egyes 
uradalmainak, sőt egy időben magának Sopronnak is az elzálogosítása zavaros hatalmi 
viszonyokat eredményezett, amelyeket egyes helyi potentátok anyagi érdekeik érvénye-
sítéséért még inkább kihasználtak. Tetézte a helyzet bonyolultságát a több évtizeden át 
fennálló huszita veszély is. Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy a tárgyalt 
korszakot, a középkor végét, többek között Sopronnak a polgárai biztonságának fenntar-
tására tett erőfeszítései jellemzik.

Az adatokat hat témakörben csoportosítottam. Ezek: 1. a városi erődítés, 2. a fegyver 
és lőszer, 3. az ellenség, 4. a zsoldosok, 5. a helyőrség, 6. a polgári erő.

A városi erődítés, 1427–1538

1427-ben a kőművesek három és fél hónapi munkát végeztek a várárokban, 1440-ben a 
falszorosban (Zwinger) torlaszokat(?) (Hirnwehr)4 készítettek és a falakon féltornyokat 

1   A Soproni Szemle szerkesztősége e cikk közlésével köszönti a 93. évében járó Dávidházy Istvánt, aki 
több, mint 60 éve, 1955-ben adta közre folyóiratunkban első közleményét (Dávidházy István: A soproni és 
ebenfurti posztós céh kallózási szerződése 1811-ből. Soproni Szemle 9 (1955), 129–130.) További szellemi 
frissességben eltöltött éveket kívánunk kedves szerzőnknek! (A Szerk.)
2   Sopron szabad királyi város története. Oklevelek I/1–II/6. Közli Házi Jenő. Sopron, 1921–1943.
3   A nagyszámú lábjegyzet elkerülése érdekében a hivatkozások magában a szövegben találhatók a következő 
módon: II/5. 22. = Házi II. rész 5. kötet 22. oldal.
4   A magyar szövegben „torlasznak” nevezett Hirnwehr egyértelmű fogalmi meghatározására sem a 
megkérdezett magyar, sem a külföldi nyelvész és építészettörténész szakértők nem vállalkoztak. Oswald 
Moser 1440-41 évi számadáskönyvéből (II/3. 180–181.) kiderül, hogy a Hirnwehrek építése egy évet vett 
igénybe, és jelentős munkaerőt, köztük bécsi kőműveseket és ácsokat is foglalkoztatott. A szöveg három 
helyszínt tüntet fel: 1. bey dem vordern Tor, 2. im churzenn graben, 3. in dem mittern statgraben. Ezek 
alapján esetleg feltételezhető, hogy a Sopron várostörténeti atlasz (Jankó Ferenc–Kücsán József–Szende 
Katalin: Sopron. Magyar várostörténeti atlasz I. Sopron, 2010.) C.2.1. tábláján közölt alaprajz az 1. 
Hirnwehrt, a C.2.2. táblán közölt rajz a 2. Hirnwehrt ábrázolja. 
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(Halbturn) falaztak (II/3. 229-321.). Ugyanebben az évben Erzsébet királyné megen-
gedi, hogy a zsidók házait négy kivételével adják oda azoknak a polgároknak, akiknek 
a házait védelmi célokból lebontották (I/3. 207). 1447-ben a Sopront zálogjogon bíró 
IV. Frigyes római király felszólítja a soproniakat, hogy az alsó falszorosban megkezdett 
torlasz építését fejezzék be (I/3. 268.). A zálogból való kiváltást követően Mátyás király 
meghagyja Sopron városának a falak kijavítását (I/5. 141.). Ebben az időben történik 
Macskakő várának a lerombolása is. A tornyok lebontásáért a városi kőművesek 1 font-
dénár borravalót kaptak (II/4. 241.). A lebontás olyan jól sikerült, hogy az ominózus 
erődre (fortalicium circa Cocznstein) ma csak egy dűlőnév utal, pontos helyét eddig még 
nem sikerült megállapítani. 1469-ben királyi rendeletre a vámjövedelemből évente 150 
forintot kell a városfalak és a tornyok építésére fordítani (I/5. 288.). Ugyanebből a célból, 
1477-ből és 1483-ból is van királyi rendelkezés. Az 1477-es rendelet azzal az utasítás-
sal is kibővül, hogy a város lakói lássák el magukat elegendő élelemmel (I/5. 352., I/6. 
16–17.). Ehhez tudnunk kell, hogy ebben a korban a várostromok legbeváltabb eszköze 
a kiéheztetés volt.

II. Ulászló 1496-ban megengedi, hogy a soproniak az általuk fizetendő harmincadot 
két éven át erődítésre fordítsák (I/6. 144–145.), 1507-ben és 1510-ben három, illetve 
két évre ugyanebből a célból a rendkívüli adó fizetése alól kap a város felmentést (I/6. 
255–256.).

A török veszély közeledtével 1524-ben a közgyűlés határozatot hoz, hogy évente 100 
forintot kell a városfalak és a várárkok karbantartására fordítani (II/2. 195.). II. Lajos 
1525-ben a falak megerősítése céljából egy évi adómentességet engedélyez Sopronnak. 
Végül egy érdekes adat 1538-ból. A közgyűlés határozata alapján a városfalakon levő ajtó-
kat és ablakokat vasrácsokkal kell ellátni (II/2. 261.).

Fegyver és lőszer, 1400–1538
Az első fegyverre vonatkozó 1400. évi adatból egy, az udvarmesternek ajándékozott 
számszeríj árát, 12 solidust tudjuk meg, amit Hans íjkészítőnek fizettek ki (II/2. 294.). 
Az 1404-ben Pozsonyban ajándékba adott számszeríjjak 2,5 fontdénárba, illetve 1,5 font-
dénárba kerültek (II/2. 297.). Ezek az árak dénárra átszámítva a következők: 1,5 fontdé-
nár = 12 solidus = 360 dénár; 2,5 fontdénár = 600 dénár. Lőfegyverről először 1404-ben 
történik említés, ha a „schieszevg” szó alatt puskaporral működő lőfegyvert értünk (II/2. 
296–297.). Kézi lőfegyverről 1427-ben esik szó, méghozzá Oswald fegyvermesterrel 
(püchsenmaister) kapcsolatban, aki a tanácsurak fegyverzetének karbantartását is végzi 
(II/2. 377.). Ugyanaz az Oswald a tanácsurak részére 10 solidusért kézi lőfegyvereket 
(hantpuchsen) rendelt és ezeket az alsó ausztriai Pistlingből hozta el (II/2. 381). Az újon-
nan megjelenő lőfegyverek mellett a számszeríj megtartotta reprezentatív jellegét. Erről 
tanúskodik egy szintén 1427-es adat, amely szerint a város a nádort egy, 2 aranyforin-
tot érő számszeríjjal ajándékozta meg (II/2. 381). A lőfegyverek beszerzése tovább folyt 
ebben az évben is. 10,5 aranyforintért újabb 21 kézi lőfegyvert rendeltek a pottensteini 
(Alsó-Ausztria) Michel puskaművestől (puegssenmaister), amelyeket az négy hónap múl-
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va le is szállított (II/2. 383.). Feltételezhetően ágyúról volt szó, amikor 60 dénárt fizet-
tek Erhart ónöntőnek azért, hogy a Halász kapu előtt a nagy lőfegyvereket (die grossen 
puchsen) belőtte 1433 júliusában (II/3. 5.). Ezt támasztják alá azok a további, 1432-ből 
származó adatok, amelyek szerint két mázsa ólmot vásároltak, és az említett nagy lőfegy-
verhez kerekeket és lövegtalpat (gestell) készíttettek (II/3. 8–9.). 

Ugyanezekben a feljegyzésekben említés történik salétrom és kén vásárlásáról is, 
ami a soproni puskaporgyártás első bizonyítéka. Ebben az évben további kézi lőfegyve-
reket vásároltak 50, illetve 60 dénár darabonkénti áron, az utóbbiakat egy Gengler nevű 
neunkircheni (Alsó-Ausztria) kovácstól. Puskaporgyártáshoz hársfából készült faszenet 
használtak (1439, II/3. 159.). A puskaport Erhart ónöntő és Larenz Cham készítették a 
városházán 1439. november 11. és 1440. február 7. között, fejenként 5 solidus heti bé-
rért (II/3. 181.). A lőfegyverekhez a feljegyzések szerint vas- és kőgolyókat használtak. 
Az előbbiért a kovácsnak, az utóbbiért a kőműveseknek fizettek. 1441-ben Pielacher 
trautmannsdorfi (Alsó-Ausztria) kapitánytól 3 ágyút vásárol a város 39 aranyforintért 
és 1,5 font 17 dénárért (II/3. 256.). Ezek a feljegyzés szerint rézből (chufrein) készültek, 
lövegtalpat és kerekeket Sopronban készítettek hozzájuk. Említést érdemel, hogy ezen 
ágyúk közül kettőt „törraspuchsen”-nek jelölnek meg. A szótörténeti szótár szerint a ma-
gyar tarack elnevezés, amivel a későbbiek folyamán még találkozni fogunk, ebből a szóból 
származik. 

Szintén az 1441-es évre esik egy lőporfajta megnevezésének az első előfordulása is. 
A „zuntpuluer” (gyújtólőpor) névvel valószínűleg azt a lőporfajtát jelölték meg, amelyik-
kel a lőfegyverek lőportöltetét begyújtották (II/3. 252.). A város 1440. április 28-tól szá-
mított egy évig két fegyvermestert alkalmaz, heti zsoldjuk 1 fontdénár, azaz 240 dénár. 
Összehasonlításképpen ebben az évben az ács és a kőműves napszám 20, a malterkeverő 
12, a női segédmunkás 8 dénár volt. A tarackokhoz való ágyúgolyó 1453-ban 3 dénárba 
került (II/3. 400.). Egy új lőfegyverfajtáról esik szó 1453-ban azzal kapcsolatban, hogy 
Niclas fegyvermester két fúrót vásárolt a „viertailpuxen” nevű fegyverfajtához, ami egy 
olyan ágyú volt, amelyik negyedmázsás golyók kilövésére volt alkalmas (II/3. 401.). 

Az íjkészítők számszeríjjal történő adózását említik az 1458., 1459., 1461. és az 1489. 
évek adójegyzékeiben. Eberhart festő 1464-ben egy pajzzsal (tatschen, II/4. 230.), 1466-
ban és 1468-ban egy másfajta pajzzsal (pauesen, II/4. 281) adózott. Hasonlóképpen adó-
zott 1489-ben Hans és Jobst festő is (II/4. 408–409.). Hogy a lőfegyverek megjelenése 
nem járt együtt az íjnak mint fegyvernek az eltűnésével, mutatja az, hogy 1454 és 1489 
között 13 íjgyártó (pogner) működött Sopronban (II/4. 437.).

Sopron városa 1466-ban lőfegyvereket (puxen) és golyókat szállított Pozsonyba. A 
golyókat André és Wolfgang kovácsok készítették el. 500 golyó ára 11 solidus dénárt tett 
ki, azaz egy golyó ára 2/3 dénár volt (II/4. 266.).

A török elleni hadjárathoz a városok segítségére is szükség volt. Ebből a célból 1475-
ben Mátyás király egy ágyút kért Sopron városától azzal az ígérettel, hogy meg fogja fi-
zetni (I/5. 338.). Azt, hogy a puskaporgyártáshoz szükséges salétromot is Sopronban 
állították elő, egy 1486-os adásvételi szerződés bizonyítja, amelyben egy a Mészárosok 
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utcájában (ma: Templom utca) fekvő háznak helyét a salétromkészítő vagy -tároló kuny-
hóhoz (saliterhütten) viszonyítva határozzák meg. Mátyás király 1487-ben ausztriai had-
járatához puskapor szállítása céljából két kocsi kirendelését kéri azzal az ígérettel, hogy 
fizetni majd a győri püspök fog (I/6. 48.).

II. Ulászló 1490-ben 10 szakállas puskát (hakenpüxen) és két mázsa puskaport kért 
kölcsön a Potoczky és Sigmund Seidlitz kapitányai számára (I/6. 80.). 1496-ban a köz-
gyűlés javasolja, hogy a békére való tekintettel a fegyvermestert bocsássák el a város szol-
gálatából és a fegyverek karbantartását bízzák adómentesség fejében az ónöntőre (II/2. 
183.). 1514-ben az ács a szakállas puskákhoz bakokat készített, a fegyvermester pedig a 
várárokban elhelyezett lövegeket (geschütz) gondozta (II/5. 225.). Ezzel egy időben esik 
először szó a városi fegyvertárról (zeughaws, II/5. 240.). Castulus Zierler Pozsonyból át-
települt puskaporgyártó 1521 és 1524 közötti éves elszámolásából megtudjuk, hogy éves 
járandósága 16 fontdénár és 16 fuvar fa, hadba szállás esetén a szokásos hadizsold volt. 
Készített a szakállas puskákhoz 9 mázsa 45 font, a kézi puskákhoz 1 mázsa 5 font lőport. 
A puskapormalom javítására elszámolt költségei a malom létét bizonyítják (II/5. 285–
288.). Az a ferences barátok tulajdonában lévő malom az Ikván a Kőkapu közelében volt.

1524-ben II. Lajos király követe útján kért egy ágyút a várostól, amit a fegyvermester 
egy segéddel és egy fuvarossal szállított Budára. A város ebben az évben néhány alabárdot 
(hellmpart) is vásárolt (II/5. 226.). A török veszély közeledtére mutat, hogy ugyanebben 
az évben II. Lajos hadiszerek készítésének a költségeire a várostól 5 márka ezüstöt kér 
(I/7. 80–81.). A polgárok fegyverrel való ellátottságára utal egy pékmester 1523-ban kelt 
végrendelete, amelyben a teljes páncélját, puskáját és egyéb fegyverzetét tőre (tyglytz) 
és lovassági kardja kivételével a Szent Sebestyén kápolnára hagyta. A tőr és a kard egy 
polgártársáé lett (II/1. 400.). 

1525-ben II. Lajos egy mezei ágyút (unum ingenium bonum campestre ordinare), 50 
golyót, kocsit és ágyúmestert (magister bombardarius) valamint 2 mázsa lőport kért a vá-
rostól (I/7. 141.). 1526. június 1-én már arról küld értesítést a király, hogy a török meg-
indult az ország ellen és megparancsolja, hogy 100 gyalogost és két tarackot a szükséges 
lőporral július 2-ig küldjenek Tolnára (centum pedites cum duobus ingeniis bellicis videlicet 
tharazk, I/7. 186–188.). A Mohács utáni helyzetet jellemzi, hogy I. Ferdinánd, aki ekkor 
hadban állt Szapolyai Jánossal, 1529-ben megparancsolja a városnak, hogy hadiszerek 
szállítása céljából 12 erős lovat tartson készenlétben (I/7. 367–368.).

Az 1532-es közgyűlés jegyzőkönyvében arról olvashatunk, hogy felszólítják a ta-
nácsot az öreg puskák és a használhatatlan lövegek beolvasztására abból a célból, hogy 
anyagukból egy-két hosszú csövű faltörésre is alkalmas messze hordó ágyú készülhessen. 
A hitetlenek elleni felkészülés céljából a tanács halmozzon fel puskaport, szurkot, sót, 
faszenet, takarmányt, lássa el a várost sánckosarakkal és a város sarokházait szerelje fel 
tűzserpenyőkkel (feuerphannen, II/2. 228.).

Az időközben a soproni polgárjogot elnyert Castulus Zierler puskaporkészítő 1538-
ban kelt végrendeletében elismeri, hogy tartozik a városnak 12 font szakállas puskához 
való lőporral (hakenpulluer, II/2. 122.). Az 1538-as közgyűlési jegyzőkönyv a polgárság 
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felfegyverzését tárgyalja és elvárja, hogy a város férfilakosai rendelkezzenek és tartsanak 
készenlétben páncélt, puskát, egyéb jó fegyvereket, valamint azt, hogy szükség esetén 
tudják is azokat használni (II/2. 254–262.).

Az ellenség, 1336–1517

Károly Róbert 1336-ban kelt leiratában megdicséri a soproniak őhozzá és a Szent Koro-
nához vérük hullásával tanúsított hűségét és biztosítja őket, hogy ha az ellenség a várost 
ostrom alá venné segítségükre fog sietni, csak ne hagyják magukat meglepni (II/6. 5–6.). 
Határ menti harcok lehetőségére utal Kanizsai István Sopron megyei ispán levele 1408-
ból, amelyben felszólítja a soproni polgárokat, hogy addig is, amíg a király parancsa sze-
rint Ernő osztrák herceg ellenében megsegítheti őket, jól vigyázzanak a városukra (II/6. 
21.). Ezzel összefüggésben ígérte Lipót osztrák herceg, hogy a soproniak érdekében köz-
benjár Ernő hercegnél (I/2. 8.). Az, hogy a viszály nem volt egyoldalú, Erhard Sechel 
kereskedő Ernő herceghez intézett panaszából tudható meg, amely szerint az Ausztriát és 
Stájerországot pusztító soproniak őt kirabolták és Borostyánkő várába zárták (I/2. 8–9.).
A 15. század nagy részét jellemző huszita veszélyre utaló első adat Rozgonyi György le-
veléből való, aki 1426. február 12-én arról tudósít, hogy a husziták (das vnser feynd, die 
posen hussen) egy mérföldre Pozsonytól táboroznak és a város körül gyújtogatnak (II/6. 
75–76.). A huszita zsoldosokat időnként a magyar király is felfogadta, így 1437-ben Zsig-
mond király Prágából megparancsolja a soproniaknak, hogy a rájuk kivetett 1000 forin-
ton vásároljanak 12 hajót, amelyeken a táboriták kapitánya fog embereivel Pozsonyból 
Nándorfehérvár alá hajózni. (I/3. 142.)

Helyi jellegű hatalmaskodásra lehet következtetni abból az 1440-ben kelt levél-
ből, amelyben a nezsideri kapitány ura, Lichtenstein nevében meghódolásra szólítja fel 
Sopron elővárosainak lakóit, mert különben fel fogja gyújtani a házaikat (I/3. 193.). Az 
Albert király halálát követő zavaros időkre jellemző, hogy a rohonci várnagy, a szalónaki 
kapitány, a borostyánkői várnagy, a kapuvári várnagy, a lékai várnagy, Kőszeg és Szombat-
hely városa meghatározott idejű fegyverszüneteket kötöttek Sopronnal (I/3. 233–234., 
236–240.). 1450-ben IV. Frigyes, a későbbi német császár, aki Sopront zálogjogon bír-
ta, arról értesíti a soproniakat, hogy az ellenség (a magyarok) ostromszerekkel ellátva 
a város elfoglalására készülnek (I/3. 264.). Ugyanő 1453-ban felszólítja Sopront, hogy 
Kismartonnak Konrad Eitzingertől való visszafoglalására rendeljen ki fegyvereseket (I/4. 
38.). Ugyanennek az évnek a tavaszán a kapuvári várnagyok közös fellépést sürgetnek 
a macskakői rablók ellen (I/4. 7., 14.). A következő évben a Csepregbe befészkelődött 
husziták ellen kirendelt csapatokat a soproni városkapitány parancsnoksága alá helyezik 
(I/4. 62–65.). 1456-ban III. Frigyes császár felszólítja Sopront, hogy 8 napon belül 100 
jól felfegyverzett katonát küldjön Bécsújhelyre a Stájerországba betört ellenség kiűzésére 
(I/4. 114–115.). 1457-ban arról kap értesítést a város, hogy Bazini Zsigmond gróf és 70 
megnevezett társa a császárral ellenséges viszonyba lépett, ezért éberen vigyázzanak (I/4. 
194.). Az állandó, de korlátozott és kölcsönös fosztogatással járó hadviselésre jellemző 
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az az 1459-es levél, amelyben a kőszegi kapitány tudatja a soproniakkal, hogy Csepreg, 
Lövő és a Kanizsai birtokok meghódoltak a császárnak és ezért hagyják békében őket és 
lakóikat (I/4. 359–360.).

Ebben az időben a Szent Mihály templom tornyában figyelőszolgálat működött 
(II/2. 27.). A toronyőr fia a környékbeli gyújtogatások figyeléséért fizetést kapott. A sa-
játságos hadviselési módra utaló további adatot tudunk meg Konrad Weytracher macska-
kői várnagynak a városi tanácshoz intézett leveléből, amelyben megkérdi, hogy igaz-e az, 
hogy az ő, a Kanizsai grófoktól zálogba vett falvait fel akarják gyújtani. Ha igen, írják meg, 
hogy tudja mihez tartani magát. Az előbbiek során már említett kőszegi kapitány, aki tartós 
összeköttetést tartott fenn a soproniakkal, egyik levelében arról tudósít, hogy a gyalókai 
nemesek a kőszegi várban teljesítenek szolgálatot, ennél fogva a soproniak ne fenyegessék 
őket felégetéssel (I/4. 377., 380.). Majd arról ír, hogy az ellenség Kirchschlagnál van, éget 
és rabol. Nincsenek többen ezernél, Rohonc felé tartanak, értesítést kér, hogy csapataik 
hol találkozzanak (I/4. 381.). 1459 mozgalmas nyarán kelt Sigmund Weisspriach levele 
is, amelyben a soproniakat arról értesíti, hogy Christoph von Pottendorf Lékát megtá-
madta és segítséget kér (I/4. 382.). Ezzel a levéllel azonos keltezésű az a levél is, amelyben 
a lánzséri várnagy tudósítja Sopront arról, hogy a Kanizsai grófok Lékát felmentették és 
Pottendorfer Sopron ellen vonul (I/4. 382–383.). Ugyanezen a napon kelt az az értesítés 
is, amely szerint Frigyes és Mátyás Brünnben békét kötöttek, és a soproniak ne csinál-
janak semmit a császár parancsa nélkül (I/4. 383.). Az ellenségeskedések a békekötés 
ellenére sem szűntek meg, mert Zenger, a kőszegi kapitány arról értesíti a soproniakat, 
hogy az ellenség létszáma 200 főre apadt, szállítható hadieszközöket kér és reméli, hogy 
Szombathelynél győzelmet arat. (I/4. 384.).

Érdekes momentumot jelent Hans Ungnad szeptemberi levele, amelyben felderíté-
si adatokat kér a Badenben fürdőzni szándékozó császárné biztonsága érdekében (I/4. 
388–389.). A júliusban megkötött béke megszilárdulása vontatottan halad, mert még 
októberben is arról írnak a szombathelyiek, hogy Mátyás királytól parancsot kaptak a 
fegyverszünet betartására és ha a soproniak betartják azt, ők is úgy tesznek (I/4. 396.).

1463-ban megtörténik Macskakő vártornyainak a lerombolása 24 munkás folya-
matos foglalkoztatásával. A macskakőiek fő működési területe valószínűleg a Fertő túlsó 
(keleti) partja lehetett, mert a lerombolási parancsban Ulrich Grafenegg ezt tünteti fel az 
intézkedés fő okául (I/5. 59, 63–64.). A már több ízben említett és szemünkben bizarr-
nak tűnő hadviselési forma újabb megnyilvánulása Georg von Pottendorf és a soproniak 
levélváltása. 1463. július 10-én azt írta Ebenfurtból a soproniaknak, hogy a Bécsújhely 
előtt a lakosaiktól elvett 4 lovat és ökröt a hadijog alapján zsákmányolta (I/5. 74–75.). 
Tíz nappal később viszont ő kéri a soproniakat arra, hogy a vulkapordányi jobbágyaitól 
elvett és Sopron felé hajtott nyolc ökör visszaszerzésében legyenek segítségére (I/5. 76.). 

Az év végén a pozsonyi tanács újabb huszita mozgolódásról ad hírt, amely szerint a 
husziták a Vág mentén és Köpcsénynél erőket vonnak össze (I/5. 86.). A magánhadviselés 
újabb tanújele Ulrich Grafenegg 1463. decemberi levele, amelyben arról értesíti Sopron 
városát, hogy Bécset szolgáinak elfogása miatt blokád alatt tartja, oda ne szállítsanak sem-
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mit (I/5. 92.). Ennek az évnek az utolsó híre, hogy Hans Siebenhirter Fraknóról értesíti 
a soproniakat, hogy a husziták, mintegy ötszázan, Wimpassingban és Wampersdorfban 
gyülekezve Magyarországba akarnak betörni. Ő a környéket riadóztatja (I/5. 93–94.).

1464 februárjában III. Frigyes értesíti Ostffy soproni kapitányt egyes osztrák főurak 
ellene történt felkeléséről, valamint annak a lehetőségéről, hogy a felkelők magyar terü-
letre is betörnek (I/5. 101.). A Macskakő várába újonnan érkezett cseh testvérek elleni 
segítséget ígér a soproniaknak asszonyfalvi Osl László soproni kapitány 1464 májusában 
(I/5. 118–119.). Úgy látszik a soproniak segítség nélkül is elboldogultak a csehekkel, 
mert a macskakőiek augusztusban több levélben tiltakoztak azért, hogy Török Ambrus 
városkapitány hitszegően járt el Vaclav Wulczko és társai elfogásával (I/5. 132–133.).  
A panaszhoz Bazini és Szentgyörgyi János gróf is csatlakozott ezúttal Macskakő várában 
keltezett levelében (I/5. 134.). A panaszoknak nem sok foganatja lehetett, mert a közben 
szabadon engedett Wulczko fogva tartott társai kiszabadításáért fenyegető levelet írt a 
városnak (I/5. 140.). A huszita veszély a következő évben is fennállt, mint ezt több levél is 
tanúsítja (I/5. 156–157., 207–208., 212–213.). Ebben az évben a soproniaknak a huszi-
ták elleni harcokban tanúsított érdemeiért Mátyás király a városnak a vörös viasszal való 
pecsételés jogát adományozza (I/5. 181–182.).

A Mátyás és III. Frigyes közötti békeállapot ellenére sem volt a környék békességes, 
mert a császár a fraknói várnagy tudósítása alapján szemrehányást tesz a soproniaknak, 
akik magyarországi birtokainak lakosait sanyargatják és eltűrik, hogy ellenségei város-
ukban szabadon ki- és bejárhatnak (I/5. 236–237.). Az időszak huszitákról szóló utolsó 
híre 1466-ból való, amikor Wilhelm Mischullinger pozsonyi kapitány Sopront a várható 
veszélyre figyelmezteti (I/5. 251.).

A következő hadihírek már Mátyás király ausztriai hadjáratával függnek össze. Má-
tyás király 1477-ben Trautmannsdorf melletti táborából utasítja a soproniakat, hogy 
egy háborús kárt szenvedett soproni polgárt egy bécsújhelyi polgár elkobzott soproni 
szőlőjével kárpótoljanak (I/5. 355–357.). Ugyanebben az évben a bécsújhelyi kapitány 
szüreti fegyverszünetet köt Sopronnal és öt falujával (Ágfalvával és Lépesfalvával nem, 
I/5. 358.). 1483-ban a soproni szüretet Mátyás király csapatok kirendelésével biztosítja 
a bécsújhelyiek ellen (I/6. 23.). A hadjárat utolsó nyoma két, 1484-ben és 1485-ben kelt 
királyi leirat, amely a Bécset ostromló sereg számára élelmiszereket szállító fuvarosok ki-
rendeléséről szól (I/6. 29–30.).

Mátyás király halálát követően Sopronnak a Lánzsér várát birtokló Ulrich von 
Weisspriach Gertrud nevű özvegyével volt viszálya és fegyveres összetűzése (I/6. 276–
277.). Ez az ügy már évtizedek óta húzódott és a korszak végéig se fejeződött be. II. 
Ulászló 1512-ben felszólította a soproniakat, hogy csapataikkal csatlakozzanak a Lánzsér 
várának elfoglalására kirendelt Bazini és Szentgyörgyi Péter országbíró csapataihoz. Egy 
hónappal később újabb levél érkezett Sopronba, amelyben megengedik a soproniak ott-
honmaradását, mivel a hadba szólítottak nem jelentek meg. Ezt a levelet szeptemberben 
és októberben két újabb hadba szólító parancs követi (I/6. 282–283.), amit a király no-
vemberben hatálytalanít azzal, hogy a soproniak Lánzsér helyett vonuljanak Valkó me-
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gyébe Zrebernik vára visszafoglalására (I/6. 284–287). A lánzséri üggyel összefüggésben 
arról is megmaradt egy dokumentum, hogy a harcias özvegy Sopron városának 1512. 
február 2-ig fegyverszünetet ígért (I/6. 285–286.).

A következő országos esemény 1514-ben a Dózsa felkelés, amelynek leverésére  
II. Ulászló nem csapatokat, hanem tekintet nélkül a város korábban megígért adómen-
tességére 1000 forint segélyt kért (I/6. 304–305.). 1517-ben II. Lajos királytól kér segít-
séget Sopron városa a lánzséri rablók ellen, akiktől Miksa császár három hét fegyverszü-
netet eszközölt ki, és felszólította Trenka soproni városkapitányt valamint a soproniakat 
annak betartására (I/6. 354–355.). Az ebben az évben tartott kismartoni béketárgyalá-
sok eredménytelenségét mutatja, hogy 1518-ban is volt a két fél között fegyverszüne-
ti tárgyalás (I/6. 365–367.). Azt, hogy a város anyagi erejét az állandósult hadiállapot 
mennyire igénybe vette, az a levél mutatja, amelyben a győri püspöktől kérnek engedélyt 
arra, hogy a városi papságra a védelmi költségekhez való hozzájárulást róhassanak ki (I/6. 
358–360.).

Zsoldosok, 1407–1492

Az előzőekben ismertetett viszonyok között érthető, hogy a város polgárai védelme érde-
kében többször kényszerült zsoldosok felfogadására. Ezeket a zsoldosokat általában nem 
a közvetlen várvédelemre, hanem a város falvainak és környékének biztosítására alkal-
mazták. A város szolgálatában álló zsoldosokról már egy 1407. évi számadáskönyv tö-
redékében olvashatunk (II/2. 291.). További számadáskönyvi adatokból megtudhatjuk, 
hogy a zsold meghaladta a szakiparosok bérét. 1439 decemberéből értesülünk arról, hogy 
Weitracher tíz lovas zsoldost küldött Liechtenstein ellen. Heti zsoldjuk 33 tallér 80 dé-
nár, azaz 8000 dénár volt. Később még 14 gyalogos zsoldost is felfogadtak. Heti zsoldjuk 
1792 dénárt tett ki. A zsoldosok áprilisig álltak a város szolgálatában (II/3. 173., 187.). 
A lovas zsoldosok fegyverzetéből a feljegyzések a páncélt és a számszeríjat tüntetik fel. 
A lovas zsoldosoknak egy szolgájuk is volt. 1440-ben ismét lovas és gyalogos zsoldosok 
felfogadására került sor. A lovas zsoldosok parancsnokát (Rottmaister) Hanuschkonak 
hívták, neve után ítélve cseh vagy morva lehetett, mint ebben az időben a zsoldosok 
többsége (II/3. 192.). Ezeknek a zsoldosoknak részére a város december 20. és április 19. 
között 240 font és 60 dénárt valamint 98 aranyat fizetett ki (II/3. 192–196.). 
1441 augusztusában IV. Frigyes meghagyja a városnak, hogy zsoldosaikat ne bocsássák 
el (I/3. 219.). 1441-ben augusztus 14. és szeptember 11 között nyolc gyalogos zsoldos, 
november 19. és december 17. között két gyalogos zsoldos teljesített szolgálatot. Érde-
kességként meg kell említeni, hogy teljesen egyedülálló módon, ugyanezen év május 
16. és június 19. között a város 13 saját polgárát fogadta fel gyalogos zsoldosként (II/3. 
281–282.). 1443 őszén ismét 30 zsoldost fogadnak fel. Az időpontból a szüret védelmére 
következtethetünk (II/3. 369–377.). 

1455-ben Sopronkertes ellen és a város védelmére gyalogos és lovas zsoldosokat 
fogadtak fel (II/3. 27.). 1456-ban Albert brandenburgi őrgróf és nürnbergi várnagy ér-
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tesíti a soproniakat, hogy a Nádasdon (Rohrbach) tartózkodó és Grafenegg szolgálatá-
ból elbocsátott zsoldosokat Sopron rendelkezésére bocsátja (I/4. 80.). 1458. május 6-án 
Andre Aman Bécsújhelyből értesíti Lienhart Ainweg soproni polgármestert, hogy kész 
zsoldosokat felfogadni és velük szolgálatba állni (I/4. 280.) Két héttel később Sigmund 
Weisspriach ajánl fel lovas és gyalogos zsoldosokat Sopronnak (I/4. 292.).

1459-ben Frigyes császár miután Bécsújhelyen a birtokában lévő Szent Koronával 
megkoronáztatta magát,5 tudva azt, hogy ezt a koronázást Magyarországon nem isme-
rik el, nyugat-magyarországi főurak támogatásában bízva magyar földön is szerette volna 
megkoronáztatni magát. Ezért április 15-én és 17-én megparancsolta Sopronnak, hogy 
koronázás biztosítására nyolc napon belül küldjenek Kőszegre saját embereikből vagy 
zsoldosokból 10 lovast, 40 gyalogost 4 szekérrel, vagy az ehhez szükséges pénzt (I/4. 
349–350.).

Azt, hogy a zsoldosok tartása milyen anyagi terhet jelentett megítélhetjük abból, 
hogy egy 1459-es kimutatás szerint a zsoldosoknak 274 fontdénárt fizettek ki, a város 
1458. évi adóbevétele 1229 fontdénárt tett ki, azaz a zsoldra kifizetett összeg az adó 
22,3 %-át elvitte.

1465-ből egy nyugta maradt meg, amelyben Hans Herczogenburger Rottmeister 
elismeri csapata nevében, hogy Sopron városa az összes járandóságaikat kifizette (I/5. 
200.). Ugyanennek az évnek decemberében Wilhelm Mischullinger városkapitány Po-
zsonyból értesíti a soproniakat, hogy a bizonytalan helyzetre való tekintettel ne bocsás-
sák el a zsoldosaikat (I/5. 227–228.). 1466-ban a városi polgárokra és a jobbágyfalvakra 
zsoldosok tartása céljából külön adót vetettek ki, amiből a Rohrauban tartózkodó huszi-
ták ellen felfogadott zsoldosoknak 47 font 6 solidust fizettek ki (II/4. 266.). Nem csak a 
városnak jelentett gondot a zsoldosok kifizetése. 1485-ban Mátyás király neunkircheni 
zsoldosainak kifizetésére 1000 aranyforintot kér kölcsön és az első levél kelte után hat 
nappal sürgeti a kifizetést (I/6. 30–32.). 1489-ben már nem kölcsönt kér, hanem zsol-
dosainak kifizetésének céljából 1500 forintot vet ki a városra és hozzáteszi azt is, hogy a 
mentességkérés hiábavaló (I/6. 55–56.). 

A zsoldosoknak a városba vagy a város környékére való telepítése fenyegetésnek 
számított, mert mint az egy 1490-ben kelt dokumentumból kitetszik, Sopront azzal fe-
nyegették meg, hogy ha továbbra is megakadályozza az Ausztriába irányuló élelmiszer-
szállítást, 3000 zsoldost fognak Sopron környékére telepíteni (I/6. 64–65.). II. Ulászló 
1492-ben a Szabács és Nándorfehérvár felmentésére felfogadott cseh zsoldosai fizetésére 
2000, majd 1000 forintot kér a várostól. Ezek a kérések 1511-ig éves rendszerességgel 
megjelennek a fennmaradt dokumentumokban, teljesülésüknek viszont nincs nyoma 
(I/6. 98–99.).

5   Egyes források szerint ez az aktus Németújváron (Güssing) volt.
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Helyőrség, 1412–1526

A kor szokásait ismerve a városok polgárai nem szívesen engedték be a város falai közé 
a katonákat, még abban az esetben sem, ha azok a saját uralkodójuk csapatai voltak és 
feladatuk a város védelme volt. Egy 1412-ből való feljegyzés szerint Zsigmond király se-
rege Sopronban táborozott, valószínűleg addig, amíg Ulászló lengyel király közvetítésé-
vel Zsigmond és Ernő osztrák herceg között létre nem jött az egy évre szóló fegyverszü-
net (I/2. 52.). Ugyanebben az évben nevezi ki Zsigmond Smilot városkapitánnyá (I/2. 
62–63.). Ezzel a tisztséggel a későbbi években is találkozunk, feladatköre a megmaradt 
okmányokból nem vehető ki egyértelműen, de védelmi feladatai mellett több helyen is 
olvasható, hogy a városkapitány kezéhez fizették be a királyi adót, nem egy esetben a 
városkaptány az ispáni tisztet is viselte. 1465-ben Wilhelm Mischullinger volt a város-
kapitány, akiről Ulrich Grafenegg azt írja a soproniaknak, hogy vigyázzanak a városukra, 
mert Hinko Tannfeld, aki a város javait pusztította és égette erősítést kapott, és városka-
pitányuk ostoba (plöde), és különben sem tartózkodik a városban (I/5. 204.).

1477-ben Mátyás király megparancsolja, hogy Jan Zeleni és Kinizsi Pál katonáit 
engedjék be a városba (I/5. 352.). Az ausztriai hadjárattal kapcsolatban többször is ka-
pott helyőrséget Sopron. 1480. májusában a Kőszegről és Ausztriából várt támadók ellen 
Tobias Boskovitz von Tschernahora zsoldos hadát kellett a városnak befogadnia (I/5. 
396–397.). Decemberi, Zágrábban keltezett királyi parancs szerint ők továbbra is marad-
hatnak a városban erődítési munka végzése mellett, de Zeleni zsoldosainak az okozott 
károk miatt el kell hagyniuk a várost. Egy 1481-es feljegyzés szerint a cseh zsoldosok a 
soproni polgároknak beszállásolásuk alatt 3214 forintnyi kárt okoztak (II/6. 243–255.), 
1485-ben Mátyás király Sopron és környéke védelmével Kanizsai Lászlót bízta meg (I/6. 
33.). Nem állapítható meg ezzel kapcsolatban, hogy Kanizsai László helyezett-e el csapa-
tokat Sopronban.

A mohácsi csata utáni bizonytalan uralmi helyzetben Mária özvegy királynő cseh 
gyalogosoknak a városba való beengedését kéri. A kérelmet Báthori István nádor is támo-
gatja (I/7. 218–219.), Mária királynő pedig a tárgyban írt négy levele közül az utolsóban 
azt kéri, hogy a cseh király által küldött 500 gyalogost eskessék fel a magyar királynőre 
(I/7. 221–227).

A polgári erő, 1487–1539

A város védelmében való részvétel a polgári kötelességek közé tartozott. Érdekes módon, 
ennek az általunk áttekintett 1336 és 1539 közötti okleveles anyagban csak későbbi és 
kevés számú adatát találjuk. Érdekes kivétel ez alól az 1440. évi összeírás, amely név sze-
rint sorol fel várárok ásására kötelezett 471 polgárt, lakót, szolgát, és így végződik: „Judei 
all miteinander LX arbaitter.” (II/6. 133–144.) Mátyás király egy 1487-ben kelt parancsa 
arról szól, hogy Sopron a Bécsújhelyre történő élelmiszerszállítások megakadályozására 
60 jól felfegyverzett gyalogost küldjön a táborába (I/6. 46–47.).
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II. Lajos 1521-ben megparancsolja Sopronnak, hogy a községei után kiállítandó 
fegyveres erőt haladéktalanul küldje a magyar seregbe, mert a török Nándorfehérvárt ost-
romolja (I/7. 20–21.). 1526-ban a fenyegető török veszély ellen megszervezik a polgári 
őrséget. Az elővárosok 33, a belváros 7 tízfős rajt állít ki. A tanácstagok saját költségükön 
32 zsoldost fogadtak. Ezek szerint a városi véderőt a parancsnokokon és a zsoldosokon 
kívül 400 polgár képezte (II/6. 412–419). 1539-ben a közgyűlés javasolja, hogy a város 
vegye meg és hitelezze azoknak a polgároknak a fegyverzetét, akik szegények ehhez (II/2. 
268.).

Összefoglalás

A történelmileg mozgalmas időszakot technikailag a lőfegyverek megjelenése és korsze-
rűsödése, politikailag a nyugati határon állandóan jelen lévő osztrák hatalmi törekvések, 
az ezeket kihasználni igyekező anarchia és a szinte folyamatosan jelen lévő huszita veszély 
jellemzik. Az erődítési tevékenység a meglevő állapot fenntartásán és csekély mértékű 
korszerűsítésén nem ment túl. A lőfegyverek megjelenéséről először 1404-ben történik 
említés, kimondottan ágyúról 1432-ből van adat. Ez az év tekinthető a Sopronban törté-
nő puskaporgyártás kezdetének is. Nyelvtörténeti érdekességnek is fogható fel II. Lajos 
1526-ban kelt latin nyelvű leiratában a magyar „tharazk” szó feltűnése.

A várost érintő ellenségeskedések szempontjából a tárgyalt kort a következő négy 
periódusra oszthatjuk fel: 1. Zsigmond és Albert uralkodása alatti osztrák-magyar viszá-
lyok; 2. Sopron elzálogosítása; 3. A bécsújhelyi békétől a mohácsi vészig; 4. A török ve-
szély. Több ízben kényszerült a város zsoldosok felfogadására, ami nagy anyagi áldozatot 
jelentett. Ugyancsak megterhelte a várost az időnként az uralkodók által küldött hely-
őrség jelenléte is. A polgárok védelmi célokra való igénybevételének nyoma a fenyegető 
török veszély hatására kialakított 1526-os védelmi szervezet.

Nem kis részben az ismertetett erőfeszítéseknek és a velük járó anyagi áldozatoknak 
valamint a város vezetői bölcsességének köszönhető, hogy Sopron városa 1336 és 1529 
között nem volt kitéve falai ostromának. Ezek az áldozatok és az azokat kiváltó politikai 
körülmények azonban jelentősen gátolták fejlődését és gyarapodását.




