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BEVEZETŐ
Sopron a nyugalmasabb 18. század végére, 12 177 lakossal (1789-ben) és 782 házzal

(1784-ben), „… nyerte [el] igazán városias szinezetét”— állapítja meg Thirring Gusztáv— A
„városi hatóság nagy eréllyel fogott hozzá a város szépítéséhez és rendezéséhez és Sopron e
tekintetben nem egy téren megel zte a többi hazai várost.”ő 1 Heimler Károly szerint a házak
száma 1804-ben 810, 10 év múlva már 862 volt.2

A még szükséges háromszoros fallal védett Belvárost körülvette a (csak kés bb többeső
számra váltó) Külváros négy fertálya (Viertl). Ezek négy-négy alkerületre (Abschnitt)
oszlottak, s élükön egy-egy (küls ) tanácsnok állt, fertálymester címmel (Viertlmeister). Aő
Külváros házainak többsége földszintes, itt-ott egy-egy soklakásos nagyobb épülettel. Külön
kiemelend k az úgynevezett részházak. A keskeny utcai homlokzat mögött akár 100 mő
hosszú udvarok húzódtak, két oldalukon külön telekkönyvezett házrészekkel.3

AKülvárost kerít Lackner-féle falon kisebb-nagyobb kapuk biztosították a ki-be járást.ő
(Voltak már építmények a falakon kívül is.) Az Újteleki utca végében lév n (Neustift Thor) aő
Neuhofba (ma Erzsébet-kert) lehetett eljutni, északra t le a Bécsi kapu (Wiener Thor) nyílt. Aő
Szent Mihály-templom mögött a Mihály-kapu (Michaelis Thor), közelében a Wieden-kapu
(Porta Wiedensis), tovább keletre a Balfi-kapu (Schlipper Thor) volt. A mai Pócsi utca
végében álló Szent Lénárd-kaput (Porta S. Leonardi4) és végül a Magyar utca végében a
Pócsi- vagy Magyar-kaput (Potschy Thor) is rizték a városi gárdisták. Máskéntő
muskétásoknak (Musquetierer) hívták ket.ő

A város élére választott (bels ) tanácsnokok közül került ki a polgármester és aő
városkapitány. 1805. szeptember 26-tól Bezegh János és Martony Bertalan, 1808. augusztus
17-t l Morenich Gáspár és Aszmann János András. (Itt kell megjegyeznem, hogy a soproniő
személyneveket a f szövegben és a Kislexikonban megmagyarítottam. Nem másért, csakő
azért, mert a forrásaimként használt Házi-, ill. Thirring-könyvek neveivel így könnyebben
azonosíthatók.5)

A magisztrátus a városházán, a t ztorony mellett intézte az ügyeket, természetesen aű
t zrendészet kérdéseit is.ű 6 Volt egy lovassági kaszárnya7 ezredes-kvártélyházzal, a város
tulajdonában, benne történetünk idején vasas lovasezred stábja és hivatalnokai állomásoztak.
És voltak egyéb városi építmények is (városmajor, vendégfogadó, sörház, gárdistalakok,
rbódék, pásztorházak, mez gazdasági épületek stb.).ő ő

Sopron lakosságának többsége ekkor német. Közülük „számosan bevették az
Evangelica vallást, és a magyar forma ruhát, k lakják a három királyi városokatő 8, ’smajd az
egész fels vidékét a vármegyének. Jól nött emberek, szorgalmatosok, rend szeret k,ő ő
1 Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. században. Sopron, 1939. A továbbiakban T1. A 782 ház

megoszlása: a Belvárosban 120, a Külvárosban 595, a falakon kívül 67 ház.
2 Heimler Károly: Sopron topográfiája. Sopron, 1936. A továbbiakban: Heimler.
3 AT1 részletesen foglalkozik ezekkel. 1784-ben 148-at, 1820-ban 195-öt mutat ki.
4 AWieden-kapu és a Lénárd-kapu az 1829. évi Canonica visitatio mellett rzött térképvázlat szerint. Lásdő

Hárs József: A gróf és a szegények. Sajnos nyomuk sem maradt.
5 AT1-b l felhasznált 1784-es várostérkép miatt pedig mindig hozom az akkori házszámokat is.ő
6 Az 1748-tól érvényben volt szabályzatot 1811-ben váltotta fel új, közlöm T zrendészeti szabályzat 1811-ű

b l címen a 87. old.-tól.ő
7 Laktanya helyett ebben a korban a kaszárnya szó a „stílszer ”. Eredete (francia?) olasz. Casa d’arme =ű

fegyverek vagy csapatok háza. A német szövegekben is Casserne áll.
8 Sopron, Soprony (Oedenburg), Kismarton, Kis mártony (Eisenstadt), Ruszt (Rust).
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mulatságaik vigak zabolátlanság nélkül. Ruházattya a férfiaknak: magyar nadrág, hosszu
dolmány, s mente, háromszegletü kalap. Az asszonyoknak setét kék vagy tarkás rekli, ránczos
rövid szoknya, világos kék, vagy piros harisnya, czip , ormos tetejü f köt . A miveltebbő ő ő
városi nemes nép szokott városi öltözetet visel, az ujabb id kben sokan meg szerették közülökő
a bajuszt, és Attila dolmányt. Beszédjek a tiszta németségtül nagyon elüt. Magok a soproni
lakosok se helyesen beszélnek, ’s ezen ítélet alól az ott növekedett elöbbkel , ’s tanultabbő
embereket se lehet felszabaditani. Különösen a falusi lakosok nyelvét jó, de oda nem szokott
német ember sem érti, de nehezen érti egymást is a távolabb lév helységek lakossága”—ő
jegyezte föl egy csornai szerzetes.9

(Csak zárójelben: a közhiedelemmel ellentétben voltak zsidó adózó bérlakók a városban.
Közülük két név olvasható a Kovács szeren.10)

Thirring a gyarapodást hátráltató — a kuruc kor utáni — néhány nagyobb t zvészt isű
megemlít. El bb idézett könyvében:ő „Kisebb-nagyobb csapásokról megemlékezik ugyan a
krónikás és ezek f leg azok a nagy t zvészek voltak, amelyek a várost ismételve sújtották; ígyő ű
1745. március 5-én leégett a Hátulsó utca, Újteleki utca és az Ógabona tér az Ikva-patakig11,
1746-ban teljesen leégett a Rózsa utca és a Bécsi utca, 1750-ben a Kis utca, 1791-ben a
Magyar utca egy része, az Ötvös utca és a Kis utca teljesen áldozatul esett a t zvésznek,ű
végül 1797. június 2-án óriási t zvész pusztított a városban, amelynek következtében azű
Ikvahíd, a Balfi utca, a Halász utca, a Hegy utca (akkor Kirchgassl) és a Wieden nev utcaű
hamvadt el.”

Folytatásként a Petz krónikából: „1800. július 18-án délután 3 óra után elborzasztó
t zvész keletkezett. Több mint két millióra számolják ennek a kárát és augusztus 6-áig még tízű
volt. Július 31-én a Virágvölgyben ismét t z keletkezett, és 12 ház égett le.”ű 12

Valamennyi helyszín a Külvárosban található, ahol f ként szalma-, vagy nádfedeles,ő
földszintes házak sorakoztak a már említett hosszú, keskeny udvarok mentén. Lakásaikban
él családok sz l - és földm veléssel foglalkoztak. (Egyébként Michel János krónikaíróő ő ő ű
szerint ezek a házak már a tárgyalandó t z el tt túlnyomó részben nyomorúságos állapotbanű ő
voltak.13)

A gyakran ismétl d t zvészek a zeneszerz kre is hatottak. Akár így, akár úgy. Ismert,ő ő ű ő
hogy Josef Haydn szintén volt t zkárosult.ű 14 De a „téma” meg is ihlette. Die Feuersbrunst
oder Das abgebrannte Haus (A t zvész vagy A leégett ház) címen marionett-operát írt.ű 15

9 Böngészet Sopron Megye isméretéhez Drinóczy György csornai kanonok által 1830—1847. Kézirat
fénymásolatban, Sopron M. J. Város Levéltára (a továbbiakban SVLt.), 38—39. old. Az eredeti a csornai
premontrei rendházban található. A szerz r l a Kislexikonban.ő ő

10 Vermögensbuch 1807/8:. Jelzete: IV. A. 1008.: Joseph Abelle Jud a 216. sz. (1784: 155., ma Várkerület
9.) és Mich. Spitzer Handelsjud a 226. sz. (1784: 165., ma Várkerület 27.) kés bb károsodott házakban.ő
Az 1807. szept. 1-jei SVLt. XXIV. 258. A. rendelkezés ellenére. Az 1802. évi népszámlálás szerint 36 a
számuk. Idézi: Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszint iskolái a 19. században. Sopron, 2005.,ű
36—37. old. Lásd még Pollák Miksa: A zsidók története Sopronban. A legrégibb id kt l a mai napig.ő ő
Hasonmás kiadás 2007., 227. old.

11 Kísértetiesen azonos a terület az 1808. július 22-i t zvészével.ű
12 Id sebb és ifjabb Petz Dániel Krónikája 1776—1839. Jegyzetekkel ellátta Csatkai Endre dr. Sopron,ő

1940. A Soproni Szemle kiadványai 82. sz. Német nyelven.
13 A krónika 469. oldalán.
14 Házi Jen : Haydn József hercegi karmester 1768. évi t zkára és a kismartoni városi levéltár pusztulása.ő ű

Soproni Szemle XXIV.évf. (1970), 360—361. old. A Soproni Szemle a továbbiakban: SSz.
15 Azt hinnénk, a saját eseteit dolgozta fel (kismartoni háza 1768. és 1776. leégett). Nem. Címével

ellentétben bohózat lett a darabból. Haydnnak legalább öt marionett-operájából csak ez az egy maradt
meg. A mesternek Kismartonban, a hercegnek Eszterházán volt bábszínháza. — A darab partitúráját csak
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De másféle megpróbáltatást is zúdított a városra a történelem.
A Vörös Kakas, a t z si kínai jelképe (és a kereszténységben a Feltámadásű ő

szimbóluma) egy id re átadta helyét a Gall Kakasnak.ő 16

Sopront már 1797-ben elérte a napóleoni háborúk oldalszele: nagy riadalom támadt,
mert azt hitték, jönnek a franciák. De nem. Az insurgensek jelentek meg.17 A fegyveresek
jelenléte ekkor még haszonnal is járt, ugyanis a június els napján a Balfi utcában kitört t ző ű
oltásában eredményesen vettek részt. Ennek ellenére 63 ház égett le.18 El jel? Tanulni kellettő
volna bel le. Hatását azonban elnyomták a hadakról, hadjáratokról, harci és politikaiő
eseményekr l szóló hírek.ő 19 Csatkai Endre pontosan nem írja, mikor települt el ször aő
városba József nádor f hadiszállása, másodszor mindenesetre 1805-ben.ő 20

Volt is mire figyelni, hiszen egyre közelebb kerültek hozzánk a francia csapatok. 1809.
május 29-én aztán megálltak a város kapuja el tt. Azzal fenyegették meg a bentieket, hogyő
rájuk gyújtják Sopront, ha nem engedik be ket. Az el z nap még díszszemlén parádézottő ő ő
polgár rség hamar belátta, hogy nincs értelme az ellenállásnak. Hiszen friss volt még aző
emlék: 1808. július vége, a hármas t zvész, amely füstölg romhalmazzá változtatta a külsű ő ő
alkerületek nagyobb részét.21

Ez a szörny pusztítás tanulmányom tárgya. Már csak azért is, mert a 174 napos franciaű
megszállás viszontagságai a kés bbi korok tudatából szinte teljesen kisöpörték a t zvésznekő ű
még a nyomát is. Az alapos, mindenre figyel Ernst Marbach, az Oedenburger Zeitungő
f szerkeszt je, a Vörös Kakas els napi garázdálkodásának pontosan a hetvenötödikő ő ő
fordulóján, a soproni t zoltóságról írott részletes vezércikkében egy fél mondatot sem szánű
1808. július 19-ének.22 Mentségére legyen mondva, messzir l érkezett, és csupán 1874-benő
bukkant föl a város életében. Természetes viszont, hogy helytörténetírásunk nagyja, Csatkai
Endre megemlékezett a rettenet napjairól.23 De hát ennek is már sok évtizede. Mostanában
újabb alkalom lett volna beszélni a tragédiáról: a szervezett t zoltóság 140 éves történetér lű ő
megjelent könyv az el zményeket ugyan tárgyalta, ezt a lehet séget mégis elmulasztotta.ő ő 24

1935-ben találták meg egy párizsi antikváriumban, s a mai közönség 2006-ban láthatta a potsdami ünnepi
játékokon. Az újra bemutatásról el zetest közölt a Berliner Morgenpost 2006. jún. 15-én. Egy seattle-iő
társulat adta el fabábukkal, három estén. Soproni bemutatójáról nincs adat.ő

16 Evangélikus templomtornyok dísze, szélkakas, hajnali els megszólalása a negyedik éjjeli rség kezdete.ő ő
A franciák címerállata a forradalomban, seikr l, a gallusokról. A kakas latinul gallus.ő ő

17 Csatkai Endre: Soproni korképek a napóleoni háborúk idejéb l. Sopronvármegye 1923. július 21. Megő
nem nevezett krónikára hivatkozik.

18 Csatkai: Soproni korképek…: Éjjel keletkezett, s tíz perc alatt már négy ház égett. Festetics Ignác ezredes
irányította az oltásra embereit. A Pressburger Zeitung pedig tudósított. Kérdés, hogy a Petz krónikában
olvasható július 18-i t z ezzel azonos-e.ű

19 Hogy akkoriban mennyire csak a nyugati hadszínterekre figyeltek, jó példák a Wiener Zeitung 1808.
július 20-tól megjelent számai. Spanyolhontól Norvégiáig közlik a f leg hadi tudósításokat, de Sopronról,ő
legalább-is szeptember végéig semmit. Illetve Gamaufról igen. A tudós lelkész Lichtenberg
természettudományi felolvasásait jelentette meg Bécsben, els kötetét ebben az évben, Széchényi Ferencő
dedikálásával. A beszámoló aWiener Zeitung 1808. július 27-i számában olvasható.

20 Csatkai Endre: Mikor Sopron f hadiszállás volt (Korképek a napóleoni háborúk idejéb l).ő ő
Sopronvármegye 1923. szept. 1.

21 Krisch András: Sopron a francia megszállás alatt, 1809-ben. SSz. 56. évf. (2002), 91—112. old. Az
utolsó francia katona november 18-án hagyta el Sopront.

22 Marbach, Ernst: Hoch dem ungarischen Feuerwehr-Verbande und seinem Präsidenten. Oedenburger
Zeitung 1883. július 19., 1—2. old. Az írás indoka — az elnök látogatásán kívül — tanulságként egy
olyan felvidéki t z, ahol még nem volt helyi t zoltóság.ű ű

23 Csatkai Endre: Mikor Sopron f hadiszállás volt… Sopronvármegye 1923. szeptember 1. Szerinte az első ő
nap a Wieden is leégett. A Pejacsevich-palota tüzifája szerinte az udvaron volt, Fiedler a pincében tudta.
Az el bbi inkább elképzelhet . Az viszont téves, hogy 450 ház égett volna le.ő ő
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Pedig laptudósítások, több krónika és b ségben megmaradt hivatalos iratok adnak képető
azokról az eseményekr l. Jelentések, hirdetmények, nyomozati jegyz könyvek, aző ő
újjáépítésre vonatkozó megbízások, feljegyzések, listák és levelek stb. állnak rendelkezésére
annak, aki a latin és a „gót bet s” német kézírásos szövegek tanulmányozásától nem riadű
vissza (magyar alig-alig akad).25 Lássuk tehát, mi is történt.

24 Kovács János (szerk.): A t zoltóegylett l a hivatásos t zoltóságig. 140 éve alakult meg a Soproni Tornaű ő ű
és T zoltó Egyesület. Sopron, 2006. Két iratot közöl 1808-ból, az egyik június 3-án, a másik novemberű
30-án készült. Az utóbbi részletesen felsorolja a t zoltószereket. A hármas t zvészr l fennmaradt háromű ű ő
csomó iratról egy szó sincs. A kiadvány Csatkai Endre: Évszázados harc a vörös kakas ellen Sopronban
cím , az Új Sopronvármegye 1941. évfolyamában megjelent sorozatából közöl részleteket, de a július 19-ű
én közreadott III. részt nem. Holott éppen ez szól a hármas t zvészr l.ű ő

25 A SVLt. anyagából a legtöbb irat a Fasc. XVI. Num. 29. A., B. és C.-ben található, kereken 900 oldal. Az
el zményekr l számos akta szól. Használtam a Vermögensbuch 1807/8 és 1808/9-et is (az el bbiő ő ő
elkezdve 1807. nov., befejezve dec. 18., az utóbbi elkezdve 1808. nov. 15., befejezve 1809. jan. 10.), az
evangélikus halotti anyakönyveket, a Szent Mihály- és a Szent György-plébániák halotti anyakönyveit stb.
Továbbiakat lásd a lábjegyzetekben.
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MI TÖRTÉNT?

ÚJSÁGOK, KRÓNIKÁK BESZÁMOLÓI ÉS — AZ ID JÁRÁSŐ
Hetekig tartó óriási kánikula és szárazság után, szélvihar kíséretében csaptak föl a

lángok. El ször is, másodszor is. Szinte azonos id ben, egy óra körül, amikor a legnagyobb aő ő
h ség. A harmadik csapás viszont lopakodva, hajnalok hajnalán kergette rémületbe aő
külvárosi lakosságot.

A Hazai és Külföldi Tudósítások soproni levelez je augusztus elsején keltezettő
tudósításában írja: „Azon rettenetes történet, melly 19-ik Jul. városunkat pusztította, megújult
22, és 24-ikben.26 Már olly nagy volt a rémülés, hogy segítségre sietni is alig tudánk. De a’
pusztító t znek dühössége sem engedte meg, hogy foganatosan segíthessünk. A’ külsű ő
városunkban alig maradott 10 ház épségben. Sok Polgárnak Vagyona tellyesen semmivé
lett.”27

A Pressburger Zeitungnak is megvolt a maga tudósítója, aki már július 28-án keltezi
(eredetileg német) híradását: „E hónap 19-e, 22-e és 24-e városunk számára a borzalom
napjai voltak. Az els nap délutánján egy órakor váratlanul megszólalt a t zjelz harang.ő ű ő 28

Mindenki azonnal a veszély helyszínére rohant. Minden er t, minden eszközt felhasználtakő
arra, hogy a pusztító lángokat megállítsák, de hiába. Rendkívüli gyorsasággal terjedt szét a
heves szélt l megsokszorozódott láng és nem sokkal kés bb belekapott a város tulajdonábanő ő
lév szénapajtaő 29 fedelébe. Az ezáltal megnövekedett veszély minden lakóban a legnagyobb
döbbenetet okozta. Sokan az oltók közül elsiettek a t zt l, hogy amint lehetséges, mentsékű ő
házaikat és a legszükségesebb holmijukat. Ezalatt a t z egyre több és több helyre terjedt szét,ű
s rövid id n belül tizenegy helyen lángolt.ő

Pillanatról pillanatra n tt a veszély, s az egész várost pusztulással fenyegette. Mindent,ő
amit a nagy sietségben menteni tudtak, mivel nem akadt t zbiztos hely, a szerencsétlenű
lakosok borzalmas jajkiáltásai közepette vittek ki a mez re, ahol a katonaság rizte. Ezalattő ő
sokan siettek be a környékbeli helységekb l fecskend kkel és t zoltószerekkel, hogyő ő ű
segítsenek. Az er k teljes megfeszítésével és minden rendelkezésre álló eszközzel azon voltak,ő
hogy eloltsák a tüzet, és így sikerült este fél ötre megfékezni a fenyeget lángokat. A Halász,ő
az Ezüst30 utcák, a Fogadó szer31, a Pócsi, a Lénárd és Kis-Pócsi utca32 valamennyi háza
éppúgy, mint néhány középület, mint a cs. kir. harmincad-hivatal,33 maradéktalanul hamuvá
lett. Már azt gondolták, túl vannak minden veszélyen, amikor 22-én a Hátulsó utcában ismét
kitört a t z. A lakosság döbbenete minden mértéken túl óriási volt. Ezzel nem tör dveű ő

26 19-e kedd, 22-e péntek, 24-e vasárnap.
27 Hazai és Külföldi Tudósítások (12.) Szerda Kis Asszony [augusztus] havának 10. napján. 90. old. A 19-i

t zr l már július 27-én, a 8. számban, az 58. oldalon megjelentettek egy kétsoros gyorshírt. Ebben 300ű ő
ház pusztulásáról tudósítanak. Az igazolható szám ekkor: 204, a végül 344-re emelkedett összesb l.ő

28 A t ztoronyban volt, az óraüt szerkezet (1681) és az 1739-ben felszerelt lélekharang mellett. Egyel reű ő ő
nem találtam évszámot rá. Valószín leg a t zrendészeti szabályzat 1748. évi felújítása körül.ű ű

29 Ez alighanem a Szentlélek-templom mögött, a plébánia majorjában lehetett. Az apátplébános kés bbő
levelezésben állt a magisztrátussal a kár helyreállításának érdekében, SVLt. XVI. 29. B. J. r. A hivatalos
kárlistában csak lakóházak szerepelnek.

30 Silbergasse. Hivatalos neve Ötvös utca.
31 Amai Várkerület küls oldala az Ikvahídtól az Ötvös utcáig.ő
32 A mai Magyar u. volt a Potschy Gasse, a Kleine-Potschy Gasse viszont 1869—1940-ig Kis u., Thirring

Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734—1939-ig. Sopron, 1941. (a továbbiakban T2) még így,
azóta Pócsi u. Lásd Hárs József: Mesél utcák Sopronban. Sopron, 2006, 2. kiad.ő

33 T2 számozása szerint Várkerület 48. Ma ez a páratlan oldal (így lett mára 43. sz.).
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mindenki odasietett, hogy oltson és mentsen. A t z, mint az els alkalommal, leírhatatlanű ő
hevességgel forgott maga körül, s rövid id n belül a nyugati külváros maradék részeő
lángokban állt, és felperzsel dött. Majd csak az Ikva-pataknál, fáradhatatlan, célirányoső
er feszítéssel tudták eloltani a tüzet. Ám még nem telt be a pohár. 24-én harmadszorra tört kiő
a t z és nemsokára megtámadta az els és második alkalommal is érintetlenül maradtű ő
házakat a Placcon34 és a Rózsa utcában, amelyek együtt égtek le. Csupán néhány ház gyors
lerontásával tudták végre megállítani a tüzet. A leégett házak száma hozzávet leges becsléső
szerint több mint háromszázra tehet . Több középület, a domonkosok temploma,ő 35 az
iskolák,36 Pejacsevich gróf háza égett le, sok ember t nt el, egyesekr l bizton tudható, hogyű ő
t zhalált szenvedtek, többek között megdöbbent volt egy szegény özvegynek és két leányánakű ő
ilyen veszte. Ráadásul nagyon sok marha is elpusztult és nagy mennyiség gabona és másű
termény égett el. A kárt több millióra becsülik, egyáltalán ez akkora, hogy a lakók korábbi
jóléte, a legkedvez bb körülmények fennforgása esetén is, talán csak sok év múlva érhet elő ő
újra.”

Michel János, aki nem sokkal a tragédia-sorozat után — a Moson vármegyei Levélr lő
— telepedett le Sopronban,37 úgy tudja, hogy akkor, aki nem szeg dött el mélyen be aző
országba aratónak, az a város körüli földeken dolgozott, mert hamar érett a gabona. „Es
herrschte eine stille Ruhe in der Stadt.” (Csendes nyugalom uralkodott a városban.) „És
ekkor hirtelen megszólalt a vészjelz harang. Ebben a pillanatban már lángolt is Schäferő
lakatosmester háza, a saroképület, fent a Jégveremnél. Tele volt a padlás Spiess Antal és
József nemrég oda hordott szénájával. (Akik emiatt mint testvérek viszálykodtak egymással.) A
szárazság és a szél okozta, hogy pillanatokon belül égett a Jégverem, a Szeder utca, a Halász
utca, a Hegy utca, a Wieden alsó oldala Wellewar38 ács házáig és a Végfordulat. Néhány órán
belül az egész Balfi utca, a nagy és kis Pócsi utca, a Pócsi kapun túl is, és az egész Fogadó
szer a térségnél,39 valamint a Hosszú sor alsó szakasza a domonkosok templomáig
elhamvadt.”

A listához Geiger Márton a maga krónikájában a Silbergassét is hozzáveszi.
Amit t le idézni érdemes, a harmadik t zr l írtak végén található:ő ű ő „…— Már a Rózsa

utcában is égett a t z, és repültek a lángoló zsindelyek egészen a Bécsi utcáig a Víg parasztű
c. vendégfogadóig, mindezt azonban szerencsésen megmentették.”40

Bruckner Gottlieb krónikájában a következ ket olvassuk (fordításomban):ő „Az 1808-as
esztend . Hatalmas sorscsapás érte Sopron városát. Július 19-én t zvész keletkezett aő ű
Jégveremnél, a városi sörház mellett. Akkor a Halász utca, az egész Balfi utca, a Fogadó szer,
Ezüst utca, Pócsi utca, Hosszú sor, egészen a domonkosokig, mindent egybevéve porrá égett.”

A három krónika azonban nem jelent három szemtanút. Bruckner mindjárt átesik a
rostán, ugyanis 1818-ban született. Michel és Geiger err l szóló írásait egymás mellé téve,ő
kiderül, hogy — jelentéktelen különbségekt l eltekintve — szó szerint azonosak. Mégpedigő
azért is, mert mindketten els sorban a Pressburger Zeitung beszámolóját írták be, jóvalő

34 Sem a F tér, sem a Hal tér (Fisch-Platz) sem a Pflaszter (Jégverem) nem igen lehet. Ebben az esetbenő
valószín leg a Kovács szer el tti térséget, más néven Kisvárkerületet érti.ű ő

35 Téves. A templom kelet fel li szomszédjánál állt meg a t zfolyam.ő ű
36 Nincs adatom err l. Németh Ildikó: Középfokú… c. munkájában sem találtam.ő
37 Maga írja: „In diesem Jahr den 25ten August bin ich Johann Michel, als Schulgehilf nach Oedenburg

gekommen, und Sacristaner dienste in d. h. Geistkirche verrichtet…”
38 A hivatalos kárbecslésben nincs Wieden.
39 Az „am Platz”, a már rég betemetett vizesárok miatt keletkezett térség is a Várkerület teljes hosszában.

Geiger írja: „die ganze Wirthshausgasse am Platz” (465. old.)
40 Geiger krónika 425. old. A t z ilyen terjedési módjáról és megfékezésér l lásd a T zrendészetiű ő ű

Szabályzat 83. §-át.
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kés bb keletkezett krónikájukba.ő 41 Ez a beszámoló javított formában olvasható Fiedler Kis
krónikájának elején. Mert Fiedler János Richárd — nevével ellentétben nem tehetségtelen
heged skéntű 42— valóban szemtanúja volt a három tragédiának. Ezt maga jegyzi meg, hogyő
ugyanis hetvenhat éves korában átélte és leírta, mégpedig szemüveg nélkül.43 Ha nem iső
céloz erre, de a szövegek összehasonlításából kiderül, hogy el ször mint levelez aő ő
Pressburger Zeitungnak küldött levelében, aztán az utókornak szánt krónikájában.

Fiedler krónikájának ide vonatkozó részét fordításomban közlöm:

„Az 1808. évi soproni nagy t zvészek leírása.ű
Július 19., 22. és 24. rettenetes napjai voltak Sopronnak. Az els n, vagyis 19-én délutánő

egy órakor váratlanul megszólalt a t zharang.ű 44 Mindenki azonnal rohant a veszély
színhelyére. Minden er vel és minden eszközzel azon voltak, hogy megálljt parancsoljanak aő
terjed lángoknak, ámde hiába. Rendkívüli gyorsasággal terjedt szét az er s szél és a nagyő ő
szárazság következtében. (Mivel már több mint hat hete nem volt egy csepp es nk sem,ő
viszont éjjel és nappal rendkívüli h ség tombolt, úgy, hogy a földeken majdnem mindenő
kiszáradt.) És nemsokára elérte a Szentlélek-templom felett lév városi szénapajta tetejét.ő 45

Az ezáltal elhatalmasodott veszély minden lakost a legnagyobb zavarba ejtette. Sokan,
akiknek oltaniok kellett volna, elsiettek a t zt l, hogy amennyire lehetséges, mentsékű ő
házaikat, és helyezzék biztonságba legszükségesebb holmijukat. A t z ezenközben nagyon isű
kiterjedt és rövid id n belül tizenegy különböz helyen kapott lángra. A veszély mindenő ő
szempillantással nagyobb lett és pusztulással fenyegette az egész várost. Mindent, ami csak
nagy sietve menthet volt, mivel nem akadt hely, ahol biztonságban lehetett volna, kicipeltekő
és kiszállítottak a földekre, ahol katonák rizték. Ezalatt jöttek az emberek, mivel hallották aő
lövéseket és látták a s r feketeű ű 46 füstöt, nemcsak a sz l hegyekb l, hanem azokról aő ő ő
földekr l, ahol már javában folyt az aratás. És sokan siettek ide segíteni a közeliő
helységekb l t zifecskend kkel és más, oltásra való alkalmatossággal. Teljes er bedobássalő ű ő ő
és eszközzel azon voltak, hogy eloltsák a tüzet és íme, hál’istennek! este fél ötre sikerült
elérni, hogy minden lenyugodjon.

Hogy mi és egyáltalán mennyi égett le háromszorra, az ennek a leírásnak a végén
következik.

Már azt gondoltuk, hogy minden veszély elmúlt, amikor ugyanennek a hónapnak a 22.
napján, éppen pont délután egy órakor a Hátulsó utcában47 a t z ismét kitört. Az emberekű
döbbenete az egész városban minden mértéken felüli volt. Ezzel nem tör dve, mindenki aő
helyszínre igyekezett, oltani és segíteni. A t z leírhatatlan er vel harapódzott el maga körül,ű ő
éppúgy, mint el ször, s rövid id n belül a Külváros Pozsony fel li része lángokban állott éső ő ő
hamuvá vált.

41 Bruckner 1840-t l, Michel 1842-t l, Geiger 1848 körül kezdte írni krónikáját. A szerz kr l éső ő ő ő
m veikr l lásd Németh Ildikó: 1848 a Geiger-, a Michel- és a Bruckner-krónikában. In: SSz LII. évf.ű ő
(1998), 382—390. old.

42 A szótár második jelentésben utcai heged st ad meg. Mini családtörténet…ű
43 Fiedlert lásd a Kislexikonban.
44 A jeladásokról lásd a t zrendészeti szabályzat 47. §-át, 97. old.ű
45 A hivatalos kárbecslésben nincs benn. Istállókról és kamráról, a közeli t z miatt lebontott tet r l vanű ő ő

szó. SVLt. XVI. 29. B. J. r. Berghofer Mihály, az apátplébános levele aug. 26., a határozat 2187. sz. a. 29-
én. Föltehet en az apja (Házi Jen : Soproni polgárcsaládok. Bp., 1982., 797. isz.), zsinórosmester, a Balfiő ő
u. 6.-ból, a lista élén állva, a legmagasabb segélyt, 170 forintot kapta. (XVI. 29. A. J. m. m.)

46 Vajon mi éghetett? Kezdetben inkább fehér a füst színe. Lásd a harmadik tüzet el ször megpillantóő
vallomását. Ott es felh r l ködre javították a jelentés szövegét. A brennbergi szén fekete füstjeő ő ő
különböz m helyekb l szállhatott föl. Szenet sok helyen tároltak, lakások f tésére is használták, lásd aő ű ő ű
vizsgálatokat. Nyitray Elek: A szénnel való téglaégetés megindulása Sopronban. SSz. X. évf. (1956), 268
—276. old. El ször rosszabb a min ség, meg kell tanulni a szénnel való kiégetést. 1 mázsa brennbergiő ő
szén ára az 1793. okt. 28-i szerz désben 16 krajcár. SSz. IX. évf. (1955), 60. old.ő

47 Hátulsó u. 5. (122. sz.) Lásd a nyomozást.
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Ám a szerencsétlenség mértéke még nem telt be, mindjárt az erre következ 24-én reggelő
fél ötkor harmadszor is kitört a t zvész. Az Ikvahíd mellett az utolsó el tti házban.ű ő 48 És
veszett er vel nyomban hatalmába kerítette azokat az épületeket, amelyeket az els és aő ő
második t zvész megkímélt. Csupán némely háznak gyors lerontása segített. Isten oltalmazzaű
meg Sopront hasonló nyomorúságtól és szerencsétlenségt l, sok, sok éven át!ő

Ebben a háromszori heves t zi veszedelemben sok ember t nt el, s néhányukról biztosű ű
tudomásunk van, hogy megégtek. […] — Sok marha is odaveszett; nagy mennyiségben égett
el termény, széna és szalma. A teljes kár összege több millióra becsülhet , egyáltalán ez olyő
nagy, hogy a soproniak korábbi jóléte, még kedvez körülmények közepette is, talán csak sokő
év múlva érhet el.ő

Néhány el kel tábornok úr, mint az Albert f herceg vasas ezred törzskara, amely itt aő ő ő
városban található, a kaszárnyabeli legénységgel együtt megfeszített er vel dolgozott; aő
közeli helységekben elszállásolt legénységb l is jöttek rövid id n belül, s szabályos tábortő ő
vertek a Neuhof49 mellett, az Újteleki kapun kívül. S t mi több: Bécsújhelyb l is érkezett leő ő
néhány gyalogos, akik ott voltak bekvártélyozva, hogy munkát végezzenek, illetve rségető
álljanak. Eközben éjjel-nappal jár röztek körös-körül mind a lovasok lovukon, mind aő
gyalogosok gyalogszerrel. El lehet gondolni, milyen félelmetesnek látszott és valóban
félnivaló is volt.

Most következik, hogy mi minden égett le, az utcák szerint.
Az Újteleki kapun kívül az Esterházy-kertben50 lév kerti ház (a szaletli a sarkonő

sértetlen maradt), az Újteleki kapu fele, az egész Újteleki utca, mindkét oldalán, egészen a
K -kapuig,ő 51 a Hátulsó utca, az Ógabona tér, mégis a K -kapunál, a Fest köz mellett, aholő ő
az ember a Bécsi kapuhoz megy, két ház megkímélve maradt, de mindjárt a közt l a Kovácsokő
utcája egy lángtengerré vált. (Ismét két ház maradt meg az alsó végen, holott éppen közöttük
keletkezett a harmadik t z.ű 52) Az Ikvahíd túlsó [keleti] oldaláról terjedt át a t z a Balfi utcaű
mindkét oldalára a Balfi-kapuig.

Az egész kapu leégett a muskétások és a pásztorok lakásaival együtt, a két ház a Sziget
köz mellett, ahol az ember a kapuhoz megy. A kapun kívül két kerti ház. Sértetlen maradt az,
amelyik a kapu tövében áll. Az Ikvahíd túlsó oldala, le a Fogadó szeren, az Ezüst utca, be a
Pócsi utcába és le a Pócsi kapuhoz,53 a kapu teljesen kiégett, a kapun kívül, ahogy ki akarunk
menni, balkézre néhány kerti ház és az azoknak támaszkodó marhaállások, az egészen
szabadon álló, a tisztelt megyéhez tartozó fa-, széna- és szalma-tárház égett le.

Jobb kézre a néhány éve szépen felépített kórház és szegényház, nem messze onnan a
szappanf z . A Pócsi kaputól felfelé a Hosszú sor, a domonkosok kolostora el tti házig. Márő ő ő
itt is elkezdett égni, de megfelel intézkedéssel sikerült, hál’istennek, megfékezni.ő

Megkímélve maradtak
Az egész Belváros, a [bels ]ő Várkerület, az Újteleki kapu fele, jobb kézre, ahogy

bemegyünk az Újteleki kapunál, a pásztorok házai, a Hosszú sor az Éles szögt l egészen le, aő
domonkos-kolostor utáni ház, a másik oldalon az Éles szögnél a három fels ház (az alsóő
sarokház azonban teljesen leégett, a nevezett három ház körüli résszel). Egyedül maradt meg
az Ezüst utca nagy sarokháza. A Bécsi kaputól le, a Bécsi utca, a Fövényverem, a Mihály

48 Eggyel nyugatabbra, a Szentlélek utca 5.-ben, 177. (1784), ill. 238. (1810) sz.. Tulajdonosa ekkoriban
Thirring Mátyás vaskeresked . Lásd a nyomozást.ő

49 Amai Erzsébet-kert. 1763 óta nyilvános kert. Hárs József: Mesél utcák…ő
50 T1: Esterházy Marianna (1770—1836) grófn ( T1: hercegn ) tulajdonában volt az 5—6. sz. ház és 1054ő ő

öl kert (1798. évi adat, 331. old.).□
51 AK kapu (Steintor) T2-ben: a Várkerület 2. (ma: 1.) helyén volt. Lásd még Mollay Károly: A Kovácsokő

utcájának topográfiája. SSz. 48. évf. (1994), 274. old.
52 A harmadik t z a Szentlélek u. 5-ben keletkezett, lásd el bb.ű ő
53Magyar-kapu.
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utca, a Wieden, a Templom köz,54 a Halász utca egyik oldala, a Végfordulat. A Bécsi kapu
másik oldalától a Szélmalom utca.

Nevezetes épületek, valamint még olyasmi, amely figyelemre méltó a t zt l károsultakű ő
közül.

A kaszárnya, a városmajor,a sörház, a Szarvas fogadó, ebben a mérlegház (ahol néhány
ezer forintnyi árut raktároztak,55) a kórház és szegényház. Ezek mind a városéi.

A polgárházak között 2 patika [az „Oroszlán” és a „Megváltóhoz”], 8 jól men tímárő
háza, aki mind el volt látva kikészített és nyers b rökkel és gubaccsal, 10 szappanf z , 15ő ő ő
posztós, aki már megvette a nyári birkanyírás gyapját.

A cs. kir. Harmincad-hivatal [Várkerület 43.], Széchényi gróf háza [Széchenyi tér 1—
3.], azonban csak a tet zet,ő 56 Desfour[s] gróf szemben álló háza [Móricz Zs. u—Mátyás kir.
u. sarok], ahol bennégett nemcsak számos grófi berendezési tárgy, hanem sok t zifát és szénátű
is elragadott a t z.ű

Pejacsevich gróf szenvedte el a legnagyobb kárt. Nemcsak az egész ház [a mai Pet fi térő
6.] nagy tet zete hamvadt el, minden szoba valamennyi drága grófi berendezéssel együtt,ő
amelyb l jóformánő semmit sem tudtak megmenteni, hanem még a pince is hamuvá égett, ahol
száz öl t zifát tároltak, hogy még a nyolcadik napon is találtak t zfészket, holott éjjel-nappalű ű
dolgoztak ott. Úgy hallani, hogy kárát több mint 130.000 forintra becsüli.

Az utolsó t z éppen egy vasárnap keletkezett. Az evangélikusok sem aznap, sem a ráű
következ hétf n nem mertek istentiszteletet tartani, mert aggódtak és féltek. Arra a kérdésre,ő ő
hogy miképpen keletkezhetett ilyen rövid id alatt három ilyen borzasztó t zvész, az aző ű
általános válasz: vigyázatlanság és hanyagság volt az oka.”

A Soproni Levéltár kézirattárában található Hannaweck József57 feljegyzéskönyve. A
t zvészt láthatóan szemtanúként írja le gyermekei számára:ű

„Ti, gyermekeim, olvassátok, hogy a mi szül városunk gondatlan emberek miatt a t ző ű
lángjaitól mit szenvedett. Ó, Sopron, Ó, tragikus sors!

Az 1808-as esztend júliusának 19. napján, kedden, délutáni fél egykor a t znek lángjaiő ű
kúsztak föl Schäffer János lakatosmester tulajdon házának58 tetejére a Pflaszteron. A t z ezenű
lángjai belekaptak a mellette lév Sörházbaő 59 és — röviden szólva — háromnegyed órán belül
az egész Balfi utca a pásztor- és gárdistaházakkal együtt lángokban állott. Igen, a Halász
utcát az Árvaházig60 elemésztette, s a Pflaszteron lév testvérületi házat.ő 61 A t z lángjaiű
elragadták Spiess Antal úr házát62 az Ikvahídon. Ebb l az épületb l kiindulva a t z lángjaiő ő ű
átterjedtek a Városmajorra. Röviden leírva: egy óra alatt ilyenformán az egész Fogadó szert,
az Ezüst, a Pócsi, és a Kis-Pócsi utcákat a pásztorházakig és a muskétások lakásáig
elemésztették a t z lángjai. Igen, s t a Hátulsó utcátű ő 63 egészen a Desfours gróf házáig64.
Finck József úré a domonkos páterek rendháza mellett állva maradt65. [Leégett viszont] a

54Ma Hegy utca.
55 213—214. old. über die grosse Heuwaag… [mázsáló] 211—212. old. szept. 10. ez is a t zben károsodottű

Honig u.. Heu-Waag-ról. XVI. 29. J. o.o.o.o.
56 AHazai és Külföldi Tudósítások levelez je a házban tett pusztításról szól augusztus 1-jén, de augusztuső

27-én megjelent a helyreigazítás, hogy a gy jtemények és a könyvtár nem károsodott.ű
57 Városi dobos (Tambour) Lásd Kislexikon.
58 Balfi u. 5. (Halász u. 4.)
59 ABalfi u. 5. egy része.
60 AVoss-árvaházig.
61 T1: Beneficium Sancti Ruperti, a kés bbi Holdenhaus, Jégverem 1. T2: 1757: Altes Schulhaus, 1798-tólő

a városplébános majorja. 1784: 259., 1810: 320. a házszáma.
62 Ikvahíd 2 (Balfi u. 2.)
63 Elírás: a Hosszú sort (a mai Móricz Zsigmond utcát) érti alatta.
64 Az ún. Somogyi-ház, a Széchenyi palotával átellenben. 1784: 536. sz.
65 T2: Széchenyi tér 3. 1801-ben Fink József keresked é, utána Szár Frigyesé. 1784: 551., 1810: 616.ő
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Pócsi kapu el tti kórháző […]66, a gazdasági udvar és a Tisztelt Vármegye raktára, minden
marhaistálló a vámházig.

Pénteken, amikor július 22-én délután fél kett kor t z tört ki a Kager-házban, az első ű ő
fertályban a Festetics-ház mellett, akkor belekapott a Pejacsevich grófi házba. Ebben a
házban hátul, a Hátulsó utca felé sok szoba égett ki, boltozatok omlottak össze és 95 öl
nagylózsi67 t zifa égett el, és ilyen fa 48 óráig lánggal égett addig, amíg a boltozat rá nemű
szakadt. Ebb l a házból harapództak el a lángok a Hátulsó utcán, a régi Gabonavásártérenő 68,
s t az egész Újteleki utcán, a muskétások lakásán, az Esterházy hercegi kert kerti házán, aző
Újteleki kapun kívül. Ötnegyed óra alatt elemésztették a t z lángjai a háztet ket a K -ű ő ő
kapuig. Kund69 tímármester úr és Schwerdner József úr házait lerombolták, így oltották el a
tüzet.

Vasárnap, július 24-én hajnalban, félötkor, csaptak föl a lángok Schiller Keresztély és
Thirring Mátyás háza között a Placcon,70 az Ikvahíd mellett, és a t z lángjai hatalmukbaű
kerítették az egész Kovács szert a Placcon, néhány házat a Rózsa utcában. A Szentlélek
utcában és a Szélmalom utcában tört el re a t z egészen a Víg paraszthoz vendégl ig.ő ű ő 71 Az
egész Bécsi utca, a Mihály utca, beleértve a Wiedent is, ezúttal sértetlen maradt, ugyancsak a
Hosszú sor a domonkosok kolostorától az Éles szögig és sértetlen maradt az egész
Várkerület72 és a Belváros.
Utóirat: ennél a t zvésznél 15 személy halt meg.ű
Utóirat: 340 ház égett le, nem számítva azokat, amelyeket le kellett rombolni.”

Kortárs volt ifjabb Petz Dániel. Kár, hogy csak röviden ír:73

„Az 1808-as esztend . Július 19-én délután egy órakor a Sörháznál a Halász utcábanő
borzasztó módon tört el a t z. Az egész Halász utca jobb oldala, a Balfi utca, a Fogadó szer,ő ű
az Ezüst utca, Pócsi utca egészen a domonikánusok templomáig minden leégett egy órától
este öt óráig74. Július 22-én újólag t z keletkezett, délután, a Hátulsó utcában, amikor azű
egész Újteleki utca, az Ógabona tér égett le. Július 24-én ismét t zvész tört ki kora reggel ötű
körül az Ikva hídjától egészen be a Rózsa utcába, Isten kegyelmezzen nekünk.”

A már idézett csornai kanonok75 is megemlékezik a nagy tragédiáról (jóval több, mint
két évtized múlva, de még mindig közelebb a valósághoz, mint a Hazai és Külföldi
Tudósítások korabeli levelez je):ő

„1808 Háromszori t zcsapás érte Sopron városát. Az els Julius 19ű ő én déltájban a Külső
Városban a Sz. Lélek temploma közelében ütött ki, leégett a piacznak nevezetesebb része a
Schlipper a Nagyobb és kisebb Potsi utsza a halászok utszája és az ugy nevezett Silber utsza ’s
ezekben mind öszve 200 ház és 30 ember. A második tüz támadott négy nappal azután Mária
Magdolna napján, leégett két utsza ’s ezekben mintegy 120 ház. A harmadik tüz kiütött

66 Olvashatatlan szavak.
67 ALosing nev falu magyarul legvalószín bben Nagylózs (lehet még a Vas megyei Lócs és Lovászad is).ű ű

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. 2. kiad. Baja, 1998.
68 Ógabona tér.
69 T2: Kundt János Gottlieb tímár háza Várkerület 2. (1784: 151.), Schwertner József pálinkaéget é a 4. sz.ő

(1784: 152.).
70 Lásd a Vizsgálat a harmadik t zr l „hasadékát”.ű ő
71 A Szent János-templom mellett volt emeletes épület rendház, majd major. 1801-ben már vendégl kéntő

gróf Széchényi Ferenc (a Legnagyobb Magyar apja, felesége Festetics-lány) bérleménye, neve el szörő
1803-ban t nik föl. Kés bb átépítették. Maria Josefinum néven gyermekotthon lett. Csatkai Endre: Aű ő
soproni vendégfogadók…SSz. XX. évf. (1966), 210. old.

72 Amai Várkerület bels köre.ő
73 Lásd a 12. sz. lábjegyzetet.
74 A Rózsa u. 5.-ben laktak. A ház bizonyos kárt szenvedett. A krónika közlésének lábjegyzetében Cs. E:

„… a francia kémeket gyanusították a t zokozással.” Lásd még alább Csatkait és Kis Jánost.ű
75 Drinóczy György.
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harmad napra az az Julius 24én ’s azon részét a piacznak melly az els tüz alkalmával megő
maradt hamvaszta el mintegy 30 házakat. Ehárom tüz után az egész külvárosbul nem maradt
egyébb azon résznél melly a Sz. Lélek és Sz. Mihály templomai és a Bécsi kapu között vagyon
és az ugy nevezett Hosszu utsza a Domonkosiaktul az Ujhelyi kapuig mégis a Belváros a
sántzal együtt épen meg maradott.”

A szerzetes beszámolójához hosszú latin verset csatol. Ennek lényege, hogy a hármas
csapás az igaz vallástól eltévelyedettek miatt következett be. A bibliai Sodoma és Gomorrha
jut eszébe a meg nem nevezett poétának. Drinóczy kinyomtatott m r l beszél.ű ő 76

A város egyik vezet je, Fabricius András, magyarra fordított családi krónikájábanő 77 —
kell id beli távolságból — a következ kben foglalja össze az eseményeket (július helyettő ő ő
júniusra téve azokat): „Junius 19. 22. ’s 24. három napjaiban Sopront oly nagy tüzi veszély
érte, hogy majd az egész külváros a’ lángok martalékjául esett. Az els Junius 19-én reggeliő
9. órakor a’ Sz. Lélek templomnak átellenében 439. sz. a. fekv Schaeffer János kovácső [!]
mesterember házában eredt [Balfi u. 5—Halász u. 4.], melly által az egész Schlipper [Balfi],
Kocsma [a Várkerület küls szakasza, az Ikvahídtól az Ötvös utcáig],ő Kispotsi utszák [Pócsi
u.] a’ hosszu utszával [„csak” a mai Móricz Zs. u.] a Dominikánusok Klastromáig78 leégett. —
A második Jun. 22-én Délutáni 1. órakor a’ Casino piaczon 119 sz. a. [Pet fi tér 8.]ő fekvő
Kager házában79 Vághy féle ház [Pet fi tér 7.]ő mellett eredt, ’s az ugy nevezett Hinterneustift
’s Altkornmarkt [Ógabonatér], egész a’ Gf. Festetics majorjáig [Major köz] leégett. Végre a
harmadik tüz Jun. 24-én reggeli 4. órakor az Ispota hidon 234. sz. a. fekv akkor Schillerő 80,
most ujon felépült Giefing féle házban ütött [Ikvahíd 1.], s az egész Schmied utszát a’ Färber
Gassel-ig [Kisvárkerület ] lángba boritotta. — E nagy szerentsétlenség által, 300. háznál több
pajtáikkal együtt81 hamuvá temettettett, ugy annyira hogy a’ csapástól ért polgárok közül még
mai napig sem hozhatták helyre vagyonbeli erejöket; — mert akkor a’ mostan Bécsben s
másut fenálló tüzi veszély ellen biztositó Intézet, mellyb l az ember csekély évenkéntiő
fizetésért üdvös segedelemet nyer,még nem létezett.”82

Csatkai Endre Kis János szuperintendenst mint szemtanút, s t kárvallottat idéziő
cikksorozatában:
„…Háborús gyújtogatások?

A belvárost 1676 után megkímélte a t zvész. A külvárosok sokat szenvedtek kés bb is.ű ő
[…] Az 1808-as év volt ismét nagyon emlékezetes. Az egyik júliusi napon kigyulladt a Balfi
utca; a Szeder-utca, a Wi[e]den, a Halász-utca, a Kis-utca, a Magyar-utca és innen a Hosszú-
sor szinte a Domonkos templomig elhamvadt. A Magyar-utcából átvágott a vörös kakas az
Ezüst-utcára és a Várkerület küls során is pusztított.ő

A legközelebbi napok egyikén a Hátsó-utcába vágta karmait az átkos madár. Innen
tovább szállt az Ógabona-tér és az Újteleki-utca felett. Áldozatául esett a mai Lackner
Kristóf-utca helyén álló kaszárnya és polgári lövölde is. Az utóbbit sohasem építették többé
fel. A Pejachevich-ház udvarán nagy mennyiség fa volt felhalmozva. Az még napokig izzott.ű
Szörny h ség fejl dött a sz k utcákban, oltani alig lehetett. A lakosságot nagy félelem fogtaű ő ő ű

76 Drinóczy i. m. 141—143. old., a vers a 143—144. old.-on. Horváth Csaba v. könyvtárigazgató szerint az
Országos Széchényi Könyvtárban megvan és Sopronban nyomtatták.

77 Lásd a Kislexikonban.
78 A krónikák és a hivatalos kárbecslés szerint egy házzal el bb, tehát mivel ez a t z kelet fel l érkezett, aő ű ő

Mátyás kir. u. megnyitásakor lebontott Tschurl-háznál állt meg. Akkor Szár (Saar) Frigyes a tulajdonosa
az 551. (1782), illetve 1810-ben a 616. számot visel épületnek. Nyugati falszomszédja a domonkosokő
temploma.

79 Téves. A nyomozati jelentés alapján a Vermögensbuch szerinti 122.-ben (Hátulsó u. 5.) keletkezett.
80 Amásnap nyomozó tanácsosok szerint odébb, a Thirring-házban, a Szentlélek u. 5.-ben.
81 A krónikák 450 körüli száma nyilván a pajták beszámításából adódik.
82 A leírás a magyar fordítás 73—74. oldalán.
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el, mert az els t z fészkénél cédulát találtak, amely újabb tüzet jelent be. És valóban még aző ű
els héten belül ugyanott újra kezd dött a veszedelem, most egyfel l a Várkerület, másfel l aő ő ő ő
Szent Lélek-utca, Rózsa-utca és a Bécsi-utca kerültek bele a táncba és csak a mai Mária
Josephinum az akkori Vig paraszt vendégl állította meg a megdühödött madarat.ő

Most azután valóban általános lett a pánik. Rossz indulatú tréfacsinálók újabb
cédulákat hintettek el. A lakosok nem mertek éjjel házaikban aludni, míglen katonaság nem
érkezett. Kis János hamarosan értesíti barátját, Kazinczyt a bajról:

»A t z három ízben, júl. 19-én d. u. egy órától, júl. 22-én délután két órától s júl. 24-énű
reggeli öt órától fogva megemésztett küls városunkban mintegy negyedfélszáző 83 házat és 20-
25 embert. Mely nagy volt légyen a rémülés, tsak az tudhatja, aki látta s egyszersmind azokat
a balgatag mende-mondákat is hallotta, mellyel az emlitett id közben széllyelszárnyaltak,ő
amillyen p. o. az volt, hogy Napoleon plénuma minden magyarországi nevezetesebb városokat
a végre kiküldött gyujtogatók által egészen elégettetni. Mi az egész bels várossal együtt tsakő
ugyan sérelem nélkül maradtunk. Templom és papi lakhely a küls városban sem égett el egyő
is.«”

Kazinczy Ferenc Széphalomról 1808. augusztus 19-én válaszolt:
„Édes barátom! Az az aggódás, melly a’ Sopronyi t znek hallásáraű 84 szívemet elfogta,

mélyebben éreztette velem, mennyire szeretlek, mint magam is hinni mertem volna. Rettegtem,
hogy magadat, kedveseidet valami szerencsétlenség érhetett. Melly igen örvendetes vala tehát
el ttem az a’ hír, mellyet hozzám a’ tegnap kés estve érkezett leveled hoza, hogy a’ pusztításő ő
Angyala kár nélkül méne-el küszöböd el tt! Szívem igen nagy gondtól szabadúla-meg.”ő 85

Csatkai így folytatja:
„Kazinczy néhány hét mulva eljött Sopronba; akkor tudta csak meg, hogy Kisék

érzékeny kárt szenvedtek mégis; a mosást ugyanis akkoriban nem szokták a háznál végezni,
hanem a városi mosóban, valamelyik patak vizében. Kisnének rengeteg fehérnem je pusztultű
ott el. Kisre jellemz , hogy az általános baj közepette nem kívánta a maga aránylag kisebbő
veszteségét el térbe tolni. Megjelent egy kis metszet is a t zr l,ő ű ő 86 hogy a gy jtést aű
károsultak javára ösztönözze. Éveken át a vészes napok emlékére a templomokban b nbánatiű
könyörgést tartottak. Kis ugyanis a pusztulás nagyságáról nem egészen híven tudósította
Kazinczyt, bizony 450 ház hamvadt el, egy harmada a városnak. …”87

Csatkai az idézett sorozatban szól a mosóhelyr l:ő „Úgy látszik, hogy a Várkerület
felépülése el tt a várárokban is volt valamelyes víz, a Kis-Várkerület bels házsora helyénő ő
egyik részen volt a városi mosóhely, ahol néhány fillérért moshattak a háziasszonyok. Mária
Terézia idején azonban már sok ház állt ott és a mosóhely is kiszorult a külvárosba.”88 Sajnos
nem írja meg, hogy hova szorult ki a mosóhely. A megszokottól aligha messzire. Talán a
Festetics-major mellett a nagy Ikva-kanyarba, ahol tiszta a víz, hiszen egykor lóúsztató volt.89

83 Vagyis kb. 350. Ez közelít a valós számhoz. Lásd a hivatalos kimutatásokat.
84 A fent idézett újsághírek hatására.
85 Kazinczy Ferenc összes m vei Harmadik osztály Kazinczy Ferenc levelezése VI. köt. Magyarű

Tudományos Akadémia kiad. Bp., 1895, 37. old.
86 Lásd a képmellékletek között a II. TÁBLÁT.
87 Csatkai Endre: Évszázados harc a vörös kakas ellen Sopronban III. Uj Sopronvármegye 1941. július 19.

Ez annak a cikksorozatnak napra id zített része, amely — hogy, hogy nem — kimaradt a 140 éveső
soproni hivatásos t zoltóságról és el zményeir l szóló kiadványból. Csatkai az elpusztult házak tévesű ő ő
számát a Geiger-krónikából veszi. Még ha a megel zésként lerombolt tet székek számát hozzávesszük,ő ő
akkor sem ennyi. (Lásd a Károk c. fejezetben.)

88 Csatkai Endre: Évszázados harc a vörös kakas ellen Sopronban. III. Új Sopronvármegye 1941. július 19.
89 A lóúsztatót csak az 1930-as években töltötték fel. Lásd Mollay Károly: A Rózsák utcája. SSz. 46. évf.

(1992), 235. old. A pataknak a Fest köznél volt éles kanyarja a B. helyszínrajzon (XV. TÁBLA).ő
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Kis János visszaemlékezéseiben már csak igen röviden hozza szóba a hármas t zvészt:ű
„Két els esztend mben két nagy szerencsétlenség által látogattatott meg Sopron városa. Aző ő
1808-dik év julius hónapjában egy hét alatt három nagy tüzi veszély házainak csak nem felét
megemésztette; az 1809-dikben pedig a gy zedelmes franczia hadi sereg által sáskákő
módjára elboríttatott. Mind a két csapás nagy ijedséget okozott s a lakosok mind a kett általő
nem csekély kárt vallottak. De a következmények még sem lettek sem a városra, sem reám
nézve oly igen gyászosak, mint az els rémülés jósoltathatta.”ő 90

Csatkai Endre az Alt-Oedenburger Kalender (Régi soproni kalendárium) c. sorozatában
is megemlékezik a hatalmas csapásról91: „1808. július 22. A nagy soproni t z második napja.ű

Az 1676. esztend ben egész Sopron leégett. Akkor építették újjá a barokk stílus jegyé-ő
ben. A Belváros még mindig ezt az építési formát mutatja, a külvárosok azonban áldozatul
estek 1808-ban egy második nagy t zvésznek, amely három napig tartott. Július 19-én egyű
ház a Pflaszteren, a Mihály utca bejáratánál kezdett el égni. Nemsokára lángokban állott a
Halász és a Szeder utca, továbbá a Wieden és a Végfordulat. Az udvarokban fel volt halmozva
a széna, nem tudták feltartóztatni a tüzet. Néhány órán belül megsemmisült a Balfi utca is és
a Várkerület küls sora (akkori neve Fogadószer), az Ezüst utca, a Magyar utca és aő
Domonkos utca a templomig. Ez azonban csak bevezetése volt egy még szörny bbű
t zvésznek. Három napra rá a lakosságot megint a vészharang szavával riasztották; leégett aű
Hátulsó utca, az egész Újteleki [utca] és a régi Gabonavásár [tér]. Két nappal utána ismét t zű
volt. 452 ház vált a lángok áldozatává.”92

Gamauf Teofil, soproni evangélikus lelkész, a kor jeles helytörténésze, átélte a hármas
t zvészt. Összegzését idézem (fordításomban):ű

„Bár kevesebb jelent séggel, mint a bankcs dő ő 93, gyakorta voltak t zvészek, amelyekű
ebben az id ben meglátogatták a várost. Végtére is ezek közül egyik sem volt olyan rettenetes,ő
mint az 1808. évi. Bizony mindent összevéve azok nem okoztak akkora veszteséget, mint amely
veszteség csak azon egy év kárának egy éves kamatával felérne.”94

Ami az id járást illeti, Fiedler megállapítását, hogy „…ő éjjel és nappal rendkívüli h ségő
tombolt, úgy, hogy a földeken majdnem minden kiszáradt”, csak némiképp er síti meg aő
Wiener Zeitungban hétr l-hétre közölt adatsor. A mai Uránia-csillagvizsgáló helyén álltő
egyetemi k. k. Sternwarte (császári királyi csillagda) meteorológiai megfigyelései szerint
eredetileg Réaumur-skálán mért értékek °C-ra átszámítva június 28-tól 15 órakor — egy-két
nap kivételével — egyre magasabbra törtek. 18-án 30, másnap ugyan csak 26.9, de 22-én 28.8
°C-ot mutattak. A harmadik t z reggelén, 8-kor 25,6 fokot jelzett Bécsben a h mér . Érdekesű ő ő
viszont, hogy csak 23-án délutánra észlelnek er s szelet. Hát persze a császárváros id járásaő ő
nem azonos Sopronéval. Nálunk mindig melegebb és szelesebb.95

90 Kis János superintendens emlékezései életéb l. Maga által feljegyezve. 2. kiad. Bp., 1890, 256—257. old.ő
91 Csatkai Endre: Alt-Oedenburger Kalender. 22. Juli 1808. Oedenburger Zeitung 1926. július 22. Sorozatát

1925. nov. 1-jén kezdte, de 1932. ápr. 4-t l már Lernet Alt-Oedenburg kennen címmel folytatta.ő
92 Csatkai bizonyára a Geiger-krónikát használta forrásként. Geiger ír ugyanis 452 leégett házról. Michel

megelégszik 450-nel.
93 Valószín leg az ún. Staatsbankrottra (államcs d) céloz.. Az 1811. febr. 20-án kibocsátott császári pátensű ő

az 1.060.000.000 Gulden (forint) összérték bankcédulának (bankó, Bancozettel) értékét az ötödéreű
szállította. le.

94 Gamauf Teofil: Geschichte der Evangelischen Kirche Oedenburgs. 432.: Erste Abtheilung. 1. Allgemeine
Geschichte. Kézirat. Ev. Levéltár, Sopron. A továbbiakban foglalkozik az 1827. jan. 15-i (34 ház), az
1828. okt. 28-i (18 ház) és az 1831. febr. 15-i (6 ház) t zvészekkel. A vasárnapi tüzek utáni reakcióű
ugyanaz, mint 1808-ban: nem tartottak istentiszteletet aznap.

95 Az értékeket 1808. június 28-tól július 25-ig lásd a függelékben. Az adatokat Internetr l, az Osztrákő
Nemzeti Könyvtár digitalizált újságanyagából vettem, az ANNO segítségével. Sajnos csapadékról semmi.
A csillagda helyér l Czeike, Felix: Historisches Lexikon Wien. Band 5. tájékoztat (az adatot a Wienerő
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OLTANI,DE HOGYAN?

Már a római nagyvárosokban volt — rabszolgákból szervezett és tüzifecskend kkelő
ellátott — t zoltóság. A „sötét” középkorban (hányszor világított akkor a t z!) ez a szervezetű ű
és ez a találmány ugyan feledésbe ment, de azért már korán kénytelenek voltak újra kitalálni.
Az els ismert t zrendészeti szabályzat 1086-ban keletkezett Meránban. Éjszakára nem voltő ű
szabad égve hagyni a tüzeket. A tornyokban rök figyelték, s harangozással (nappal vöröső
zászlóval) jelezték, ha kitört valahol. A kézifecskend t (vizipuskát) már 1490-ben említikő
Egervárott. A kés bbi csuklós kézifecskend k fahengereibe szivattyúzták be a vizet és löktékő ő
ki a t z felé. A 17. század óriás német fecskend ihez több mint két tucat kezel kellett, sű ő ő
házmagas sugárban nyomták ki bel lük a vizet. Fáradságos munka volt, ötpercenkéntő
váltották egymást. Közben, f leg az ácsok, a t z útját a tet k lerombolásával próbáltákő ű ő
elállítani. Szélben akár három házzal el rébb. Err l krónikáink és hivatalos kimutatás iső ő
közölnek adatot.

A töml t a 17. században fedezték fel, s el ször b rb l varrták össze. Csak a 18. századő ő ő ő
közepét l kezdve készítették kenderb l. Bécsben már 1685-ben szólnak hivatásosnakő ő
nevezhet t zoltókról. Éppen a 19. század els éveiben szerveztek francia és német földönő ű ő
önkéntes t zoltóságokat.ű

Addig, amíg nálunk is sor került ilyesmire, a városi gárdisták (más néven muskétások),
városi és urasági szolgák, torony rök és a céhek tagjai tudták és kellett, hogy tudják használniő
a t zoltó-felszereléseket. Mik voltak? Kisebb-nagyobb fecskend k, b rb l és szalmábólű ő ő ő
készített vödrök, valamint csáklyák és létrák. Ezeket a bel- és külváros id járás ellenő
megfelel en védett helyein tárolták, s gondoskodtak arról, hogy mindig jó állapotbanő
legyenek. A kutak, az Ikva és a városárokból visszamaradt két tó adták a vizet közvetlenül, de
el re vízzel feltöltött kádakról, tartályokról is szólnak az írások.ő 96

Tavak? Igen. A Belváros körüli vizesárokból két tó maradt vissza. A kisebbik a Brückl
Teich (a mai Pet fi téren), a nagyobbik a Dominikaner Teich (a mai Széchenyi téren).ő 97

Nagy volt a félelem a t zt l. A t zoltási rendet többször is kiadták, s ha kellett, újraű ő ű
fogalmazták. Az 1748-beli tulajdonképpen 1811-ig volt érvényben. Erre céloznak a Radeczky
grófnak, az akkor még „csak” óbesternek (ezredes) szóló levélben98:

„Egy köröztetett helytartósági rendelkezés el írja számunkra, hogy a mellékeltő
t zrendet átadjuk az itt állomásozó katonaságnak is. Annak ellenére, hogy most állítunkű
éppen össze egy új szabályzatot, amely jobban megfelel a mai körülményeknek és id knek.ő
[…] Így mégis, hogy közben addig se hiányozzon, míg egy ilyen t zrendet tet alá nemű ő
hozunk,99 az eddig fennállót és használatban lév t illend képpen mellékeljük. Emellettő ő
azonban kötelességünk tájékoztatni, hogy t zvész esetén sok mihaszna, tétlen és hátráltatóű
néz szokott el fordulni az ifjúságból, küldönc, és köznép, akiket távoltartani a helybeliő ő
városi rség nem lenne elégséges, mert ezeket részben az oltásra, részben a felügyeletre és aző
ingóságok mentésére és adott esetben az ilyen alkalommal megsérült személyekhez kell

Stadt- und Landesarchivtól kaptam). Címe: Wien I., Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2.
96 Szilágyi János: A t zrendészet fejl dése az kortól a modern id kig. Bp., 1960. Sopronra vonatkozóű ő ő ő

adatait Csatkai Endre Évszázados harc… c. cikksorozatából vette.
97 „…bei den Kleinern oder Brickel Teicht” és „Dominikaner Teicht” a SVLt. XI. 3132.-ben, 1795-b l. Aő

Brückl-torony és a posztósok kallója mellett az els , a kisebbik (ma a Pet fi tér), a domonkosokő ő
temploma el tt a másik. Ez utóbbiba dobált volna be legényeket Berzsenyi Dániel. Lásd még a X.ő
TÁBLÁT.

98 SVLt. V. 4292., Exp. 1801. júl. 11. „Hoch und Wohlgebohrner Herr Graf, u. Obrister!” Az 1301. sz.
tanácsi határozat szerint „Feuer-Ordnung (bisher allhier bestehenden) Mittheilungs-Schreiben an Ihren
Obersten Grafen von Radeczky”. Radeczky, Joseph, a neves hadvezér (a cseh Trzebnitzben szül.
1766.11.02 , megh. Milano 1855.01.05. ) az osztrákok itáliai hadseregében szolgált 1801-ben, ott jóval
kés bb kormányzó is lett. Sopronban 1808 után hosszabb ideig tartózkodott. (Molnár László F tér 7.ő ő
tájékoztatásából.) Az irat szerint, amikor itt volt az itáliai hadsereg f hadiszállása, Radeczky parancsáraő
már segíthettek katonák t zoltáskor. Különben miért küldtek volna neki szabályzatot.ű

99 A régit mellékelték a levélhez. Az új 1811-ben lett készen, fordítását lásd a Befejezésül c. fejezetben.
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szétosztani. Ennélfogva a mi szerény véleményünk szerint még elmegy, ha egy t z alkalmávalű
(amelyt l Isten kegyelme óvjon meg minket) az oltáshoz vezényelt katonai rségb l néhányatő ő ő
az illetéktelen és felesleges néz k távoltartására osztanak be, hogy ezzel a víz és aő
t zoltószerek odavitelének útja mindig szabad maradjon. Tetszés szerint, ahogy aű
legalkalmasabb, úgy osztanák be ket. Ám arra is gondolni kell, hogy keményebb eljárássalő
senkit se ijesszenek el az oltástól, aki azért jelent meg, hogy komolyan segítsen. Egyébiránt
maradunk kiváló tisztelettel engedelmes szolgái a polgármester, a városbíró és a tanácsnokok.
Sopron, 1801. július 6.”

A város az oltásra nem tudott nagyobb létszámot beállítani. Komolyabb t z esetén, mintű
ebben az esetben, a katonaság segítsége jól jött (láttuk az insurgensek korábbi
közrem ködését). Ezt készségesen ismerték el írásban is:ű

„Bizonyítvány.100 Sopron szabad királyi város alulírott polgármestere és tanácsa ezennel
bizonyítjuk, hogy a helyben kitört háromszoros t zben, közelebbr l 1808. július 19-én, 22-énű ő
és 24-én az itt fekv katonaság nemcsak hogy nem vétkes, hanem hogy inkább az Albertő
herceg ezrednek hozzánk, illetve a környékre bekvártélyozott egész legénysége ide sietett, és
erejét végs kig megfeszítve mindent megtett, hogy megállást parancsoljon a t znek, és hogyő ű
elejét vegyen még nagyobb szerencsétlenségnek. Kiállíttatott Sopronban, a Tanács ülésén,
1808. július 29-én.”

Egy másik alakulat viszont benyújtotta a számlát. A helybeli legf bb parancsnokotő
kérték meg az ügyintézésre:

„A pozsonyi hadosztály-parancsnokságtól. Kegyelmes Siegenthall generális és
brigadéros úrnak, Sopronba. Pozsony, 1808. július 29-én.

Az er sítés, amelyet a t zvészhez segítségként gyalogmenetben küldtünk Sopronba, aző ű
egységet vezényl százados szerint 10 forint 48 krajcárba került. Kegyelmes urat megkérjük,ő
hogy ezt az összeget az ottani városi elöljáróságnál behajtani szíveskedjék, hogy a
Neugebauer gyalogezred elszámolhassa. Olvashatatlan aláírás.”101

A tanács határozata az 1942. számon: „Ez a 10 forint 48 krajcáros összeg kifizetésre át-
utaltatott az adóhivatalnak. Sopron, a Tanácsból, 1808. augusztus 3.”102

Az els nap eseményeir l nyilván lekéstek. Bizonyára jár rözésre osztották be ket.ő ő ő ő
Fiedlerre nagy hatással voltak,103 viszont nincs szó arról, hogy a tolvajokat visszariasztották-e
a Neugebauer-ezred zordon hadfiai.

Michel János írja krónikájában (468. old.):
„A helybeli Magisztrátus sürget kérelmére végre lejött Bécsújhelyr l egy zászlóaljnyiő ő

gyalogság a Deutschmeister-ezredb l, hogy segítséget nyújtson, mintha még nem ért volnaő
véget a szerencsétlenség és jajgatás. Itt maradtak néhány napig, és mivel hálistennek ezután
semmi sem történt, megint visszatértek, ahonnan jöttek.”

Ez az alakulat 1769-t l a császár négy háziezrede közül a negyedik. Tulajdonosa 1804-ő
t l Antal Viktor f herceg. Neve és létezése összefügg az egyik legrégibb egyháziő ő
lovagrenddel, a Deutschritterordennel, amelynek székhelye 1809-t l Bécs. Harmadikő

100 SVLt. XVI. 29 A J. u. 60—61. old.
101 A gyalogmenetre példa egy tanító 1882. évi távgyaloglása Sopron és Pozsony között. Rossz id ben, pihe-ő

n kkel 16 óra 5 perc. Herrn Maurers Distanzmarsch. Oedenburger Zeitung 1882. júl. 13. Szerinte jóő
id ben tisztán 12 óra elég rá.ő

102 SVLt. XVI. 29. A., 67—68. old.
103 Lásd a krónika fordítását a 10. old.-on.
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zászlóalja 1802 óta állomásozott Bécsújhelyen. Akkor már volt optikai telegráfjuk (optische
Telegraphie), hogy ez aztán m ködött-e, az kérdés.ű 104

Akár céhbeli, akár katona, eszköz nélkül nem boldogulhatott volna a lángok ellen.
Érdekes kérdés, hogyan volt felszerelve a város t zoltó masinákkal és egyéb eszközökkel. Aű
„nehéztüzérség” a két lóval húzott, négykerek , tartályos-töml s sárgaréz t zifecskend .ű ő ű ő
Megpróbálkoztak azzal, hogy egy helybeli harangönt mester készítsen el ilyent, de aztánő
inkább fordultak Bécs felé. Jött is a válasz (valószín leg az aljegyz nek) egy erre szakosodottű ő
m szerészt l:ű ő

„Nagyságos Úr! Ezennel tisztelettel ajánlom jóindulatába költség-el irányzatomat mindő
egy újonnan készítend fecskend re, mind a négy darab régi fecskend javítására, amelyető ő ő
rajzzal együtt küldök. Mindenr l a legpontosabb árat állítottam be, amely nekem aző
elvégzend munkáért jár. Ha ez vagy az nem lenne elég érthet , úgy készen állok arra, hogyő ő
él szóban adjak felvilágosítást. Várom az Ön utasítását, hogy mikor menjek Sopronba.ő
Ajánlom magam jóindulatába és maradok teljes tisztelettel alázatos szolgája Schaur Joseph
Bécs, 1789. augusztus 22.105

Amegszólított erre a következ t cselekedte:ő
„2081. sz. Az irat át lesz adva a közgy lésnek (az eredetit a költségel irányzattal és aű ő

rajzzal együtt lásd a végén), miáltal ez nyilatkozhat, hogy a fecskend k közül mit akarő
újonnan elkészíttetni, vagy a régiek közül mit megjavíttatni. Mivel a város kasszája jelenleg
nagyonis kiköltekezett, ennélfogva ez alkalommal csak a legszükségesebbet veheti tekintetbe,
ami mellett a közgy lésnek egyúttal javasolni fogja egy alap létesítését, amelyb l a hasonlóű ő
jelleg kiadásokat eszközölni lehet. Sopron, a tanácsülésb l 1789. augusztus 31-én. Azű ő
aljegyz .ő

A b. pont alatti rajz és a c. pont alatti el irányzat 1790. május 7-t l a könyvel ségenő ő ő
lesz meg rizve.”ő 106

A rajzot lásd a képek között (XX. TÁBLA), az el irányzat pedig itt következik.ő

„Költségvetési el irányzat az alábbi t zifecskend r l:ő ű ő ő
egy 16 akós [köbtartalmú] t zifecskend kocsira szerelve, elöl négyrekeszesű ő [szivattyú-]

szerkezettel (úgynevezett Stiefel-lel) sárgarézb l, amelynek két kifolyója van a víz számára.ő
egy a jobb oldalon, egy a bal oldalon. Az egyik kifolyó forgatható sárgaréz csövet kap, a
másik azonban b r töml t, sárgaréz cs szájjal. Ha úgy akarják, mind a kett egyszerre iső ő ő ő
m ködhet — az egyik ide, a másik oda — de ha azt akarja, hogy csak az egyik menjen, úgyű
két nagy váltózár van alkalmazva, ami által az ember a másikat elzárhatja. Az ára egy ilyen
fecskend nek, töml nélkül, 1080 forint. A töml öle, sárgaréz köp vel és holland csavarral,ő ő ő ű
a legközelebbi ár 6.30 forint. Egy 16 akós t zifecskend két Stiefellel és egy kifolyóval kerülű ő
900 forintba.”

A fentit l vonallal elválasztva ad költségel irányzatot a mester a négy meglevő ő ő
fecskend kijavítására 1789. augusztus 23-án. Van egy nagyobb, egy, amit a helybeliő
harangönt készített és két kisebb. 500 forint a nagy javítása, a helybeli harangönt általő ő
készítetté 430, a két kisebb kétszer 330, de ha marad a szekrény és a szivattyúszerkezet, akkor

104 Edmund Finke: K. (u.) k. Hoch- und Deutschmeister „222 Jahre für Kaiser und Reich” Leopold Stocker
Verlag Graz u. Stuttgart, 1978. Bécsújhely—Sopron postaúton valamivel több, mint 4 német mérföld,
vagyis kb. 4 x 7,59 km = 30,4 km. Turista „sebesség” 4 km/óra, tehát 7,6 óra. Michel János ezeket a
katonákat minden jel szerint már a hármas t z után, július 25-én, hétf n látta megérkezni. Fiedler szerintű ő
a Neuhofban vertek sátrat a többi egység mellé.

105 SVLt. XI. 1321. S. a. Nevét egyes iratokban tévesen Schauernek írták.
106 SVLt. XI. 1321. S. a.
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csak kétszer 250 forint. Olyan újak lesznek javítás után, ahogy a rajz mutatja. Azon kívül
megígéri a mester, hogy 6 év jótállást ad, ha úgy tartják karban ezeket, ahogy el írja.ő ő

Hosszas habozás után végül eladnak a mesternek két rossz rézágyút mint nyersanyagot,
hogy ezzel is csökkentsék a költségeiket, majd megrendelik a javításokat és rendelnek egy
újat. A különbözetet készpénzzel egyenlítik ki.107

A tettek mezejére léptek. 1790. október 23-án „menetlevelet” állít ki a jegyz annak, akiő
Bécsb l Sopronba szállít a város számára egy ott gyártott t zifecskend t, víztöml vel együtt,ő ű ő ő
hogy engedjék tovább az útján.108

A t zoltásra szolgáló szerkezeteket rendszeresen vizsgálták és javították. Egy ilyenű
ellen rzés soránő 109 a Magisztrátus, három helybeli szakért esztergályos mester (Leopoldő
György, Lutz Keresztély, Töpfer110 Keresztély) bevonásával még id ben — egy t zeset utánő ű
— megállapította, hogy a bécsi Joseph Schaur vízgépész által 1790-ben gyártott t ziű
fecskend bels szerkezete hibás. Szerencsére az annakidején kötött szerz dés — mintő ő ő
említettem — hat évre szóló jótállást biztosított, így a város akár bírói úton is kötelezhette
volna a bécsi mestert, hogy javítsa ki a fecskend t. Ennek megtörténte után — ha id nkéntiő ő
kisebb javításokkal is — évtizedekig szolgált.

Még jó, hogy a jótállás lejárata el tt vették észre a hibát. Lazaság az ellen résben?ő ő

A Magisztrátus azt tapasztalta, hogy a fertálymesterek hiába ellen riznek, maradnakő
hiányosságok a fecskend k körül. Ezért azt szeretnék, ha a kerület hozzájárulna a városiő
rparancsnokra vonatkozó útmutatások olyan megváltoztatására, hogy ellen rizze aző ő ő
összes fecskend t. Ebbe gróf Gy ry Ferenc a kerülett l nem egyezik bele február 19-iő ő ő
leiratában, mert szerinte nem jelent akkora munkát a fertálymestereknek, hogy saját
területükön felügyeljék az ott lév t zoltó-eszközök állapotát. Ez még tiszteletdíj nélküliő ű
polgári kötelezettségként is felfogható. Tessék rászorítani ket, hogy tegyék meg, nem olyanő
nagy fáradság, id ben sem. Adják nekik írásban: ez a dolguk.ő 111 Végül megegyeznek abban,
hogy a nagy fecskend ket nézze meg a harangönt mint szakember. De hát jó lenne valamitő ő
juttatni neki ezért, puhatolódznak.

A válasz:112:
„Sopron Város Tanácsa!

[…] kétségtelen, hogy a város biztonsága nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a városi
t zi fecskend k mindig a legjobb állapotban legyenek. Ehhez azonban egészen biztosanű ő
hozzájárul, hogy a harangönt éberen ügyeljen és gyakorta vizsgálódjon. A kerületi biztosnakő
nincs az ellen kifogása — feltéve, hogy az illet ezért a feladatért és fáradságáért a városő
pénztárából nem kap más javadalmazást —, hogy addig is, amíg a jöv re nézve err lő ő
határozat nem lesz, idén a városi faraktárból egy öl fát mint tiszteletdíjat ingyenesen
utaljanak ki részére, abban a reményben, hogy olyan gondosan végzi majd a dolgát, mint a
sajátját a maga és polgártársai javára.”

Hogyan zajlott le egy t z elejét l végig?ű ő

107 Kell egy új, de kevés a pénz: SVLt. XI. 1321., rendelés: SVLt. XI. 1372. 1789. szept 14. Az újat javítani
kell SVLt. XI. 3132. 1795. ápr. 17. Meg kell számozni a nagy fecskend ket és ráírni a felel s iparoső ő
nevét: 1795. ápr. 1.

108 SVLt. V.2200. f.
109 SVLt. XI. 3132. 643. …in Senatu die 17. Apr. 795. Extractus Protocolli Senatorii ddo. 25. July 1794.
110 Az iratban eltorzítva, T1 szerint Töpfer Keresztély a neve (az esztergályosok felsorolásában, 198. old.).
111 SVLt. V.912. f.
112 SVLt. XI. 636. f. Joseph SzentPaly. Vonder K. Kaal Admaon Raab dem 28t Juny 788.
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Sopron egyik jobbágyfalva Kópháza. F ként horvátok lakták.ő 113 Példánk a kópházi
t zeset 1806. október 22-én. Proszvimmer András felügyel (Provisor) jelenti a földesúrnak,ű ő
Sopron magisztrátusának:

„Jelentés: az ez év folyó hó 22-én este 6 és 7 óra között Kópházán kitört t zvészben,ű
állandóan fújó szélben, a házak Viertl Gergelyét l egészen a mészárszékig leégtek. Aő
mészárszéken kívül, amely leégett, urasági épület [Sopron városnak, mint földesúrnak a
tulajdona] nem sérült meg. A t zvész a Viertl Gergely-féle házban, hátul a cs rje mögött, egyű ű
szénakazalban tört ki, s ezért Viertl Gergelyt megkérdeztük, hogyan keletkezett a t z.ű

Azt válaszolta, hogy err l egyáltalán semmilyen felvilágosítást sem tud adni, mivelő
éppen vacsoránál ült, amikor Payritsné Erzsébet az ablakához jött és tüzet kiáltozott, mire ő
kifutott az utcára, és így fedezte föl a tüzet hátul, a saját házában. Ezt az err l megkérdezettő
Payritsné Erzsébet is meger sítette.ő

Ezek után bevonták Sinkovics Mátyást, aki azt vallotta, hogy éppen azon a napon
el fogatotő [forspont] teljesített és este Sopronból Kópházára jövet felfedezett a föld színén
egy kis tüzecskét, de azt gondolta, hogy az a pásztorok kunyhójánál van, akik, mikor a
marhákat legeltetik, ilyent szoktak gyújtani. Ahogy eközben közelebb ért, a t z nagyobbű
lángra kapott és tüstént annyira kiterjedt, hogy alig volt annyi ideje, hogy a szomszédban
fekv házába hátulról beugorjon, és lármát csapjon.ő

Ebb l a vallomásból kiviláglott, hogy a t z a szalmakazalban alulról, mégpedig aő ű
kazalnak a Sopron felé forduló oldalán keletkezett, amelyb l következik, hogy mindenő
valószín séggel gonosz ember gyújtogatott.ű

Ezt a körülményt figyelmen kívül hagyva, hogy az embereket megnyugtassuk és minden
várható alkudozást és veszekedést elhárítsunk, abban a házban, ahol a t z kitört, éppúgy,ű
mint a szomszédságban, a kéményeket a kéménysepr vel átvizsgáltattuk, de a legkisebbő
nyomát sem lehetett felfedezni, hogy valamelyik kéményt l keletkezett volna.ő

Ebb l az alkalomból kötelessége az aláírónak, hogy jelezze az Érdemes Tanácsnak:ő
Keresztúrról az ottani tiszttartó a neki alárendelt személyzettel és a t zifecskend jével ideű ő
sietett, tette a dolgát és hozzájárult ahhoz, hogy a tüzet könnyebben el lehessen fojtani.
Sopron, 1806. október 23. Proszvimmer m. p. felügyel .”ő 114

Pettko József aljegyz október 27-én intézkedik, hogy a károsult alattvalók épületfa-ő
keretét emeljék fel. Amikor elérkezett az ideje, a Sopronban gy jtött adományokat a 22ű
károsultnak kiosztották.115 A listában a becsült kár oszlopa mellé írták a kártalanítási összeg
oszlopát. Az els helyen álló Viertl Gergely kára 2113.30 fl, kap 45.14 fl-t. Az övé aő
legnagyobb kár és kárpótlás. 13 ház égett le, bennük 22 gazda lakott. Az összes kár (tételesen,
házanként felsorolva): 15338.45 forint, a városban házról-házra járva összegy jtöttek 328.30ű
forint adományt a jobbágyfalu károsultjainak.

AHATÓSÁGBÜNTET— LEGALÁBBIS MÁSKOR

Ki gondolta volna 1808. július 6-án, hogy a városi tisztújítás és országgy lésiű
követválasztás milyen tragédia-sorozat után zajlik majd le!
113 Drinóczy írja az ottaniakról: „A horvátok […] Er s, izmos testalkotásu emberek, takarékosak, munkások, deő
kevéssé durvák. Tisztaságjok vagyonosságra és jól létre mutat, nem hisz a maga nemén kívül senkinek,
indulatosabbak a németeknél, jó fuvarozók, öltözetjek a férfiaknak nem sokat különbözik a németekétül, csak
hogy a tarkát inkább szeretik, ugy hogy nem ritkaság nálok több szinbül varrott nadrágot látni. A fejér népnek
nagy cip ben, szoknyán a sok különös szabásu ránczokban, sok, és széles pántlikákban van nagy gyönyörüsége.ő
A fél gyapju zöld szoknyát, és a piros szint különössen kedvellik.”
114 SVLt. XII. 252. K. a.
115 Az SVLt. XII. 252. K. m. szerint.
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„1684. sz. Habár mind Bezegh János tekintetes úr, polgármester, mind Morenich
Gáspár tekintetes úr, helyettes városbíró, elhárítja magától a küldetést, tekintettel a
vészterhes id kre, azért ennek ellenére a katolikusok részér l Morenich Gáspár, Ehrlingerő ő
Ferenc Xavér és Spanraft József tekintetes urak, evangélikus részr l ugyancsak Bezeghő
János, Aszmann András és Goldner Mihály tekintetes urak fognak jelöltetni, akik közül az
el ször összehívandó országgy lésre szavazással választanak majd tagot. Ezzel együttő ű
továbbá a halaszthatatlanul sürg s tanácsi tisztújítást is nyélbe kell ütni, ezért kérni kellő
felségét l az engedélyt arra az id pontra. Sopron, a tanácsülésb l 1808. július 6.”Ő ő ő ő 116

A dátumot megkapták. Augusztus 17-én a vezet k jobbára helyet cseréltek, de a gondokő
csak szaporodtak. (A megválasztottak listáját lásd a Függelékben.) A sürg s tennivalók közöttő
nem utolsó volt, hogy végre rászorítsák a lakosságot a nagyobb fegyelemre. A küzdelem évek
óta folyt. Csak néhány példát sorolok föl a ránk maradt iratanyagból.

Mit tehet a hatóság a fegyelmezetlenek, vigyázatlanok, a könnyelm ek ellen, aű
megel zésért? Hirdetményt bocsát ki. Függesszék ki valamennyi városkapura, s adják oda aő
városi dobosnak. A hirdetmény kiadását s r n ismételték.ű ű

„Miután bepanaszolták, hogy az állatvásártéren, ahol az épületfa-lerakat van mint
ahogy marhaállások, majorok, istállók és más épületek is találhatók, a bejövő
marhahajcsárok tüzet gyújtanak, s gyakran és szabadon dohányoznak, ezáltal azonban,
különösen ha feltámad a szél, nagyon könnyen tüzi veszedelem állhat el : imígyen közhírréő
tétetik, hogy senki se gyújtson tüzet az állatvásártéren, vagy az ottani épületfa-lerakatnál és
más épületeknél ne dohányozzon, máskülönben félnie kell pénzbüntetést l vagy testiő
fenyítést l. Tehát mindenki ehhez tartsa magát. Sopron, a tanácsülésb l 1794. július 4-én.”ő ő 117

Lássunk egy ilyen figyelmeztetést 1805. január 25-ér lő 118:
„A szomorú tapasztalat és a legújabban történt esemény igazolja és meger síti, hogy haő

a hamut vigyázatlanul tároljuk, ilyen körülmények között több nap múlva is izzani tud a
parázs, vagy a szén. S t a k szén hamuja megint feléledhet és lángra lobbanhat. T ző ő ű
veszélye, így tehát t zvész keletkezhet. Ennélfogva mindenki figyeljen erre, s hasonlóű
vigyázatlanságtól és a hamu t zveszélyes helyen való bizonytalan tárolásától rizkedjen. Ésű ő
komolyan figyelmeztetünk mindenkit, hogy a t zre és a világításra fokozott vigyázatotű
fordítson, hogy sem magát, sem embertársait ne taszítsa szerencsétlenségbe és veszteségbe.
Sopron, 1805. január 25.”

Magasabb helyr l már jóval korábban érkeznek intelmek. Például 1788-ból:ő 119

„Bölcs Városi Tanács!
Mivel a jelentékeny t zvészek ismételt szomorú tapasztalatai hivatalból is nagyobbű

óvatosságra késztetik a rend rség illetékeseit, hogy azokat gondos megfigyelésselő
elkerülhessék, ezért ezennel ennek a városnak a tanácsa ezt ne csak komolyan vegye, hanem a
szokott módszerrel házról-házra járva hirdesse is ki. Ne egyedül csak azzal szigorítsanak,
hogy a meglev éjjeli és nappali rjáratokat gondosabban szervezik meg, a vizet aő ő
t zoltószerek körül készenlétben tartják, vagy a t zrendet naprakészen tartják és egyáltalánű ű
azt minden igyekezettel az emberekbe a lehet ségig besulykolják, hanem különösen aő
dohányzók szoros megfigyelésével és azok feljelentésével, megérdemelt és a nyilvánosság
számára példás megbüntetésével támasszák alá. Sopron, 1788. június 30. Gróf Gy ry Ferencő
s. k.”

116 Protocolli Senatorii Anni 1808 Tomus II. 1684. Julii 6. …
117 SVLt. V.3248. f. Exp. 1794. júl. 7. 1065. sz.
118 SVLt. XVI. 29.
119 SVLt. V.912. f. 3020.
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Nemcsak felel tlenség, nemcsak butaság, hanem rosszindulat ellen is kellett küzdeni:ő
Hirdetmény jelent meg arról, hogy meg kell büntetni a rongálókat, „…különösen azokat,

akik a t zoltószerszámokban tudatosan kárt tesznek, vagy azokról bármit eltulajdonítanak.ű
Két dukát büntetés lesz ilyenformán megállapítva. 1798. május 25-én.”120

Néhány példa a kés bbi évekb l. Hát bizony a t zrend sokaknak nem vált a vérévé.ő ő ű
A Placcon az Embs-házban121 bérlakó kalaposnál t z pusztított. A tüzel nek nem voltű ő

biztonságos helye. Ez gyulladt meg május 5-r l 6-ra virradó éjszaka. 1800. május 9.ő 122 a
kihallgatáskor kiderült, hogy a szerz dés szerint nem a lakónak kell fizetnie az oltáskorő
lerontott kémény és tet helyreállítását.ő

Sok mindent elárul az Aszmann András tanácsnoknál a Templom utcában (11. sz., 1784:
78.) keletkezett t z. Az oltásában részt vettek munkadíjáról kimutatás készült:ű

„El ször a városi rparancsnok, mindkét káplárja és négy városi gárdista tüstént ideő ő
parancsoltattak. Maguk húzták a helyszínre a városházi t zoltó-fecskend t, ezért 4 forint 30ű ő
krajcár járt nekik.

Másodszor. Zöberer József postás a postahivatalból, aki egy vizes lajtos kocsit
irányított, 1 fl.

Harmadszor. A városmajor gondnoka és három városi szolga, aki a többi t zifecskend tű ő
és tartályt szállították oda, 4 fl.

Negyedszer. Reva kéménysepr mesternek, aki elzárta a kéményt, 4 flő
Ötödször. Annak a három esztergályosnak, akik irányították a fecskend ket, fejenként 1ő

fl, tehát összesen 3 fl.
Mindösszesen 16 fl 30 krajcár.
Sopron, 1800. nov. 29. Wohlmuth városkapitány.”
A t z oka: amikor bef töttek a kandallóba, a mellette felhalmozott száraz faű ű

meggyulladt.123

1802. március 21-én keletkezett t z Kroneker Jónás házában a Hosszú soron.ű 124 Dicsérik
az oltásban részt vev ket. A postától a szolgát, aki az els lajtos kocsit irányította oda, aztánő ő
két városi szolgát, akik egyenként egy-egy fecskend t vezettek a helyszínre. k voltak aző Ő
els k, akik felmászva a létrán, a padláson eloltották a tüzet. Kéménysepr k is érkeztekő ő
tanoncaikkal. Összesen 28 fl 30 krajcárt fizettek ki a tüzet oltóknak.

A városkapitány jelenti, hogy 1803. február 23-án, hamvazószerdán, hajnali 3-kor t zű
keletkezett a Hátsókapun kívüli Széchényi-ház egyik urasági szobájában.125

„A [t z]ű a kályha f t tere alatt keletkezett, éspedig azért, mert a k szénf tés nyílássalű ő ő ű
ellátott hamuzója a szoba padlójára újonnan rakott egyréteg téglaburkolatra és azonű
nagyon vékony kenéssel került. Ezért a f tés miatt a rostélyon át felforrósodott a hamutér is, sű
ennek következtében a vékony alátéten át a deszkák és aztán a gerendák is tüzet kellett, hogy
fogjanak. Ezért javasoljuk a továbbiakban a biztonság kedvéért, hogy minden hasonló módon
épített kályhaaljzat, amely lábazaton áll, legyen egészen kiöntve és felül jó burkolattal ellátva.
Írja 23-án Neumeyer L rinc k m vesmester és Rieger József épít mester.”ő ő ű ő

Másfél év múlva történt érdekes eset bizonyítja, hogy a felel tlenségnek (vagy aő
butaságnak?) nincs határa:

120 SVLt. XXIV.55.
121 T2: Embst György 1776-tól 1798-ig társtulajdonosa a Várkerület 32. sz. (1784: 167.) háznak.
122 SVLt. XXIV.97.
123 Feuer-Gefahr den 26ten October 1800. Aszmann András házánál XXIV.105. a.
124 SVLt. XXIV.124. … 791. Relatio In Senatu Die 29. Martii 1802.
125 SVLt. XXIV.173. K. F. a.
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„1804. december 23. Miután Artner József tanonc Karner Gottlieb úrnál, aki mint
helybeli polgári szatócs126 a Várkerületen, a Donner-házban,127 a Korona vendégfogadó
mellett lakik, azzal a közléssel jött, hogy az el bb megnevezett f nökénél, éspedig abban aő ő
szobában, ahol , a fiatalember és a szolgáló alszik, t z van. Ez onnan eredt, mert a szolgálóő ű
forró téglát tett az ágyába. És a segítségül ide szalajtott városi muskétások a cselédlány ágyát
valóban égve találták. Ennélfogva — miután elfojtották a tüzet —, a cselédlányt a
Városházára, a fogdába kísérték. Az illet t ma kihallgattuk, amint következik: A girmiő 128

születés Berger Rozália 18 éves, jelenleg cselédlány a fent jelzett Karner Gottlieb úrnál,ű
vallja, miután a vén dajka, akinek elpanaszolta, hogy éjszaka állandóan fázik a lába, azt a
tanácsot adta, hogy melegítsen egy követ és azt tegye a lábához, így tegnap este, amikor a
kályha tüzét eloltotta, a kályhából egy éppen megfelel darabka téglát kivett és az ágyábaő
tette. De akkor még bement az asszonyához a szobába, onnan le, hogy a hátsó folyosóajtót
becsukja. Ez alatt az id alatt lángra kapott az ágya. S miután a fiatalember, aki ezt el szörő ő
vette észre, lármát csapott és t is hívta, így fölszaladt és vizet öntött az ágyra. Mivel azonbanő
semmit sem látott a füstt l, nem tudta eloltani a tüzet. Mire végre a fiatalember hívtaő
muskétások a Városházáról megérkeztek, a tüzet azon nyomban eloltották, t pedig aő
Városházára, a fogdába kísérték. Soproni irat, év és nap, mint fent. Wohlmuth Gottlieb
városkapitány, Puchmann Ignác irnok.”

Erre megszületett a 2561. sz. jelentés a tanácsülésben, 1804. december 24-én:
A magisztrátus megállapítja, hogy ez a tragikus eset ugyancsak jelzi: még erre is

vigyázni kell… Mint hirdetményt teszik közzé. (Nem fordítási hiba: a cselédlány és a
fiatalember egy szobában aludt. Ez azért valószín leg kimaradt a hirdetményb l…)ű ő

A korábban Vietorisz-, most Ertl-házban (a Kaszinó szomszédságában)129 egyszer már
volt t z a padláson. A cselédlány ugyanis rendszeresen a padlásra vitte föl a k szénhamut. Sű ő
egy alkalommal fellobbant az edényben maradt parázs. Akkor sikerült id ben eloltani. Aő
hamut többé nem hordták fel, hanem egy erre a célra használt fazékba töltötték és ha megtelt,
kivitték a Brückl-toronyhoz, hogy a tóvá szélesed patakba szórják. Most (1805-ben) talán újő
szolga került a házhoz, aki ismét csak felcipelte a k szénhamut a padlásra, amely perszeő
meggyulladt. Ismételten figyelmeztetik a városiakat: a k szénhamu igen veszélyes.ő 130

A t z oltása, mint már láttuk, pénzbe került. Ezt azzal fizettették meg, akire rá lehetettű
bizonyítani, hogy okozta a kárt. Az esemény:ő

„Mivel folyó szeptember hó 15-én Pohr Izsák házában délután kett körül ugyanez aző
elvezet cs , amelynek révén már három évvel ezel tt t z keletkezett, ismét lángra lobbant,ő ő ő ű
és ezáltal a közönségben nem kis félelem és remegés támadt, ezt a csövet egészen
összetörettem, hogy megtudjam, hogyan készült. Amikor is megmutatkozott, hogy a kis cső
egy 5 collos [13,17 cm] sz k helyen áll fölfelé, ennek következtében a kéménysepr nekű ő
lehetetlen azt bezárnia és tisztítania. Ezért én, a közönség hosszú távon való biztonsága
érdekében, Pohr Izsáknak megparancsoltam, a csövet olyan szélességben rendezze el, hogy a

126 „Materialist.” Gerhard Wahrig: Deutsches Wörterbuch. Neu herausgegeben von dr. Renate Wahrig-
Burfeind. Bertelsmann Verlag München. 2000. szerint (österr.) Kolonialwarenhändler, Krämer. Mivel
utóbbi mint szatócs, esetleg kiskeresked értelmezhet a Halász El d-féle legújabb szótárban, én inkábbő ő ő
szavazok a szatócsra. Gyarmatáru a kontinentális zárlat idején nem tett volna lehet vé alkalmazottak:ő
tanonc, cselédlány, dajka tartását...

127 T2: Várkerület 68., 1784: 457. sz., Donner Sámuel lovaskapitányé. 1808-ban egyik sem szerepel. A ház
leégett.

128 Girm = Küll , volt Sopron vármegyei kisközség, ma Ausztriában.ő
129 T2-ben 1798-ban Wietoris Jonathán, de a Fegyvertár u. 5-ben (iskola), míg Ertl örökösei 1810-ben a 3.

szám résztulajdonosai.
130 SVLt. XXIV.177. Exp. Die 27ma Jan: 1805. Kundmachung wegen Verhüttungder Feuersgefahr.
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kéménysepr azt el tudja majd zárni és meg tudja tisztítani. Közben mivel Pohr úr aő
keletkezett tüzilármáért felel ssé tétetett, rá hárul a következ költségek megfizetése is:ő ő
El ször. Az 1. sz. fecskend odaviteléértő ő 4 fl 30 kr.
Másodszor. A 2. sz. fecskend odaviteléértő 3
Harmadszor. A 3-as, 4-es és 5-ös sz. fecskend utánszállításáértő 6
Negyedszer.Két víztartály odaszállításáért 4
Ötödször. A két kéménysepr nekő 2
Hatodszor.Nyolc muskétásnak, mert a házban
egész éjjel felváltva rködtekő 4
Hetedszer. A tet fed nekő ő 2

Összesen 25 fl 30 kr
Amelyr l a jelen beszámolót tisztelettel átadom.ő
Sopron, 1806. szeptember 19. Morenich Gáspár városkapitány”

Artner József városi rparancsnok, aki ennél a t zesetnél is, mint általában, közvetlenülő ű
intézkedett, jelenti:

„A városkapitány utasítására a következ szolgákat vettük igénybe ehhez a lefolytő
t zhöz. Gyorsan odavitték a tüzifecskend ket úgy, ahogyan a víztartályokat, tehát el szörű ő ő
Széchényi gróf háziszolgája, másodszor Tóth rnagy úr háziszolgája, harmadszor Kirchknopfő
szolgája, negyedszer Petternének, a volt fogadósnak a szolgája, ötödször Wagner Vitus
mészárosnak a szolgája, akiket az utasítás szerint felírtam.”131

Nézzük most már a határozatot132:
„Erreföl eldöntötték, hogy mivel a jelzett Pohr Izsák a 2033. számú tanácsi határozat

szerinti utasítást, hogy zárható csövet készítsen, nem hajtotta megfelel en végre, és ezzel aő
helyzettel az egész publikumot rémületbe és veszélybe sodorta, nemcsak az okozott 25 forint
30 krajcáros költséget fizesse meg, amelyet a városkapitány állapított meg azok jutalma-
zására, akik a t zoltószereket a t zoltásnál használták, hanem a közönség számára elég-ű ű
tételül, mint pénzbüntetést fizessen és teljesítsen 100 forintot a t zoltószerek-alapba. Eztű
városkapitány úr hajtsa be, s az érintett felek között a t zrendészeti szabályzatnakű
megfelel en ossza szét,ő [Pohr] pedig az adóhivatalnak nyugta ellenében adja le. Amelyr lő
jegyz könyvi kivonatot kell adni az adóhivatalnak is, hogy számba vehesse a kivetésnél.ő
Sopron, 1806. szeptember 19. Pettko József aljegyz .”ő

1807. szept 1-jén éjjel 12 és 1 között a Halpiacon (Thirringnél Várkerület 9.)133 Spanraft
János mészáros házában, mégpedig a pincében, a szolga vigyázatlansága miatt keletkezett
t z. Az ég gyertyát az ágya fölé függesztette, s elaludt, anélkül, hogy azt eloltotta volna.ű ő
Több bort ivott a kelleténél – vallotta utólag. A szalmazsákra csöpöghetett a viasz. A szolga az
izzást észrevéve felugrott, s amikor kinyitotta az ajtót és kivitte a holmiját a várárokba, a
huzattól er re kapott a t z. Szólt a bolti szolgának, hogy segítsen oltani. Mások iső ű
besegítettek. Szerencsével jártak, a vigyázatlan szolgát azonban megbüntették.

Pettko, az aljegyz írja le a tanácsi határozatot. A delikvensnek 9 fl-ot kell az oltásértő
fizetnie, s 24 botütést mérnek rá emlékeztet ül.ő

131 SVLt. XXIV.222.
132 SVLt. XXIV. 222. P.2153. T2 szerint Pohr Izsák a Kis u. 19. (1784: 493.) 165 öl, egyedüli tulajdonosa,□

de foglakozása nélkül. Ugyanakkor a Vermögensbuch 1807/8-ban a 609 sz. alatt (Ötvös u. 2.) találjuk
Poor Izsákot, itt már a foglalkozásával (1784: 545), T2 ide Boor (Pohr) Izsák nevét veszi föl, szintén
szépfest -ként. No most akkor? Ráadásul ez az a ház, amely Fiedler szerint egyedül maradt meg épen aő
környéken. A 608. sz. (Ötvös u. 4.) tulajdonosa Jungfrau Kistler Zsuzsanna fest n . Kelmefest k. Lásdő ő ő
T1.198. old.

133 SVLt. XXIV.258. Feuers Gefahr in der Joh. Spanraftischen Fleischbanck und bey M. Andre Gruber betr.:
T2: Várkerület 9. (1798: 25).
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Egy vigyázatlan cseléd miatt a hamuba parázsló fadarab került, amely az evangélikus
imaház mellett, egy lakásban meggyulladva tüzet okozott. Szerencsére id ben eloltották.ő
1808. február 5-én reggel 5-kor történt az eset. Morenich Gáspár még aznap jelentette.134

Ilyesmi a katonáknál is el fordult. Már 1800. november 13-án kellett tüzet oltani aő
ezredes-kvártélyházban,135 aztán 1808. március 16-án jelezték, hogy valami kegyetlenül füstöl
ugyanott. A tanácsnok azonban nem talált mást, mint a kályha mellett száradó dohányt, amely
„schmelzen angefangen”(olvadozni kezdett) és s r füstöt árasztott. Velles káplár egyúttalű ű
közölte Pettko Józseffel, a hajnalok hajnalán riasztott aljegyz vel, hogy volt ám a szembenő
lév Fitz-házbanő 136 is ilyen füstölgés. A szemét és a k szénhamu kezdett volna égni, ha nemő
oltják el gyorsan vízzel.

Gondolhatnánk, hogy a hármas nagy tragédia talán óvatosabbakká teszi az embereket.
Hát nem. Tanulságos leírást találunk a Staufer Ferencnél történtekr l készült jelentésbenő 137:

„Alulírottak megvizsgáltuk, miért volt puskapor Stauffer Ferenc helybeli polgári
kádármester kályhájában, és a következ jelentést adjuk róla. A harmadik t znél, amely ez évő ű
július 24-én tört ki, Stauffer Ferencnek két fa doboz (Bichsen = pikszis) durva puskapora volt,
amelyet favágáskor a nagy fatörzsek hasítására szokott használni. Azon fáradozott, hogy a
t zveszélyt l megmentse és elejét vegye egy még nagyobb szerencsétlenségnek, ezért aű ő
kályhába vetette vagy maga, vagy az emberei. Az egyik körülbelül negyedrésznyire voltő
megtöltve. Ett l a perct l kezdve senkinek eszébe sem jutott, hogy a puskapor még mindig aő ő
kályhában található. Ez azonban 10-én este 9 és 10 között meggyulladt és a kályha a hátsó
szobában tökéletesen szétrobbant, jóllehet maga a mester otthon sem volt. Felesége azonban
a lányával az asztalnál ült. A fertálymester, Narziss Jakab, kivette a kályhából a másik
pikszist, amelyet szintén átvittünk a városházára. A kigyulladás oka teljesen ismeretlen. Mivel
a szemben álló kályhának a hamuját a t zhelyben rizték, egyedül ezért gondoljuk, hogy ebbeű ő
izzó parazsat dobtak, amelyt l a puskapor begyulladt. Az egész szobában nem lehetett tüzető
látni. Amir l jelen beszámolót az Érdemes Tanács számára kötelességszer en teljesítjük.ő ű
Sopron, 1808. augusztus 11. Ehrlinger Ferenc Xavér s. k. tanácsnok, Rách Ferenc Xavér s. k.
tanácsnok.”

Egy 1808. szeptember 12-én készült jelentés a 9-én történt t zesetr l számol be.ű ő 138

AHalász utcában állt a Bruckner-ház. (Már évtizedek óta nem lakott benne Bruckner, de
a név rajta ragadt, mint annyi más házon az egykori nevezetesebb tulajdonosé.) Ez az 1784-
beli 339. számon nyilvántartott épület139 a nagy t zvészben nem károsodott, de most majdnemű
kigyulladt. A 48 éves, (katolikus — jegyezte föl a vizsgálódó) Magdaléna, Rath Mátyás
„Strohschneider”140 hitestársa, egy bokor ágait tömködte be a t zhelyébe. Levelest l. A frissű ő
fa alighanem nehezen gyulladt meg, ezért kinyitotta a konyhaajtót, hogy nagyobb legyen a
huzat. Este nyolckor. Gyerekek és más tanúk látták, hogy az er s szélben lángok csapnak ki aő
konyha kéményéb l. — Csak a szokott egy markolásnyi mennyiség — menteget zött aző ő
asszonyság. Szerencsére a köz ijedelmén kívül, más baj nem történt. Mégis: büntetése testi
fenyítés helyett (mivel betegségéb l még csak lábadozik) elzárás másnap estig.ő

134 SVLt. XXIV.265.
135 SVLt. XXIV.143.
136 SVLt. XXIV. 266. T2: Fitz János György 1798-tól résztulajdonos a mai Városháza helyén volt El kapuő

4-ben.
137 SVLt. XXIV.276. 1808. aug. 12.
138 SVLt. XXIV.283.
139 T2-ben a 15. sz.
140 Adelung szótárában: Futterschneider a jelentése.
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Újabb 1808-beli eset.141 „Miután alulírott véletlenül megtudta, hogy el z nap,ő ő
augusztus 28-án Stockingerék házában a Várkerületen ég zsír következtében tüzveszélyő
keletkezett, ezért szakért k, mégpedig Neumeyer L rinc polgári k m vesmester és Hartnerő ő ő ű
Gottlieb polgári kéménysepr mester bevonásával azon melegében vizsgálatotő
kezdeményezett. Azonban nem találtak arra valló nyomot, hogy valami meggyulladt, vagy
kiégett volna, akár a konyhában, akár a kéményben.

Ezért folytatásul kihallgatták az érintett személyeket, ez alkalommal Stockinger Erzsébet
asszonyt, Stockinger György helybeli polgári sárgarézönt feleségét, aki a következ kető ő
vallotta: tegnap, vagyis folyó augusztus 28-án délel tt, 10 és 11 között, amikor a szakácsn jeő ő
az ebédet készítette, többféle étel mellett az a csupor is a t zhelyen állt, amelyben a zsírtű
szokták tartani, s amelyben még volt valamennyi zsiradék. A jelzett cselédlány néhány
pillanatra kiment a konyhából, fel az emeletre, a leírt zsíros edény pedig lángolni kezdett. Ő
[mármint a háziasszony] azonnal rátett egy föd t, s ezzel elfojtotta a tüzet.ő

Enzenbacher Julianna, húsz éves, katolikus, hajadon, nezsideri születés , jelenlegű
hetedik hete a Stockinger-házaspár szolgálatában áll, bevallotta, hogy a zsíros edény
meggyulladása a fentiek szerint történt. A jelentést augusztus 29-én Laitner városkapitány
készítette.”

Szegény cseléd! Hiába állított ki orvos bizonyítványt arról, hogy még nem gyógyult ki
lázas betegségéb l: a tanács szeptember 2-i határozatával vigyázatlansága miatt elzárásra, ső
mivel testileg alkalmasnak találtatott, hat korbácsütésre is ítélték. Pettko József aljegyz írtaő
az aktára a döntést.

A következ történet rávilágít arra, hogy mennyire rossz lelkiállapotban voltak aő
t zvészek után, 1808. szeptember 10-én, a kárvallott és nem kárvallott lakók. Az iparosok aű
lenvászon fehérítésének azt a módszerét alkalmazták, amelynek lényege: a lenvászon végeket
fából barkácsolt sátracskára helyezik, s alattuk kénrudacskákat égetnek, hogy a keletkezett
kéndioxid hatására azok kifehéredjenek.142 Tették pedig ezt a falakon kívül, s feltehet en nemő
akkor találták ki. Most viszont feltámadt a közelmúlt borzalmait idéz nyugati szél, ső
szaladtak a népek egyenest a város második emberéhez:

„Miután alulírottnak a lenti évben és napon este 7 órakor jelezték, hogy az Újteleki
kapunál a lenvászon-fehérít n tüzet szítanak, s ez a városra nézve várhatóan veszélyes, mivelő
éppen er sen fúj a szél, azon nyomban a helyszínen termett. És ott, különösen Löwné Teréznélő
úgy találta, hogy a kénezésre a fehérít -állványra helyezett lenvászon egy ott találhatóő
kalyibában van. Csatlakozott a riasztott Hosszú sori lakók véleményéhez, hogy ott jókora t zű
lehetett volna. Éspedig azért, mert a mondott kalyiba ugyanúgy, mint a többi lenvászon-
fehérít kalyibák, egészen fából van és gyúlékony anyaggal, mint tüzifával és textilanyaggalő
van körülvéve, s a szél sebessége a város irányában er s volt. Valóban annál is inkábbő
t zveszélyessé válhatott volna, mert a környez szántóföldeken és kertekben sok könnyenű ő
meggyulladó termény van. A tartós es tlen id járás, a rendkívüli szárazság, a t z várhatóő ő ű
azonnali elterjedése és összekapcsolódása önmagában, anélkül, hogy a tárgyakat közvetlenül
érintené, veszélyt idézhetett volna el . Ezért alulírott a mondott Löwné Teréznek ezt a t zzelő ű
való nem körültekint és veszélyes eljárást szigorúan megtiltotta, és kötelességévé tette, hogyő
a jöv ben csak szélcsendes id ben és semmiképpen sem este, hanem délel tt kerítsen sort aő ő ő
lenvászon kénezésére. Egyúttal azonban, mivel ezt a figyelmeztetést és tiltást a Tisztelt
Magisztrátus helyszíni szemlével támasztja majd alá, a mondott Löwné ügyét a legközelebbi
tanácsülésen intézik el, aminek a többi lenvászon-fehérít vel történ , s a közeljöv benő ő ő
tartandó sz kkör megegyezéssel kellene lezárulnia. Sopron, 1808. szeptember 10. Laitner s.ű ű
k. városkapitány.”143

141 SVLt. XVII. 961.
142 Endrei Walter: A textilipar története. Bp. 1974., 21. old.
143 SVLt. XXIV.284.
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T ZOLTÓSZEREK: AMIK VOLTAK, S AMIK MARADTAKŰ

Gyakori készenlétek, mégis el forduló lazaságok közepette látta el a Tanácső
t zoltószerekkel a várost. Nincs olyan ellen rzés, amikor ne találnának hibás, vagyű ő
egyenesen alkalmatlan létrákat, csáklyákat, kisebb-nagyobb fecskend ket és víztárolókat. Aő
megbízott tisztvisel jelent, s a tanácsülésen így, vagy úgy döntenek. A 18. század végéreő
kialakult elosztás nagyjából bizonyára maradt a hármas t zvészig. (Legalábbis nincs nyomaű
az ellenkez jének.) Néhány eszközt odébb kellett helyezni a befolyásos háztulajdonosokő
kedvéért. Pl. Ehrlinger tanácsnok ablakot vágatott nemrég vásárolt házára a Balfi utcában, s
akadékban voltak a falnak támasztott létrák.144 Az Új utcai Püspökudvarból is kirakták a
létrákat építkezés miatt. Más helyen csak a lestrapált, „fok”-híjas társaik helyébe ígértek újat.
A fecskend k és víztartályok rendszerint folyattak. A b rb l, vagy egyenest szalmábólő ő ő
készített vödrök pedig aligha bírtak ki számolatlan „bevetést”.

Rendelkezésünkre áll egy teljes kör összeírás, amelyet 1797. február 23-án kezdtek el.ű
Ezt a hármas tragédiáig, tudomásom szerint, az 1808. július 10-i kimutatás követte. Ebben
sajnos csak az újonnan készítend , valamint javítandó kézi fecskend ket és b rvödrökető ő ő
veszik számba, illetve külön rovata van azoknak a szalmavödröknek, amikkel valamit kezdeni
kell (egy van ilyen Batkynál145 a Bécsi utcában, 6 pedig a Városházán).

A Belvárosban, bizonyára a Városházán állt az 1. számú nagy réz kocsifecskend , egyő
kis kézifecskend ,ő 146 s még 32 darab hasonló szerszám, a „kis” jelz nélkül és 10 db „Feuerő
Ämper” (vödör), ezt egészítette ki egy víztartály vagy kád, 4 létra és 6 csáklya. (Július 10-én:
6 megújítandó, 1 javítandó kézi fecskend ; 1 megújítandó, 6 javítandó b rvödör)ő ő

A Tábornok-házban (F tér 7., 1784: 53.) egy töml és egy kisebb víztartály, Wohlmuthő ő
tekintetes úr házában (F tér 5., a Vármegyeház helyén, 1784: 50, 51. sz.) állt egy nagyobbő
tartály, a Városháza melletti kenyérboltnál ugyancsak. Martony úr házán, a Hátsó kapuban (az
ún. Zöld-ház, Hátsókapu 2., 1784: 21.) 3 létra és 2 csáklya volt. Az orsolyita apácák el ttiő
kúthoz is raktak egy vizeskádat (Boding [Bottich = kád]). A Püspökudvarban (Új u. 28., 1784:
87.) négy létra állott és 3 csáklya. Ahhoz nem sok, hogy le tudják húzni velük a netán égő
fedélszéket. A normáliskolához (volt fegyvertár, Fegyvertár u. 2., 1784: 84.) 20
kézifecskend t és 6 vödröt helyeztek el. (Július 10-én: 2 megújítandó kézifecskend , 2ő ő
megújítandó és 2 javítandó b rvödör) A Brückl-torony (A Magyar M vel dés Háza helyénő ű ő
állott) muskétás-lakjához ezekb l 12, illetve 10 tartozott. (Július 10-én: 2 megújítandóő
kézifecskend , 3 megújítandó és 1 javítandó b rvödör.) S ezzel a Belvárossal végeztünk is.ő ő
(Július 10-én hozzáveszik a Neuhofot, ahol 3 megújítandó kézifecskend t találnak.)ő

Az els fertály területén az Ógabona téri tó (Brückl Teich) mellé telepítettek két nagyő
réz kocsifecskend t, ugyanabba a rovatba írták be a kaszárnyának szánt másik kett t, de aő ő
szöveg szerint ezek csak hordozható kézifecskend k voltak. Kiegészítésül a kaszárnyánakő
(1784: 145, az ezredes-kvártélyház a 146.) adtak át 12 vödröt, 2 létrát és 6 csáklyát. (Július
10-én a kaszárnyánál 1 megújítandó kézifecskend t és 2 vödröt, 3 javítandó vödröt, aő
kvártélyháznál 5 javítandó vödröt találtak.) Sailernek (T1: Sailler Mátyás, Bécsi kapu el tti,ő
38. sz.) 12 kézifecskend és szintén 12 vödör jutott. A Várkerület bels övére Eigner házáhoző ő
(T2: Színház u. 12., 1784: 13.) 1 létrát és 2 csáklyát osztottak ki, míg Hahnné asszony
(Újteleki u. 17., 1784: 96.) 13 kézifecskend t, 13 vödröt és 1 csáklyát kapott. Fidler (T2:ő
Újteleki u. 11., 1784: 93.) 3 létrával és 3 csáklyával szerepel. A cukorfinomító (Újteleki u.
14., 1784: 133.) csak 5 kézifecskend vel és 12 vödörrel védekezhetett. Spanraft Kristófő
mészáros (T2: Újteleki u. 12., 1784: 134.) viszont ezekb l 14-et és 12- t használhatott fölő ő
(nála Artner 4 megújítandó kézifecskend t és 8 javítandó vödröt talált). Artner továbbá aző
144 SVLt. V.2724. F. a.
145 T2: Battky János 1820-ban a Bécsi u. 24. egyedüli tulajdonosa (1784: 224.). Tíz évvel kés bb már özvegyéé.ő
146 A kimutatás és összegzése hibás. Ezt a szöveg szerinti kis kézifecskend t a nagy rovatába írták, ahovaő

végül nyolcat számoltak, holott nagy csak 5 volt. Ennyit vállalt Joseph Schaur bécsi mester 1789. aug. 22-
én aláírt költségvetésében, 6 éves jótállással.
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Ógabona tér 36.-ban (1784: 80. sz.)Wagner Vitusnál 3 javítandó kézifecskend t és 9 vödröt, aő
Hartmann-háznál — Újteleki utca 8. (1784: 136. sz.) — 1 megújítandó kézifecskend t és 1ő
vödröt és 4 javítandó vödröt, a volt Hahn-házban, 1807-ben már Gallowitschnál, a 17.
számban (1784: 96. sz.), 2 megújítandó vödröt, 1 javítandó fecskend t és 5 vödröt vett aő
listába.

A második fertályban a Placcon a Limberger-házhoz (T1: Várkerület 48., 1784: 446.) az
utóbbiakból 12-12 jutott, szintúgy a Rózsa utcában Sedlmayeréknek (T2: 4. sz., 1784: 195.).
A Szélmalom utcában a Morawitz-házat (T2: 8. sz., 1784: 199.) szemelték ki arra, hogy 3
létrája és 1 csáklyája legyen. Ugyanott a téren lév kút mellé tartályt raktak le. Aő
Fövényverembeli Trobolits-ház (Házi: T. András kat. molnár, T2: 1798-ban Drobolits Antal,
Fövényverem 9., 1784: 242.) 12 kézi fecskend vel és 12 vödörrel volt megterhelve. A Sas-ő
vendéglő147 el tti nyilvános kút mellé tartály járult. A Jégvermi színben kocsi, Laid (nagyő
hordó), Boding (Bottich = kád) 2-2 db, a Mihály-templominál pedig egy kád és 2 kis tartály
talált helyet. Itt még Brunmayr Márton úr (T2: pék, Fövényverem 29., 1784: 252.) kellett,
hogy 12 kézifecskend t és 12 vödröt vállaljon.ő

1808. július 10-én a második fertályban Kaisernál148 a Placcon 2 megújítandó
kézifecskend t, 2 vödröt és 6 javítandó vödröt, a Kundt-házban a Rózsa utcábanő 149 pedig 4
javítandó vödröt írtak fel, Pertzl150 úrnál a Fövényveremben 4 megújítandó és 2 kijavítandó
kézifecskend t, Mölker Mihálynál (nem jegyzik föl, hogy hol a háza, T2: városi darabont,ő
Fövényverem 29.) 1 megújítandó kézifecskend t és 6 javítandó vödröt, Bingerő 151 házában
pedig 1 megújítandó kézifecskend t és 4 javítandó vödröt találtak.ő

A harmadik fertályban a Pflaszteron, a Szentlélek-templom mellett 3 létra
szomszédságában 1 szál csáklya szerénykedett. A Wiedenben a Linzer-házban (3. sz., 1784:
311.) 12-12 db kézifecskend és vödör, a Wurm-ház (9. sz., 1784: 314.) mellé egy tartály,ő
Kientzl Józsefnek (26. sz., 1784: 328.) egy tartály jutott, a Halász utcában Kienzl Mátyás
bérkocsis házában (48. sz., 1784: 355.) pedig a szokásos mennyiség: 12-12 a kézi
fecskend b l és vödörb l. A Festetics-major (T2: Végfordulat 8. és 10., 1784: 345.) mellettiő ő ő
színben 2 kocsi és számos tartály (2 lajt, 1 kád, 2 kádacska), 3-3 létrán és csáklyán kívül, a
Balfi utcában 3 létra és két csáklya volt található, ma már pontosan meg nem határozható
helyen152 Schreiner Sámuel házában (T2: bérkocsis, Balfi u. 44., 1784: 420.) kézifecskendő
12, vödör 10, Franz Gottliebnél (T2: mészáros, Balfi utca 22., 1784: 431.) 10 kézifecskendő
és 12 vödör, a Sörházban (T2: Balfi u. 5., 1784: 375.) 6 kézifecskend és 6 vödör akadt,ő
utóbbi helyre még egy nagyobb és egy kisebb tartály is került.

Július 10-én ebben a fertályban a Voss-féle árvaháznál (1784: 359.) leltek 2 megújítandó
kézifecskend re és 5 javítandó vödörre, Schreiner Sámuel házában a Balfi utcában (1784:ő
420.) 3 megújítandó kézifecskend re és 1 vödörre, s 4 javítandó vödörre. Franz Gottliebnélő
(1784: 431.) 3 kézifecskend került a megújítandók rovatába, míg a Sörházban 3-3 javítandóő
kézifecskend és vödör.ő

A negyedik fertályban a Városmajorban (T2: Várkerület 44., 1784: 444.) egy nagy réz
kocsifecskend n kívül csak 2 kocsi, 2 hordó, 1 kád, 2 kádacska kapott helyet. Sommerné (T1ő
és T2: —) asszonynál 11 kézifecskend és 8 vödör, Trogmayernél (T2: tímár, Ötvös u. 7.,ő
1784: 473.) az Ezüst utcában153 ezekb l 12-12, míg a Hosszú soronő 154 a Zehetner-házban (T2:
Domonkos u. 7., 1784: 530.) egyenesen 19 kézifecskend és 12 vödör került kiosztásra.ő

147 Az 1733 óta biztosan létez Arany Oroszlánból 1780-ban lett Fekete sas. (Sas tér 6.) Csatkai Endre: Aő
soproni vendégfogadók a 16/19. században. SSz. XX. évf. (1966), 206—207. old.

148 T2 szerint egyáltalán csak 1885-ben van Kaiser nev tulajdonos , is a Színház u. 20/Ógabona tér 9-ben.ű ő
149 T2: Szentlélek u. 1. Bizonyíték, hogy 1807-ben még Rózsa utcának is mondták.
150 Ilyen név nincs T2-ben. Az írás különben nagyon szép.
151 Ez a név sem szerepel a T2-ben.
152 In der Schlipergassen in Gassl neben Mathl… Hohlweg.
153Ma Ötvös u.
154 Itt a mai Móricz Zsigmond u.-i szakasza.
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Kirchknopf Mátyás úr (T2: Újteleki u. 34., 1784: 123.) is b ven kapott: nála 14 és 11 aő
kétféle eszköz száma.

Ismét egy szín, most a domonkosok tavánál. 1 nagy réz kocsifecskend , 2 kocsi, 2 nagyő
hordó, 2 kádacska, 4 létra és 2 csáklya a készlet. És végül: Federer Ignác (T2: Szentlélek u. 7.,
1784: 178.) nyergesnél találtatott 3 darab vödör.

Artner a negyedik fertályba helyezett eszközök közül a Placcon Donner lovaskapitány
házában (T2: Várkerület 68., 1784: 457.) vett számba 2 megújítandó és 1 javítandó
kézifecskend t, 1 megújítandó és 7 javítandó vödröt. Az Ezüst (Ötvös) utcai Trogmayernélő
(1784: 473.) az eredmény: 4 megújítandó kézifecskend és 6 javítandó b rvödör. A Pócsiő ő
kapun túli új kórházban 4 megújítandó kézifecskend mellett 4 javítandó vödör találtatott.ő
Visszakanyarodva a városba Zehetner házánál a Hosszú soron (1784: 530.) 2-2 megújítandó
és javítandó kézifecskend höz 2 megújítandó és 5 javítandó vödör társult. Ugyancsak aő
Hosszú soron volt még feljegyezni való az ottani Kirchknopf-háznál155 (1784: 557): 4
megújítandó kézifecskend és 3 javítandó b rvödör találtatott.ő ő

Az 1797. évi végeredmény: 5 nagy kocsifecskend (1 a Városházán, 2 a Brückl-tóő
mellett, 1 a Városmajorban, 1 a Domonkos-tó mellett), 264 kézi fecskend , 233 vödör, 12ő
kocsi, 12 Laid (lajt = kocsira szerelt nagy hordó), 12 Boding (Bottich = kád), 15 Bödingl
(kádacska156), 33 létra és 32 csáklya.

1808. július 10-én összesen 51 megújítandó és 13 javítandó kézifecskend t, valamint 17ő
megújítandó és 100 javítandó vödröt mutattak ki.

Az 1797. évi kimutatást március 4-én Noiky (?) Fülöp tb. alkincstárnok írta alá.157

1808. július 30-án olvashatták a polgárok, hogy a hatóság össze fogja gy jteni aű
t zoltószereket. A hármas tragédia nagy kavarodásában ezek nyilván jócskán szétszóródtak.ű
Miután a muskétások kocsikra rakták a kézi fecskend ket, a csáklyákat és egyebeket, aő
Tanács elrendelte ezek átvizsgálását. A jelentés tizenkét nap múlva már készen állt.

„Jelentés arról, hogy mi alulirottak az ez évi folyó hó 6-án tartott tanácsülésben —
amelyen Eötvös Ferenc alispán, királyi biztos elnökölt — a t zoltószerek ellen rzése ésű ő
javítása tárgyában ránk osztott feladatot a legalázatosabban teljesítettük. Mindenek el tt mégő
azon a napon, amikor a megbízást kaptuk, vagyis hatodikán az érdekelt szakemberek
bevonásával, úgymint Mahr András harangönt , Hirnschrott rézkovács mester, Schatzlő
András kovácsmester és a kerékgyártó (bognár) mester, valamint a városi rségő
parancsnoka, az öt nagy réz kocsifecskend t és a 12 kocsit, a rajtuk található vizes hordókkalő
és tartozékokkal megtekintettük, átvizsgáltuk és azokon a következ szükséges javítandókatő
találtuk, mint

Az 1. számúnak a szekrénye folyat és a jobb kormányozhatóság érdekében meg kell
olajozni.” [A többi négynél a csavarok meghúzása és az olajozás a f tennivaló. Érdekes,ő
hogy az 5. számúnak a töml je a városházán található, szerencsére jó állapotban.]ő

A 12 lajtkocsi és tartozékai következtek. Itt már aztán új alkatrészekre is volt szükség,
abroncstól csapszegig. Ezekhez 23 merít edény(?) (Bödingl) tartozik. Mozgósítani kell aő
mesterembereket, hogy végezzék el a javításokat. mind a 12 vizeshordóra még egy lyukat kell
fúrni, hogy használatkor több víz folyjon ki bel lük.ő

A vizsgálatot augusztus 9-én folytatták a hordozható fecskend kkel. A Városházán lévő ő
jó, a két következ a kaszárnyában van, s javításra szorul. A sörházbeli és a faraktárnál levő ő
is jó, az utóbbit azonban olajozni kell.

A b r- és szalmavödrök, valamint más kézi fecskend k legutóbbi számbavétele júliuső ő
10-én volt. Akkor 246 b rvödör volt, most csak 132- t találtak, az 53 szalmavödörb l 46ő ő ő

155 T2: Kirchknopf Mária a mai postapalota (Széchenyi tér 7—10.) helyén állt három ház egyikének a
résztulajdonosa (Hosszú sor, 1784: 557.)

156 Ez lenne a merít edény? (Schapfen, teszi zárójelbe az 1808. nov. 30-i listát közl Kovács János i. m.-ben.)ő ő
157 SVLt. XXV.121.
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maradt, a 289 kézi fecskend b l mindössze 129. Ezek sem hibátlan állapotban. Proszvimmerő ő
szíjgyártó mesternek kellett javításra átadni 60 b rvödröt, 5 szalmavödröt, Új fogantyúkő
készítése, abroncsozás és belülr l szurokkal való bekenés a feladata. A fecskend k közülő ő
csak 32 volt megfelel , Felix esztergályos mester 75-öt kellett, hogy javítson, 22 azonbanő
törött, használhatatlannak min sült.ő

„Mialatt ezen vödröknek és kézi fecskend knek leltározása, tulajdonképpen revíziójaő
alkalmával azoktól, akiknél néhány városi tulajdonban lév t zoltóeszköz volt eddig meg r-ő ű ő
zésre, megtudtuk, hogy ezek ennél a háromszoros szerencsétlenségnél nem voltak használat-
ban, különösen azért, mert ezeket kevesen keresték, következésképpen ilyen vödröket és fecs-
kend ket eddig minden cél nélkül rizték magánházaknál különböz utcákban.ő ő ő […] A
magánházakban itt-ott található vödröket és fecskend ket a városhoz tartozó középületekbeő
kellene átvinni és a szükséges célra meg rizni. Tehát ezeket az elhasznált eszközöket semmi-ő
képpen sem a város pénzén kellene kipótolni, hanem sokkal inkább egy t zvédelmi szabályzatű
szerint. Minden háztulajdonos saját erejéb l csináltasson ilyen vödröket és fecskend ket.ő ő
Legyen kötelességük. A tehet sek azonmód, a szegények azonban egy összehangoltő
id határig, meghatározott számban.”ő

A víztartályok, a tüzilétrák és csáklyák következtek, mégpedig a tárolóhelyeken.
A városházán a négy létra közül hármon kell javítani, a korábban nyolc csáklyából

csak 5 volt meg, de kettejük megégett. A kenyérüzlet és a Tábornok-ház el tti kút víztartályaő
jó. Ugyanaz a Wohlmuth-ház el tt már kiegészítésre szorul.ő

Martony házánál az egyik létrát kár lenne javítani, olyan nehéz., a másodikat és a
harmadikat inkább, a csáklyáról nem szólnak. Az apácazárda el tti tartály jó. A Brücklnélő
négy létra helyett csak három van, egyik hiányos. A két csáklya úgy ahogy megfelel. A
Hátulsó utcában a gróf Pejacsevich-ház falánál a két létra és a két csáklya elégett. Ugyancsak
elpusztult az Újteleki kapu kis utcácskájában a három létra és 3 csáklya. A Ruisz-ház
utcájában két létra és két csáklya volt, most egy sincs. A kaszárnyában van egy olyan létra,
amelynek 6 foka hiányzik. Szintén hiányos az egyik csáklya, a másik egészen összetört.
Hoferék házánál a tartály jó. A Szélmalom utcában lév négy létra közül az egyik a közepénő
széttört. Másik kett n is van javítani való. A Pflaszteron a Szentlélek-templomnál a csáklyaő
jó, de a 3 létra annál kevésbé. Az egyiknek a vége megégett, javasolják a megrövidítését. A
Festetics-major158 melletti színben három létra található, kett r l fokok hiányoznak. A kétő ő
csáklya azonban jó. A Balfi utcában lév „Bachgassel” három létrája és két csáklyája elégett.ő
AVárosmajorban rzött 2 csáklya is. Nem járt jobban a (Arany) Szarvas fogadó 3 létrája és 1ő
csáklyája sem. A nagy tó (a domonkosok el tti) melletti színben négy létra és két csáklyaő
található, egyik létra azonban használhatatlan.

„Ezeket a létrákat és csáklyákat szemrevételezve legyen szabad még tisztelettel
referálnunk, hogy ezeknek a létráknak és csáklyáknak a java része azért, mert túl nehéz, nem
alkalmas és annak a céljának nem felel meg, hogy egyik helyr l a másikra át lehessen vinniő
és mozgatni, ezért az arra vonatkozó kés bbi döntést meg kell várni, hogy ezeket aő
megrongálódott eszközöket, amelyek javarészt nem használhatók megfelel en, egyáltalánő
érdemes-e megjavítani? …Erre a vizsgálatra kiküldöttek:” Lindner Gottlieb, Richter József és
Amtmann Samuel.159

A soproni t zoltóság jubileumáról szóló kiadványban közlik Laitner városkapitányű
jelentését 1808. november 30-ról. Ez tulajdonképpen a t zoltásra szolgáló eszközök átfogóű
leltára. Célja, hogy a tervezett új t zoltási rend elkészítéséhez adjon alapot. Ebb lű ő
megállapítható, hogy mind az öt réz kocsifecskend szolgálatra kész. Hordozható fecskendő ő
5, kézifecskend 127 található. b r oltóvödör 247, szalmából azonban csak 40 van.ő ő 160

158Mivel láthatóan sorban haladtak, ez a major a Végfordulat 8—10. sz. alatti lehet. (T2: 1784: 245.)
159 Lásd a Kislexikonban.
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Létrából 19-et, csáklyából 14-et mutatnak ki. 12 vizeskocsi hordóval és káddal, 15 vizeskád,
24 merít edény olvasható még a kimutatásban.ő

A lassúságra és hanyagságra jó példa a következ :ő
„1808. sz. Az el z , 1808-as év szerencsétlen t zvészében elégett t zoltószerszámokő ő ű ű

kiegészítésére és újonnan elkészítésére még mindig szükség van körülbelül harminc karóra,
részben a t zoltólétrákhoz, részben a csáklyákhoz. Miután közel másfél év telt el, hogyű
alulírott ismételt megkeresése és az erreföl következett tanácsi határozatok ellenére sem lettek
el teremtve, így az Érdemes Tanács elé lesz terjesztve: amennyiben a szükséges karókat aző
illetékes el nem teremti záros határid n belülő ő [ stb.]
Sopron, 1809. dec. 18. Laitner városkapitány.”

A határozat: „Miután Fleischhacker Zsigmond alkamarás a tanács el tt komolyanő
felszólíttatott, hogy máig ezeket a karókat szerezze be és készíttesse el, de ezt elmulasztotta,
kötelességévé teszik, hogy azt komolyan véve, ezeket a karókat Hasenauertól haladéktalanul
szerezze be és készíttesse el. Sopron, a tanácsülésb l 1809. dec. 22. Pettko Józsefő
aljegyz .”ő 161

JELENTÉSEK AKIRÁLYNAK

Szemtanúk és nem szemtanúk beszámolói után most már következzenek a helyi
hivatalos iratok. Az épen maradt Belvárosban álló épen maradt Városházáról s rű ű
levelezésbe kezdtek. Els dolguk természetesen az uralkodó tájékoztatása. Nem kertelnek:ő
els sorban azért, hogy — a borzalmak érzékletes leírásával szánalmat keltve — anyagiő
segítséget kérjenek a sorscsapásban megrokkant Magistrátusnak. Aztán majd k támogatják aő
kárvallottakat. (Kell számú írószert biztosítottak az írnokok számára.ő 162)

Az els jelentés, latin nyelven, mindjárt az els t zvész utáni napon került postára.ő ő ű 163

Fordításomban:
„Legszentebb örökös császári és apostoli királyi fenség! Legkegyelmesebb Urunk!
A szomorúsággal és szerencsétlenséggel b velked sors ezt a várost és polgárainakő ő

nagyrészét, valamint birtokukban lév számos épületét és vagyonát gyorsan elérte. Ugyanis aő
tegnapi napon, délután egy óra után164 keletkezett t zvész végzetessége a hosszantartó,ű
rendkívüli szárazság és forróság mellett magyarázható a dühödt, hatalmas szélviharral is és
magával a lángoknak szétterjedésével és sebes kavargásával, hogy nem tudtak
t zoltószerekkel és az odasietett emberek kezemunkájával, torlaszok emelésével segíteni.ű
Els nek nagyobbrészt és csaknem egészen a Balfi utcátő [pusztította] és éppúgy más házak
sorát is, a Halász utca egy részét, beleértve azt a házsort, amelyben az úgynevezett Würth-
házak165 vannak, kés bben az Ezüst utcát, a Pócsi és újból a Kis-Pócsi utcát és az úgynevezettő
Hosszú sor nagyobb részét, egészen a prédikátorrend székhelyéig, ahol végre valahára
hosszantartó kemény munkával, a közbüls falak lerombolásával, a lángoknak határt szabtak.ő
[A pusztítás] magában foglalja a külvárosok egyrészét, nem egy épületet a falakon kívül, a
legszomorúbb és legszörny bb, hogy emberek temet jévé is lett. Meglehet sen sokan,ű ő ő

160 A kiadvány megemlíti, hogy egy cédulán a b rveder ára olvasható:7,30 fl, a vászonvederé (?) 6,40, ill. 5ő
fl. 25. old.

161 SVLt. XXV.1052.
162 Egy példa: SVLt. XXV. 176. Unterkammerers Relationen vom Jahr 1798. Az írnokoknak tollhegyez kreő

(Federmesser) van szükségük. 1797. okt. 30.
163 SVLt. XVI. 29. A. I. a.. Exp. 20. July 808.
164 A helyi id t a t ztorony órája, ill. a városháza tanácstermében lev Zoller-féle állóóra mutatta. Ezekhező ű ő

igazították a magukét az óratulajdonosok.
165 Forrásaimban nincs nyomuk.
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mindkét nembeliek vesztették életüket a t z következtében. És igen sok állat, amelyek számátű
még nem sikerült megállapítani. Elégtek és megfulladtak. Annyi régi polgár, s köztük sok
kiválóság borzasztó helyzetbe került, s az eddig virágzó gazdaságának összeomlását
gyászolja. Egy szóval ez a város, sok középülete, lakóháza, valamint gabonacs rje, öröklöttű
birtokai számos megfulladt lovaival, a szarvasról elnevezett vendégfogadó, a tanács által alig
néhány évvel el bb létesített kórház egyszersmind szegényház, a végére hagyva kétő
városkapu, gárdistalakok, a marhapásztorok és juhászok kvártélyai és lakhelyei a lángok
martalékává váltak. Újjáépítésük, illetve kijavításuk 60.000 forintnyi költségét csak fájdalmas
er feszítéssel tudjuk el teremteni. Ennélfogva ebben az a legnagyobb szerencsétlenség éső ő
minden sajnálatra a dolgoknak az az állapota a leginkább méltó, amelyben sem a város nem
tud segíteni a polgárainak, sem a polgárok a városnak. Ezért amíg idegen kölcsönpénz
szerzésére nincs mód, addig, amíg célt nem érünk, csak azt tudnánk megtenni, hogy a milliós
veszteségek becslését fölvennénk és össszeírását végrehajtanánk. Legszentebb Fenséged
kegyeiért a trón alávetettségében, gyermeki bizalommal szándékozunk folyamodni, alázatosan
könyörögve: amennyiben méltónak tart minket a legmegért bb rendeletekkel kegyesenő
megajándékozni, hogy ennek a nyomorúságban egyaránt szenved dolgos városnak,ő
polgároknak és lakosoknak el ször is elkerülhetetlenül szükséges, hogy legalább százezerő
forintnyi összeget (hogy végül hamuvá lett házaikat felépíthessék) a magasságos kincstártól,
vagy valahonnan állami alapból, kölcsön címén, megkaphassák és hogy a jöv t illet enő ő
részletekben fizethessék vissza. És ha ilyenformán az er sen megviselt városnak éső
polgárainak ügyeiben segíteni lehetne, ha másként nem, akkor az ett l a szomorú eseményt lő ő
érintett szerencsétlen polgárok és lakók a kért adományoknak is örülnének, hogy legalább
szerény lakhelyüket felépíthetnék bel lük. Amit végül Szentséges királyunk jóindulatából éső
kegyességéb l megkapunk, azt mint alattvalók hálásan elfogadjuk.ő
A Legszentebb fenségének Sopron, 1808. július 20.Ő
Örökké alázatos h séggel stb.ű 166

Elküldte: Bezegh János polgármester”

A második jelentés: „Legkegyelmesebb Urunk! A két nappal ezel tti, vagyis folyó hóő
20-i legalázatosabb emlékeztet nkhöz kapcsolódva, amelyet Legszentebb Fenségénekő Ő
körülbelül akkor küldtünk el, amikor a városban ez a[z újabb] szörny t zvész keletkezett,ű ű
ezután a legalázatosabban tájékoztatnunk kell fel le: tudniillik tegnap, július 22-én szintúgyő
kevéssel délután egy után jött el , a város másik részén, nyugat felé. Kétségkívül az első ő
fertály utcáit — Hátulsó utca, régi Gabonavásár, Újteleki utca, Halászok tere — egészen az
Ikvának nevezett patak keskeny szakaszáig és a K kapuig foglalva magába, tört ki aő
rettenetes t zvész. És az egész els fertályt megtámadta, beleértve a tágas városi lovasságiű ő
laktanyát és a tiszti szállást, valamint a köznép házait és a fertály negyedrészét. És fulladás
következtében két férfi és egy n i nembeli égett el az emberek közül. És úgy, ahogy márő
el z leg, három fertálya a városnak a lángok martalékává vált”…ő ő A folytatásban lényegében
megismétlik els jelentésbeli kérelmüket. A dátum: július 23.ő

A tinta még jóformán meg sem száradt, már ismét serceghetett a tolluk:
„… Tegnap, vagyis folyó július hó 24-én, harmadszor ebben a városban, reggel

körülbelül háromnegyedötkor és pedig a f központ más részén,ő 167 az úgynevezett Ikvahíd
térségében tört ki a t zvész; amelyben házak sora teljesen leégett az el bb említett területt lű ő ő
166 A város vezet ségének aláírásai.ő
167 „in alia principalÿ Fori parte”. Az Ikvahíd nem tartozott ugyan a Belvároshoz, de elég fontos és

forgalmas hely volt ahhoz, hogy ilyenformán nevezzék. Fontosságát az is jelzi, hogy egyedül ezt építették
át fahídból k híddá. S t 1821-ben már tervezik a szélesítését (lásd a helyszínrajzot). A Fest köznél levő ő ő ő
fahidat 1797. ápr. 22-én javasolják kijavítani (XXV. 121.), a Katolikus Konventt l a Szentlélek utcábaő
vezet t 1798. márc. 17-én (XXV. 176.), a Balfi u. 26-nál átvezet t ua. év márc 31-én megrongálták,ő ő
javítását javasolják. A Bécsi u. 24-nél lev t a társzekerek teszik tönkre, 1798. ápr. 14-én jav. felújítását. Aő
Papréten, a Gallus-kert melletti Steeget szükséges újra csináltatni ua. év júl. 7-én jav. Ezek utódai ma sem
sokkal jobbak.
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egészen a Fest köznek nevezett átjáróig. A Rózsa utca épületsorának egyik része, amelyet aző
Ikva patak (közönségesen Spitalbach) választ el az el bb említett házaktól, kapott lángra. Ott,ő
ahol végre megfeszített er vel és amennyire emberileg csak lehetséges, a népek azzalő
akadályozták meg a falánk lángok tovaterjedését, hogy teljesen lerontották az útjukba került
háztet ket. A hármas t zvész következtében 340 lakóház, s még annál is több gazdaságiő ű
épület vált a t z martalékává, belül is több égett kiű 168 és tizennégy személy esett áldozatul.”
[Stb.]

A jelentést 25-én fogalmazták és írta alá a város vezet sége. A nem idézett utolsóő
sorokban mit is tehettek mást, még hangsúlyosabban kérték az uralkodó segítségét. Ezekben
az iratokban elénk tárul a hármas szerencsétlenség képe úgy, ahogy a magisztrátus látta.
Kérdés, hogy a leírásban mennyi a természetes megrendülés és a cél elérése érdekében
megfogalmazott túlzás. A vezet knek mindenesetre nagyobb volt a rálátásuk, mint aő
krónikaíróknak, viszont a kár nagyságát illet en azon melegében még nem lehettek pontoső
ismereteik. Ám err l még lesz szó.ő

A jelentések aláírói: Bezegh János polgármester, Morenich Gáspár városbíró és három,
illetve négy tanácsnok. Aszmann András, Goldner Mihály, Ehrlinger Ferenc Xavér mellé
csatlakozott még az utolsó jelentés alá Rách Ferenc Xavér. Érdemes megnézni a károsult
házak tulajdonosainak listáját, találkozunk-e a nevükkel ott. A hagyományok ellenére169 a
város második embere a Balfi utca 441. sz. házon (1784-ben 377. számon) osztozik egy
Esterházyval, míg Bezegh és Aszmann a Templom utcában, Goldner a Szent György utcában,
Ehrlinger és Rách a Várkerület sértetlenül maradt bels övén szerepel. Viszont Ehrlingeré aő
Szeder utcában az 1808-ban 445. szám alatt felvett ház is (1784: 383.).170 Ezek a Balfi utcai és
Szeder utcai lakóépületek az els t zvészben károsultak közé tartoztak.ő ű 171

Augusztus 12-én összefoglaló jelentést küldtek az uralkodónak. Ennek a lényege:
„…már most összeírtuk és megbecsültük a károkat, kés bb jobban pontosíthatjuk,ő 172 de már
ebb l kiviláglik: a város és a polgárok s lakók összes kára együttesen 2 340 662 forint 30ő
krajcár, magának a városnak a kára viszont ebb l külön 148 711 forinttal egyenl .”ő ő 173

KI LÁTTAAZ ELS LÁNGOT?Ő

VIZSGÁLAT AZ ELS T ZR LŐ Ű Ő
Kétségtelen, hogy a tanácsnokok nem vesztegették az id t. Már mindhárom t ző ű

másnapján nekiláttak a nagy feladatnak: megállapítani, hol keletkeztek és kinek a felel sségeő
a kitörésük. Ezek a vallomások ugyan nem vezettek egyértelm eredményre, ám olyanű
keresztmetszetet adnak azoknak a napoknak az életéb l, amit semmilyen megszerkesztettő
leírás sem tudott. El ttünk jönnek-mennek, beszélgetnek, teszik a dolgukat gyerekek,ő
feln ttek, felel s vezet k, házi szolgák. És aztán egyszerre urrá lesz rajtuk a rémület.ő ő ő
Egyébként a tanúk úgy vallanak, ahogy a tanúk általában: el ször vigyázatlanul ezerfélét,ő
aztán ha lehetne, mindent visszavonnának. „Hát így történt” — sóhajt föl a végén a
kérdezésbe belefáradt biztos.

Miel tt a magyarra fordított szöveget közölném, szükséges néhány magyarázat. Abbanő
láthatóan nem kételkednek a nyomozók, hogy az els t zvész hol keletkezett. Mi azonbanő ű
már hiába akarnánk a megadott helyszínen tájékozódni. Ott egyetlen épület maradt nagyjából-

168 Fontos megállapítás. A károk c. fejezetben értelmezem.
169 Amagisztrátusba csak belvárosi háztulajdonosok kerülhettek.
170 T2. Továbbá Vermögensbuch1807/8 és 1808/9.
171 A hivatalos kimutatás szerint. Lásd a Függelékben.
172 Nem találtam további adatot rá.
173 SVLt. XVI. 29. A J. x. x. x. x. x., 2003. határozat.
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egészéb l olyan formában ránk, ahogy az 1808-beliek látták. Ez pedig a Szentlélek-templom,ő
amelyr l azonban nem szól a jelentés.ő

A hozzá nyugatról csatlakozó, utcafrontot alkotó hosszú, emeletes ház, a mai Szent
Mihály-városplébánia, 1830-ban épült. El dje hátrább húzódott meg, folyosó kötötte össze aő
templommal. A mai Dorffmaister utca (akkor a Szent Mihály utca eleje) templom fel liő
folytatásában, a kert (és major) végében az ún. Holdenhaus volt,174 másik oldalán a
kétemeletes, napórás hatalmas házat 1885-ben emelték, telkén korábban egyházi tulajdonú
épület állott. Ez utóbbi szomszédja Schäf(f)er háza175 az els lángot fogott lakóépület.ő

Azonosításkor nehezíti a dolgunkat, hogy az épületek megkülönböztetéséül nem
használják a házszámokat. A hivatalos iratok túlnyomó többségében sem. Csodálkoznunk
nem kell, hiszen ma is csak végszükségben adjuk meg a számot annak, aki tájékozódni akar.

„Jelentés
az ebben a szabad királyi városban 1808. július 19-én, 22-én és 24-én kitört háromszori

t zvész végett foganatosított vizsgálatról.”ű 176

Vizsgálat az els t zr lő ű ő

„Az 1808. esztend ben, július 20-ánő Schäfer János mester, helybeli polgári lakatosnál,
a paplak mögött, a Pflasteren177 álló házában a tegnap délután kitört t zvész miatt, aű
következ képpen kezdtük elő [a vizsgálatot]: mindenekel tt —ő Czakly Mihály mester, helybeli
polgári lakatos jelenlétében is — Hartner kéménysepr vel megvizsgáltattuk a kéményeket,ő
ám tanúbizonyságot tett arról, hogy a konyhából a kéményen keresztül a legkisebb nyomaő
sincs annak, hogy ezen át keletkezett volna a t z. Azután megnézteű Schmidték178 kis kéményét
is. maga éppúgy, mintŐ Czakly mester azt mondta: itt sincs semmi jele a vésznek. Ezután
megkérdeztük: — Akkor hát hogyan tört ki a t z?ű

Schäfer mester ezt mondta: legénye, Tonleitner András, éppen az ebédl -asztaltólő 179

indult volna ki a m helybe cimborájával, amikor az ajtóhoz értű Schnitzler borbély180 segédje.
Ez mondta, hogy t z van, mireű ő [Tonleitner] kikukkantott, s a hírt a mesternek megvitte.
Vagyis azt, hogy a ház keresztül-kasul ég. Erre a mester is kinézett, és a rémülett l nem tudta,ő
hova legyen. Ekkor az udvarába ment, ahol a jobb karját egészen megégette. Ezt nekünk meg
is mutatta. Ám a szóbeszéddel ellentétben, hogy már el bb észrevette volna a tüzet, és mintő ő
olyant el akarta titkolni, az ügy lefolyását szintén és részletesen közölni óhajtja.ő

Tehát ezt válaszolta: körülbelül fél tizenegykor Kundt mester, aki a K kapunál lakik,ő
nála volt. Hozzá csatlakozott Desfours gróf úr méltóságának egy szolgája. Ezekő
tanúsíthatják, hogy nála teljes nyugalom volt. Ha tehát a kéményen keresztül semmi sem
történt, s ez el ttő ő [a t znek]ű semmi jelét sem tapasztalta, akkor tehát megkérdezték Schäfer
mestert: miként gondolja, hogy itt t z ütött volna ki? azt válaszolta, hogy egyáltalán nemű Ő
tudja magának elképzelni, ellenben Spiess úr [a szomszéd] hétf n, július 18-án este 9 órakorő
még szénát rakatott le. És kedden, amikor ezen a szerencsétlen napon hajnalban, körülbelül 5

174 T2: szerint ez egyúttal a Jégverem 1., kés bb elemi iskola került a helyére. 259. (1784), 320. (1810)ő
számon. T1 294. old.-n egy Wurm György jobbágyatyaként szerepel, zárójelben Holdenvater.

175 T2: az ún. Kalchbrenner-ház. 375. (1784), 439. (1810) számon. Schäf(f)er János társtulajdonos Feigl
Erzsébettel és két Knollal. Ennek egy része volt a városi sörház is.

176 SVLt. XVI. 29 A.
177 A Jégverem és környéke középkori neve.
178 T2: Schmidt Samu keszty s háza a szomszéd. Balfi u. 7. (Halász u. 6.), 376 (1784), 440 (1810) számon.ű
179 Bizonyság arra, hogy 12 körül szoktak ebédelni. A t z félegy-egy körül tört ki. Az id pontra a másodikű ő

t z utáni vizsgálatban is találunk adatokat. Lásd még a T zrendészeti Szabályzat 32. §-át.ű ű
180 Schnitzler Ignác (lásd Kislexikon) kirurgusként a Vermögensbuch 1807/8 szerint a Spiess Antal

tulajdonában lév 504., 505. sz. ház hét lakója közül az egyik. (1784: 441., 442.) Ikvahíd 2., Balfi u. 2. Aő
többieknél egy heged -készít , egy szobrász (Müllner Ferenc), pálinkaf z , keszty s és cipészű ő ő ő ű
foglalkozását jegyezték föl.
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órakor jött két muskétás Spiess szolgájával, hogy még több szénát tudjanak felvinni a
padlásra, ezt összetömörítették, de hogy ebb l az alkalomból a szájukban volt-e a pipa, eztő
ugyan nem tudja állítani, mivel maga nem látta.ő

Közben megnézettük a kéményeket Neumayer L rincő k m vesmesterrel, aki azonbanő ű
éppúgy azt mondta, hogy ezeken át ez a szerencsétlenség nem keletkezhetett, mert ezek
sértetlenek. Ezután Hanovszky József borbélysegédet kérdeztük ki, aki Csornán született,
katolikus, húsz éves és ezt vallotta: pajtásával, Ivansics Józseffel, akit l a kuncsaftot átvette,ő
a városi kincstárnokhoz181 igyekezett úgy fél egy körül, Schäfer m helye el tt elmenve nemű ő
tapasztalt ott semmiféle nyugtalanságot, de amikor a borotválásból visszajött, érzékelte, hogy
a m hely bejárati ajtaja fölött egy tégla nagyságú lyuk keletkezett, a fedélszék alatt, amelyű
beért a padlásba. Ezen a lyukon keresztül lángot látott, olyant mint egy ég lámpa, anélkül,ő
hogy valami sustorgást észlelt volna. Ezt megmutatta a barátjának, aki azon nyomban felment
a m helybe. azonban tovább ment és tüzet kiáltott.ű Ő

Ivansics József, szintén borbélysegéd Schnitzler úrnál, katolikus, 24 éves, helybeli
születés , kérdésre a fentieket mind meger sítette, azzal a kiegészítéssel, hogy a m helybeű ő ű
lépve a bejáratnál találkozott a lakatoslegénnyel és neki szólt, a házukban t z van. A legényű
akkor kinézett, rémülten visszah költ és lármát csapott. (ő Ő Ivansics) azonban
„T z!”-kiáltással hazament.ű

Akkor el vettükő Spiess Antal házi szolgáját, aki jelen volt, amikor felrakták a szénát
Schäferék padlására. ezt mondta:Ő Helfrecht Jánosnak hívják, Némethidegkúton született,
katolikus, 36 éves, mindig jelen volt, a széna összegy jtésénél éppúgy, mint szombaton,ű
hétf n és kedden aő Schäfer padlására rakodásnál és vele voltak a muskétások, Fruhstuck
Mátyás, Weninger József, Bauer182 Mátyás, Pitzelmayer Antal, de mivel nagyon meleg volt,
ezért teljesen levetk ztek. Ebb l következik, hogy semmi lehet ségük sem volt arra, hogyő ő ő
pipát vigyenek magukkal.

Kés bb kihallgattuk magukat a muskétásokat, amint következik:ő
Fruhstuck Mátyás, katolikus, 54 éves, közli: az el bb jelzett társaival éső ő Spiess házi

szolgájával együtt szombaton az Übermass-rétre183 ment, ahol Spiesst l elhordtak 1 fuvarnyiő
szénát és Schäferék padlására vitték.

Akkor megint a kaszálóra mentek, még három fuvart felpakoltak és csak este hét körül
vitték be oda. A rakodással csak tíz órára lettek készen. Hétf n ismét három fuvart hordtakő
be, éppoly kés n, de nem mindet rakodhatták be, ezért a maradék szénát a másik padlásraő
kellett elhelyezni. Ezt a többi, el bb megnevezett muskétás teljességgel meger sítette, egészenő ő
Bauer Mátyásig, aki nem tudja, mi történt hétf n, mert rségben volt.”ő ő

Az els helyen aláíróő Aszmann tanácsnok jelentését az alább következ kiegészítéső
végén meger sítetteő Ehrlinger és Ráth is. A pótlás szövege:

„Utólag kell még el adnom a július 19. folyamán kitört t zvész miatt megejtettő ű
vizsgálat jelentéséhez, hogy azokat a polgárokat, akik Spiess Antal számára a szénát
fuvarozták, el -állítottam, éspedigő Zehetner Györgyöt, helybeli evangélikus polgárt, aki azt
vallotta: hogy , valamintő ifjabb Kheim Pál és Hamberger Antal, mindegyikük naponta egy
fuvar szénát vitt, vagyis szombaton és hétf n is, tehát együttvéve hat fuvart hordtak aző
Übermass-kaszálóról a Schäferék padlására és a hozzá kapcsolódó Müller-, vagyis Feigl
Erzsébet-féle padlásra. Ott benn összetömörítették, ahová el z leg szombaton egy fuvarralő ő
beszállítottak. Mindezt azonban csak Schäferék szobája fölé, a m hely fölé semmi sem került.ű
Sem muskétás, sem másvalaki nem dohányozhatott, mert maga az illet t nem engedte volnaő ő
oda. Minderre le tudja tenni a nagy esküt.

Kheim Pál, az ifjabbik, helybeli polgár, evangélikus, 27 éves és Hamberger Antal
polgár, katolikus, 48 éves, ugyanezt közölték, azzal a kiegészítéssel, hogy Schäfer mindjárt

181 Heim János városi „kincstárnok” H.: 6311., számtisztként 1807. lesz polgár. Sem a T1, sem a T2 nem említi.
182 ABauer alak a Pauerrel váltogatva fordul el .ő
183 ATómalomtól mintegy másfél km-re északnyugatra, az Ikvahídtól kb. 4,5 km-re. Lásd Heimler.
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mondta, hogy a m hely feletti padlást üresen kell hagyni a szerszámainak, ezért k oda nemű ő
hordtak szénát. Akkor én [Aszmann] a következ muskétásokat vettem el , vagyiső ő Fruhstuck
Mátyást, városi muskétást, aki katolikus, 54 éves és azt vallotta, hogy szombaton Weninger
Józseffel, Pitzelmeyer Antallal és Bauer Mátyással és Spiess háziszolgájával együtt az
Übermass-kaszálóra ment, ott három fuvarnyit hordtak össze és ezt este, 7 óra felé Schäferék
házához kísérte és ott a padlásra feldobta. Hétf n megint három fuvart szállítottak be, s mivelő
nem tudták mindet bevinni, ezért kénytelenek voltak a maradékot a szomszéd padláson
elhelyezni. A rakodással csak féltízre lettek készen.

Weninger József városi muskétás, katolikus [az évszámnak helyet hagytak ki]… éves,
ezt vallja: szombaton délben egy fuvar volt, amelyet Spiess Józseft l gy jtöttek be, és akkorő ű
este három fuvar szénát hoztak be, de hétf n megint három fuvart, amelyető Pitzelmayer Antal
is meger sített, ugyanúgyő Bauer Mátyás is, szombat vonatkozásában is, de hétf n az utóbbiő
rségen volt. Ebb l kifolyólag nem tudja, hogy akkor mi történt.ő ő

Mivelhogy Spiess háziszolgája kedden, mármint 19-én reggel ismét a többször említett
padlásra felment két muskétással, ezért err l a következ képpen számoltattuk be:ő ő Helfrecht
Jánosnak hívják, házi szolga Spiess Antal úrnál, Némethidegségen született, 36 éves,
katolikus, mondja: szombaton éppúgy, mint hétf n jelen volt a széna lerakásánál, az el bbő ő ő
említett muskétásokkal. Kedden azonban két másik muskétással volt, Baumann Józseffel és
Lehrner Gottliebbel. Korán, öt el tt a padlásra mentek és a szénát ott jó er senő ő
összetömörítették, hogy oda még több szénát tudjanak bevinni, csak azután mentek ki a
kaszálóra hét órakor, amit ez a két muskétás is meger sített. A kérdésre: vajon dohányoztak-ő
e? megismételte Lehrner, hogy egyáltalán nem dohányzik, nem is látta, hogy bármelyikükő
dohányzott volna.

Kundt Gottlieb, polgári tímármester vallja: július 19-én délel tt féltizenegykorő Schäfer
mesternél tartózkodott, ahol mindenfélér l diskuráltak, amihez grófő Desfours generális
méltóságának egy szolgája,ő Reiss Antal csatlakozott, egyébként teljes volt a nyugalom.184

Mid n kedden, július 19-én az el bb jelentett háziszolgaő ő Spiessnél két muskétással, Lehrner
Gottliebbel és Baumann Józseffel reggel háromnegyed ötkor Schäferék padlására ment, a
szénát jó er sen összetömörítették, hogy még egy fuvarral jobb híján oda tudjanak hozni,ő
hogy aztán megint kimenjenek a rétre és rakodjanak. De még éppen hallották a kaszálón a
t zriadót, ezért aztán már semmit sem hoztak be. Azok a fuvarosok, akik a szénátű
beszállították, Zehetner György, Hamberger Antal és Kheim Pál kellett, hogy legyenek.

Katalin, Feichtinger György helybeli polgár felesége [1784: 105., Újteleki u. 33. sz.]:
30 éves, katolikus, vallja: a hozott fehérnem velű 185 a Pflasteren át, fel a Schäfer-ház mellett
ment el a fiával, s amikor körülnézett, hol a fia, megpillantotta, hogy nem messze a
kéményt l, a közelében és a sarkon, ahol a lakatoscégér fel van szerelve, egy kis fehér füstő 186

mutatkozik a tet n, mireföl a lángok rövidesen kiszabadultak a tet re.ő ő Hohenecker János
helybeli polgári szatócs [1784: 257., Jégverem 4.] vallja: hogy amikor a Schäfer-házhoz ért,
látta, hogyan ég a t z a ház fels oldalán, szemben aű ő Heimler-házzal [1784: 295., Szent
Mihály u. 2.], s nem a lakatosm hely felett, a tet zet alatt. És a tet , ahol a fazsindelyű ő ő
régebbi és rosszabb volt, ezekt l a lángoktól keresztüllyukadt.ő

Burgmann Ferenc Xavér, helybeli polgár, aki ott lakik a Pflaszteron [1784: 255., Szent
Mihály u. 1—3.], a Schäfer-házzal szemben, ahol a t z kiszabadult, vallja: hogy amikorű
kinézett az ablakon, a zsalu lécei között, látta, hogy már ég a sarok a lakatos m hely felett ésű
az oldalán, a plébánia majorja felé, a zsindelyek pedig már égve a lécezésen függenek. Mire
az anyjának mutatta a tüzet, s t zriadóba kezdtek: addigra a lángok már átterjedtek aű
paplakra. Heimlerné, Erzsébet asszony, a Schäfer-házzal szembeni szomszéd [1784: 295.,
Szent Mihály u. 2.], ahol a t z keletkezett, a fels oldalon, a m helyen át a Halász utca felé,ű ő ű
vallja: a cselédlánya jajgatva hívta, hogy t z van és mint vallomást tev észlelte, hogy aű ő ő

184 Több sornyi üres hely.
185 Kihallgatása ötletszer nek látszik. Alább megkísérlem megmagyarázni.ű
186 Fontos közlés a füst fehér színe. Lásd alább is.
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konyhája meg volt világítva és a konyhaablakon kinézve [látta], a t z már a tet zet alatt volt,ű ő
és keresztültört a zsindelyen, mire a mellette fekv egész tet zet fényl lángokba borult.ő ő ő

Feigl Erzsébet, a megözvegyült szatócsné, aki résztulajdonosa volt a Schäfer-háznak
[1784: 375. Balfi u. 5., Halász u. 4.], ahol a t z keletkezett, vallja: hogy amikor észrevette aű
Heimler-ház felé terjed füstöt, amit ködnek tartottő [es felh r l javítva],ő ő ő és kifutott az
utcára, látta, hogy a t z fellángol. És amikor felkiáltott aű Schäfer-házaspárnak, hogy bizony
náluk ég, már a tet is fényl lángokba borult.ő ő

Mayerhofer János k m vessegéd vallja: hogy amikor reggel 5 óra el tt, július 19-énő ű ő
munkába igyekezett, a Heimler-ház sarkánál187 két muskétást látott, akik t zcsiholót osztottakű
fel egymás között, amikor talán a kaszálóra akartak menni, hogy szénát gy jtsenek be, mivelű
gereblye és szénavilla volt náluk. A vallomást tev azonban nem ismeri ket, s nem is ismernéő ő
föl, ha szembesítenék velük, mivel munkába sietett, s nem nézte meg ket olyan alaposan.ő
Csak azt tudja, hogy két fiatal muskétás volt.

Rozina, Kasztner János helybeli polgár hitestársa, és ötödik szomszédja a Schäfer-ház
ellentétes oldalán, a Halász utcában [1784: 299. Halász u. 7.], vallja: hogy amikor a földjér lő
és az aratóitól, fején kosárral hazafelé tartott és ámbátor elment a Schäfer-ház el tt, ahol aő
t z keletkezett, ennek ellenére el ször csak a saját háza bejáratánál észlelte a füstszagot és aű ő
tüzet. A kosarat a fejér l letette a ház bejárata el tt, és a szomszédoső ő Zehetner-háznál [1784:
298.] nézett utána és kérdez sködött. Innen kij ve és körbenézve aő ő Schäfer-ház egész
tet zetét egyszerre lángokban látta meg. Ez a t z egyszersmind a legnagyobb gyorsasággalő ű
terjedt szét köröskörül.

Városi irat a tanács bíróságában, év és nap a fenti.

Pumer Ignác városi muskétás vallja: 5 óra el tt, vagyis háromnegyedöt és öt óraő
között, ,ő Pumer Ignác, Pauman Józsefet és Kaszner Gottliebet, Spieszék házi szolgájával
együtt, amint a Schäferék házához megérkeztek, azon nyomban fel, a Schäfer-ház padlására
állította, hogy ott a szénát jobban tömörítsék össze és nagyobb helyet készítsenek. aŐ
Pflasteron a ház sarkánál várt Hutfless Krisztiánra, aki Taperger Ferencnek akart szólni, de
már nem találta. Amikor ez odajött hozzá és egy papírban a Placcon vásárolt töpörty voltű
nála, és azt eszegette, k éppen az Übermass-kaszálóra igyekeztek, hogy szénát gy jtsenek éső ű
rakodjanak, amely szénát már nem hozták be, mert közben kitört a t zvész, és k befutottak aű ő
városba. Az a széna máiglan a kaszálón található. a t zcsiholó elosztásáról semmit semŐ ű
tud. Hutfless Krisztián azzal er síti meg a fentieket, hogy amikorő Taperger Ferencet hívni
akarta, töpörty t vásároltű Dominkovitsné mészárostól, és azt a Pflasteren át felfelé haladva a
papírból eszegette. És amikor Pumerhez ért a Heimler-ház sarkánál, azok éppen indultak az
Übermass-kaszálóhoz, hogy összegereblyézzék a szénát. Akkor még, amikor a t zvész kitört, aű
kaszálón tartózkodtak. Ami pedig mellettük korábban történt, az a k m vessegédet illeti,ő ű
mondták. Egyáltalán nem emlékeznek, hogy a k m vessegéd, vagy akárki más el ttük elmentő ű ő
volna. Pumer a fent említett töpörty r l sem tud semmit sem.ű ő

Dominkovitsné Rozália, mészáros, Dominkovits Ignác polgár felesége, 22 éves,
katolikus, vallomása: azon a napon, amikor az els t z keletkezett, hajnali ötkor a veleő ű
szembesített városi muskétás, Hutfless Krisztián (akit azonban „a Wedlnek” szólított) 1
garasért vásárolt t le töpörty t. Miutánő ű Mayerhofer János k m vessegédet, a fent jelentettő ű
városi muskétást ugyanis Pumer Ignáccal, Hutfless Krisztiánnal, Paumann Józseffel és
Lehrner Gottliebbel szembesítették, az illet oda nyilatkozott, hogy ezek közül aő ő
muskétások közül senkit nem ismer föl, és nem tudna megnevezni, és azt sem állíthatja
biztosan, hogy az, amit látott, valóban t zcsiholó, vagy valami hasonló lett volna, mivelű
elmentében ezt a valamit és a muskétásokat nem nézte meg olyan pontosan.”

187 Heimler-ház T2: 1784: 295., Szent Mihály u. 2.

37



VIZSGÁLAT AMÁSODIK T ZR LŰ Ő
Ez a vizsgálat is magyarázatra szorul. Túlságosan nagy ahhoz a Kager család, meg a

környék, hogy el tudjunk igazodni a nevek között. Azonban nemcsak a nevekkel, hanem a
számokkal is baj van. Ez a háztömb a Thirring-féle térképen, az ott lév 1784-beli számokő
szerint az 56-, 57-, 58-, 59-, 60-, kétszer a 61- és a 62-b l áll. Az 56-os aő Pejacsevich-palota.
Mögötte a 62-es ekkor ugyancsak az övé (majd 1885-ben veszi meg a Storno család). A mai
Pet fi térre néz 56-os számú épület északi szomszédja, az 57-es,ő ő Festetics-tulajdon. Ez a
három ház nem képezi jelen vizsgálat tárgyát — fejezzük ki magunkat hivatalosan. A tömb
másik három háza viszont annál inkább. (Nem tudom megmagyarázni, miért szerepel a 61-es
szám kétszer a térképen.) Az 58-asról Thirring azt írja, hogy 1766-ig a Hátulsó u. 5. sz.
házzal közös telek volt. 1784-t l 1840-ig f leg aő ő Kager-família tulajdonolja (a t zvészkorű
Kager Mátyás és János György, egy idegennel, Anderka Ádámmal.188) Az utóbbi (a 61-es)
pedig 1748-tól 1820-ig az övék. A „kanyarban” lév 59-esen viszontő Lang Krisztián,Weidt
Dávid szíjgyártó és a két Tham Gottlieb (apja és fia) osztozik. A melléje szorult 60-as
egyedül Lang Mihályé. Ez már egyértelm en a Hátulsó utcában van. A szomszéd a Hátulsóű
utca 5. Ennek történetünk idején, az 1807/8-as Vermögensbuch189 bizonyságaként három
tulajdonosa van: id. Kager Mátyás, Kager József és Kager András. Ezt igazolja a vizsgálat
is. A leírásból látszik, hogy a részek élesen elkülönültek. És még egy megjegyzésre érdemes:
a bizottság az el z napon károsodott házban benn vizsgálódhatott. Tehát nem égett leő ő
teljesen. Erre a károkról szóló fejezetben visszatérek.

„Alulírottak 1808. július 23-án vizsgálatot folytattak le Nessy Péter és Hartner Gottlieb
kéménysepr k bevonásával, egyszersmindő Neumayer L rincő k m vesmesterrel a Hátulsóő ű
utcában lév házban, amely aő Kager testvéreké, József Ferencé, Andrásé és Mátyásé, s
amelyben tegnap a t zvész keletkezett. Miután jelentették nekünk, hogyű Kager József már
meghalt [a t zvészben]ű , ennek ellenére megkérdeztük: ki volt a házban a t z keletkezésekor?ű
És tudomásul vettük, hogy Kager Mátyás felesége, Anna Mária, egyedül volt otthon és látta,
hogy Kager András sarkánál fellángol a t z. És az erkélyajtón keresztül, a bejárati kapuű
mellett balra kifelé ég. Nemsokára azonban Kager Mátyás lakása, onnan aztán a Hátulsó
utca túloldalán lév ház, aő Kremsner Mátyásé [a 71-es] kapott lángra, s ugyanabban az
id ben aő Kager testvéreké,Györgyé és Andrásé [a 61-es] gyulladt meg a nagy h ségt l, azonő ő
az oldalon, a [mai Pet fi tér közepén volt]ő tó irányában. És akkor köröskörül minden
oldalról belekapott.

Mindezt Franck Mihály is meger sítetteő [a 68-asból].
Fleischhackerné Zsófia [a 69-esb l]ő hasonlóképp beszélte el, hogy a t z az el bbű ő

említett sarkon, a kémény mellett tört fel; magának Kager Andrásnak a kijelentése szerint
volt széna és szalma a padlásán. Akkor Neumayer úr mindkét ház kéményeit kívülr lő
szemrevételezte és semmilyen sérülést sem talált rajtuk. A kéménysepr k minden kéménytő
hasonlóképpen belülr l is megvizsgáltak, és úgy találták, hogy ezeken keresztül semmi aő
megszokottal ellentétes dolog sem történhetett.

Végre a többször említett Kagerné Anna Mária [Kager Mátyás felesége] közölte, hogy
egy idegen férfinép járt a házában és alamizsnát követelt. És mivel az ilyen szomorúő
körülmények mellett [ellentmondás: ekkor még nem volt a t zt l károsodott]ű ő nem tudott mit
adni neki, ezért s r zúgolódás közepette távozott. Emiatt gyanúsnak tartja. Mivel most többű ű
gyanúsított van bezárva a Városházán, arra utasítottuk, hogy nézze meg ket és haő
felismerné, mutassa meg nekünk.

Aztán kell, hogy utólag referáljam azt a július 22-én kitört t zvészr l, hogy a tekintetesű ő
polgármester intézkedésére bevettem a [a 61-esbeli t zben]ű meghalt Kager József szolgáját
is, aki elmondja: Kiefing Józsefnek hívják, Siegrabenben [Szikra] született, katolikus, 54

188 T2: Andréka(!) Ádám 1798-ban szerepel társtulajdonosként az Ógabona tér 48-ban. 1820-ban pedig
Andreikaként a Balfi u. 19-ben.

189 SVLt. IV.A. 1008.
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éves. Szerda délel tt a Pócsi-d l benő ű ő 190 szántott, a megszokott id ben, 10 óra után érkezettő
haza és miután evett és megitatta a jószágot, azt a Zeisel-malomhoz191 a legel re hajtotta, éső
kötelességét l szabadulva csak este 8 óra körül ért haza. Csütörtökön is ugyanezt tette aő
marhával. Pénteken ugyanazon a földön szántott, a már említett megszokott id ben érkezettő
haza és az ebédjét, amely babból állt, elköltötte192 és 11 óra után a marhát kihajtotta.
Következésképpen tartja magát ahhoz, hogy szénát az állat számára szinte sohasem tartott
otthon, egyáltalán nem tudott fát hazavinni és az egész id alatt egyetlen rakat idegenő
fahasábot sem látott, amit esküvel tud meger síteni. Azt sem tudja, hogy az urán éső ő
asszonyán kívül volt-e valaki más a házban, és hogy az uraságok ebédre mit ettek.

Katalin, Kremszner polgár felesége, vallja: hogy amikor a lányát odahívta, hogy t zű
van, és kiengedte [az utcára], rögtön látta, hogy a környéken Kager József háza a kémény
mellett egészen lángokban áll, s ezek a lángok egyúttal a vele szemben lév házat nyaldossák.ő
Maga Kager József [szerinte] egyáltalán nem tartózkodott otthon.

Zsófia, Fleischhacker Tóbiás helybeli polgár [résztulajdonos a 69-esb l]ő neje vallja:
hogy amint végig ment a Hátulsó utcán, a[z Ó-]Gabonatér felé és a térre,193 még semmit sem
látott a t zb l. de amikor visszafelé haza igyekezett és t zjelzésként lövés dördült ésű ő ű
körülnézett, Kager József háza [a 61-es] a közelben a kéménynél egészen lángokban állott.

Erzsébet, Zügn Gottlieb felesége [lakó a 75-ösben], vallja: hogy amikor anyjától az
Újteleki kapu fel l hazafelé ment, aő Kager-házhoz ért, a Kager-ház és különösen az a rész,
amely Kager Andráshoz tartozik, már nyílt lángokban állt.

Langné Eleonóra, Lang György helybeli polgár [társtulajdonos a 69.-ben] hitvese
vallja: hogy amikor gyerekei tüzilármát csaptak, s a konyhából az utcára ugrott, a Kager
József és András háza [a 61-es], éspedig a közelben, nem messze a kéményt l már teljesenő
lángokban állt.

Klein Katalin, hajadon állapotban, Waidt Dávid keretez mesterő [társtulajdonos az 59.-
ben] szolgálatában, vallja: hogy amikor éppen a Masssteignél [vályú?] volt és a disznókat
etette, a gyerekek el idézte tüzilárma hatására fölnézett, aő Kager-házat a közelben nem
messze a kéményt l már egészen lángokban látta.ő

Erzsébet, a megözvegyült Porckné [a 69. társtulajdonosának özvegye], a Kager-házzal
átellenbeni lakos, vallja: hogy amikor felhangzott a tüzilárma, a konyhájából az utcára futott,
addigra a Kager József és András háza, éspedig a kéményt l a ház kapujáig nyílt lángokbanő
állott.

Klára, Klettner Ignác neje, Kager József házával átellenbeni lakos [társtulajdonos a
70.-ben] vallja: amikor és férje a keletkezett tüzilármától az utcára szaladtak,ő Kager József
és András háza már nyílt lángokban állott.

Borbála, Glockler József [a 70. társtulajdonosa] itteni polgár felesége és szemben lakik
a Kager-házzal, minderr l azt vallja, hogy közbevetés nélkül megmarad a vallomása mellett.ő

Miután az a hiresztelés terjedt el, hogy Kiehnhäuser Márton úr az 1808. július 22-én
délután itt, a Kager-házban [a 61.-ben] a Hátulsó utcában kitört t zvész keletkezésénekű
módjáról és okáról megbízható, eddig még feltáratlan adatokat tud el adni, ezért alulírott —ő
év és nap mint lent — a jelen vizsgálatot megejtette, amely alkalomból a fentnevezett
Kiehnhäuser Márton úr, gróf Pejacsevich Károly házának [56.] itteni gondnoka, a
következ ket vallotta: hallotta egy aő Kager-házhoz tartozó lánynak az elbeszélését, miszerint
Kager József konyhájának kéményéb l egy t zgomoly repült ki és így keletkezett volna magaő ű
a t zvész, amelyet a nevezettű Kager József [a 61.-b l]ő eleinte titokban akart eloltani. — Russ
Anna, akkoriban a Kager-ház lakója, a mondott t z keletkezésekor ugyancsak hallott olyanű

190 APócsi d l Heimler térképén a Harkai úttól keletre található, a Hátulsó u.-tól kb. 2,5 km-re.ű ő
191 AZeisel-, Csíz-, vagy Ürge-malom az Ikván volt, a Hátulsó utcától, attól nyugat felé, kb. 2,8 km-re.
192 Érdekes adalék a bab, de a korai ebéd is. Lásd az els t z kivizsgálásakor valló legényt. Kora hajnaliő ű

töpörty evést lásd a harmadik t z utáni vallatásnál, korai vacsorát (hat óra körül) a kópházi. Viertlnél. Ittű ű
Sopronban a másodiknál még érdekesség a gyerekek tejivása.

193 Valószín leg a Fisch-Platz.ű
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panaszló szavakat, amelyek megengedik a feltételezést, hogy a háziak a t z okozásábanű
vétkesek lettek volna.

Kager Rozina, 12 éves, katolikus, Kager János Györgynek, helybeli polgári
háztulajdonosnak és Anna nev feleségének lánya, vallja: nem látta a t z keletkezését aű ő ű
ház Kager József tulajdonában lév részén, amely a Hátulsó utcával szemben vanő [a 61.],
mivel a szülei részében [az 58.-ban] tartózkodott, amely a másik oldalon áll, csak öccse,
Kager Ignác beszélte neki, látta, hogyő Kager József konyhájának kéményéb l gomolygóő
t z mint golyó repült ki és mindjárt a tet re esett vissza, s aztán ez tüzet fogott.ű ő

Kager Ignác, tíz éves, katolikus, mint Kager János György és Anna fia vallomása:
amikor a t z aű Kager-ház Kager József-beli részében kitört, délután 12 és egy óra között az
istállóban tartózkodott, amely Kager József konyhájával szemben állott. Apja ökreinél volt.
Látta, hogy az említett Kager József-féle konyhában maga a háziasszony, Kagerné Erzsébet
f zött és éppen valami lábost vagy fazekat tett a t zre. Nem sok id múlva hallja ám, hogy aző ű ő
el bb említettő Kagerné Erzsébet kiáltozik: Ó, jaj, Jézus! Ezért odanézett a konyhára, ahol
hatalmas világosságot pillantott meg a t zhely fölött és mindjárt egyértelm en látta, hogyű ű
Kagerné Erzsébet valamit rázudít arra, mire az tüstént — éspedig el ször szikra, utánaő
gomolygó t z, tüzes golyó formájában — repül ki a konyha kéményéb l ésű ő Kager József
házrészének tetejére esik le, a kémény mellé. Akkor azonban a t z mindjárt er senű ő
elharapódzott maga körül, miközben Kager József (aki aztán fulladástól meg is halt) a
pincéje ajtajának nyílását be akarta tömni. Mivel a t z hevesen tovaterjedt, erreföl aű
vallomást tev fiú apja ökreit kihajtotta a szabadba. És semmit, semmi további felvilágosítástő
nem tud adni a körülményekr l és a t z ilyen keletkezési módjának a következményeir l.ő ű ő

Egyébként k, a vallomást tev apja és anyjaő ő [Kager János György és Anna] a t zű
kitörésekor hazulról távol voltak, n véreő [Rozina] viszont a másik házrészben tartózkodott,
más tanút pedig nem talált, aki a feltámadó t z helyszínéhez olyan közel lett volna, mertű ő
maga a Kager József-féle konyhával szemben, az istállóban volt. Ebb l következik, hogyő
senkire sem emlékezik, aki rajta kívül err l a pusztulásról tudomással bírt volna.ő

Russ Anna, 24 éves, katolikus, hajadon, néhai Russ András posztósmesternek hátraha-
gyott lánya, vallja: , amikor 1808. július 22-én a háző Kager József-féle részén a t zvészű
kitört — Kager György részének padlásán [az 58.-ban] mosott ruhát facsart ki és hirtelen az
udvarról, nem tudva, kit l, kiáltást hallott: Ó, jaj, Jézus! Amikor ezért a padlásról kinézett,ő
már látta, hogy Kager József házának teteje ég. Egyébiránt nem tudja, hogyan keletkezett ez
a t z, még kevésbé hallott véleményeket, amelyek alátámasztották volna azt a feltételezést,ű
hogy Kager Józsefék lennének a t z keletkezésének a felel sei.ű ő

Amire továbbra is szükséges visszatérni. Err l jelentést teszünk.ő
Sopron, 1808. szeptember 3. és 4. Laitner Ferenc városkapitány”
Az aláírót augusztus 17-én választották tisztségére. Morenich Gáspárt váltotta fel.

„Az el bb jelzett év szeptemberének 5. napján. Akit azzal vádolnak a fent leírtak szerint,ő
hogy oka volt a folyó év július 22-én itt keletkezett t zvésznek,ű Koch Erzsébet, 42 éves,
katolikus, néhai Kager Józsefnek, a helyben háztulajdonos [61.] gazdálkodó polgárnak hátra-
hagyott özvegye, mégis a meglev feljelentésnek, amelyet ugyan megértett, annak egészébenő
ellentmond. És el adja, hogy a házrészén kitört t z napján délel tt 11 óra után, attólő ő ű ő
kezdve, hogy a konyhában a t zhelyen a tüzet eloltotta, vagyis ez után az óra után estig semű
nem f zött, sem valamilyen egyéb okból nem tartott tüzet a t zhelyen. Ellenben néhányő ű
pillanattal el bb, s t akkor, amikor a tüzet, körülbelül délután egy órakor a tetejükönő ő
észlelte, a másik fél háziasszonyával, [Hahn] Erzsébettel, Kager András feleségével, a
konyhában a Balfi utcában volt három nappal korábbi tüzet beszélték meg és ilyenformán
nem szóltak a t z keletkezésének semmiféle módjáról sem. Egyáltalán nem tudja, hogyan törtű
az ki.

Hahn Erzsébet, 34 éves, katolikus, felesége Kager Andrásnak, a helybeli polgári
háztulajdonosnak, vallja a következ ket: testvérét l,ő ő Staglné Magdalénától hozzávet legő
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csak fél órával a Kager József-házrészbeli t z kitörése el tt érkezett haza. Ott találta aű ő
konyhában a félház háziasszonyát és vele maradt a konyhában, mialatt a gyerekei tejet ittak.
Az pedig teljességgel hamis, hogy [ez a] Kager Józsefné, a félház háziasszonya, vele azt
közölte volna, hogy egyedül f zött valamit a t zhelyükön, avagy tüzet szított volna. Egyébkéntő ű
pedig a t z keletkezésének okáról nem tud semmi érdemlegeset sem mondani, mivel amikorű
már kintr l kiáltozták, hogy t z van a házban, ott benn még akkor sem észlelt bel le semmitő ű ő
sem.

Hát így történt. Sopron, év és nap mint fenn. Laitner városkapitány”

VIZSGÁLAT AHARMADIK T ZR LŰ Ő
„1808. július 25-én. Mivel tegnap reggel félötkor ismét t zvész tört ki az Ikvahídű

mellett, vizsgálatot foganatosítottunk Thirring Mátyás polgári szatócs házában [1784: 177.],
amely Schiller Krisztián úré [1784: 173.]194 mellett fekszik. Mivelhogy közismert, hogy
Schiller házának a tet zetét lerontották, mert 19-én már fenyegette a t z, de mégis egy részeő ű
egy szobácska felett, az Ikva mellett állva maradt, közötte és Thirring háza között volt egy
hasadék.

Schiller úr,Würth ügyvéd úr és Spiess [Antal] kirurgus úr Károly nev szolgája voltakű
el ször jelen a t z keletkezésénél, hogy ott oltsanak. Az állításuk szerint — s ezt er sítiő ű ő ő
meg Spiess Antal felesége, aki ugyanis az ablakából [az 1784: 442. sz. házból] látta —, ezen
a környéken lángolt föl a t z, nem messze az ott volt bádogozott tet gombtól. Ezt bizonyítottaű ő
Schnitzler úr [ugyanott lakóként] is, aki ugyanezt látta. Mivel ott a Thirring-háznak egy
kéménye van az egyik konyhából, Lentz Antal cipész ésWeberMátyás szabó lakása között, az
el bb említett konyhából találtunk a falazatban aő Schiller úr padlása felé egy másfél láb
széles és fél láb magas nyílást195, de mivel észleltük, hogy éppen ott fekszik egy
talpszelemen,196 erre Neumayer L rincő k m vesmester éső ű Hartner kéménysepr urak és aő
városgondnok úr, Reisch Dániel Richárd ezt a talpszelement rendesen belerakták a helyére.
Akkor láttuk, hogy a nyílást a talpszelemen teljesen kitöltötte. Egyébiránt azon a helyen a fa
nem volt megégve, azonban annál inkább tovább, a patak felé, ahol a falnak a talpszelemenek
alatt egy majdnem 2 láb hosszú ürege van. Ebb l következtethettük, hogy az el bbi nyíláső ő
nem járult hozzá a t zhöz, és annál kevésbé, mert semű Lentz Antal, sem Weber Mátyás nem
voltak otthon, hanem az el bbi az apósánál,ő Gaudel Vencelnél, a katolikus Konventházban197,
az utóbbi azonban feleségével együtt a városmajorban198 aludt. Ebb l kifolyólag ebben aő
konyhában sem gyújtottak tüzet, amit Tegl Tamás úr199 is tanúsított. Ennélfogva ennek a fent
megjelölt t znek, amely aű Thirringék kéménye mellett, éspedig a Schillerék felé es oldalonő
keletkezett, a tulajdonképpeni okát nem tudtuk kideríteni. Ellenben mivel Thirring Samuék200

fia néhány kikottyantott oktalan beszéddel vádolta az el bb említettő Weber Mátyás
szabómestert és tő Hohenecker Pál polgári szatócs és Hirnschrott rézkovácsmester révén
letartóztatták, ezért ebben az esetben is különleges vizsgálat foganatosíttatott.

Duszárné Anna vallja: hogy lányával együtt, korán reggel, fél öt el tt észrevette éső
látta, amint Thirring Mátyás házán, a padláson alacsonyan, a két egymáshoz közel álló

194 Schiller Keresztély T2-ben csak 1776-ban szerepel, utána a Vermögensbuchban is Schiller Eleonóra a
tulaj-donos.

195 Kerek 47 x 16 cm-es nyílás. Szokatlan, hogy a szélesség a nagyobb méret. A talpszelement a tet székő
lerontá-sakor húzhatták ki a helyér l.ő

196 Mauerbanck. Aold. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Bölcskey Elemér Dr. Winkler Gábor kérdésére adott
értelmezésében (2006. dec. 1.) a M szaki Szótár falkiugrása ellenében az általános „fagerendát” ajánlja,ű
Hamar Gyula a Fiedler-krónika jegyzetében talpszelemennek mondja. Erre terhel a fedélszék.

197 T2: az ún. Zechhaus, a Várkerület 26. (1784: 164.)
198 A városmajor, ahol ma a t zoltólaktanya van, Várkerület 41.ű
199 AVermögensbuchbanMr. Degl, Thomas bérlakó a Várkerület 40. (ma 37.) sz. házban (1784: 172., 1808:

233.), a neve el tti Mr. Maistert jelent, tehát iparosmester. Sajnos közelebbit nem jegyeztek föl róla.ő
200 Az el bbi ház tulajdonosa Thirring Samu a Vermögensbuch szerint.ő
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kémény között egy kicsi t zecske, mint egy lámpácska mutatja magát, és amikor eztű
éppenhogy csak észrevette és tulajdonképpen nem is tudta magának megmagyarázni, máris
tüzet jelzett az éjjeli r a Placcon, s rövidesen az egész tet lángokban állott.ő ő

Kilián Károly könyvkeresked és könyvköt úrő ő 201 azt vallja, hogy július 23-tól 24-re
virradó éjszaka, különösen éjfél után, kett t l négy óráig, együtt a tanoncával és a nála lakóő ő
Würth Károly ügyvéd úrral, a környéken, éspedig a Thirring-házon [1784: 177.], ahol
kés bb, körülbelül hajnali félötkor, a t z fényl lángjai felcsaptak, egy fénypontot, vagy aő ű ő
t znek a jelét vették észre. A tanonca néhányszor t zriadót is akart kiáltani; mindazonáltalű ű
azért, mert az égő [utcai] lámpás Saule202 asszonyságnál a fent megnevezett háztól egyenes
vonalban található, nem tudta jól megkülönböztetni, hogy az olyan világosság-e, vagy t znekű
a fénye és a fent nevezett házon található, avagy csupán a laterna világít.203

Rách András nemes úr vallja: hogy amikor rjáratban a városi rparancsnokkal aő ő
Placcon, nem messze Schiller Krisztián és Thirring Mátyás házától, félöt el tt, beszélgettekő
és füstöt vett észre, a városi rparancsnok azonban azt gondolta, hogy az csak a megszokottő
füst, amely a szomszédos pékmestert l,ő Braun Samutól ered [A 174., vagy a 440. ház204];
mégis az rparancsnok, hogy a dolog után nézzen, bement az említett pékmesterhez, és azzalő
a véleménnyel és értesüléssel jött rövidesen vissza, hogy az csak a megszokott füst a Braun-
féle pékség kéményéb l. Ám amikor alig negyedóra múlva ott álltak és egymássalő
beszélgettek, a Harmincad-hivatal205 fel l t zriadót csaptak és aő ű Thirring-házon a t z fényesű
lángokkal harapódzott el.

Irat Sopronban, a tanács bíróságán, év és nap mint fent.”

HÁROM AT Z — SENKI SEM FELEL SŰ Ő
Figyelemre méltó, hogy miért éppen azokat hallgatták ki, akiket kihallgattak. Amikor a

tisztvisel k elindultak a városházáról, már tudták, hogy melyek voltak a t zfészkek. Az első ű ő
a Schäffer-ház, a második a Kager-ház, a harmadik a Thirring-ház. Egyik sem égett porig,
mindegyiken belül vizsgálódhattak. Korábbi esetekb l kiindulva szolgákat, inasokat vettekő
el , s leginkább a kémények körül keresték az okot. A családf k, mesterek felel ssége abbanő ő ő
érhet tetten, hogy el akarták-e hallgatni a már észrevett tüz keletkezését. Szegényő Kager
József már nem nyilatkozhatott, felesége pedig másodjára kategórikusan letagadta, hogy
reggelt l használta volna a t zhelyét. (Ha porrá égett volna a háza, nyilván nem is tudta volnaő ű
használni.)

201 Kilián a Várkerület bels övén, a Fórum-átjárótól északra, a mai 72. sz. házban lakott, egyedüliő
háztulajdonosként. (Herr Karl Kilian Buchb. … als Buchbinder und Profes. Buchführer) Ennek a háznak a
száma az 1807/8. Vermögensbuch szerint a Vorstadt 57. Az ekkori számozás a Pejacsevich-féle
Kaszinótól indul (a mai Pet fi téri iskola helyét l) és északra, a mai Színház utcán, a Várkerület belső ő ő
övén kanyarodik tovább, a Promenádon végig a 96. sz. posztós kallóig, majd tovább a 117. sz.
Pejacsevich-palotáig stb. T2-ben nincs 1784-re száma, 1800-ra 600-as, 1810-re 57. Ez az épületsor nem
károsodott.

202 Valószín leg azonos Seiler Erzsébet asszonnyal a 105. sz. házból. SVLt. XVI. 29. A J. l., de lehet Sailerű
Mátyásékról is szó, a 94. sz. házból (T2: Várkerület 133.). Ugyanott.

203 Bizonytalansága nem csoda, hiszen a Kovács szer házsora mögötti t zfészek (Szentlélek u. 5.) kb. 230ű
m-re volt az ablakától. Az utcát megvilágító üveglaternákról és más módról lásd a T zrendészetiű
Szabályat 49. és 72. §-át.

204 Id. Braun Samu fehérpék (1784: 440.) a Balfi u. 4.-ben m ködött, az ifjabb Braun Samu ugyancsakű
fehérpék az Ikvahíd 3.-ban (1784: 174.).

205 A kés bbi Sóhivatal. Várkerület 43.ő
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Az els t z okának vizsgálata hamar eljutott a dohányzásig. Érdekes viszont, hogy aző ű
öngyulladás lehet sége fel sem merült. Pedig valamennyi kihallgatott legény, szolga,ő
muskétás kit nt abban, hogy a nagy forróságban (a hely jobb kihasználása érdekében) mégű
tömörítette is a padlásra hordott szénát.

Az els t z keletkezésének egyik tanújaő ű Feichtingerné. Megjelenése elég különös.
Vallomása szerint: „sie seÿe mit dem geholten Wasten (Wäschen?) über das Pflaster hinauf
beÿ dem Schäferischen Haus mit ihren Knaben vorbeÿ gegangen”, vagyis a hozott
fehérnem vel haladt a mai Dorffmaister utcán talán a Halász utca felé, s közben elment aű
fiával együtt a Schäfer-ház sarka mellett. (Ha viszont a szó olvasata Wathe, Watte, akkor
Adelung szerint ein grosses Zugnetz zum Fischen206) Mit keresett azon a környéken kedden,
19-én délben a fiával egy Újteleki utcai lakos? Talán a Rózsa utca végében feltételezhető
mosóhelyr l jött? (Fehérnem kr l szó esett mégő ű ő Kis János szuperintendensékkel és a
második t zben aű Kager-ház padlásával kapcsolatban.) És hova mehetett fölfelé? Esetleg a
Halász utca 34.-be, ahol Feichtinger Marianna volt még 1784-ben részháztulajdonos? De
1808-ban már nem szerepel a neve a Vermögensbuchban.

Nem szól a jelentés arról, hogy mit tett az asszony, miután észrevette a tüzet. És hogyan
került a bizottság látóterébe? 20-án már a kíváncsiság vitte arra. Ahogy a két Hátulsó utcai
háziasszonyt — Kager Józsefnét és Kager Andrásnét —, akik 22-én délel tt a Balfi utcaiő
t zr l szerzett tapasztalataikat beszélték meg a konyhában. Kés bb idézend iratbanű ő ő ő
olvasható, hogy milyen komoly rendészeti feladat a kiváncsiak távoltartása a t zt l, s azű ő
oltani érkez k útvonalának szabadon tartása.ő

Amikor a bizottság kivonult a helyszínre, el ttük szaladtak szanaszét a gyerekek, ső
jelezték az eseményt az ebédet készít háziasszonyoknak. Akik aztán jöttek is fontosságukő
tudatában. Meg hát szerették volna hallani, mi igaz a sokféle pletykából. És mi lesz a
segélyekkel. Gondolom, egymás szavába vágva mondták el, hogy k mit láttak és mireő
gyanakodnak. A tanácsnokok igyekeztek bizonyos rendet tartani a kihallgatásokban.
Els sorban a házbelieket, aztán a környékr l jelentkez ket vették el . A hozzájuk beosztottő ő ő ő
muskétások gondja volt néhány férfi el állítása. Önjelölt tanú is akadt, példáulő Kilián úr, aki
szinte már látótávolon kívülr l látta, amit látott.ő

Alighanem csak ebéd el tt vizsgálódtak. Hangsúlyozottan délutánra maradtő Pejacsevich
gróf gondnokának bejelentése a második t zzel kapcsolatosan, amit tisztelettel feljegyeztekű
ugyan, de végül nem fogadtak el. Mindenütt a kéményeket vizsgálták, de sehol sem találtak
semmi gyanúsat. Holott, ha hitelt adnak a padláson fehérnem t aggató cselédnek, vagy aű
Kager-gyerekeknek, akkor éppen a t z miatt megözvegyültű Kager Józsefnét marasztalhatták
volna el, vigyázatlanság miatt. Csak nem azért hagyták békén, mert polgárasszony volt? S
ellene csupán egy cseléd, meg két gyerek vallott?

Könny utólag okosnak lenni, de leszögezhetjük, hogy az els tüzet aű ő Schäffer-ház
padlására tömörített széna öngyulladása okozhatta, a másodikat a háziasszony
vigyázatlansága (talán forró zsír ömlött a t zre), a harmadikat valóban gyújtogatás idézhetteű
el . A tanácsnokok sok tanút meghallgattak, jegyz könyveztek, de mélyebbre nem ástak.ő ő
(Erre jó példa a kópházi t z. Bár pontosan tudták, honnan eredt, a szokás diktálta módon ,ű
vagyis a kémények megszemlélésével, lefolytatták a vizsgálatot, hogy elejét vegyék a
vitának.) A cédulák? A pletykák és rémhírek? Azok, ahogy jöttek, elszálltak a semmibe.

A t z megel zésére tett intézkedések egyike a t zfalak építése. Ha ez akkor még nem isű ő ű
volt általános, de szó esik róla a kaszárnyával kapcsolatban. A másik: a fazsindely és f leg aő
206 Adelung 1807-ben megjelent szótára a halászathoz használt nagy húzóhálóként értelmezi. Esetünkben

elég valószín tlen, hogy egy személy megbirkózott volna a cipelésével.ű
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nádfedés helyett a cseréppel való tet fedés. A kés bb tárgyalandó biztonsági bizottmány márő ő
közvetlenül a tragédiák után megtiltotta, hogy a helyreállítandó házakat náddal vagy
szalmával fedjék be, ennek csak jóval kés bb lett foganatja. Érdekes, hogy az Újteleki kapunő
kívül állott Hawaner (Habaner) Haus éghetetlen tet zete nem terjedt el a városban.ő
Domonkos Ottó ír a Soproni Szemlében Landgraf Ádám 1772-ben nálunk is megjelent
könyve alapján „a szalma és agyag héjazatból öszve-szerköztetett héjazat” sikeres próbájáról.
Zoller órásmester 1781-re felépítette és kipróbálta a házat, amely évekig nevezetessége volt a
városnak. A hely kiválasztása, és egyebek miatt azonban vitája támadt a tanáccsal, s a példa
talán ezért nem volt ragadós.207

A harmadik: a tüzelés és f tés biztonságosabbá tétele, a kályhák, üstök, a füstcsövek, aű
kémények felülvizsgálata:

„Az Érdemes Magisztrátus 1808. augusztus 6-i tanácsi jegyz könyve szerint aő
t zbiztonsági megbízottaknak adott utasítás következtében átvizsgáltuk folyó évi 1808.ű
augusztus 6-án és 10-én az épületeket a Várkerületen, az El kaputól jobbra, a Halpiacon át,ő
fel egészen a Hátsókapuig és [az alábbiakat] találtuk:

1. Schneller Zsófia asszony f szerüzletében, a 24. számon egy, csak két lépés széles,ű
pusztán deszkafalu szobácska van. A téli id szakban itt bádogkályhával oldották meg aő
f tést. Még hozzá úgy, hogy a füstöt a bádog csövek az ablakon át vezetik, keresztül azű
épületen, majdnem a két és fél lábnyira sz kül városárokig. Pontosan ez alatt a cs alattű ő ő
van, alig két lábnyi magasságban, Schnellerék teteje. Ezt a f tést mint a jöv re nézveű ő
veszélyeset, le kell állítani.

2. A huszonhármasban, Klarné szatócsnál, lent a bolt mellett van a konyha, csak másfél
láb szélesen boltozva, a fennmaradó részen stukatúr208. Fent azonban a kályhaf tés éppen aű
fa padláslépcs alatt van, s a kéményajtó is fából készült. Ennek a f tésnek a leállításátő ű
ezennel szükségesnek tartjuk.

3. Kania Mátyás úrnál a 22.-ben áll az oldalsó bolthelyiségben, téli f tés céljára egyű
öntöttvas kályha, igaz, hogy vékony kis bádoglapon, ez azonban deszkával borított födémen
fekszik és a bádog csövek a füstöt az ablakon át, az el tet alá, az utcára vezetik.ő ő

4. A 19. sz. házban, Dangl Lipótnál, a mellékszobában f tésre vaskályhát állítottak beű
úgy, hogy a füstcsövek onnét a stukatúrgipsz-födémen át a fels konyhába vezetnek. Ezt aő
f tést a jöv re nézve eltiltjuk.ű ő

5. Graff pékmester úrnál a 17. sz.-ban a mosókonyhában a kéménynek a bels oldalánő
fent, a födémt l egy lábnyira van egy szell z lyukja, amely könnyen lehet veszélyes éső ő ő
ellentétes az építési szabályzattal.

6. Donner György szatócs házában, a 16. számon, a tulajdonos alsó szobájából éppúgy,
mint Abert irodájából a kályha füstje a fels konyhában egy sz kös, görbe kürt szerő ű ő ű
nyíláson át távozik, amelyet nem lehet tisztítani, és ezért a felgyülemlett korom miatt egyszer
már veszélybe került. És még a tél bekövetkezte el tt t zbiztos állapotba kell hozni. Maga aő ű
kémény a tet n kívül egyáltalán nem magas, a bels oldalán egy szell z nyílás, amelynekő ő ő ő
betömését elrendeltük. Továbbá ugyanebben a házban a hátsó épületben a kályhaf tést télenű
meg kell vizsgálni, hogy lássuk, hogyan lenne ez alkalmas.

7. Hellingerné Borbála pékmestern házában, a fels szinten a szoba kályhájában egyő ő
kürt forma füstnyílás van, amelyet nem lehet tisztítani és meg kell változtatni. A pékségb lő ő
kivezet kémény szerintünk túlságosan közel van az el reugró folyosótet höz.ő ő ő

8. Holzmann Jánosnál, a 13.-as számon a kolbászfüstöl t zhely csak deszkával vanő ű
fedve és a nagyon kicsi konyha alatt jobbra változtatni kell rajta, mert a kályhanyílás nagyon
kívül áll a kéményaljon209, úgy, hogy az, már a közelsége miatt is, vastagon tele van
korommal.
207 Domonkos Ottó: A soproni habán ház (Habaner Haus), mint bizonyságjegy. SSz. 58. évf. (2004), 396—402.
old. A találmány máshol sem aratott nagy sikert.
208 A fafödém gerendái alá függesztett stukatúrnád-álmennyezetre felhordott gipszvakolat. A nád és a fölötte lévő
légréteg miatt t zveszélyes,ű
209 „zusehr ausser dem Mantlbaum, stehet”
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9. Hirs Ferenc fazekasmester házában az éget -kemence, bár egészen a boltozat alattő
van, mégis a m helyrész deszkával van elválasztva, a nagy meleg ellen, és fa ajtókkal ellátva,ű
egyébként is sok a fa a házban, s f z konyhájában a kéményalj különösen közel van a f téső ő ű
helyét l.ő

10. A lakatosmester Bayer úrnak a házában a m hely födéme csak stukatúr-ű
mennyezetes, és a kémény attól nem zárható el.

11. Hurtigné asszonynál az els kémény kijavítandó, a hátsó azonban megmagasítandó,ő
mert a tet gerincmagasságát nem éri el.ő

12. Einbeck Jakab úr házában, a 11. számon azt találtuk a lakónál, Mohr pékmesternél,
hogy a kemence egy nagyon alacsony gerendafödém alatt van és föléje a téli f tést szolgálóű
bádogcsövet helyeztek el, amely majdnem hozzáér a gerendához. Elrendeltük, hogy ezt a
csövet azonnal szüntessék meg. Továbbá a süt konyhából kivezet kémény meg van repedve,ő ő
amelyet részben tüstént be kell vakolni, részben azonban egészen t zbiztossá kell tenni.ű

13. T pferné Zsuzsanna kalapos-mestern nél, bár a kalapos mesterséghez tartozó üstő ő
f tése boltív alatt van, de maga az üst, éppúgy, mint más helyeken a szén, szabadon álló tetű ő
alatt van. Az udvaron, amely nagyon kicsi, van tárolva a szén hamuja, a szén fából való
tartálya mellett.

14. Einbeck Mihály szappanf z -mesternél még a padláson találtuk a hamut.ő ő
15. A Knauss-, ma Rutrich-házban [Színház u. 15.] tárolnak nem fedett körülmények

között gubacsot, egészen szorosan a bels városfalnál.ő
16. Oeber Mátyás házában a boltozat, amelyen két konyha kéménye áll megrepedve és a

hátsó fa konyhaajtó egy elváló kéményalj miatt véleményünk szerint, különösen er sebb szélő
esetén, igen veszélyes, mert az már ma tele van korommal a közeli t zt l.ű ő

17. Handler úr házában, a 7. számon a kéménybe egy fa füstöl rúd van befalazva.ő
18. A 3. számban, Maurer Wilibald úrnál, a konyha födéme feléig deszka, amely a

t zhely szikrái miatt veszélyes lehet, s ezért lebontattuk.ű
19. Ofner fazekasmesternél a 107. számon az éget -kemence is boltozat alatt van, aző

ajtó azonban ennek a f tésére — fából.ű
20. Ziegler kövez házában a 106. sz. alatt a kéményekbe fa füstöl rudak vannakő ő

befalazva.
21. Seiler Erzsébetnél a 105. számon az els konyhában a kémény boltozata megrepedt,ő

ennélfogva abban a f tés tilos és a kijavítása el lett rendelve.ű
22. Daubeck Vince kalaposmesternél az üst éppúgy nyitott tet alatt van és a tüzelő ő

nyílásnak fa ajtótokja és ugyanolyan ajtaja van. Maga a m hely, amelyben sokat tüzelnekű
szénnel, csak gerendával van lefedve. A nagyon keskeny udvarban tárolják a szén hamuját a
szén és tüzifa mellett, amely rendetlenség megtiltatott. A konyhában azonban a szobai kályha
nyílása éppen a hátsó ajtónál van, ezért mint veszélyest, meg kell változtatni.

23. Weiss János kovácsmesternél a 99.-ben a m hely födéme csak stukatúr-ű
mennyezetes, a kovácsm hely faburkolattal van körülvéve, a m helyben két el nem zárhatóű ű
kémény van élükre állított téglákból, amelyek azon kívül még alig egy lábnyira érnek a tető
fölé.

24. Az 1. számon lév gróf Pejacsevich-házbanő 210 a 4., az utolsó szobában, amelyik
Lichtel211 tracteuré, hármas kályhaf tés van, amelyb l a füstöt egy vakolt, fent a szobaű ő
mennyezeténél keresztben futó csövön vezetik a kéménykürt be, ezt a f tést a tél kezdeténő ű
meg fogják vizsgálni, így majd mi is a kávéház második szobájának a f tését. Ugyanígy megű
kell nézni a házmester lakását, hogy hogyan f tik, amint beköszönt a tél.ű

25. A kallóban egy alig 4 láb széles konyhában veszélyes a f tés, annál is inkábbű
veszélyes lesz, mert az üst nyitott tet alatt és sok tüzifa között van. Azt az egész f tést megő ű
kell változtatni.

210 Ez az 1788-ban épült Kaszinó. A Belváros falát kívülr l követ házak számozása ett l indul az El kapu felé.ő ő ő ő
211 AVermögensbuchbanLichtl.
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26. Sailer Mátyás házában, a 94. számban az els emeleten, a hátsó szobában van aő
kályhaf tés. Úgy építették meg, hogy a füstöt onnan ferde, nem zárható kürt ben,ű ő
ledeszkázott folyosó mellett vezetik a konyhába. Maga a kürt ajtó fából van. Úgy találtuk,ő
hogy ez a f tési mód nagyon könnyen válhat veszélyessé, ezért Sailer úr biztosított minketű
arról, hogy itt soha többet nem fognak f teni.ű

Ezek mellett még tisztelettel jelentenünk kell, hogy a házak túlnyomó részében fa
kéményajtókat és deszkával födött folyosókat találtunk, amelyeket a mi szerény véleményünk
szerint általában tiltani kellene, éppúgy, mint az épít szakmunkásokat a sz k, el nem zárhatóő ű
kémények készítését l. Annál is inkább, mert Csákly lakatosmesternek , mindkét Coriarinakő
és Pfandler kovácsmesternek, valamint a kovácsnak a Szarvas fogadó mellett212 már régesrég
zárható kéményeik vannak, anélkül, hogy ezek a f tés kárára lennének.ű

Sopron, év és nap mint fent. Pátzill József, Finck József”

A közönség figyelmeztetése: ne játsszon a t zzel, s r rendszerességgel jelenik meg azű ű ű
iratanyagban. A felhívásokat kifüggesztik a kapukra és átadják (föltehet en Hannawecknek) aő
városi dobosnak. Csak néhánynak a dátumát sorolom fel: 1806. április 12., 1806. június 23.,
1807. január 23., 1807. augusztus 7., és — es után köpönyeg — 1808. augusztus 22.ő

Szinte szó szerint ismétl d tartalmuk: t zveszélyes helyeken ne dohányozzanak,ő ő ű
legyenek el vigyázatosak, még csupasz gyertyával se közlekedjenek az utcákon, hanemő
tegyék lámpásba. És vigyázzanak a hamura, különösen a k szén hamujára, mert az napokkalő
kés bb is felizzik és tüzet okozhat.ő

Példa a dohányzás hangsúlyozott figyelésére, korlátozására, tiltására.
„Közlemény213 a dobos részére és a küls városkapukraő
Miután bepanaszolták, hogy az állatvásártéren, ahol az épületfa-lerakat van, mint

ahogy marhaállások, majorok, istállók és más épületek is találhatók, a bejövő
marhahajcsárok tüzet gyújtanak, s gyakran és szabadon dohányoznak, ezáltal azonban,
különösen ha feltámad a szél, nagyon könnyen tüzi veszedelem állhat el : imígyen közhírréő
tétetik, hogy senki se gyújtson tüzet az állatvásártéren, vagy az ottani épületfa-lerakatnál és
más épületeknél ne dohányozzon, máskülönben pénzbüntetést l vagy testi fenyítést l kellő ő
félnie. Tehátmindenki ehhez tartsa magát.

Sopron, a tanácsülésb l 1794. július 4-én.”ő 214

Ugyancsak fellépnek az ellen, hogy a városi erd kben tüzet rakjanak. Volt már ennekő
nem kívánt következménye. Például 1807-ben:215

„Jelentés.
Amint alulírottnak, folyó év és hó 4-e délutánján jelentették, hogy a Dudlesz-erd benő

t z tört ki, azon nyomban fogta magát és több emberrel odament. Az erd az úgynevezettű ő
Birn-wäldl [Körteerd cske]ő mellett égett, nem messze a Schottergrubtól [kavicsbánya].
Hamarosan eloltottuk a tüzet, de egész éjszaka dolgozni kellett, hogy az öreg fatönkök lángját,
amelyek mind tüzet fogtak, el lehessen fojtani.”

Tíz férfi nevét sorolja fel a végén. Ezek segítettek, jó lenne, ha az erd rész elégéséért éső
a munkáért valami kárpótlást kapnának. Proswimmer felügyel írja ezt 1807. augusztus 6-án.ő

212 AT zrendészeti Szabályzat 24. §-ában a Várkerület mint az iparosok m helyeinek helye szerepel.ű ű
Ugyanak-kor itt a kovács egyértelm en a Fogadó szeren van. Mégis vonatkoztatták már a nevet azű
egészre (is)?

213 SVLt.1911. 808 XVI. 29. A J. p.
214 SVLt. V.3248. fl. Exp. 1794. júl. 7.1065.
215 SVLt. XXV.885., 88. old.
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AKÁROK

Tudósítások és krónikák, jelentések és visszaemlékezések idézett sorai szólnak arról,
hogy a három t zvész lángtengerében és forróságában hamuvá vált Sopron külvárosánakű
nagy része. Miután eloszlott a füst, megpróbálták a károkat számszer síteni. El szörű ő
Pejacsevich gróf 130.000 forintos becslésér l olvashatunk, azt is csak Fiedlernél. Aő
magisztrátus azonban megígérte a királynak, hogy elkészíti a kárbecslést. A fogalmazás ugyan
óvatos:

„Ezért, amíg idegen kölcsönpénz szerzésére nincs mód, addig, amíg célt nem érünk,
csak azt tudnánk megtenni, hogy a milliós veszteségek becslését fölvennénk és össszeírását
végrehajtanánk.” — írják els , július 20-i jelentésükben.ő „…már most összeírtuk és
megbecsültük a károkat, kés bb jobban pontosíthatjuk,ő 216 de már ebb l kiviláglik: a város éső
a polgárok s lakók összes kára együttesen 2.340.662 forint 30 krajcár, magának a városnak a
kára viszont ebb l külön 148.711 forinttal egyenl .”ő ő 217 — folytatják a zárójelentésben,
augusztus 12-én.

Kés bb valóban összeállítottak két kimutatást.ő 218 A Summariumot augusztus 20-án,
ebben az utcákat külön vagy összefogva veszik sorba, a másikat 24-én, a t zvészekű
csoportosításában. A házszámokat általában nem egyenként, hanem többet együtt, -tól, -ig
formában közlik. A Summariumban darabszám nincs, a t zvészek szerinti kimutatásban a –ű
tól, -ig forma után a darabszámot is megadták. Csoportonként pedig kárösszegeket írtak be.
Azt ma már nem lehet megállapítani, miért éppen ilyen csoportosításban. A sorrend
mindenesetre a házszámozás. Az összeírók papírjait nem rizték meg.ő

A ránk maradt két összesítésben hibák találhatók. A Summariumban a 409—417. sz.
házak kétszer szerepelnek. A t zvészenkénti kimutatásban az Újteleki utca egy részének és azű
eddig ismeretlen Kaszárnya utcának károsodott házai a 190—212. számon sorakoznak. De itt
csak 11 ház lenne, nem számítva a kaszárnyát és a ezredes-kvártélyházat. A megadott határok
között a Vermögensbuchban 23 ház van, a 206. sz. a kaszárnya, a 207. a ezredes-kvártélyház.
— A Hosszú sor 653—654. sz. házait a t zvészenkénti kimutatás az els höz számítja, holottű ő
ha ránézünk a térképre, azok olyan távol vannak a domonkosok templomától, hogy csakis a
Hátulsó utcához, vagyis a második vészhez tartozhatnak.

Az els t zvész károsodott házai összesen: 204 ház.ő ű Összes háztulajdonos: 117,
házrésztulajdonos: 207, adózó lakó: 338.219 Az els t zvész teljes kára (a városi épületekő ű
nélkül): 1.413.570 fl, átlag 6929 fl.

A második t zvész károsodott házai összesen: 95 ház.ű Összes háztulajdonos: 52,
házrésztulajdonos: 118, adózó lakó: 108. A második t zvész teljes kára (a városi épületekű
nélkül): 612.846 fl, átlag 7384 fl.

A harmadik t zvész károsodott házai összesen: 45 ház.ű Összes háztulajdonos: 30,
házrésztulajdonos: 49, adózó lakó: 77. A harmadik t zvész teljes kára (a városi épületekű
nélkül): 155.405 fl, átlag 3453 fl.
216 Nem találtam további adatot rá.
217 SVLt. XVI. 29. A J. x. x. x. x. x., 2003. határozat.
218 SVLt. XVI. 29 A. a 120—121. old., ill. a 122—123. utólagos ceruzás számozású oldalakon.
219 Némelyikük után a „ledig” vagy a „Witwe” meghatározás jelzi, hogy egyedül van, máskor az „Erben”,

hogy ismeretlen számú örököst sejthetünk ott.
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A három t zvész károsodott házai összesen: 344 ház.ű Összes háztulajdonos: 199,
házrésztulajdonos: 374, adózó lakó: 523.220 A három t zvész teljes kára (városi épületekű
nélkül): 2.181.821 fl, átlag 6343 fl.

A kár mértékét bajosan tudjuk értékelni. Mit takarnak az átlagok? Sajnos nem maradtak
meg a károk felmérésekor készített listák. Így azt sem állíthatom teljes bizonyossággal, hogy
beszámították-e a berendezést és a mez gazdasági veszteségeket (mez gazdaságiő ő
építmények, felszerelések, készletek). Valószín leg igen. Távolabbi példa mondatja eztű
velem.221 A két évvel korábbi kópházi t z legnagyobb kárvallottja (akinek a cs rjét gyújtottaű ű
föl valaki) Viertl Gergely. Olyan jobbágyról van szó, aki szántóföldön gazdálkodik és
sz l ben is dolgozik. Össze lehet hasonlítani egy Balfi utcai földm vessel.ő ő ű

A két szobát, egy konyhát és két kamrát magában foglaló ház leégett. A kár 120 forint. A
két istálló, egy fészer, egy cs r és egy juhakol 170 forintot ért. Ez együttvéve 290 forint, aű
felszerelés, a termény és az állatok értéke 1723 forint 30 krajcár. Ebb l 267 forint aő
felszerelés, 1405 forint a termény, s mindössze 51 forint az állatokban keletkezett kár (2 db).
Sem szekér, sem ló vagy id sebb marha. Ez arra mutat, hogy ezeket sikerült kimenteni aő
lángokból (két félig kész kerék híján). Emberéletr l sincs szó. A tragédia 1806. október 22-énő
következett be.

A téma azért is érdekes, mert hasonló házak tömege éghetett le Sopronban a hármas
t zvészben. A kár a városban bizonyos terményekben lehetett kevesebb, hiszen még csakű
akkor folyt az aratás. Viszont nehezebben tudtak állatokat menteni a részházak hosszú udvarai
és a keskeny utcák miatt. (De például Kagerék ökreit a fiú kihajtotta a szabadba július 22-én.)

Ez a példa, vagy az átlagok általában, nem adnak választ arra a kérdésre, hogy mennyire
pusztultak el a házak. „A hármas t zvész következtében 340 lakóház, s még annál is többű
gazdasági épület vált a t z martalékává, belül is több égett ki”—ű olvasható a királynak
küldött július 25-i jelentésben. Tehát nem mindegyik égett ki belülr l is. Pejacsevichér l éső ő
Széchényi Ferencér l már volt szó. El bbi a jelek szerint egészen leégett, utóbbinak csak aő ő
tet zete. Hozzávehetjük még a Széchényi palotájával szembeni ún. Somogyi-házat, amelyő
akkor Desfours grófé222 volt „ahol bennégett nemcsak számos grófi berendezési tárgy, hanem
sok t zifát és szénát is elragadott a t z” —ű ű írja a Pressburger Zeitung.223 A Kovács szeren
lév Katolikus Konvent-ház (ma: Várkerület 25.) feljáratán a Dorffmaisternek tulajdonítottő
freskó máig látható, pedig a ház a károsodottak közé számít. A Fest köz baloldalán állóő
Rejpál-ház (7. sz.) festett famennyezeteivel224 épségben vészelte át a tüzet. Egyébként is a
Kovács szer több házának emeletén maradtak meg a stukkós mennyezetek.225 A nemrég nyílt
Erhardt-étterem a Balfi utca 10-ben a „korabeli” (18. századi) gerendás fafödémét hirdeti.

Michel írja:226

„Amikor Sopron szegény jó lakosai már a legnagyobb kétségbeesésben leledzettek, és
még mindenfelé cédulákat is találtak, hogy vasárnapig az egész város lángokba borul,
mindenki céltalanul járkált, sápadtan és összetörten. Senkinek sem volt kedve kimenni a
földekre dolgozni, még kevésbé a házakban maradni, ha ugyan nem égtek le. Így félelemb l,ő

220 Nem számoltam hozzá a városi tulajdont és résztulajdont. Hiányzik az am Pflaster háza (?) és a bérlakók
számából a 117. és a 118. házban lakók száma, mert nincsenek megadva.

221 SVLt. XII. 252. K. a. Az 1806. október 22-i kópházi. t zr l készült jelentés. A t zben 13 ház égett le.ű ő ű
222 Lásd Kislexikon.
223 Pressburger Zeitung 1808. augusztus 2. 709—710. old.
224Winkler Gábor—Duics Pál: Sopron Útikönyv Stadtführer. Bp., 1997, 95. old.
225 Lásd Csatkai Endre—Dercsényi Dezs : Sopron és környéke m emlékei 2. kiad. Bp., 1956.ő ű
226Michel-krónika 468. old.

49



És aztán…

hogy életüket vesztik övéikkel együtt egy hirtelen jött [újabb] t zben, mindenki az utcákonű
ténfergett és a leégett házakban aludt.” Az ijedelem nagyobb lett volna, mint a tényleges kár?

Krónika szól arról, hogy az evangélikusok még hétf n, a harmadik t zvész utáni naponő ű
sem mertek istentiszteletet tartani. A katolikusokról nem beszélnek.

Tudjuk még, hogy a kaszárnyának is csak a tet zete égett le, bár több falaő
életveszélyesen megrongálódott. A benne lakók elköltöztetésüket kérik, mert beáznak.
Viszont Hacke (Hacky) asztalos plusz segélyt kap, hogy házát, amelyb l csak a puszta falakő
maradtak meg, lebontathassa. A segélyek megoszlása is azt jelzi, hogy nem egyforma a
pusztulás mértéke. A 21 legjobban károsult 170 forintja mellett vannak 100 forintos (13), 50
forintos (27) és 20 forintos (22) összegek is.

Idézem a Pócsi kapu el tt létesített szegényház és kórház gondnokának jelentését:ő 227

„Molitor György itteni kórházgondnok elkészített jelentése szerint, hogy ugyanis a
leégett kórházépület valamennyi szobájába er sen behatolt az es víz, s ebb l következik,ő ő ő
hogy ha folyamatos es zés lesz, nem alap nélkül lehet félni attól, hogy a még álló szobákő
teljesen összeomlanak, alulírottak az Érdemes Gazdasági Bizottság kézhez vett utasítása
szerint szemrevételeztük a kórházépületet és úgy találtuk, hogy

el ször, az utca fel li szárny teljesen át- és kiégett, a két betegszoba a sarkon a városő ő
fel l nem kevésbé, kivéve a lent található két szobát, a kórházgondnok volt lakását.ő
Másodszor, az egész épület jelenleg még tíz szobából áll, nem számítva a gondnok lakását,
amelyek közül négy a fels részben, hat az alsón található. Ezek közül kilencet 54 öreg, beteg,ő
fáradt n lakja és egyet hasonló állapotú hat férfi. Harmadszor. Az es víz, minden szobába,ő ő
az alsókat sem kivéve, többé-kevésbé behatolt, a fels kbe azonban olyan er teljesen, hogyő ő
huzamos és ismétl d es zés esetén ezek beszakadásától valóban tartani kell. Miközbenő ő ő
egészen természetes módon az alsó szobák is romlásnak indulnak és a szegény betegek
valóban életveszélybe kerülnek, ha ezen a bajon tevékenyen nem segítünk.

A mi véleményünk szerint a legkevesebb az, hogy ezt az épületet, mint a szegény,
gyámoltalan emberek rétegének egyetlen kéznél lév menedékhelyét deszkákkal elkészítendő ő
lefedéssel meg kell menteni az összed lést l, annál is inkább, mert nem látható be, hogyanő ő
lehet és kell egy legkevesebb hatvan f s, nagyobb részt beteg és magatehetetlen emberekb lő ő
álló létszámot a soproni lakosság mai szomorú helyzetében elhelyezni. A deszkákat azonban
majd annakidején a város más célra fel tudja használni. Sopron, 1808. szeptember 18.
Fabricius András tanácsnok, Sailler Mátyás népszószóló.”

Az Arany Szarvas, vagy egyszer en csak Szarvas vendégfogadó a mai Pannónia Szállóű
helyén állt. A város csere útján jutott hozzá 1676-ban, s mindjárt le is égett a nagy t zben.ű
Újra felépítették, de nem sokáig maradt talpon. Az 1705. évi kuruc ostromban ismét csak
elhamvadt. A bérl folyton panaszkodik, hogy a háborúk miatt elmaradnak a borkeresked k.ő ő
Ráadásul toborzóhelyiségnek vették el t le az udvarban volt bognárm helyt, ahol a vendégekő ű
kocsijaikat javították addig. Az újoncok lármája csak tovább rontotta az üzletmenetet. Már
eladásáról vagy más célra használásáról gondolkodtak. 1807-ben a Pressburger Zeitungban
kerestek új bérl t. A leírás szerint a földszinti vendégszobán kívül hat szoba van az emeleten,ő
a két istállóban 150 lónak van hely. A hármas t zvész után nemcsak rendbehozták, de meg isű
nagyobbították.228

Ez az Arany Szarvas vendégfogadó is súlyos károkat szenvedett. Megmaradt bérl inekő
kérelme. Zwirschitz Mihály és felesége, Zsuzsanna eddig 480,30 fl bért fizettek, most

227 SVLt. XVI. 29. A 242—243.
228 Csatkai Endre: A soproni vendégfogadók a 16/19. században. SSz. XX. évf. (1966), 204—206. old.
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koldussá váltak. A pince is beszakadással fenyeget. A határozat: a bérletet a t zesett l, júliusű ő
19-t l nem kell megfizetniő („aufhören soll”).229

És ne feledkezzünk el a t zoltás okozta károkról sem. Ismét idézem az elszórt megálla-ű
pításokat. „És 39 háznak a tet szerkezetét kellett lerontani, ennek folytán jogilag lehetséges aő
kárpótlás” — írják a császárvárosba 1808. augusztus 31-én. A Summariumban a veszteségek
között sz kszavúan csakű „Grabenrunde 39” található (ami meglehet sen talányoső
meghatározás). A július 25-i jelentésben viszont: „a népek azzal akadályozták meg a falánk
lángok tovaterjedését, hogy teljesen lerontották az útjukba került háztet ket.”ő És végül:
„Kundt tímármester úr és Schwerdner József úr házait230 lerombolták, így oltották el a tüzet”
— közöl konkrét adatot Hannaweck.

Mondjuk hát még egyszer: ezzel együtt mégsem lett volna akkora a pusztulás, mint
ahogyan azt a szélvihar korbácsolta lángtenger a kezdeti órákban mutatta?

HALOTTAK AT ZBENŰ
Már az els tudósítás ír áldozatokról. Fiedler, az öreg szemtanú a Pressburgerő

Zeitungnak július 28-án így fogalmaz: „sok ember t nt el, egyesekr l bizton tudható, hogyű ő
t zhalált szenvedtek, többek között megdöbbent volt egy szegény özvegynek és két leányánakű ő
ilyen veszte.”

Ugyanez a Fiedler, aki a Várkerület bels övén lakott, Kis krónikájában márő
részletesebben ír:

„Ebben a háromszori heves t zi veszedelemben sok ember t nt el, s néhányukról biztosű ű
tudomásunk van, hogy megégtek. Többek között egy bognárlány, név szerint Wildzeis,231 egy
negyven valahány éves özvegy két süld lánnyal. Ez utóbbi három egészen elégett, annyira,ő
hogy a hamuban csak a csupasz csontokat találták meg. És hasonlóképpen többeket is
találtak. Sokan fulladtak meg a füstt l, sokat ütött agyon az összeomló szoba, kamra és máső
raktárhelyiség, mások bennszorultak, néhányan heves fájdalmak között eléltek még napokig
és csak aztán haltak meg, mások betegeskednek és életük végéig fognak betegeskedni.”

Michel János már hozzátesz az újság tudósításához:
„Ahol a t z dühöngött, ahhoz semmilyen módon sem lehetett hozzáférni. Annakű

következtében, hogy olyan gyorsan elharapódzott a t z, három n személy, egy anya kétű ő
gyermekével az Ezüst utcából, név szerint [üresen hagyott hely] nem tudott annyi id t nyerni,ő
hogy le tudta volna hozni a mosott holmiját a padlásról. S onnan nem lehetett kiszabadulni,
mert szempillantás alatt leverte ket a lábukról a füst. Ez a fenti három személy mind elégett,ő
úgyszintén egy asszony a Balfi utcából és egy leány, aztán egy öreg vénlány, aki a ruháit és
b röndjét akarta megmenteni. Egy háziszolga a Cusetti-féle f szerüzletb l és még néhányanő ű ő
haltak t zhalált. Mindet összevéve tíz ember vesztette életét ennél a t zvésznél. Ahol aű ű
csontmaradványokat megtalálták, ezeket szabályosan földbe temették.”232

Végül: „És így ezen a három napon 13-an váltak a t z áldozataivá.”ű

Geiger — Michelt l vagy máshonnan másolva — ugyanezeket jegyzi le.ő
Bruckner csak röviden fogalmaz: „Ebben a három t zvészben húsz ember égett meg.”ű
Hannaweck József 15 áldozatról tud.

229 2385. A tanácsülésben 1808. szept. 16. SVLt. XVI. 29. C J. Z.
230 Kundté a Várkerületen 1810: 212. sz., Schwerdner (Schwertner) pálinkaf z é a szomszéd (213).ő ő
231Wildzeiss, Susanna Ötvös u. 19.
232Michel-krónika 468—469. old.
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A magisztrátus els jelentésében számot nem találunk:ő „Meglehet sen sokan, mindkétő
nembeliek vesztették életüket a t z következtében.”ű Amásodikban: „És fulladás következtében
két férfi és egy n i nembeli égett el az emberek közül.”ő Végül a harmadik után összegezik a
veszteséget és 14 ember halálát állapítják meg.

Három halotti anyakönyvet vezettek ebben az id ben Sopronban. A Szent Mihályrólő
elnevezett városplébánia könyve mellett rzik a Szent György-plébániáét is, aző
evangélikusoké pedig (a születési és házassági anyakönyveikkel együtt) a levéltárukban
található.

A városplébániától Koch József káplán temette el július 20-án az el z nap elhunytakat.ő ő
„Ohne versehen.”— állapítja meg mindhármukról. Vagyis nem volt lehet ség arra, hogyő
elhalálozásuk el tt még megkaphassák az utolsó kenetet. S t. Az els ként bejegyzettő ő ő
ismeretlenr l csak annyi tudható, hogy a Balfi utcában égett meg a t zvészben és n személy.ő ű ő
Ugyanabban az utcában fulladt meg a t zben hatvan évesen Toglné Katalin, aki Simonű
cipészmester segédjének volt a felesége. A harmadik a Fogadó szeren volt 50 esztend skéntő
lakó. Neve Joch Ferenc. Halálának oka mint az el bbié:ő „In Feuer erstickt.” (A t zbenű
megfulladt.)

A másik (a Szent György-plébániához tartozó) katolikus anyakönyvben egy áldozatot
találtam: a latin szöveg szerint július 22-én a t zben megfulladt Kager József 52 éves volt, aű
Hátulsó utcában lakott, felesége Koch Erzsébet. sem részesülhetett a halotti szentségekben.Ő
Vele és nejével a vizsgáló-bizottság jelentésében már találkoztunk. A két katolikus könyvben
hiába lapoztam tovább, olyan bejegyzés nem volt, amelyb l kiderülhetett volna, hogy aő
bejegyzettek a t zvész (kés i) áldozatai.ű ő

Az evangélikusok sz kszavúbbak. A 92—97. sorszám alattiak mind a heten 19-énű
vesztették életüket, s 21-én temették el ket. Ezek sorban: Bierschok Jakab 44 éves lakó,ő 233

Anna Mária, aki Spanraft János polgár 60 éves özvegye volt,234 Berschekin (Werscheitin,
Wildzeissin) Zsuzsanna, mesterember ugyancsak 60 éves özvegye,235 Simon Mátyás molnár
28 és 22 éves lányai, Katalin és Zsuzsanna, Bognár Katalin szintén 60 évesnek jelölt
vénkisasszony Komáromból. Ennek a Jungfraunak volt azonban egy cselédlánya is, aki
szintén 19-én halt meg, s 21-én került a földbe, ám csak pótlólag, a 124. sorszám alá
jegyezték be. Neve Tschurl Erzsébet, de életkorát nem adták meg.

Er sen valószín , hogy a 98. sorszámon bejegyzett Kreichel Jakab posztós is a t zvész,ő ű ű
mégpedig a második t zvész áldozata. Halála napja 22. Kreichel János Jakabként szerepelű
Házinál 2937. sz. alatt, s Thirringnél mint Kreichl Jakab az Újteleki utca 25. (akkori száma
161.) tulajdonosa. Az anyakönyv 62 esztend snek tudja.ő 236 Ennél még bizonytalanabb Krug
Mihály mészáros özvegyének, Zsuzsannának a halála. A 60 éves (ismét 60?) n 24-én haltő
meg, s 25-én temették el. Evangélikus lévén, halotti szentségekr l nem lehet szó. Tehát aő
harmadik t zvész áldozata lenne. Csakhogy a másodikban károsodott Ógabona tér 28. sz. házű

233 T1: 431. sz. 1784-ben. Ez a Balfi u. 22. (akkor 494.) A VermögensbuchBirschacknak írja.
234 Johann Spanrafts Witwe. A Vermögensbuch szerint résztulajdonos az 565. sz. házban. T2: 1784-ben

503., Kis u. 26.
235 Az anyakönyvben Werscheitinn áll, zárójelben Wildzeissin. A Vermögensbuch viszont Berschekinnek

írja. Az akkor 542. sz, 1784-ben 479. sz. ház az Ötvös u. 19./Magyar u. 1., a kés bbi Arany Kakaső
vendégl háza. Három segélyezett is lakik benne, csak két bérlakó maradt adomány nélkül. 1812-t lő ő
létezik benne fogadó, illetve el ször kif zde. Csatkai Endre: A soproni vendégfogadók… SSz. XX. évf.ő ő
(1966), 211. old.

236 Ha ez igaz, akkor 1746-ban született. Abban az id ben (április 12-én) viszont Johann Georg Kreichelő
látta meg a napvilágot. A család egy kései leszármazottja — lelkész és kutató — a halál bejegyzésében
adott keresztnevet tartja hibásnak. Elfogadható, hiszen pl. Wildzeiss vezetékneve el ször Werscheitinn-ő
ként szerepel, csak utólag javították.
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(akkor 145. sz.) lakója az 1807/8. évi Vermögensbuch szerint. Lehetséges, hogy két napig
viaskodott a halállal.

Az utolsó, akit még ide számíthatunk, az evangélikus anyakönyvben a 100. sorszámon
bejegyzett Schmidt András 68 éves polgári bognármester. 25-én halt meg, s a következő
napon temették el. Házi a 9646. számon János Andrásként veszi számba, Thirringnél az Ötvös
utca 19. házrész tulajdonosa. Az els t zben er sen károsodhatott házban halt megő ű ő
Berschekin Zsuzsanna is.

A királynak szóló harmadik jelentés természetesen a hivatalos adatot közli: 14-en estek
áldozatul a hármas t zvésznek. Ez a jelentés 25-én készült. Annak ellenére, hogy a fentű
felsoroltak közül tizenháromról biztosan, az utolsóról valószín leg tudhattak a városházán,ű
mégsem állíthatjuk, hogy ez a tizennégy ugyanaz a tizennégy áldozat. Azt meg különösen
nem, hogy a kés bb elhalálozottak között nem akadt-e olyan, aki a t zben szerzettő ű
sérüléseibe halt bele, hosszas kínlódás után. Ez akkor is így lenne, ha nem lennének utalások a
krónikákban más áldozatokra.

Összefoglalóan: Bruckner húszról tud, Hannaweck 15-r l. Fiedler mindjárt az újságnakő
szóló tudósításában ír egy özvegyr l és két lányáról, kis krónikájában már részletesen, hogyő
csak a csontjaik maradtak meg. Michel ezeket az Ezüst utcába helyezi, de nevet nem jegyez
fel. Mindketten nyitva hagyják a kérdést, hogy hányan t nhettek még el. Michel említ egyű
háziszolgát a Cusetti-féle f szerüzletb l. Nos ez a keresked a Vermögensbuchban Lorenzű ő ő
Gusettyként szerepel, a t zvészkor 511-es (a térképen 448.) szám tulajdonosaként. Ez a ház aű
Kocsma (Fogadó) szeren volt, Thirringnél (T2) a Várkerület 50. sz. Az adóhatóság ott egy
lakót tart számon: Johann Zepko a neve és nincs az anyakönyvezett fenti áldozatok között.
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KEGYES ADOMÁNYOK

Biztosító itt még nem volt, állami vagy önkormányzati rendelkezések pedig nem írtak
el valamilyen pontosan megszabott központi támogatást. Maradt a jótékonysági segély,ő
illetve az adomány. Gy jtés útján, vagy egyénenként.ű 237 A hír hallatán, esetleg levélbeli
kérésre. Minderre akad példa.

A megye megmozdul: „Nemes Tanács! Jótékonysági segélyként elszámolva a város
sz kölköd inek, azon lakosoknak, akik a gyászos t zvészt l egészen elszegényedtek,ű ő ű ő
kiosztásra küldök ötven cipó kenyeret, három mér kenyérlisztet és három mérő ő
finomlisztet.238 Maradok kegyelmükbe ajánlva Mihályi városában 1808. július 31.
Ugyanannak a Nemes Tanácsnak lekötelezett szolgája Barthodeiszky Mihály.”— írja latin
levelében az alispán.

A város intézkedése (a határozat):
„A városnak a szörny t zvész következtében elszegényedett lakosai közti szétosztásraű ű

küldött kenyér és liszt kiosztása az élelmezési biztosi hivatal által elsején, és másodikán már
megtörtént. Ezért Barthodeiszky Mihály tekintetes alispán úrnak köszön levelet kell küldeni.ő
A Közgy lésben, 1808. augusztus 3-án.”ű 239

A magisztrátus augusztus 9-én, illetve 11-én jutott el odáig, hogy helyben összegy jtöttű
pénzb l és addig beérkezett adományokból a kárvallottaknak segélyt osszon.ő

„Kimutatás240

arról a pénzr l, amelyet szab. kir. Sopron városának ez év július 19., 22. és 24-én t zvésző ű
következtében szerencsétlenül járt lakossága részben gy jtés útján, részben jószív emberekű ű
önkéntes adományaiból nyert, folyó év augusztus 8-ával bezárólag: az értesítéssel együtt,
hogy azt az alulírottak a végén jelzett dátumon, az elszenvedett kár mértéke szerint a
károsultak között elosztották.

A Sopron szab. kir. város szerencsétlenül járt lakosai számára összegy lt pénzű
behozatott el ször a megrendezett gy jtéssel helyben a belvárosbanő ű 1993,23, helyben a
Várkerületen241 836,27, helyben, a második fertályban 881,4, helyben, a harmadik fertályban
69,2, helyben, a negyedik fertályban 268,39½, azoktól a keresked kt l és utcai árusoktól,ő ő
akik helyben, a Krisztus színeváltozása napján242 rendezett vásáron voltak 75,- összesen:
4123,35 ½ forint.

Másodszor: az önkéntes adományokból: K szeg szabad királyi várostólő 318,49, a
hollingi [fert bozi]ő községt lő 21,-, az apát és városplébános úrtól Gy rb lő ő 1000,-, Gróf
Széchényi Ferenc úrtól 1000,-, Barco kanonok úrtól 100,-, Tóth rnagy úrtólő 100,-”, és a
számomra értelmezhetetlen: „An Laggio für einen zwe fachen # ÿber den Current Werth fl”ỹ
24 fl 16,-, összesen 2555,49.
„A szétosztandó pénzösszeg 6679,24 ½.”

„Felhasználás
A túlnan említett, gy jtéssel és önkéntes adományokból keletkezett pénz el lett osztva el szörű ő
a súlyosan kárvallottak között [a puszta nevek és a 170 fl-nyi összeg felsorolása] 3570,-
forint, másodszor: a kevésbé rosszul jártak között. Els osztályő [a puszta nevek és a 100 fl-nyi

237 AT zrendészeti Szabályzat is foglalkozik vele, lásd a 98. §-t.ű
238 Fiedler szerint 1 cipó (3,92 kg) 42 krajcár, 1 pozsonyi mér 62,496 liter. 1 mér kenyérliszt 10—11ő ő

forint. Ez összesen kb. 35 forint a kenyerek, 6 x 12 = 72 forint a liszt ára.
239 A levélváltás: SVLt. XV. 29. A. J. x., 56—57 old.
240 Az akta száma: SVLt. XVI. 29. A. J m. m., 98—102. old.
241 A falakhoz tapadó üzletsoron, a mai páros oldalon.
242 Augusztus 6.
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összeg felsorolása] 1300,- fl; másodosztály [a puszta nevek és az 50 fl-nyi összeg felsorolása]
1350,- fl; harmadosztály [a puszta nevek és a 20 fl-nyi összeg felsorolása] 440,- fl.
Az elosztott pénz összesen: 6660,- fl.”243

„Ismétlés” címen írják le a további eljárást. „Sopron szabad királyi városnak a t zű
következtében szerencsétlenül járt lakosai javára gy jtés útján és önkéntes adományokbólű
nyert pénzösszeg fl 6679,24 . Ebb lő 6660,- forintot a fenti módon osztottunk el. Ennek a
levonása után maradt még készpénz, 19,24 fl., amelyet Heim János városi kincstárnoknak
adtunk át meg rzésre addig, amíg hozzá nem lehet adni újabb beérkez adományokhoz.ő ő
Sopron, 1808. augusztus 9-én.” Az aláírók: „Aszmann Ferenc Xavér tanácsnok, Rách Ferenc
Xavér tanácsnok, Goldner Mihály tanácsnok, Ehrlinger Ferenc Xavér tanácsnok, Sailler
Mátyás városi népszószóló, Hochholczer János Gottlieb számtiszt.”

Ehhez f zik hozzá a következ ket:ű ő
„Miután igazoltatott, hogy Hacke [Hacky] Dániel házrésze a Balfi utcában 244 egészen

összeégett és a még állva maradt falak bármely pillanatban led lhetnek, — Hacke Dánielő ő 245

— azonban elismerten szegény lévén, nincs abban a helyzetben, hogy lebontathatná a falakat,
azért a túloldali 19 forint 24½ krajcárnyi maradványt Hackenak mint egyik különösen
károsultnak, aki ezzel mindjárt le tudja bontatni a falakat, utólag elismerjük és kifizetjük.
Sopron, 1808. augusztus 11.”Aláírók mint el bb.ő

Tíz nap múlva az egyik tanácsnok Bécsbe indult az udvarhoz adományért. Elszámolása
nem minden tanulság nélkül való:

„Kimutatás
azokról a kegyes adományokról, amelyeket alulírott a legutóbbi t zvészekben szerencsétlenülű
járt polgárok és lakók számára helyben összegy jtött. A gy jt könyvecske szerint, amelyű ű ő
névszerint tartalmazza az adományozók névsorát, a Belváros egy részében össze lett gy jtveű
963 forint. Alulírott a Tisztelt Tanács és község hozzájárulásával a bécsi utazás költségeit
ezekb l a pénzekb l fedezte, mégpedig a következ képpen: Kienzl bérkocsisnak viteldíjő ő ő
fejében Bécsbe és a laxemburgi várakozásért fizetve 25 fl, a Bécsben, Schönbrunnban és
Hiezingben való körutazásért a f herceg felségéhez levonvaő ő 13,30, Bertman bérkocsisnak
az én és Strassner muskétás hazahozatalára 11,30,246 Bécsben szobára és világításra 9,27,
Strassnernek 5 napi kosztpénz 5 forint, az én számlám és más apró kiadások az öt napra 20.33
fl. Az útiköltség összesen 85 fl. Ez a kiadás a fenti bevételb l levonva, a megmaradó összegő
878 fl, amely 878 forint nyugta ellenében a városi kamarai hivatalnak leadatott.
Sopron, 1808. augusztus 21-én. Goldner Mihály városi tanácsnok.”

A város jobbágyközségeib l a harkai evangélikus egyházközség 1808. augusztus 7-énő
jelentkezik gy jtésének eredményével. A listán 107 név szerepel, összesen 141 fl 57 xű 247

összeggel. A többség 1 forintot fizetett, de egy valaki 20 forinttal járult hozzá.248

K szeg városának gy jtése 318 fl 49 x. Gmásits György keresked hozta el.ő ű ő 249

243 A neveket lásd a Függelék Károsult házak, segélyezett lakók c. és az utcák szerinti kimutatásába szerkesztve.
244 Schlippergasse = Balfi utca, a 14-es szám.
245 Hacke (Hakh, Hacky, Hackl) Dániel H.-nál (6047) ev. asztalos, 1805-ben polgár, porosz-lengyelországi

posztóstól. Thirringnél négyen (egy „t zveszélyes” pék — már 1798-ban — és egy ugyancsakű
„t zveszélyes” szögkovács is, nem beszélve az asztalos faanyagáról) osztoznak a 14. sz. házon, 1810-ben.ű
Eszerint felépült. Lásd még Kislexikon.

246 Összehasonlításul: SVLt. V. 727. fl. a. Exp. 1788. ápr. 21. Adam Kolb bérkocsis Bécsbe kétlovas fuvart
14 forintért vállalt. Megrótták érte. Azóta pedig csak n ttek az árak. Tehát a tanácsnok nem költekezettő
túlságosan a kegyes adományok rovására.

247 A forint (florenos, Gulden) ekkor 20 ezüst háromkrajcárosból, ill. 60 rézkrajcárból (Kreuzer) állt, de
1762-t l volt már papírpénz is. Rövidítése meglehet sen vegyes. Tulajdonképpen fl. A krajcáré kr, vagyő ő
x.

248 SVLt. XVI. 29. C. f. 13.
249 SVLt.. XVI.. 29, A. Még augusztus 8-ig ideér.
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A tapasztalt Wagner Ferenc Xavér tanácsnokot 1808. szeptember 4-én küldték el
Pozsonyba Albert szász-tescheni herceghez (a Sopronban állomásozó vértes ezred
tulajdonosához) és Károly Ambrus hercegprímáshoz, hogy szerezzen segélyt a
t zkárosultaknak és kölcsönt az újjáépítésre. A herceget arra kellett rávennie, hogy járuljonű
hozzá a katonáinak szállást adó kaszárnya újjáépítéséhez, amely a városé, tehát kötelessége
helyreállítani,250 a f papot pedig arra, hogy a túlnyomóan evangélikus várost segítseő
pénzadománnyal. Mindkett szép feladat.ő

Költségeit az alábbiakban részletezte:
„Fuvarköltség Hoffer Péter úrnak Pozsonyba oda-vissza 32 forint
Borravaló a kocsisnak 1 forint
Ellátás az oda- és visszaútra és Pozsonyban három napra neki
magának és Strassner muskétásnak, a szállással, borravalóval és
apróságokkal együtt 26 fl 30 x
Összesen 59 fl 30 x,
amely összeget térítésként hivatalból kiutalni szíveskedjenek.
Sopron, 1808. szeptember 9. Wagner Ferenc Xavér tanácsnok.”251

Az összeget a városi kamarás fizette ki — a segélypénzekb l.ő

A bécsi utazás némi hátteréül szolgál a következ levél:ő
„A császári és királyi f - és székváros nagyérdem tanácsának Bécsben Hivatalból. —ő ű

Kézbesítve 1808. augusztus 31-én. Nagyérdem városi tanács!ű 252 Elmondhatatlan és
beláthatatlan a kár és a nyomorúság, amely — sajnos! — elárasztotta ezt a várost és
polgárságát, amikor ez év július 19-én, 22-én és 24-én heves széllel kísért t zvész tört rá. Aű
szerencsétlenség különböz utcákban és helyeken több háztulajdonost kétszeresen, s tő ő
háromszorosan sújtott.253 Ugyancsak nem kevesen apák, fiúk és lányaik hasonló helyzetben
lévén, reménykednek, s elhagyottan és magatehetetlenül segítségért és más adakozó
felebarátaik támogatásáért sóhajtoznak. Sok gazdag vált szegénnyé, szegények koldussá! Az
el városok legjelesebb és legmagvasabb része irtózatot kelt t zfészekké és a pusztuláső ő ű
színterévé alakult át azzal, hogy 334 egész ház vált a legvadabb lángok martalékává. És 39
háznak a tet szerkezetét kellett lerontani, ennek folytán jogilag lehetséges a kárpótlás. Aő
becslés szerint a városnak és a polgárságnak a kára összesen 2.340.662 forint 30 krajcár,
beleértve azt a 148.711 forintot, amelyet egyedül a hivatalos város visel. Nagyérdemű
Tanács! Jó és megbízható forrásból értesültünk arról, hogy Bécs derék jó polgárai és lakosai,
akik közül sokakkal kapcsolatban állnak a mi polgáraink, az Önök jeladására és adott
engedélye alapján hajlandók és készek arra, hogy az itteni szerencsétlenül járt és annyira
sanyarú helyzetben lév polgárság számára — hogy sorsát enyhítsék —, b ven gy jtsenek éső ő ű
adjanak össze kegyes adományokat. Hasonló hozzájárulás érdekében magas és legmagasabb
helyeken tettünk lépéseket az udvarnál is, de mivel ez a dolog a szokásos úton kissé lassú
lépésekkel halad el re és nem jutott még annyira, amennyire szeretnénk, mindazonáltal miő
ezzel szemben úgy gondoljuk és bízva reméljük, hogy eközben a Nagyérdem Tanácsű
ügyessége és ráfordítása sikeresebb lenne. Így teljességgel megbízva a tiszteletre méltó tanács
jóindulatában és kegyességében minden további meggondolást félretéve, baráti szívességet
kérünk. Azt, hogy együttérezve a fent leírt szerencsétlenséggel, károkkal és nyomorral,
hajlandó lesz a Tanács Bécsben, a császári és királyi f - és székvárosban, az említettő
polgárság javára szóló kegyes adományok gy jtését a hatóságoknál kieszközölni ésű

250 222—225. old. Szállás a katonáknak és a tisztiszállás, meg a kaszárnya helyreállítása. Júl. 19-én: sürg ső
a tet .ő

251 SVLt. XVI. 29. A. J. v. v. v.
252 SVLt. XVI. 29. A J. z. z.
253 Nincs adat rá, csak találgathatunk, hogy esetleg az els és harmadik t zvész találkozási pontja, aző ű

Ikvahíd körül lehetett olyan épület, amelyik másodszor is tüzet fogott. Vagy a szél kavargása okozhatott
ilyent.
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támogatón bevezetni. Amely jóakaratú kegyességért és szívességért mi, polgárainkkal együtt
mindig hálásak leszünk és örömmel ragadjuk meg a lehet séget a viszontszolgálatra, és aztő
kellemes kötelességünkké tesszük. Addig is azonban megmaradunk kiváló tisztelettel Sopron
tiszteletre méltó tanácsa 1808. augusztus 26-án.

Egész odaadással Sopron szab. kir. város polgármestere, városbírája és tanácsa”

Nincs hír a császárváros gy jtésér l, de az udvar adományai megjelennek egy alábbű ő
közlend kimutatásban.ő

Érdekes, hogy csak augusztus 8-án kerítettek sort arra, hogy a vármegye örökös
f ispánjának (egyúttal városbeli háztulajdonosnak) beszámoljanak a tragédiákról és egy füstő
alatt segítséget kérjenek.254

Az országy lések és koronázások városába, Pozsonyba el bb tizennyolc, majd nyolcű ő
címre küldenek — azonos szöveg — levelet olyanoknak, akik országos hivatalokat viselnek,ű
vagy azokkal kapcsolatban állnak, esetleg csak azért, mert feltételezik róluk, hogy akarnak és
tudnak segíteni. Báró Mesko Jakab át tudja érezni a város veszteségét, hiszen is egyike aő
kárvallott háztulajdonosoknak. A szeme el tt játszódott le a tragédia-sorozat. Azonban csakő
akkor adna 5000 forintot, ha sikerülne 6000 forintos kölcsönt kapnia.255 Írja 1808. szeptember
8-án.

A Meskónak postázott latin szöveg kérés azonos szöveggel több címre is megy: Zayű
Imre báró de Zay-Ugrocz Posonio, Tyrnavia Bucsán aut Ibi Ubi,256 Lovász de Eötvös
Zsigmondnak Sopronii aut Ibi Ubi, Horváth de Szentgyörgy Zsigmondnak Szentgyörgyre,
Festetics Györgynek Keszthelyre, Festetics Ignácnak Egyedre, Festetics Antalnak Böhönyére
stb. A kérések a városnak és polgárságának nyomorúságát ecsetelik úgy, ahogy azt már
olvashattuk a királynak szóló jelentésekben, folytatásként pedig adomány és kölcsön adását,
vagy legalább el segítését szeretnék elérni.ő 257 Milliókban reménykednek, s alig-alig érkeznek
a kisebb és még kisebb adományok. Zay Imre báró 1808. szept. 13-i válaszlevele sem
tartalmaz biztató konkrétumokat.258

Pozsony városa viszont gy jtést rendezett. Kétszer is járt köszönet az összegy jtöttű ű
4428 fl 52 x-nyi kegyes adományért. A pénzt Sánta József ottani városbíró és két polgártársa,
Paur János és Hammel Ferenc hozta el.

Két neves és tehet s boroszlói (Breslau, Wroclaw) borkeresked — Fridrich Wilhelmő ő
Friesner és August Fridrich Lübberth — 1000 forintot küld helyi megbízottján, Hochholczer
János Gottlieben keresztül (az összeget a város feltünteti a királynak küldött alábbi, októberi
kimutatásban). Megrendült, szép levélben nyilvánítják ki részvétüket.259 A válasz hasonlóan jó
fogalmazásban köszöni meg a napóleoni háború sújtotta városból érkezett segítséget 1808.
augusztus 19-én, Bécsen keresztül.260

Az augusztusi forgalom bizonyságai a soproni városházán: Karl Schreiner ruszti
városbíró 200 fl-t hoz, Joseph Pregler kismartoni városbíró el bb levelet ír 1808. aug. 27-én aő

254 .SVLt. XVI. 29. A J. c.c.1808. aug. 8. Herceg Esterházy II. Miklós (1765. 12. 12—1833. 11. 25.), az
Eszterházát épít I. Miklós unokája (anyja Erd dy-lány, lásd Pejacsevichek is), képz m vészetiő ő ő ű
gy jteménye Budapesten, a Szépm vészeti Múzeumban. Nagyvonalú költekezései következtében 1832-ű ű
ben cs dbe ment. Sopron vármegye örökös f ispánja (a cím 1764 óta a családé). Lásd Austellung derő ő
Republik Österreich des Landes Burgenland und der Freistadt Eisenstadt: Die Fürsten Esterházy,
Magnaten, Diplomaten & Mäzene. Burgenländische Forschungen Sonderband XVI. Eisenstadt, 1995.

255 SVLt. XVI. 29. A. J. u.u.u. 184-185. old. Latin kérés id. Meskó Jakab báróhoz (de Széplak) Fülösre.
SVLt. XVI. 29. A. J. b. b. b. 1808. aug. 26-án. … „Subsidio Charitativo … mutuo dando aliqvot Millium
florenorum Aere gratiose subvenire dignetur.…”

256 Vagyakárhová (Ibi Ubi)— szól a postázónak a nem éppen pontos útmutatás.
257 192—195. old. SVLt. XVI. 29. A. J. k. k. k. 192—195. old. SVLt. XVI. 29. A.
258 SVLt. XVI. 29. A. J. l. l. l. l., 234—235. old.
259 SVLt. XVI. 29. A. J. p. p.
260 SVLt. XVI. 29. A. J. o-o.

57



És aztán…

hozzájuk beérkezett 351 fl-os kegyes adományról, majd el is hozza Sopronnak. A
köszön levél Kismartonnak németül megy.ő 261

Pátzill József 1808. szeptember 24-, 25-, 26-án Pozsonyban járt kölcsönügyben és
mellesleg a nádortól várt adományért. Részletes számlája:
„Költségeimre, úgy mint a fiakkerre, hogy a közbejött eső
ellenére a kihallgatásra kocsizhassak 13,2
A lovaknak istállóra és szénára 5,57
Kosztpénz a kocsisnak és Strassernak, a velem volt városi muskétásnak 7,30

26,29
Amely 26 forint 29 krajcáros összeget kérem számomra kifizetésre kiutalni.
Sopron, 1808. szeptember 29. Pátzill József tanácsnok”

Ez után Johann Philipp Beuss udvari pénztáros szép írását élvezhették a városházán.
Arról tudósította a várost, hogy kérelmükre 1000 forintos adományt adnak át annak, aki érte
jön, pecséttel ellátott megbízással.262 Az 1808. október 3-án kiállított nyugtát Spanraft József
tanácsnok mint megbízott adta át a pénz ellenében. Valószín , hogy szívesen hozott volnaű
többet is haza.

A tanács, a sovány eredmény ellenére, hálás köszönetet szeretne mondani minden
adományozónak. Kézenfekv megoldás erre egy újságközlemény. A pozsonyi szerkeszt ségő ő
és kiadóhivatal 1808. október 18-án ígéri, hogy a legközelebbi számban közzéteszi Sopron
köszönetét. Az ezért felszámított 15 forintot adják át Lenk úrnak, aki hentes.

Egy összesítés talán jobban alátámasztja a kölcsön iránti kérelmet — gondolhatták.
Részben azért, mert nagy emberekkel teli a névsor, részben azért, mert látni, bizony szükség
van a rég pedzett kölcsönre (amib l máris igénybe vettek, bízva az utólagos jóváhagyásban):ő

„Sopron, 1808. október 15.263

Ennek a királyi városnak a tanácsa a legnagyobb hódolattal azzal a legalázatosabb
kérelemmel fordul császári és királyi felségéhez, a mi legkegyelmesebb urunkhoz, hogyŐ
attól a szerencsétlenségt l indíttatva, amelybe Sopron polgárainak és lakóinak legnagyobbő
része a folyó év július hónapjában egymás után háromszor bekövetkezett t zvész következ-ű
tében került, hogy ennek a városnak és szerencsétlenül járt polgárainak egy kétszázezer
forintnyi kölcsönt engedélyezni méltóztassék. Ebb l a legkegyelmesebben engedélyezettő
összegb l Sopron városa 37.000 forintos részletet évente fizetend 6 százalékos kamat elle-ő ő
nében már felvett. Ez a helytartótanácsi segély éppúgy, mint más, számos helyr l érkezettő
kegyes hozzájárulás ennélfogva abba a helyzetbe hozza a város szerencsétlenül járt lakóit,
hogy elpusztult lakásaik helyreállításának legsürg sebb feladatait valamelyest el tudják látniő
és a város napról napra jobban emelkedik ki az omladékból és a hamuból. Szívbéli megható-
dottsággal és a legmélyebb köszönet érzületével legyen számunkra megengedve, hogy a mi
legmagasabb és tekintélyes jótev ink nevét, akikt l a mai napig segélyt kaptunk, ezennelő ő
közöljük.
császári fensége József f herceg-nádortólŐ ő 500 fl
császári fensége Lajos f hercegt lŐ ő ő 1000 fl
királyi fensége Beatrix f hercegn t lŐ ő ő ő 300 fl
királyi fensége Ferenc f hercegt l MilánóbólŐ ő ő 300 fl
királyi fensége Albert szász-tescheni hercegt lŐ ő 1000 fl
excellenciája gróf Szécsényi Ferenc úrtólŐ 1000 fl
excellenciája F tisztelend Mártonfy József erdélyi püspökt lŐ ő ő ő 100 fl

261 SVLt. XVI. 29. A. J. d. d. d.
262 SVLt. XVI. 29. A. J. y. y. y. y. (262—264. old.)
263 SVLt. XVI. 29. A J mm. (A német eredeti fordítása.)
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Két névtelenséget kér birodalmi prelátustólő 2000 fl
Pozsony szab. kir. város polgáraitól 4428,52 fl
Az itt állomásozó Albert herceg vasas ezred érdemes tisztikarától 148 fl
Az el bb tisztelt ezred legénységét lő ő 100 fl
Nemes Tóth rnagytólő 100 fl
Barko kanonok úrtól 100 fl
K szeg szab. kir. városátólő 318,49 fl
Kismarton szab. kir. városától 351 fl
Ruszt szab. kir. városától 200 fl
Friessner és Liebert borkeresked uraktól Boroszlóbólő 1000 fl
A helybeli F tisztelend Dóm-káptalantólő ő 100 fl
„Vonden hiesigen Landlungs Subjecten” 100 fl
A lakompaki zsidó közösségt lő 50 fl
Primavesi borkeresked úrtól Porosz-Sziléziábólő 50 fl
Harka mez város közösségét lő ő 141,57 fl
Ágfalva falu közösségét lő 50 fl
Szentjános plébánosától Moson megye 100 fl”

A folytatás Pozsonynak szól. Mint a szövegb l kiderül, másodjára köszönik meg aő
polgárok gy jtésének eredményét:ű

„Ennek a városnak a tanácsa Pozsony szabad királyi város tiszteletreméltó polgárainak és a
megnevezetteknek, akik rögtön, a mi bánatunk és nyomorúságunk els napjaiban felszólításő
nélkül, csupán érzéssel teli szívük indíttatására, szerencsétlenné vált polgártársaink javára
gy jtést rendeztek és az el bb jelzett jelentékeny összeget ide küldték, ezennel még egyszerű ő
lerója nyilvános és legmelegebb köszönetét a maga nevében és azokéban, akik ebben a
nagylelk adományban már részesültek. Sohasem fog kialudni a soproniak szívében ennek aű
nemes cselekedetnek az emléke. Üdv és áldás a kezdeményez knek és támogatóknak! Sopronő
szabad királyi városának tanácsa.”264

A pozsonyiak adománya akkor értékelend igazán, ha a fenti lista összegévelő
hasonlítjuk össze. 14.538 forint 38 krajcár a máshonnan érkezett segítség. Igaz, még nem a
végleges eredmény.

Néhány város a kés bb jelentkez k közül:ő ő
— Temesvár 51 fl-t postázott 1808. november 2-án. — Nagyvárad 800 fl-al segített

1808. november 18-án. — Modra városa 100 fl-t adott 1808. december 3-án. — Károlyváros
50 fl-t küldött adományként 1808. december 12-én Sopronnak. 18-án nyugtázták. —
Nagybánya 50 forintot áldozott 1809. március 11-én, Budán keresztül.

Megyénk f bírája közvetít ként lép fel:ő ő
„Nemes Város Tanácsa! A kissmartonyi várallai kösség máj napra hozám küldet 14 fl.

18 xár jóakaratbul való Segedelem pénzt a Sopronyi elégett Polgároknak számára, melyet itt
a Nemes Város Tanátsának, nyugtató levelet várván által küldeti. Aki mindenkor való
Tiszteletel maradok
A Nemes Tanátsnak Hivatalbéli köteles szolgája Dallos György f biró SzentGyörgy 26ő a Martÿ
1809.265

A debreceniek aztán tényleg nem siették el a dolgot. Fáy Ferencre bízták adományuk
továbbítását, aki 1810. április 8-án ragad tollat:

„TekintetesNemes Tanács!

264 SVLt. XVI. 29. A J. w. w. (Németb l fordítva.)ő
265 SVLt. XVI. 29. A. J. x. x. 2129. Szent György = Lajtaszentgyörgy , Sopron vm. kismartoni járás.
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N. Sz. Királyi Debreczen Várossa, nékem mint a’ slttes Tárnok Székre Deputált
Senátorának 500 (azaz) Ötszáz Rhftot266 kezemre bizván, hogy azokat a’ Tettes N. Tanátsnak
a’ mostani Háború által meg romlott és meg Szeginyedett Pólgároknak Tittlo Charitativi
Subsidii, tétessem által, minthogy pedig magam személjesen alázatos tiszteletemet nem
tehetem, egész tisztelettel kérem a’ Tettes Nemes Tanátsot, méltóztasson egy Quietántiát ezen
Summa felöl énnekem valamej meg hitt Embertöl küldeni, a’ kitöl /: a Quietantiat kezemhez
vévén :/ a’ pénzt annak secure által adhassam. Ezekeránt tudósitását várván állandó
tisztelettel vagyok A’Tekintetes Nemes Tanátsnak alázatos Szólgája Fáy Ferencz s. k.
NB. a’Vizi Városba Budán az Arany Hajónál vagyok szálva, sub N° 18.” [16?]267

Talán már ez is, de ami netán még érkezett, már inkább a francia megszállás megpróbál-
tatásaira adhatott gyógyírt. Azok az akták már más számon kerültek a levéltárba.

AKÖLCSÖN

Sopron vezet sége a királynak szóló jelentésében már az els t zvész másnapjánő ő ű
megpendítette, hogy a helyreállításokra legalább százezer forintos kölcsönre lenne szüksége.
Az összeget az újabb tragédiák után a kétszeresére emelték. Hogy a siker biztosabb legyen,
szóvá tették: régt l tartozik nekik a katonaság és a nemesi felkelés. A kérés ilyenő
alátámasztása jogos óvatosságra vall. Hiszen tudniuk kellett, milyen nehéz pénzügyi
helyzetben van a frissen elnevezett osztrák császárság. Viszont igaz, hogy ismét hadra
készül dtek. Az erre szánt milliókhoz képest az a szerény kis kétszázezer forint ugyan mitő
számított. Tetejében kereken a felével adósai voltak a városnak már évek óta. (Amire úgy
látszik, eddig hiába célozgattak a mieink.) A magisztrátus még abban is elébe ment a kedvező
határozatnak, hogy gyors visszafizetést ígért. (No és abban — láttuk —, hogy már fel is
használt „bel le”.)ő

Eddig alighanem csak általánosságban figyelmeztették az illetékeseket a tartozásukra,
míg végre, talán a királynak szóló jelentések hatására is, megmozdultak a hivatalnokok. Az
1808. szeptember 9-ére keltezett, 9463. számú legfels bb dekrétum szellemében a Kincstárő
részletezésre szólította fel a várost. A városi könyvel ségen 1808. szeptember 16-ánő
megszületett irat meglehet sen nehézkes fogalmazásban foglalja össze az elmúlt háromő
évtized ebben a vonatkozásban érdekes kiadásait.

A város el ször 1778-ban adott kölcsönt a Kincstárnak. A most másolatban mellékeltő
kötelezvény 27.500 forintról szólt. Ezt az összeget a város hitelállományába vették föl. Mit is
tehettek volna mást. Visszafizetés helyett újabb kötelezvénnyel „gyarapodott” az iratok
száma. Ez már 30.000 forinttal növelte a hiányt, amit csak „idegen pénzekkel” lehetett
kiegyenlíteni.

1800-ban a magyar nemesi fölkelés f hadiszállása költözött a városba. 10.396 forint 26ő
2/8 krajcárt kitev költségeiket a magisztrátus kellett, hogy fedezze. Nagyságos Végh Péterő
f biztos 1800. október 24-én, tanácsülésen ígérte meg a visszafizetést. Hiába várták. Ismétő
hitellel pótolták a város kasszájából hiányzó pénzt.

A napóleoni háborúk csak nem akartak véget érni. 1805/6-ban a cs. kir. itáliai hadsereg
f hadiszállása települt be a falak közé. Ez az itt id zés el szörre 23.248 forint 7 krajcárbaő ő ő
került Sopronnak. Terményekre kellett. Ezt követte „szállásra és más szükségesekre” 7358
forint 56 és 4/8 krajcár. Mindkett nek visszafizetését most egy Boros nev királyi biztoső ű

266 Réhnusi forint = rénes, vagy magyar forint.
267 Budán, 1810. április 8-án.
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ígérvényének birtokában remélhették. A felsorolt öt tétel végösszege 98.503 forint 29 és 6/8
krajcár. Oeller Mátyás könyvel írta alá a kimutatást.ő

Most már lehetett kérni a 200.000 forintos hitelt. 1808. október 14-én indult útjára a
folyamodvány. A kedvez választ Bécs város katonai parancsnokságában 1808. október 27-énő
keltezett, 11494. sz. iratból tudhatták meg Sopronban.

„ Szentséges Császári és Királyi Apostoli Fenségének, a Legkegyelmesebb Urunknak a
nevében Sopron szabad királyi város tanácsával jóakaratúlag közöljük ezt: ennek a polgári
Magisztrátusnak 14-i alázatos és tartalmas kérése már a rendezés útján van, hogy ennek a
szabad királyi városnak a 200.000 forintos kölcsönügylete az állami alapítványi alapból
jóakarattal megoldható. A Legmagasabb Kincstár a maga részér l az el bbi alapnak addigő ő
is azonnal 150.000 forintot megel legez. Ezek ennek a városnak felszámítandók. Egyébként,ő
hogy ez a szabad királyi város az el leget a Legmagasabb Kincstárnak hogyan fizesseő
teljesen vissza, az meg lesz határozva, s ahhoz tartania kell magát. Bécs város katonai
parancsnokságában. Dátum: 1808. október hó 27-én.”268

Aláírói Somogyi János és az ifjabb gróf Nádasdy Mihály. A megbízás tényét Gerlicz
Mihály igazolta.

A város már 29-én válaszolt a 2891. sz. határozat értelmében. Fizet képességük szerintiő
folyamatos visszafizetéssel a legrövidebb id n belül rendezik a dolgokat.ő 269

Azért még megpróbákoztak egy olyan lehet séggel is, hogy a nemesi felkelésnek adottő
kölcsön visszafizetését az el bbiekt l függetlenül intézzék el:ő ő

„Végh Péter úr excellenciáját meg kell kérdezni, hogy a nemesi felkelés el leg-Ő ő
fizetésének ügyével megterhelhetjük-e. Sopron, a Tanácsülésben, 1808. október 31-én.”270

November 22-én keltezett és az egész vezet ségnek címzett, 26103. sz. leiratban közlikő
Budáról, hogy a 200.000 forintos kölcsön — ha részletekben is és minden nehézség ellenére
— most már tényleg jön, de nem egyenesen Sopronba. Az err l szóló iratokat Budárólő
átteszik Pozsonyba, a Harmincad Hivatalhoz. József nádor, Darvas Ferenc és Almásy Ferenc
aláírását látjuk az értesítés alatt.271

Megoldás: elküldik Pátzill József tanácsnokot Pozsonyba a papírokért.272

Hát igen. A bürokráciát meg kell mozgatni.

A kölcsönt a jelek szerint a város saját vagyontárgyainak helyreállítására fordították
(ebbe még belefért az er sen megrongált Szarvas vendégfogadó b vítése is). A királynakő ő
szóló jelentésekben és egyéb segélykér levelekben természetesen megemlékeznek aő
kárvallott polgárok és lakók nyomorúságáról, de nekik csak abból az összegb l osztanakő
segélyt, amely összeget a kegyes adományozóktól gy jtöttek, vagy kaptak (levonva a bécsi ésű
pozsonyi út költségeit, amint azt közöltem). A város úgy segített még a kárvallottakon, hogy
igyekezett számukra olcsóbb épít anyagot, valamint élelmiszert biztosítani. És maximálta aő
munkásoknak fizetend bért.ő

Láthatjuk a megfelel helyen, hogy a segély csak töredéke a kimutatott kárnak. Perszeő
még hiányoztak a városban azok a hitelintézetek, meg a biztosítók, amelyek a lakosságnak

268 SVLt. XXV. 1176. A. 11494. sz. irat: a Magyar Királyi Kancellária hivatalból küldi Bécsb l a királyő
nevében Sopronnak. Latin.

269 Ugyanott.
270 SVLt. XXV.1176.
271 SVLt. XXV.1176.
272 SVLt. XXV.1176. A 3356. sz. Tanácsi határozat. 1808. dec. 16.
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segíthettek volna. Idéztem Fabricius Andrást, aki az utóbbiak hiányát szóba is hozza. Neki
leégett (nem akkor) háza, közvetlenül tapasztalhatta, hogy bizony jó az a biztosítás. Miben
bízhattak még a polgárok és lakók? A jó termésben. A krónikaírók szerint ez legalább
„bejött”.
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BEÁZOTT FÖDÉM AKASZÁRNYÁBAN

Az eredetileg majorként létezett épületegyüttesb l azért alakítottak ki kaszárnyát a 18.ő
század közepén, hogy tehermentesítsék a lakosságot az ide vezényelt katonaság
elszállásolásától. Ám azért néha erre is szükség volt. Például éppen a t zvész utáni napokban.ű

A vértesezred már három évtizede lakta a lovassági kaszárnyát. Ezredes-
kvártélyházának tetejét a második t zvész lángjai égették. Hogy a ház mennyire károsodott?ű
40-50000 forintot emlegetnek a még hátralév helyreállítás költsége gyanánt.ő

„Az Albert herceg vértes ezredt lő 273

Sopron város érdemes tanácsának Sopron, 1808. július 29.
Azzal kapcsolatban, hogy a tisztelt városi magisztrátus felt n en késedelmeskedikű ő

megszüntetni az emberre, lóra fennálló veszélyt, amely a kaszárnyának már nyolcadik napja
történt leégéséb l ered és miután már annyiszor kellett él szóban eljárni a törzső ő
elhelyezésének megoldásában, ezért most már elvárható, hogy a tisztelt városi tanács
határozott álláspontot alakítson ki az egyre jobban elhatalmasodó veszedelemmel szemben. A
tárgyban el forduló szerencsétlenségek eseténő [akkor] mentesül az alól [a vád alól], hogy a
szükséges el vigyázatot elmulasztotta. Szemmel láthatóan leginkább az egyenruha-tároló vanő
veszélyben. A boltozat le fog szakadni azért, mert a fa összeköt k a falban még mindigő
izzanak, amint azt néhány napja már megállapították. Ahol egy gerendát, amely tüzet fogott,
le kellett vágni és ki kellett venni. És ezen kívül, ha tartós es lépne föl, a boltozat bed léseő ő
elkerülhetetlenül bekövetkezne. Ez által a Magasságos Kincstár egy figyelembe veend kárralő
szembesülne,274 amelynek a felel ssége joggal hárulna a tisztelt tanácsra. Éspedig annál iső
inkább, mert akkoriban, azonnal a t z után, a folyamodvány elkészült a megkívánhatóű
vizsgálatok elvégzése érdekében, hogy minden szerencsétlenséget ki lehessen kerülni. Ami
egyébként egy belátó rend rség célja kell, hogy legyen. A tisztelt tanács részér l azonbanő ő
erre nem ügyeltek. Még kevésbé arra, hogy az elszállásolásra állami pénzeket utaljanak ki.
Úgy véljük, azért, hogy e részben is minden kötelezettség alól mentesüljön, ha felel sségreő
vonásra kerülne sor, emlékeznie kellene az Érdemes Városi Tanácsnak a saját maga által
el adott elképzelésekre. Javasolták a fal lerombolását, hogy a beomlástól tartva a kincstáriő
tulajdont azonnal biztonságba lehessen helyezni, mégis hajlamosak voltak itt sem nem látni a
veszélyt, sem nem tartották szükségesnek, hogy ellene valamilyen biztonsági rendszabályokat
hozzanak. Ugyanerr l van szó a t zfalak és kémények fenyeget led lése kapcsán. Emberekő ű ő ő
és lovak, mert az elhelyezésükre vonatkozó rendelkezés még mindig késik, kénytelenek a
kaszárnyát belakni, állandó veszedelemben, hogy agyon lesznek ütve. Ez a szerencsétlenség, a
kötelez rend ri felügyelet elhanyagolása miatt kétségtelenül már megtörtént volna, ha az aő ő
fal, amely az iroda szobáját áttörte és mindent szétzúzott, nappal omlott volna össze, amikor
ott emberek jönnek-mennek. Éppúgy összed léssel fenyeget egy t zfal az ezredes istállójánálő ű
és a fenti a szobáknál, ami által, ha bekövetkezik, az el szoba, amelyet oly sok kockázattalő
megmentettek a kiégést l, szintén beomlana és a város épülete teljesen tönkremenne. Ezekt lő ő
a veszélyekt l függetlenül eddig sem az ezredesnek, sem a törzs tagjainak és az ezred és aő
hadbíróság levéltárának ideiglenes szállást nem biztosítottak, amelyre úgy gondolhattuk,
annál is inkább számíthatunk, lévén csupán a katonaság nyolc vészterhes napon át tartó
egyértelm , hatalmas er feszítésével sikerült a várost megmenteni a teljes leégést l. Mindenű ő ő
értelmes embernek be kell látnia, mihelyt a kaszárnyához közelít, hogy a kaszárnya lakói
nappal az életükkel játszanak, éjszakánként a szabadban alszanak. Ámde éppúgy muszáj
megbotránkoznia azon a ridegségen, amellyel a katonaságot kezelik, amikor látja, hogy a

273 SVLt. XVI. 29. A J. c.c.c.c.c.c. (333. old.)
274 AKincstár mint a város tulajdonában lév épület használója károsodhat az egyenruhák tönkremenetele miatt.ő
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Tisztelt Városi Tanács mily kevéssé jár a kedvében és a szükség legnagyobb fokán teljesített
segítséget nem viszonozza. Hogy egy füst alatt minden bizonytalanságtól megszabaduljunk és
az egyre veszélyesebbé váló helyzetet biztosítsuk, megkeressük a Tisztelt Városi Tanácsot,
hogy ma estig haladéktalan választ adjon, kész-e gyorsított elszállásolással az egyenruhákat,
a számszaki hivatalt és a hadbírósági iratokat alkalmas körülmények megteremtésével
ideiglenesen biztonságba helyezni? Ezen kívül, tekintettel az elkerülhetetlen felel sségre,ő
kénytelenek vagyunk a sürget veszélyr l a cs. k. hadparancsnokságot értesíteni. Közvetlenülő ő
ez után szükséges a Tisztelt Városi Tanács részér l azonnal egy bizottságot kiküldeni a jelzettő
fenyeget veszély kivizsgálására, az egyenruhák, és iratanyag, valamint a törzsnek szükségeső
szállás rendezésére. […] Kroyher ezredes”

A bizottság összeállt, s megállapította a helyreállításhoz szükséges anyagok listáját:
„Alulírottak az Érdemes Gazdasági Bizottság rendeletére szemrevételezték az ezredes-

kvártélyházat, amelynek tet zetét, a t z további terjedését megakadályozandó, lebontották.ő ű
És felmérték, hogy a helyreállítás milyen anyagokat kíván és mennyibe kerül. Tehát:
1. A 35 öles nagy szárnyhoz a ház bejáratától jobbra szükséges:□
14.000 fazsindely, amely Bécsb l ide 9 forintjávalő 126,—
140 darab zsindelyléc275 ugyanonnan 13 krajcárjával 30,20
20.000 zsindelyszög, közepes, 3 forintjával276 63,—
1400 közepes lécszög 1000 db 7 forint ¼ krajcár 10,09
2. A hátsó folyosótet höz 10 ölreő □
4000 zsindely 36,—
40 darab léc 8,—
6000 zsindelyszög 18,—
500 lécszög 3,37
16 db retesz, 2 öl hosszú 11,12
3. A ház bejáratától balra lév 25 öles szárnyraő □
10.000 zsindely 90,—
60 db léc 13,—
15.000 zsindelyszög 45,—
600 lécszög 4,51
6 db retesz, 3 öl hosszú, 42 krajcárjával 4,12
4. A nagy éléskamra lefedésére, 30 ölre□
1 db talpszelemen, 4 öl hosszú 4,—
3 db köt gerenda, 4 öl hosszú, 1 ölő 12,—
20 db retesz, darabja 4 öl, öle 57 krajcár 19,—
12.000 zsindely 108,—
18.000 zsindelyszög 54,—
120 db léc 26,—
1200 közepes lécszög 8,42
12 db „Anzügl” 3 öl hosszú, darabja 42 krajcár 8,24
200 db „xr” szög darabja 1½ krajcár 5.—
Lenolaj a szögek bekenésére 1,—
Ácsmester bére 1 ölre 3 forint□ 100,—
Segédmunkás bére 30 napszám à 39 krajcár 19,30

Összesen: 829,37
Sopron, 1808. augusztus 13. Rách Ferenc Xavér tanácsnok, Sailler Mátyás népszószóló,

Oeller Mátyás könyvel .”ő
Közben, augusztus 3-án a tanácsülésben ideiglenes érvény papírt adnak a vértesezredű

könyvel jének, aki irodájával és a kasszával nemes Horváth Zsigmond házába kerül. Kell aő
275 Hosszat sem itt, sem más iratokban nem adnak meg rá.
276 Nyilván 1000 db kerül ennyibe.
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„beutaló”, mert Tothsikovits József, a házmester, másképpen nem engedi be. A kérdést ezzel
csak pillanatnyilag oldották meg. Úgy látszik, hogy lélegzetvételnyi id höz jut a magisztrátuső
azzal, hogy a katonák hadgyakorlatra vonulnak.

Az elhelyezés kérdésköre ennek ellenére továbbra is foglalkoztat parancsnokságot,
várost, megyét és magasabb hivatalokat. Weydenfeld tábornagy feljegyzése a Magyar
Helytartótanácshoz rávilágít a nehézségekre:

„Feljegyzés. Az e hó 10-én kelt ottani feljegyzés szerint a Tisztelt Helytartóság szíves
tudomásul veszi, hogy a kincstár biztonsága, megkímélése és szolgálata érdekében jobb, ha az
Albert f hercegr l elnevezett vasas ezred Sopronban marad. Áttelepítése egy másik helyreő ő
nemcsak tetemes költségtöbblettel járna, amely a Kincstárat terhelné, hanem azért sem jó,
mert az ezredtörzs elhelyezésére a szolgálatra való tekintettel még egyedül a
legalkalmasabbnak látszó margitbányai állomáshellyel együtt sincs hely, amely olyan
t zbiztos lenne, ahova az ezred levéltárát, egyenruháit, felszerelését és raktárkészletét veszélyű
nélkül el lehetne helyezni. Ha az ezred kés bb nyilatkozik és írásban adja az elhelyezéséreő
vonatkozó tervét, akkor Sopron város tanácsa egyetért-e azzal, hogy az ezredtörzs Sopronban
maradjon, mert a nyugdíjba vonult Tóth rnagy úr a saját házát szabad elhatározásbólő
ingyen tiszti szállásnak engedné át.” […]

„Amint a Tisztelt Helytartóság a további másolt mellékletekb l szíves tudomásul veheti,ő
hogy Sopron vármegye is felmérte, hogy mivel a város képtelen rá, átvállalja az ezredtörzs
ellátását. Ilyen helyzetben az ezredtörzs elhelyezésének minden akadályát el lehet hárítani, s
az ember azzal hizeleg magának, hogy a Tisztelt Helytartóság ett l az indítványtól nemő
tagadja meg a hozzájárulását. Ezáltal megtisztel lesz ránk nézve, hogy az e hó 8-i becseső
levelük teljesedésbe megy. Buda, 1808. augusztus 14-én. A vezényl parancsnokő
távollétében.” Aláírás.

A helyreállítás addig, amíg bizonyos csapatösszevonások miatt a törzs távol van,
megtörténhetne:

„Az Albert herceg 3. sz. vértes-ezred gy jtésének eredménye 248 forint. Egyébként Tóthű
rnagy csak két hónapra engedte át a szállását, amely id határ szeptember végével lejár. Aő ő
csapat-összpontosítás befejezését figyelembe véve az ezredes-kvártélyház helyreállítása
megint késlekedhet, ha a közbens id ben nem foganatosítják a szükséges ráfordításokat aő ő
leégett épület lakhatóvá tételére, amely els sorban a tet nél szükséges, ez nem jár olyan sokő ő
nehézséggel.” Így figyelmeztet 1808. augusztus 20-án Sopronból Kroyher ezredes.

A vármegye Sopronban tartott kisgy lésénű 277 elhatározták, hogy Albert f herceg vasaső
regimentjét csak szeptember végéig tartják el. Addig el kell dönteni, hogy vissza tud-e
költözni a városba.

„Bizodalmam szerint való Nagy Jó Uram, Polgár Mester Úr!
Horváth Zsidányi, németül Siegerstorf nevezetü Helységben üressen lév Katonai Qvartierő
Ház, az idö s mellékeltt Jegyzésben meg nevezett alkalmatosságokból álló e folyó September
Honapnak 15dik Napján Licitatio által a T. N. Vármegyét l el adattatni rendeltetett,ő
egyszersmind hogy a’ Szabad ’s Királyi Sopron Városában is a szokott ki dobulás mellett
ennek elöre hozási ki hirdetését eszközöljem, nékem meg hagyatva lévén Uraságodat ezennel
hivatalossan meg kérem, hogy a’ jelentett Licitationak Terminusát elötte levö Heti Vásár
alkalmatosságával ki dobultatni és ki hirdetetni ne terheltessék.

A’ most múlt Augustus Hónapnak 31dik Napján tartatott Különös Gyülésben lett a’
Tekintetes Nemes Vármegyének Rendeléséböl a’ Nemes Királyi Szabad Sopron Város
Tanátsának maga alkalmaztatása végett Uraságodnak tudtára adnom kelletik, hogy a’
Megyénkbe helyheztetett Feö Herczeg Albert Vasas Ezeredbeli Stábnak szükséges ki tartását
mellyet a’ szenvedett Tüzi veszedelemre nézvést a’ Tekintetes Nemes Vármegye egy ideiglen

277 SVLt. XVI. 29. A. J. d. d. d. d.(209—210. old.)
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által vett, tsak a’ most folyó September Hónapnak végéig viselni fogja a’ N. Vármegyénk:
annakutánna pedig ugymint October Hónapnak els Napjától fogja a’ Szabad Királyi Sopronő
Városa ugymint annak elötte megtartását az emlétett Katonai Nemes Stábnak szolgáltatni a
maga Kötelességének vegye. Melly hivatalos kérésem és Tiszti Jelentésem mellett barátságos
Jóvoltában ajánlott ill Tisztelettel állandóssan vagyok Fenn tiszteltt Uraságodnakő
Hivatalból köteles szolgája Dallos György Fe Biró Szent György 2ő a Septemb 1808.”

Érzékletesen írja le 1808. szeptember 20-án Reichenhaller városi biztos, hogy ez az
állapot mit jelent a hétköznapokban:278

„Alulírott el ször is kéri kiutalni a Répceszemerén lév hadtáphoz szóló háromnaposő ő
kiküldetés napidíját, amely a mostani id khöz mért legyen, vagy azonban a ténylegeső
költségeinek megtérítését, amelyek 8 forint 50 krajcárt tesznek ki. Ez után — másodjára —
tisztelettel kell, hogy jelentse, hogy az ezredes-kvártélyház elüls részének ideiglenes tetején aő
tegnapi es egy cseppje sem szivárgott át. Mégis a kaszárnya többi része annyiraő
átnedvesedett, hogy még az rség egy részét is be kellett kvártélyoznom A víg paraszthoz c.ő
vendégfogadóba. Mert ha csak egy csepp is cseppen a mennyezetr l a zubbonyukra, egyő
pecsét vagy folt keletkezik rajta, egyáltalán — senki sem akar és nem tud többé a kaszár-
nyában maradni, különösen nem a föls szobákban. Umha, a szállásmester, a kis irodával kiő
van telepítve, mert az ezred összes aktája átázott, de hogy hova a csudába költözzön, azt én
magam sem tudom, mert azon nyomban— ahogyan kívánta — nem voltam képes szállást
kijelölni neki. Bár Schisswald szállásmestert [élelmezési altisztet?], aki munkája eredményét
összecsomagolta, hogy azt a lecsöpög es vízt l megvédje, és kért engem, hogy addig is,ő ő ő
amíg az Érdemes Tanácstól engedélyt nem kapok kvártély kijelölésére, szerezzek neki
valamilyen helyet, ahol családjával együtt legalább éjjelre szárazon aludhat, tegnap egy
éjszakára be tudtam utalni a Rózsa-vendégfogadóba. A következ knek muszáj kvártélytő
biztosítani: Jarmmer úrnak, a hadbírónak, a hadsegédnek, a tábori lelkésznek (aki egyébként
maradhat a domonkos pátereknél), a porkoláboknak, a karmesternek, három trombitásnak, az
„Estandar-führer”-nek és az ezekhez tartozó rségnek, mert amíg ezek a kaszárnyában nemő
jutnak födél alá, addig nem tudnak helytállni.”

A fentieket tudomásul veszik. A vendégszobák költségeit az adóhivatal fizeti ki a foga-
dósoknak.

Amunka, ha nehezen és lassan is, de megindult.

Reichenhaller városi biztos 1808. október 14-én több tárgyban is jelent a tanácsnak.279

„Jarmmer úr, aki szintén a kaszárnyában lakik, szükségtet t követelt t lem a szobájaő ő
fölé. Miután azonban ma beszéltem Eferl280 mesterrel. aki kézfogással és szóban biztosított
engem, hogy holnaptól számított nyolc nap alatt, vagyis 22-éig eljut az új tet szék e fölé aő
szoba fölé, így az a véleményem, hogy teljesen fölösleges a követelt szükségtet .”ő

Másik ügy a kaszárnyával kapcsolatban:
„Von Siegenthall vezér rnagy a t zvészkor ablak és ajtó befalazására Eötvöső ű

f bérl t l kölcsönkért 400 téglát, amelyekért Eötvös 7 forint 12 krajcárt kért, de aő ő ő
vezér rnagy odaajándékozta a domonkosoknak és ezek már nincsenek mind meg, ezértő
kérdem tisztelettel, hogy ezeket a téglákat természetben, vagy pénzzel kell kifizetni, avagy a
fent nevezett tábornok úr a sajátjából fizesse-e a f bérl nek.”ő ő

Ismét más:

278 SVLt. XVI. 29. J. u. u. u. u. a 254—255. old. Commissariatische Relation! Ddo 20. Sept. 808.
279 SVLt. XVI. 29. A. J. o.o.o.o.o. (A szélén:) Hauptsächlich die Kasernen Rep. Betrefflich. (F leg aő

kaszárnya helyreállítását érinti.) Mellesleg Albert herceg tulajdonában volt a Szent György utca 17. sz.
ház 1798-ban. 1802-ben azonban eladta. Lásd T2.

280 Eferl = Oeferl bécsi ácsmester, lásd a 328. lábjegyzetet (a 82. old.-on).
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„Abban is veszem a fáradságot, hogy tisztelettel kérjem az Érdemes Tanácsot, szólítsa
föl a három téglavet bérl jét, hogy nekem, készpénz fizetése ellenében, a jöv hétig 19.000ő ő ő
téglát szolgáltasson ki. Ha azonban ez addig nehezen lenne teljesíthet , úgy kérem, eközbenő
— nehogy azzal a kaszárnya-építkezés halasztást szenvedjen —, természetbeni visszatérítés
ellenében, 6000 téglát kaphassak a városmajorból.”

A tanács határozata a 2749. számon:
„Az els ponthoz. A tanács a városi biztos úr véleményével egyetért. A másodikő

ponthoz. A tanács a jelzett téglák kifizetésébe nem megy bele. A harmadik ponthoz. A
téglavet k bérl i és tulajdonosai ma összehivattak és a következ ket róttuk ki rájuk: Fábryő ő ő
Samu úr 5000 db, Graf Pál úr 10.000 db, Hochholzer Gottfrid úr 5000 db falazótéglát
szolgáltasson ki a város részére. Az ezúttal innen távolmaradt Hasenauer Mártont és Czákly
Mihályt ugyanezért idézzük be a legközelebbi tanácsülésre. Az 1808. október 14-i
tanácsülésben.”281

Fleischhacker János Zsigmond alkamarás javasolja már 1808. szept. 4-én, hogy a
téglavet k tulajdonosai és bérl i ahhoz tartsák magukat, hogy minden téglaégetésb lő ő ő
bizonyos mennyiséget a városnak engedjenek át. A javaslatot elfogadják szept. 5.282

281 A téglavet kre vö. Horváth Zoltán i. m. a 297. lábjegyzetben.ő
282 SVLt. XVI. 29. A. J r. r. r. 177. old. Egy másik intézkedést lásd el bb is.ő
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HOGYANTOVÁBB?

RENDELETEK A LÁNGOK ELLEN

Egy hatóság mit tehet a közönség szerteágazó érdekeinek, sajátságos elképzeléseinek,
különböz m veltségi fokából ered reakcióinak szerinte helyes irányba terelésére?ő ű ő
Hirdetményeket fogalmaz, s igyekszik azokat úgy eljuttatni a város lakóihoz, hogy azok ne
csak meghallják, ne csak megértsék, hanem el- és megfogadják a tartalmukat. Röviden: a
tanácsosok kifundálják a szöveget, az írnokok leírják, Hannaweck, a dobos kezébe veszi és
körbejárja vele a várost. Hangos dobszóval cs díti össze hallgatóságát, s felolvassa nekik aző
aktuális tudnivalót. Majd, amit kell, kifüggeszti a kapukra. pontosan tudja, hogyan, mi márŐ
csak találgathatunk. Ami hirdetni való ránk maradt, abból lássunk néhányat:

„Közlemény a dobos részére és a küls városkapukraő 283

Ezennel közhírré tétetik: hogy miután a földek terményét oda, ahol a t z volt,ű
beszállítani igen veszélyes, további rendelkezésig senki se vágjon neki annak, hogy a
terményeket a leégett házakba beszállítsa. Sokkal inkább azzal foglalkozzon mindenki, hogy a
terményt a szántóföldön gy jtse össze, hogy azt ott lehessen kicsépelni.”ű

Egy következ hallani- és olvasnivaló:ő
„Közlemény284 a Bécsi kapuhoz és a dobosnak a t zvésszel kapcsolatban.ű
Ezennel közhírré tétetik mindenkinek, akit illet: aki a tüzifáját kivitte a Bécsi kapu elé,

és ott felhalmozta, hogy biztonságban legyen, a fennálló t zveszély miatt, amely kiterjedhet aű
városra, elkobzás terhe alatt három napon belül kisebb mennyiségekben megint a házába
viheti. Ha azonban ez nagyobb mennyiségb l áll, a várostól messze vitesse el és ott rakassaő
föl. Sopron, 1807. augusztus 3-án.” [Nyilván az 1808-as évszám a helyes.]285

Nagyobb nyomaték kedvéért a megye se maradhat tétlen:
Kivonyás286Az 1808dik esztend ben Sz. Jakab Havának 25dik napjánő 287 ezen T. N.

Sopron Vármegyének tartatott Kiss-Gyülésének Jegyz könyvébülő
2szor288 Minthogy a Tüzi-Veszedelem alkalmatosságával tapasztaltatott, hogy több Házokban
a szükségen fellül számossabban öszve rakott Épületre, és tüzre való fa az Égés tovább való
terjedésének gátolását nem tsak nehezétette, sött több Helyeken lehetetlenné tette; arra nézve
a N[eme]s Városnak meg hagyatik, hogy azonnal egy Deputatiót rendeljen, aki Házrul Házra
járván, okos meg birálása szerint, a Lakosoknak mindennapi szükségek; s környülállásaikhoz
mérsékelvén, a szükségen fellül való mint Épületre, mint pedig Tüzre való fát részszerint a
N[eme]s Városnak fa depositoriumjába, részerint pedig más a Városon Kívül lév alkalmatoső
Helyekre hordattatassa.
Ki adatott Felsö Büki Nagy Péter a T. N. Sopron Vármegye hites all Jegyz je általő
Ne[me]s Sz. Kir Sopron Városának.

Az óvatosság továbbra sem árt:

283 SVLt. XVI. 29. A. J. p.
284 Exp. …3. August 808. SVLt. XVI. 29. A J. .ỹ
285 SVLt. XVI. 29. A J. .ỹ
286 SVLt. XVI. 29. A J. r.
287 Július 25-én.
288 A jegyz könyvb l csak a várost érdekl 2. pontot másolták le, s küldték el a magisztrátusnak.ő ő ő
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„Közlemény a kémények és a t zoltóeszközök szemrevétele ügyében a dobos részére, hogyű
továbbítsa az El kapuba, a Balfi, a Lénárd, a Pócsi és az Újteleki kapuhoz.ő 289

Miheztartás végett ezennel kihirdettetik: bárki, aki miel tt a leégett házakban aő
tet széket felállítaná és a házat befedné, büntetés terhe mellett vizsgáltassa meg a kéményekető
tapasztalt k m vessel, hozassa biztonságos állapotba és jól vakoltassa be, hogy jövend tüziő ű ő
veszedelem ellen védve legyen. És éppen úgy minden leégett házban az esetleg még ott
található t zoltó szerszámokat keresse meg és készítse el avégett, hogy az ilyeneket onnanű ő
elszállítani és meg rzési helyükre összehordani lehessen.ő
Sopron, 1808. július 30.”

A hirdetmények azonban már nem elégségesek. Bizottság felállítása szükséges:
„Miután köztudott és magában ebben a hivatalban ismételten tegnap és ma szerzett

szomorú tapasztalatok meger sítik, hogy a t zvészek után, különösen az olyan retteneteső ű
t zvészek után, mint amilyenek sajnos most, ez év július 19-, 22- és 24-én ebben a városbanű
voltak, itt és ott rejtetten t zfészkek maradtak, amelyekű […] az omladék alatt tovább izzanak,
ennek következményeként azonban nyílt lánggal fellobbanhatnak; ezért van az, hogy a város
és a polgárság érdekében a hasonló szomorú eseményeket megel zend , kiváltképp ezenő ő
okból császári és királyi fensége kinevezte királyi vizsgálóbiztosnak Eötvös Ferenc királyiő
tanácsost, els alispánt egy különleges biztonsági bizottmány élére, s ennek a részére aző
alábbi végrehajtási utasítást szövegezte meg:

A biztonsági bizottmány.
Biztonsági biztosul kineveztettek az els fertályba: Pátzill József, Finck József éső

Kremszner Mihály urak; a második és harmadik fertályba Spiess Antalig az Ikvahídnál:
Wagner Ferenc, Gerometta Péter, Besserer Vilmos urak, Reischer úr, fertálymester, és Polonyi
Dániel úr, fertálymester; a negyedik fertályba Fabricius András, Mumb Ferenc, Grundner
Tamás, Putz L rinc urak, Foky Benedek úr, fertálymester.ő

Az utasítás tartalma a következ :ő
El ször: ennek a bizottmánynak házról-házra a helyszínen alaposan meg kell vizsgálnia,ő
hogy minden „Lerand” kívül és belül egészen el van-e oltva, hogy azokban a falakban vagy a
romok alatt semmi sem bújik meg, ami parázslik, annak ellenére, hogy újra betemették és
csákánnyal átkutatták, ami lángra lobbanhat és új tüzet gerjeszthet. És ha valami ilyesmi
el fordulna azonnal megtegye az oltási el készületeket és a háztulajdonosokat arraő ő
késztesse, hogy minden további veszélyforrást távolítsanak el.
Másodszor: ennek a bizottmánynak feladata, hogy vizsgálja át a kéményeket a leégett
házakban, azért, hogy megóvják azokat egy eljövend tüziveszedelemt l, amíg s miel tt aő ő ő
fedélszéket felállítanák és a tet t befednék, a kéményeket a falon át vizsgálják meg,ő
biztonságosan jó állapotba helyezzék és alaposan vakoltassák be.
Harmadszor: senki sincs feljogosítva arra, hogy felállítsa a fedélszéket, még kevésbé arra,
hogy léceztesse és befedesse, miel tt még a fentnevezett civil biztosoktól (akik mellé id nkéntő ő
katonai segítséget adnak) írásbeli engedélyt kap, hogy háza már meg van tisztítva a t z-ű
veszélyes szemétt l és tehát a ház mindent l, ami t zveszélyes, meghúzódik vagy rejtveő ő ű
maradt (amit egyáltalán emberileg észrevenni lehet) meg van szabadítva és a kémények is a
fenti módon biztosan jó állapotba legyenek helyezve, és ennélfogva most már szabadjon
befednie a házát.
Negyedszer: miként eleit l fogva tiltva volt, a bizottmány minden teketória nélkül nem engedi,ő
hogy bárki akármilyen épületet, legyen az lakás, istálló, vagy pajta, szalmával, vagy náddal
fedessen be.
5. pont. Az is megszervezend , hogy a házak padlásán kádakban és más edényekben tartalék-ő
vizet mindig készenlétben kell tartani.
Sopron, 1808. augusztus 1.

289 Exped. Die 30. Julii 1808. SVLt.. XVI. 29. A J f.
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Utasítás a Közbiztonsági Bizottmánynak.”290

Most már neki kell látni az újjáépítésnek!

ÚJJÁÉPÍTÉS NEHÉZSÉGEKKEL

A város tanácsának és választott községének nem csak saját tulajdonában lév épületeitő
kellett rendbehozni, és támogatni a lakosságot az újjáépítésben, hanem a legalapvet bbő
élelmiszernek, a lisztnek az el teremtésében is törnie kellett a fejét. A rendkívül száraz nyárő
napsütése felperzselte a terményt és fenékig apasztotta a malmok csatornáinak vizét. Ráadásul
az éhes szájak száma is növekedett (az épít munkásokkal).ő

Az els hetekben az építkezések foglalták el a kitüntet helyet. Szeptember hatodikánakő ő
kellett elérkeznie, hogy a Tanács jelentést készítsen a vármegye peres ügyekben illetékes
nemesi f bírájának, Dallos Györgynek Sarródra.ő

„Jelentenünk kell:291 a helybeli és a környez helységekbeli malmok gabona rlésétő ő
gyakorlatilag lehetetlenné teszi ennek a nyárnak a rendkívüli szárazsága és a víz tökéletes
hiánya. Süt iparosokő [pistores], molnárok [molitores] és mások, akik kenyér eladásához
rölnekő [pinsentes], állami kenyérre szorulnak. El bb említett süt iparosok és molnárok,ő ő
akik attól függ en, hogy mennyit kapnak a közösb l, növelik, vagy csökkentik az rléső ő ő
hatékonyságát. Ezt a városkapitány határozza meg. Ami azt illeti, eddig egyetlen a maga
nemében, hogy a gabona rlésével el állítandó lisztre most már igényt tart az itteniő ő
népességhez csatlakozott 1000 idegenbeli munkás is. [És akkor még a] Németújfalu, vulgó
Neudörfl292 község melletti molnár a malom vizének teljes mennyiségét az rlést l elvezeti éső ő
malmát vasszerkezet malommá, vulgó f részmalommáű ű [Sägemühle] alakítja. Ennek a
lisztnek a hiánya ugyanazon süt iparosok és molnárok részére szükségszer enő ű
következményekkel jár. Nehogy ezért ez a népesség kenyér és liszt nélkül dolgozzék,
mindenekel tt a szerencsétlen körülmények miatt. Abból csak még nagyobb baj származikő
annál, ami a közösséget [amúgyis] sújtja.” Akár rekvirálással is rá kell szorítani a
németújfalui molnárt arra, hogy továbbra is röljön Sopronnak.ő

A f bíró szeptember 10-én válaszol. A tanácsi iratot azonnal továbbította Lajtaújfaluő
városába (Neudorfl)293. A molnár ugyanis az ottani földbirtoktól bérli a malmot. A f bíróő
meghagyta nekik, hogy a learatott gabonát a Lajta folyón közvetlenül ebbe a malomba
szállítsák. (Úgy látszik, ott még volt víz.) Ha további panaszuk lenne, szóljanak, személyesen
fog intézkedni. Aminthogy a katonaságnak szükséges gabona ügyében is, amelyr l a városiő
irat nem tesz említést. Ennek a magyarázata: szeptember végéig a vármegye vállalta az
élelmezésüket.294

290 SVLt. XVI. 29. A J. m.
291 SVLt. XVI. 29. A J. c.c.c.c. 207—208. old. Latin.
292 Itt valami zavar van, mert Neudörfl v. Neudörfel (an der Leitha) = Lajtaszentmiklós, lásd Lelkes i. m. Ez

viszont városnak (oppidum) min sült. Ugyan Sopron megyéhez tartozott., de már a szélén, Bécsújhelyt lő ő
egy ugrásnyira. Lásd Heged s Nepomuk János: Sopron vármegye, 1783. c. mappáját.ű

293 Lelkes i. m.szerint Lajtaújfalu Neufeld an der Leitha. Heged s térképén Neifeld Ebenfurttal átellenben,ű
Lajta-szentmiklóstól északkeletre van és valóban város. Németújfalu viszont Somogyban található, Lelkes
i. m. szerint.

294 SVLt.. XVI. 29. A J. b.b.b.b. 204—205. old. Latin.

70



Hogyan tovább?

Nagyjából megállapítható, hogy a 18—19. század fordulóján Sopron külvárosának
házait milyen anyagokból húzták fel és mivel fedték le. Thirring szerint túlnyomó részben
téglából és k b l. Akadt a környéken k - és homokbánya, mészéget , m ködtek téglavet k.ő ő ő ő ű ő
Födémekhez és tet székekhez való épületfát — a leromlott állapotú erd k miatt —ő ő
máshonnan kellett hozatni. A Balfi, a Halász, a Pócsi stb utcák házait akkor még javarészt
szalmával, vagy inkább fert i náddal fedték le. Elterjedt volt a fazsindely alkalmazása is.ő
Ezek, a fa melléképületek és a felhalmozott termény, illetve tüzel „biztosították” a Vöröső
Kakas mindennapi táplálékát.

Szalmatet ként valószín leg a rozsszalmát használták. 1,20—1,80 m hosszú,ő ű
egyenesszárú kévéi, az úgynevezett zsúpok. A nád kévéi kb. 5 kg súlyúak. 1 m² lefedéshez 5-
6 kéve elegend — olvasható egy építési zsebkönyvben.ő 295 A fazsindely szokásos hossza 47
cm, szélessége 7 cm. 1 m² kett s fedéshez kereken 100 db kell.ő

Szabálytalan kövekb l emelt termésk falhoz mő ő ³-enként 1,30 m³ k és 400 liter habarcső
szükséges. Köbméterenként kerek 4 óra k m vesmunka, fél óra állványozómunka és 4 óraő ű
napszámosmunka kell.

A téglák méretére nézve Horváth Zoltán közlése, ha kés bbi is, de talán irányadó. 1827-ő
beli el írás szerint egy falazótégla 11 x 5,5 x 22/4 coll (tehát 29 x 14,5 x 6,6 cmő 296) három
évvel kés bb már kissé más.ő 297 1 m³ téglafal felhúzásához (mészhabarccsal) 5 óra
k m vesmunka, 1 óra állványozómunka, 5,5 óra segédmunka szükségeltetik. 1 mő ű ³ kéményfal
elkészítéséhez, vakolással együtt átlag 10 óra k m vesmunka kell, állványozó 4 óra,ő ű
segédmunka pedig 16 óra. (1797-ben 1000 db tégla 6,30, de 1802-ben is csak 7 forint298)
1830-ban panaszkodnak, hogy 1808-ban, a nagy t zvész idején kevesebbért és elegendű ő
mennyiségben lehetett kapni téglát.299

Fehérmészhabarcsban 1 m³ homokhoz 0,25 m³ meszet számítottak 1938-ban. Mészoltás
100 mázsa mészre 40 napszámosóra, közönséges habarcs keverésére m³-enként 2
napszámosóra kell. (1793-ban 1 mér égetett mész ára 30 krajcár a helyi éget b l.ő ő ő 300)

Kétféle födém jöhet szóba: a téglaboltozat és a fagerendára szegezett deszkapalló (az ún.
pórfödém). A pince fölötti dongaboltozat m²-e 1,3 óra a k m vesnek, 0,7 óra az ácsnakő ű
állványozással, 2 óra a napszámosnak. A fafödémre m²-ként az ács 1,2 órát, segédmunkása
0,4 órát fordít. A pórfödém 3,5—4,5 m széles szobákra került (az alább ismertetend Balfi u.ő
14. földszintes udvari szárnya ilyen). A 16—22 cm széles, max. 40 cm magas gerendákat 60
—90 cm távolságra osztották ki, legalább 15 cm felfekvéssel. Rájuk terheltek derékszögben a
30—40 cm széles, 2,5—3,5 cm vastag deszkák. Vagy szorosan egymás mellett, vagy
lapolással (azaz a ritkásan rakott deszkákon nyugvó újabb deszkák takarták el a közöket). A
deszkákra rendszerint agyagréteget hordtak fel.

Ajtó- és ablaktokok elhelyezése k m vesnek 2 óra, hozzá a napszámosának 3 óra.ő ű
Falbontásra csak nagyon körülbelüli értéket találtam (18 cm-s téglafalra): a

k m vesnek 0.5 órára, napszámosának 1 órára van szüksége. Bizonyára szélesebb (és vegyeső ű
falazatú, tehát minimum 50 cm-es) falakat kellett elbontani.

Tet szék általában a köt gerendás, talpszelemenes. 1 mő ő ² alapterületre vetítve kb. 0,07
m³ szerkezeti fa kell. Lécezés 1 m² alapterületre számolva kb. 10 fm léc, 0,30 kg szög és
vaskapocs. Egyszer nyeregtet 1 mű ő ²-ére (tet leszabás és felállítás, majd lécezés) két ács éső

295 Dr. ing. Möller Károly (szerk.): Építési zsebkönyv. Bp., 1938, 2 köt.
296 1 bécsi hüvelyk (zoll, coll) = 2,634 cm.
297 SVLt. V. 7455-b l idéz Horváth Zoltán: Sopron szabad királyi város téglaéget je (1830—1893). In:ő ő

Környei Attila—G. Szende Katalin (szerk.): Tanulmányok Csatkai Endre emlékére, 279—302. old.
298 Nyitray i. m. 272. old., ill. 275. old.
299 Horváth Zoltán i. m. 280. old.
300 Nyitray i. m. 271. old.
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egy segédmunkás kerek 2 óra munkaidejére van szükség.301 Tet szék metszetét láthatunk aő
XV.és a XVIII. Táblán is.

Talán érdemes a károsodott házak közül legalább egyet kiválasztani, s azon bemutatni a
fenti adatok segítségével, mit jelenthetett a falak bontása és a ház újjáépítése. A Balfi utca 14.
sz. részház azért érdekes, mert egyik tulajdonosa azzal kapott végs soron több segélyt (aő
pótlást augusztus 11-én), mert házrészéb l csak a puszta falak maradtak meg. Azokat is —ő
állítólag — le kellett bontani.

A házról a Sopron és környéke m emlékei c. könyvben a következ leírást találjuk:ű ő 302

„… Zártsorú, körülépített udvarú, földszintes barokk lakóház…. A XVIII. század
második felében épült. …Háromtengelyes homlokzatát ereszpárkány zárja le. Kapu a
harmadik tengelyben: egy toszkán fejezet és egy gyámköves pilléren záróköves kosárív. Azű
ablakok középen ívben felhúzott szemöldökpárkánnyal, alatta kagyló és indadísz. … Az udvari
oldalak szabálytalanok, részben egyemeletesek.” A könyv 288. képén jól látszik a 12. sz. ház
leírásában szerepl emeleti hármas ablak, A 16. szám kapuboltozatának zárókövén a maiő
fénykép is mutatja az IMGR bet ket. Csatkai szerint Georg Roráczot rejti a két utolsó bet .ű ű 303

A szomszéd házak azonosítása azért szükséges, mert az idézett leírással szemben a
könyvbeli fénykép és a mai felvétel egyaránt a kaputól jobbra négytengelyes, dísztelen,
alápincézett, emeletes részt mutat. Ez pedig ide kell, hogy tartozzék, ha igaz Heimler adata:
20 m ennek a háznak az utcai homlokzati hossza. Nála olvasható: „fsz. u. r. I.” A rövidítésnek
a könyvben nincs egyértelm feloldása (az u bet jelentheti az utcát és az udvart egyaránt).ű ű
Heimler további adatai: legnagyobb—legkisebb telekmélység 39—36 m, beépített terület és
udvar: 218 öl,□ 304 lakások száma 13, szobáké 16. Fürd szoba és gáz még 1935-ben sincs, deő
van kút.

Megnézve a helyszínt, a bejárattól jobbra lév alápincézett rész végig emeletes, ahováő
küls falépcs vezet. Ma már semmi sem emlékeztet a pékségre és a két m helyre. (Hacsakő ő ű
nem a péké volt az a nagyobb keresztmetszet kémény, amely az emeletes rész középtájánű
magasodik a nyeregtet fölé.) Az ott lakók a t zr l sem tudtak. Egy nemrég meghaltő ű ő
öregember (ma üres lakása az emeletes rész földszintjének végében volt) állítólag foglalkozott
a múlttal, irogatott is, de senki és semmi sem maradt utána. A repedez , hulló vakolatú ház —ő
a lakók szerint — megérett a lebontásra, de m emlék. Az udvar régebben folytatódott, s tű ő
keresztben le volt zárva épületekkel (sufnikkal?), de ezeket elbontották. Ma kert,
gyümölcsfákkal. A háttérben a t zoltóság és a Szent György-templom tornya.ű

Thirringnél a t zvész el tt és után is Wallenstein Henrik ács a szomszédos, 16. számúű ő
ház akkori egyetlen tulajdonosa.305 Kézenfekv lenne, hogy Polónyi fertálymester szólt neki,ő
ha végzett a saját házán, jöjjön át hozzájuk. Csakhogy a mester kapós. Szeptember 4-én
aláírásával bizonyítja, hogy el z leg a városi kutak ácsszerkezetét javította, ugyanennek aő ő
hónapnak 19. napján megbízást kapott a Balfi utca végében lév (marha)pásztorház (59. sz.,ő
80 öl, 288 m□ ²) leégett tet zetének helyreállítására. 440 forintot fizettek érte 24-én.ő 306 A

301 Az el bbi adatokat Möller i. m.-b l vettem, feltételezve, hogy irányadóként az 1938-as átlagos adatokő ő
megfelelnek. Szakál Ern szerint a mai k faragók eszközei és fogásai nem igen különböztek antikő ő
seikéit l. Ilyen alapon állíthatom, hogy még sokan dolgoztak a hagyományos anyagokkal, s a kézzelő ő
való munka sem szorult annyira háttérbe a zsebkönyv írásakor.

302 Csatkai Endre—Dercsényi Dezs i. m., 339. old.ő
303 T1: 1784/85-ben Rorácz György csizmadia a 14. sz. ház társtulajdonosa! (42. old.) Az öt lakás (19 lakó)

rajta kívül Tschurl Pál fehérpék, ifj. Krausz Kristóf, Amtmann György és Richter Zsuzsánna nevén van.
304 1 négyszögöl = 3,22 m².
305 T2: 1798-ban és 1810-ben. Rorácz a 16. sz. házban sem el bb, sem kés bb nem szerepel!ő ő
306 Napi 12 óra munkát számítva ez a négy teljes napra 48 óra. A 288 m² területen óránként 6 m²-t haladtak el re.ő
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fentiekb l következik, hogy az újjáépítésre leghamarabb az augusztus 11. utáni sz k kétő ű
hétben kerülhetett sor. Miért augusztus 11? Mert akkor tanúsítja a hatóság, hogy Hackl
házrészének csak a puszta falai állnak. (Augusztus elsején amúgy is még hirdetmény tiltja az
önhatalmú fedélszék-építést.) Szeptember 2-án pedig már a károsult segítség, Hackl
asztalosmester féligkész munkájának kifizetésér l intézkednek. Sörházbeli és városmajoriő
ablakok és ajtók kerültek ki a keze alól. Nyilván a már ismét használható m helyében kezdteű
a munkát:307

„Jelentés. Alulírott, Sailler Mátyás népszószólóval együtt, a Nemes Tanácsmegbízása alapján
megegyezett Hagge [Hackl, Hacke, Hakh, Hacky] asztalosmesterrel a most legszükségesebb

munkákról a helybeli sörházban, amelyek félig már készen vannak, úgymint
két ablaktok két szárnnyal 12,—
két nagy ablaktok négy ablakszárnnyal 18,—
egy ablaktok két ablakszárnnyal 7,—
egy ablaktok két ablakszárnnyal a folyosón 4,—
egy ablaktok két ablakszárnnyal a nagyszobában 3,—
egy felülvilágító 2,—

Összesen 45,—308

A Városmajorban Dusarnál, a sörház bérl jénélő
egy kett s ajtó a présházon, ajtótokkal és kapufávalő 24,—
egy új ablaktok négy szárnnyal 8,—

A Pócsi kapunál a leégett rbódé tetejének helyre-ő
állításában Hasenauer mesterrel állapodtunk meg
Besserer úr jelenlétében 80,—

A Balfi kapunál lev muskétás-kamarábanő
hasonlóképpen állapodtunk meg és a fentiek
már elkészültek 30,—
Ami a Tanács elé lesz terjesztve ratifikáció céljából.

Sopron, 1808. szeptember 2. Rách Ferenc Xavér tanácsnok s. k.309”

Nyolc ablaktok elkészítése ablakszárnyakkal, egy felülvilágító és egy ajtótok
szárnyakkal volt Hackl (Hacky) mester feladata. Ez a 78 forintos munka tehát már szeptember
2-án félig készen állt a m helyében. 1808. szeptember 4-én jelentik, hogy a Városi sörházű
nyolc nagyobb és kisebb ablakkeretét és szárnyait Schäffer János lakatosmester 17.30-ért
elkészítette, a megmaradt vasanyag felhasználásával. (Nyilván a vasalatukat kell érteni
ezalatt.) Horváth József üvegesmester pedig ezeket és más betört ablakokat beüvegezte. Ez
bizony 49.52 forintba került. Összes kiadás 67.22 forint. Ráth Xavér Ferenc és Sailler Mátyás
írta alá.310

Az látszik, hogy Hackynak kedveztek. Hiszen bajos elképzelni, hogy a péknek nem lett
volna szüksége valamennyi segélyre. Az Ikvahíd fel l sistergett-lobogott rá a vész. Föltehet ,ő ő
hogy Tschurl péké volt az alápincézett rész, a maga 104 négyszögölnyi (374,4 m²)

2 ácsnak és 1 segédmunkásnak 1 m² elkésztéséhez Möller szerint 2 óra kell, A 6 m²-hez 12 ács és
6 segédmunkás kellett volna. Még fordítva is valószín tlen. Támpont a kaszárnya aug. 13-i lefedésénekű
számlája. 100 öl (360 m□ ²) terület, anyagával együtt 840 forintba került. A vállalkozón kívüli még egy
ácsnak ölenként 3 forintjával 100 forintot számítottak fel (ez 33 öl a 100-ból), 1 segédmunkás napszáma□
39 krajcár, 30 napszám kellett, kerek 20 forintot fizettek érte. (Tet fed nincs külön számolva.) Aő ő
felszólítás július 29., a számla aug. 13. Ez max. 12 munkanap, vegyük tíznek, hiszen az anyagot is oda
kellett szállítani. Tehát két ács és 3 segédmunkás 10 nap alatt 100 öl területet fedett be.□

307 Egy átlagos faablak elkészítése, tokkal és szárnyakkal együtt, egy mesternek kb. 14 óra munka.
308 Hibás. Összeadva 46.
309 SVLt.. XVI. 29. A J. m.m.m.,165. old.
310 SVLt. XVI. 29. A J. q. q. q., 175. old.:
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területével.311 (Még azt is elképzelhetjük, hogy azért dísztelen ez a rész, mert sebtében újra
kellett falazni, legalább az elejét.)

A kaputól balra lev , el l és a végén lekontyolt félnyeregtet s, kerek 7 m széles és 39ő ő ő
m hosszú szárnyon és talán az udvart lezáró, mára már lebontott melléképületeken osztoztak
hárman. Hackl (Hakl, Hacke, Hagge, Hacky) Dániel asztalosnak területe 42 öl□ 312 (151,2 m²).
rajta kívül még egy Hackl, de József is résztulajdonos. Foglalkozása szögkovács. Ezt 24
ölön (86,4 m□ ²) m veli. Közbül található a sorban Polónyi Dániel, a fertálymester a maga 19ű
(1798-ban), 1810-ben viszont 14 ölnyi (50,4 m□ ²) területével.313 Tschurl már régen itt lakik,
Polónyi 1798-tól, a két Hackl csak kés bb került ide.ő

Valamennyien benn laktak a t zvész után is. Ez annyit jelent, hogy 1808 novemberéig,ű
az új vagyoni leltár (Vermögensbuch) elkészítésének kezdetéig, helyre kellett állítaniuk a
m helyeket, raktárakat és lakásokat, ha nem teszik, ennek nyoma lett volna a leltárban. Aztű
tudjuk, hogy októberben még javában dolgoztak a városban a helybeli és idegenb l jöttő
szakemberek. Tekintettel a fertálymesterre, feltételezhet , hogy a lehet leghamarabbő ő
hozzákezdhettek a munkának a Balfi utca 14-ben. Ez összesen legfeljebb 662 m²-nyi új
pórfödémet és fedélszéket feltételez.

A lovassági kaszárnya tet zetének (fazsindellyel való) helyreállítását véve alapul,ő
Wallensteinnak a Balfi utca 14. sz. ház teljes tet zetére (184 öl, vagyis 662 mő □ ²) két másik
áccsal és 6 segédmunkással 10 nap kellett, napi 12 óra tényleges munkával. Ez kereken 460
forintnyi bér. Hacky 151,2 m²-es födémére m²-ként 1,2 óra ácsmesteri és 0,4 óra, tehát
harmadannyi segédmunkási id t számíthatunk. El bbi egy óráért 3 forintot, utóbbi 39ő ő
krajcárt kaphatott, ha a kaszárnyaszámlát vesszük alapul. Ez 242 óra munka (162 a mestereké,
80 a segédeké). A bért nem érdemes számolni, hiszen bizonyára kalákában végezték. Az
asztalosmester és segédei miért ne tudták volna elkészíteni a födémet. A szegkovács meg
beleverte a szegeket. Ha három napot adunk rá, kellett hozzá inkább négy szakember és két
segít . El tte még bizonyos mérték falbontás, fal- és kémény-újrafalazás is csökkentette aző ő ű
ácsmunkára fordítható id t.ő 314 Amennyiben kezdésként augusztus 12-t fogadjuk el, összesen
14-nél nem több nap állt rendelkezésre, beleértve a k m ves-, állványozó- és segédmunkátő ű
is. Sokan sürögtek-forogtak az újjáépítésben. Bizonyára az ott lakó, de nem adózó segédek és
a családtagok is. (Akik ezért nincsenek nyilvántartva a Vermögensbuchban.)

Ilyenformán — tájékoztató jelleggel — megkaptuk a padlásfödém, a fedélszék és a
zsindelyfedés 1 m² vízszintes területre számított munkaer - és id szükségletét, amitő ő
rávetithetünk majd a t zvész egész károsodott területére.ű

Az már az els pillanatban világossá vált, hogy hirtelen, egyszerre és nagyő
mennyiségben lesz szükség épületfára. Hiszen nemcsak a szálldosó pernyévé égett zsindelyek
és tet székek pótlása lesz mindent megel z feladat, hanem a t z megállítása végettő ő ő ű
leromboltaké is. Ezek tulajdonosai ráadásul valószín leg kártérítést fognak követelni. Ennekű
tudatában volt a magisztrátus. Megírta a bécsieknek. Tehát a saját érdekében is igyekezett
alacsony beszerzési árakat biztosítani.

Ennek megfelel en már az els tragédia másnapján ment a levél Bécsújhelyre:ő ő
„Érdemes Városi Tanács! A tragikus sors, ami által itt, a tegnapi napon a délutáni

órákban keletkezett pusztító t zvészben majdnem a fél város a lángok martalékává vált, indítű
311 Braun Samu fehérpék Bécsi u. 18. sz. alatti háztulajdona 155 öl (556 m□ ²).
312 Egy bécsi négyszögöl = 3,596652 m² , kerekítve 3,60 m².
313 Alighanem anyjáé az Új utca 18. sz. ház. T2-ben Polányiné a tulajdonosa, de már 1798-ban az örököseié.

T1-ben 1798-ban Pollonyiné örököseié, ugyanakkor a Balfi u. 14-ben Polonyi (Pohloni) Dániel szerepel.
314 45-ös falakat véve köröskörül 4 m magasságban 10 + 15 + 10 + 15 m = 50 m hosszban = 50 x 4 x 0,45 =

90 m³, bontás 90 x 3 óra, falazás 90 x 8,5 óra, összesen legalább 1000 óra lenne, ha az alapokig cserélni
kellett volna. Egy judenburgi 16 f s brigádnak is fejenként 62 órára lett volna szüksége. Ez azonban aligő
valószín . Ilyen nagyvonalúan számolgatva is megállapíthatjuk, hogy Hacklnak nagyobb volt aű
protekciója, mint a kára.
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minket arra, hogy hivatalunkból fakadó felel sségb l az Érdemes Tanácsot barátiő ő
szolgálatért keressük meg. Hogy ugyanis az Érdemes Tanács azt a rendelkezést foganatosítsa
az annyira szerencsétlenül járt helybeli polgárság javára az ottani épületfapiacon, hogy az
épületfával keresked spekulánsok egy darabig ne vásárolhassák fel az épületfafajtákat, hogyő
ezáltal a mi polgáraink és az itt lakók a legnagyobb szükségükben az épületfaanyaghoz,
túlhajtott áremelés nélkül, els kézb l juthassanak hozzá. Egyébként minden kölcsönöső ő
szívességre készen és jóindulattal maradunk teljes nagyrabecsüléssel az Érdemes Tanács.
Sopron, 1808. július 20. A legszolgálatkészebb polgármester, bíró és Tanács”.315

A válasz meglep en gyorsan, már két nap múlva, jött. Igaz, többet — a sajnálkozásonő
kívül — nem olvashatunk ki bel le:ő

„Érdemes Városi Tanács! Az 1808. július 20-i nagybecs levelükre válaszolva, amelyű
miheztartás végett, a helybeli fapiac épületfakeresked inek szól, hogy ugyanis a t z miattő ű
szerencsétlenül járt ottani polgárságuk a számára szükséges épületfát minél olcsóbban
vehesse meg, tisztelettel viszontválaszoljuk, hogy tekintet nélkül arra, hogy itt mindig is
minden eladóval szemben a legcélirányosabb el írások voltak érvényben, mégis a rendkívüliő
levél miatt újból elrendeljük ezen szabályok legszigorúbb alkalmazását. Viszont az ide jövő
épületfakeresked k érdekeit figyelembe véve, úgy kell bevezetnünk a szabályokat, hogyő
jogosítványuk sérelme nélkül a megcélzott szándékot a kívánt mértékben el lehessen érni.
Alulírott Tanács egyébként a legmélyebb sajnálattal veszi tudomásul azt a kemény sorsot,
amely az ottani polgárságot sújtotta és reméli, hogy a fennforgó tárgyban hozott intézkedéssel
számukra némi könnyítést teremtett. Biztosíthatjuk Önöket, hogy az ügyben minden segítséget
megadunk és maradunk kiváló tisztelettel az Érdemes Tanács Bécsújhely, 1808. július 22.
Szolgálatára Trost, Johann polgármester Unterweger,Leopold titkár.”—
„934. sz. Tudomásul vétetik és meg rzend . Sopron, a Tanácsülésben, 1808. augusztus 3.”ő ő 316

Itthon feljegyzések és határozatok születnek:
„Feljegyzés. Szerény véleményem szerint […] helyre kellene állítani a városi major

lóistállóját, hogy ezáltal a város lovait ismét oda lehessen átvinni. A széna és szalma, mind a
város közösségéé, mind a milícia lovaié, egészen elégett. Én most a sürg s ínségben, aő
szükséges szénát a Korona kocsmából vettem (ahol a város lovai állanak). Hogy azt továbbra
is onnan szerezzem-e be, amíg maga a város nem kap szénát, ahhoz az Érdemes Tanács, ha
akarja, járuljon hozzá. A városi lóistálló boltozatát szükséges megvizsgálni. A t zt l sokatű ő
károsodott, talán le is szakad. A helybeli sörház bérl je, Duszár János,ő 317 a következő
vasárnap Süttörbe megy, ahol a templom szénáját árulják. Ajánlkozik, hogy vesz ilyet a
városnak is, ha az az Érdemes Tanácsnak megfelel. Sopron, 1808. július 21. Fleischhacker
János Zsigmond alkincstárnok.”318

ATanács válasza:
„1834. sz. határozat. […]
b. pont. Hogy a lóistállót lehet ség szerint helyre lehessen hozni és be lehessen állítani aő
város lovait, azért a boltozatot tekintetes Rách Ferenc Xavér városi tanácsnok jelenlétében
szakért kkel meg kell vizsgáltatni.ő
c. pont. Mivel a már behordott városi szénát, éppúgy a milicia szénáját a t z elemésztette,ű
amíg a város lovainak a szénát be nem szerzik, addig mindenesetre a Korona kocsmárosától
kell elvenni.

315 SVLt. XVI. 29. A J v. akta. 63. old.
316 SVLt. XVI. 29.
317 Lásd Kislexikon.
318 SVLt. XVI. 29. A I b.
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d. pont. Duszár Jánosnak: a süttöri templom szénájának a milícia igényéhez képesti
megvásárlásához Ofner L rinc viceprovizor lesz kirendelve. Sopron, a tanácsülésb l, 1808.ő ő
július 21-én.”

A mások nyomorúságán nyerészkedni kívánók megrendszabályozására született a
következ intézkedés:ő

„Bár a háromszori, itt volt háromszoros rettenetes t zvészb l származó nagyű ő
szerencsétlenség és beláthatatlan kár után, amely meg kellett, hogy indítsa mindenkinek a
részvétét, felebaráti szeretetét és siessen segíteni, egyáltalán nem volt föltételezhet , hogyő
olyan érzéketlen emberek lehessenek, akik egy ilyen hatalmas és közel általános kár és
nyomorúság körülményei közepette, a szorongatott embereket még inkább sújtsák,
kihasználják, ennek ellenére éppen az ellenkez jét kell tapasztalni. Mégis ekkoraő
garázdálkodást és újabb megterhelést ezen szorongató viszonyok között embertársaink már
nem bírnak elviselni. [Több, mint a fele kihúzva.]

Ennélfogva
1. pont. Egy háztulajdonosnak sem engedtetik meg, hogy építkezésének irányítását a

mester felügyelete és vezetése nélkül segédnek engedje át, vagy vele akkordban dolgoztasson,
hanem a munkáját egy mesternek adja át éspedig azért, mert az építésvezetésért a mester, nem
pedig a segéd kell, hogy feleljen. És az utóbbi, ha a mester felügyelete nélkül dolgozna, az
csak lehet ség lenne különböz viszályokra és káros épít munkára.ő ő ő
Éppen ezért

2. pont. Senki se merészeljen egy k m ves- vagy ácssegéddel, vagy másvalakivel, aki aő ű
vonatkozó mesternél van alkalmazásban, magasabb bér ígéretével, vagy egyéb, titokban
megbeszélt fizetségért megegyezni, vagy

3. pont. Az itt meghatározott béreknél mgasabbat fizetni, vagyis …”

Itt az alábbi közlemény szövege következik, amelyet augusztus 4-én adtak át a
dobosnak, hogy a szokott módon hirdesse ki és függesszék ki a kapukra.

„Közlemény. Minden városkapura és a dobosnak.
Mindenki tudomására ezennel közhírré tétetik, hogy senki se merészeljen az itt megha-

tározottnál magasabb bért fizetni, mint
k m ves- és ácslegénynek naponta, óra-meghatározás nélkül………1 forint 30 krajcárő ű
minden túlóráért 6 krajcár
a pallérnak naponta 1 forint 36 krajcár
az adogatónak, éspedig
a. a férfiaknak 42 krajcár
b. a n knek 39 krajcárő
A k m vesek melletti malterkever knek,ő ű ő
nemt l függetlenül 45 krajcárő
Az adogatónak minden túlóráért 3 krajcár

Ennek a rendelkezésnek a megszeg je, éspedig az építésvezet minden túllépés eseténő ő
32 forint pénzbüntetéssel, a k m ves és az ács megfelel mérték testi fenyítésselő ű ő ű
haladéktalanul sújtandó. Sopron, a tanácsülésben, 1808. augusztus 2-án”.319

És az irat befejezése:
„4. pont. Ha valaki ezt a közjó érdekében hozott rendelkezést átlépi, amit egy erkölcsös

polgárról egyáltalán nem lehet feltételezni, minden egyes tettenérés esetén, a szabálysért t lő ő
a 32 forintos pénzbüntetést könyörtelenül be kell hajtani és a t zesetekre elkülönítettű
pénztárba befizetni, az itt említett k m ves- és ácssegédeket azonban — mintő ű

319 Exped. Die 4a Aug. 1808. SVLt. XVI. 29. A J old.
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szófogadatlanokat — a körülmények figyelembe vételével, azokhoz mért testi fenyítésben kell
részesíteni. Sopron, 1808. augusztus 2-án. 320

Tudomásul vétetik és meg rzend . Sopron, a Tanácsülésben, 1808. augusztus 3.”ő ő

A város igyekezett anyagot vásárolni saját céljaira. Hiszen a faraktár a Városmajorban
egészen vagy nagyrészt elégett:

„Könyvel ségi jelentés. Miután alulírottnak 400 forintot utalt ki a tanács arra, hogyő
fazsindelyt és tet lécet vegyen, ebb l azonban, a Schauenstein Teréz asszonnyal ez esetbenő ő
Bécsben nyélbeütött szerz dés szerint foglalóként csak 300 forintot fordítottunk, az eddig mégő
megtakarított 100 forint hivatalos pénzt visszafizetés gyanánt a kamarai hivatalnak utaltuk
vissza. Sopron, 1808. augusztus 10-én Oeller Mátyás könyvel ”.ő 321

A magisztrátus szeretné elérni, hogy a környék épületfa-keresked i a szokottnálő
olcsóbban adják termékeiket. Ezért a szerintük illetékes hatóságot keresik meg levelükkel:

„Érdemes cs. kir. körzeti hivatal!
Az itt volt borzasztó hármas t zvész indított bennünket arra, hogy Bécsújhely Érdemesű

Tanácsát megkeressük, állítsa le az épületfa-keresked k uzsoráját a szerencsétlenül jártő
emberek el nyére és javára. Ugyanaz ezért a legjótékonyabb és célszer bb rendelkezéstő ű
foganatosíthatja egy befolyási körzeten belül. De mivel azok, akik a szenved felebarátaikő
szerencsétlenségéb l és kárából el nyt és hasznot akarnak húzni, épületfa-keresked k éső ő ő
uzsorások, akik a többi osztrák épületfa-piacon a mondott anyagot fel- és el re vásárolják éső
ebben a helyzetben minden meggondolás nélkül drágítanák; ez minket arra késztet, hogy az
Érdemes Körzeti hivatalt illend képpen és tisztelettel megkérjük: jóindulatú szívességb lő ő
állítsa le ezeknek a keresked knek az épületfa fel- és el vásárlását, ezzel azok a helybeliő ő
szerencsétlenül járt polgárok és lakók, akik tanácsi igazolással vannak ellátva, az építési
anyagokat elviselhet áron kaphassák meg; — valamint a hatóságnál a legjóindulatúbbanő
hassanak oda, hogy ezáltal ezek a szegény szerencsétlenül jártak a harmincszoros illetékt lő
mentesüljenek. Egyébként maradunk az Érdemes Körzeti Hivatal iránti teljes nagyrabe-
csüléssel a legodaadóbb hívei Sopron szab. kir. város polgármestere, bírája és tanácsnokai.
Sopron, 1808. augusztus 12.”

A válasz a következ :ő
„Feljegyzés!
Élénk együttérzéssel, amellyel az ember a szerencsétlenül járt szab. kir. várossal,

Sopronnal szemben viseltetik, a Körzeti Hivatal minden alkalmat megragad, amellyel tettre
készségét bizonyíthatja; ezért igyekszünk az e hó 12-i szíves levelükre válaszul különösen az
ebben a körzetben a joghatóságunk alá tartozó fakeresked ket célirányos rendelkezésekkelő
felszólítani az épületfa árának mérséklésére, és reméljük, hogy ez a felszólítás a kívánt
hatással lesz. Ami azonban a faszállítás harmincados illetékének felfüggesztését illeti,
sajnáljuk, hogy nem az itteni hatáskörhöz tartozik ett l ebben az esetben eltekinteni. És aztő
gondoljuk, hogy azt az Érdemes Tanács a Legérdemesebb Királyi Helytartóságnál
eszközölhetné ki. A cs. kir. Körzeti Hivatal Traiskirchen, 1808. augusztus 23.” Olvashatatlan
aláírás Hauptmann (?)

Ami a harmincadvám alóli mentességet illeti, a soproni tanács ennek kieszközlését a
traiskircheniekt l függetlenül, már augusztus 12-én kérte a Helytartótanácstól. A kedvező ő
választ a traiskircheniek jótanácsa el tti napon, augusztus 22-én meg is kapta. Tehát azok aő

320 SVLt. XVI. 29. A J. n
321 2086. …in Senatu die 19. Aug. 1808. Bauholz-Einkauf zur Herstellung der abgebrannten städtischen

Gebäuden. SVLt. XVI. 29. A J. r. r.

77



Hogyan tovább?

polgárok és lakók, akiket a t zvész sújtott, az Ausztriából kihozandó építési anyagokért nemű
fizetnek harmincadvámot.322

A városplébános jelentkezik:
Érdemes Gazdasági Bizottság!323

Óvakodom t le és a legutóbb elszenvedett szerencsétlen esetek miatt kívánom a sokő
tet fed munkát lehet leg elkerülni, éppúgy a város kasszáját megkímélni az éves javításokő ő ő
sok kiadásától, s egyben megtakarítani, hogy mindig nekem kelljen elviselni a romos állapot
miatti kényszerhelyzetemet. Erre való tekintettel teszem alattvalói javaslatomat, hogy az
amúgy is szerencsétlen és veszélyesen a Szentlélek-templomnak támaszkodó lóistállót teljesen
meg kell szüntetni és ezért megfelel helyet készíteni a lovaknak a marhaistállóban egyetlenő
válaszfallal, amihez alig 800 tégla szükséges. És egyetlenegy, már álló tet kell az el z ,ő ő ő
amúgy is romos lóistállóból a zsindely, lécezés és egyébbel a helyreállításhoz. Erre amúgy is
rákényszerülök, hogy kérjem a Tisztelt Gazdasági Bizottságtól, hogy használja föl. Alattvalói
kérésem arra irányul, hogy az Érdemes Gazdasági Bizottság a legjóakaratúbban fogadja a
folyamodványomat. Egyszersmind az összed lt drága és veszélyes kocsiszínt, a jelenlegő
szabadon álló pinceboltozatot másképpen talán bánfalvi lapokkal biztosítaná, amiért én
mindig hálás köszönettel leszek az Érdemes Gazdasági Bizottság iránt. Sopron, 1808.
augusztus 26. A legalázatosabban engedelmes Berghofer Mihály városplébános.”

A 2187. sz. tanácsi határozat 1808. augusztus 29-r l:ő
„A kijelölt építési bizottság adja meg a módját, hogy ezt a vállalást a k m vesmesterrelő ű

nyélbe üsse és tegyen róla jelentést. Sopron, a tanács lésben, 1808. augusztus 29-én. Egeű
Mihály f jegyz .”ő ő

És maga a jelentés:
„Jelentés324

arról, amit a plébánián fel kell számolni és egyúttal egyéb szükséges javítások ügyében.
Az Érdemes Gazdasági Bizottság szóbeli megbízására mi, alulírottak szemrevételeztük

az apát és városplébános úr folyó év augusztus 27-én készült javaslatát, egyes, a plébánián
található épületekr l, amelyeket meg kell szüntetni és a kijavítandó t zveszélyes épületekr l.ő ű ő
Ezt ide csatoljuk. Azt találtuk, hogy a Szentlélek-templom melletti lóistálló nemcsak minden
részében alkalmatlan és veszélyes, hanem az ezzel összefügg kamraboltozat annyiraő
károsodott, hogy szükséges lebontani. Ebben a tekintetben vele együtt jár, hogy különféle
drága javítási költségek tartoznak hozzá, s amellett könnyen [entgerliche?] épületeket
kisebbíteni lehetne. A mi szerény véleményünk arra irányul, hogy ezt az istállót a kamra
mellett fel kell számolni, és a lovakat a tágas, fallal elkülöníthet marhaistállóba át lehető
helyezni. Azt úgyis szükséges a boltozat biztosítása végett zárral ellátni. Aztán azt találtuk,
hogy a pinceboltozatot, amely fölött korábban tet állt, és a közeli t z miatt le kellett rontani,ő ű
akkor csak téglával és k lapokkal fedték le. Ezáltal kisebbíteni lehetne a tet t is és az ezzelő ő
össszefügg kés bbi javítást el lehetne kerülni. A költségek, amelyeknek jó része a kamra éső ő
az istálló biztosítására amúgy is megkerülhetetlen és azonnal szükséges lenne, körülbelül, az
el irányzat szerint 280 forint. Ezáltal ennek folytán ez a sürg s munka annál hamarábbő ő
elkészülhetne. Lehetne a k m vesmesterrel megbízást kötni. Amir l ezennel aő ű ő
legalázatosabb jelentést átadjuk. Sopron, 1808. augusztus 29. Ehrlinger Ferenc Xavér s. k.
tanácsnok, Sailler Mátyás s. k. népszószóló, Oeller Mátyás s. k. könyvel .”ő

További munkálatokra kötnek megállapodást a helyiekkel:

322 SVLt. XVI. 29. A J. x. x. x. x. x.
323 SVLt. XVI. 29. B., 332. old.
324 SVLt. XVI. 29. B J. r. 12., 334. old.
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„Jelentés! Alulírottak birtokában van az ide mellékelt tanácsi meghagyás folyó év szeptember
19-r l 2448. sz. alatt abban az ügyben, hogy a helybeli ácsokkal a leégett muskétás lakok és aő
többi városi épület helyreállításáról az alább következ árakban egyezzenek meg. A városiő
község a maga részér l az ehhez szükséges minden anyagot biztosít, éspedig:ő fl x

a gárdistalak a Schlipper-kapunál Heiss stukatúrmesterrel 200,—
a gárdistalak a Pócsi kapunál Hasenauer Márton mesterrel 295,—
a gárdistalak az Újteleki kapunál az el tet vel és bikaistállóvalő ő

Heiss-szel 195,—
a marhapásztorház a Pócsi kapunál Hasenauer Mártonnal 279,—
a marhapásztorház a Balfi kapunál Wallensteinmesterrel 440,—
A lerontott plébániamajor-tet a jobbágy-szoba felettő

Wellewarmesterrel 170,—
A lerontott halas kunyhó és mészárszék a Halpiacon Heiss-szel 40,—
A feltört négy mészárszék a Placcon Wellewarmesterrel 16,—
A 9 t zoltólétra-véd tet Heiss L rinccel, ezzel szemben ad a tölgyfáigű ő ő ő ő
bezárólag minden fafajtát, szöget és a munkát 629,—

Összesen ár 2264,—
Amir l az Érdemes Városi Tanácsnak a ratifikáláshoz és a szükségeső
rendelkezésre a jelen beszámolót átadjuk. Sopron, 1808. szeptember 24.
Rách Ferenc Xavér tanácsnok s. k., Sailler Mátyás népszószóló s. k.”

Két nappal kés bb a tanács utasítja Rách Ferenc Xavér tanácsnokot, hogy ellen rizze aő ő
vállalkozókat, jól használják-e fel a várostól kapott anyagot. Ehhez különben a Királyi Kama-
ra engedélyét még meg kell szerezni. Mire is kell?

„2611. Gárdistalak az Újteleki kapunál 2696. Halászkunyhók és hússzékek 2795.
Gárdistalak a Balfi kapunál 2825. Pásztorház a Balfi kapunál 2948. S t zoltólétrák véd tet iű ő ő
2983. Gárdistalak a Pócsi kapunál, a Pásztorház a Pócsi kapunál és a jobbágyszoba a
plébánián. Sopron, tanácsülés 1808. szeptember 26.”325

Fiedler krónikájában megjegyzi, hogy 1808 október végéig több mint 800 idegen ács
dolgozott a városban, a helyiek is voltak vagy nyolcvanan. Ezt a megfigyelést er síti meg aző
alábbi hivatalos levélváltás:

„Judenburg, kerületi város, 1808. szeptember 27-én
Tisztelt Magisztrátus!
Alulírottnak, mint aki maga is volt t zkárosult, dolgozott néhány hétig egy ügyes ácsű

Fels -Karintiából sok segéddel, akiknek a száma most 16-ra szaporodott. Mivel ez a mesterő
azt reméli, hogy négy héten belül minden itt elvállalt munkájával végezni fog, hajlandó egész
személyzetével oda utazni. Ennélfogva méltóztassék postafordultával a hírt megosztani velem,
hogy a nevezett mester az embereivel oda utazhat-e és naponta mennyi útiköltséget kaphatnak
és emberei. Ha a Tisztelt Magisztrátus egyel re nem igényli ezt a mestert és embereit, úgyő ő

a mester rászánja magát arra is, hogy télen fejezi be a hátra maradt munkákat, és aztán így
térne vissza hazájába.

Utóirat. Mivel nem tudom, hány patikus van ott, s hogyan fogadnának egy ilyen írást,
szívesen ajánlanám kollégáimnak ezt a szorgalmas csapatot mesterükkel együtt, mert ismerem
a szükséget és nyomorúságot és szeretnék segíteni más és sok szerencsétlenül járton. Maradok
tisztelettel Johann Baumgartner gyógyszerész és mindkét cs. k. kaszárnyának felügyel je”ő 326

ATanács válaszlevele:

325 SVLt. XVI. 29. B J. n. 11., a 290. old. vége.
326 A levél: SVLt. XVI. 29. A.J. c.c.c.c.c., a város válasza: 2597. Sen. 1. 861, 808. XVI. 29. A J. d.d.d.d.d.
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„Nemzetes Úr! Az elmúlt szeptember hó 27-i szíves levelére válaszolva, a Fels -ő
Karintiából ide küldend ácsmester és 16 segédjének ügyében illetékesekkel beszélveő
szolgálatkészen válaszoljuk: itt Bécsb l, Bécsújhelyr l és más, közel fekv városokból,ő ő ő
településekr l, és helységekb l számos ácsmester és segéd jött és még itt található, akik aő ő
szokásosnál magasabb napibérért vagyis 1 forint 30 krajcárért, s t 2 forintért dolgoznak.ő
Következésképpen az el bb említett ácsmester és segédei számára az úti költséget nemő
lehetne biztosítani. k azonban, ha a fent jelzett bérért hajlandók lennének dolgozni, sajátŐ
kockázatukra és költségükre eljöhetnek ide. Egyébként ill tisztelettel maradunk az Úrnakő
szolgálatkészen Sopron, 1808. október 3-án Sopron szab. kir. város polgármestere,
városbírája és tanácsa. — Morenich polgármester küldte, Bécsen keresztül, hivatalból”.

Érdekes, hogy a Szarvas vendégfogadó fedélszékét és tet fedését nem helybelire, ha-ő
nem egy bécsi ácsmesterre bízták. Amester alvállalkozója volt egy cserépfed .ő

„A városi Szarvas vendégl elüls szárnyának cserépfedése tárgyában Anton Oeferlő ő
bécsi polgári ácsmesterrel a következ egyezség történt.ő
Az 1808. augusztus 16-i szerz dés szerint Ácsmester Úr faszerkezetet gondolt, amelyreő
cserép kerül […] habarcsba rakva 4600,—
2300 darabos tet cserép-készlet, amelyet a városraő ő
terhelt,[…] ezer darabra
75 forintot számolva 172,30
a cserép szállítása megegyezés szerint 50,—

Összesen 4822,30
erreföl kap 1809. október 5-én 300,—

1809. okt. 13-án 2000.—
Összesen 2300,—

Ennek levonása után ki kell még fizetni részére 2522,30
Ámde a tet zet még nincs teljesen befedve, mivel azonban Oeferl úrő
részér l a tet fed vel érvényes szerz dés van 120 forintért, ez utánő ő ő ő
majd a még szükséges becserepezési munkadíjjal együtt
402 forint 30 krajcár még hozzászámítható, együtt 522,30
így mégis kifizetend Oeferl úrnakő 2000,—
Szignálva Sopron, 1809. október 27. Rách Ferenc Xavér s. k. tanácsnok, Oeller Mátyás s. k.
könyvel .”ő 327

Más városi épületek helyreállítására helybeli ácsmesterrel versenyeztetik az el bbi bécsiő
szakembert. Íme az összehasonlítás:

„Költségel irányzatok összehasonlításaő 328

Amennyiért Oeferl úr az alanti épületeket helyreállítaná Oeferl úr Hasenauer úr
Amennyiért Hasenauer úr állítaná helyre azokat

fl x fl x
1. Az ezredes-kvártélyház 4360,— 3718,52
2. A Kaszárnya különböz lakásaiő 10690,— 10696,37
3. A lóistálló helyreállítása 7456,— 6044.44
4. A raktár helyreállítása 3480,— 2780,21
5. A kiégett szobák helyreállítása és más javítások 1350,— 1086,—
6. A kocsiszín helyreállítása 1280,— 869,—
7. A Szegényház (Lazaret) helyreállítása 9687,— 9489,25
8. A Sörház helyreállítása 1950,— 1950,—

Összesen: 39253,— 36635,53

327 SVLt. XVI. 29. B J. v.v.v.v.v.v.v., 80. old.
328 SVLt. XVI. 29. B. J. r.r.r.r.r.r.r.r.,133. old.
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Bár Hasenauer ajánlata 2617,07 forinttal kedvez bb, de Oeferl aláírásávalő
meger sítve nyilatkozik, hogy ha bécsújhelyi fából építkezhet, 2600 forinttal adja alább,ő
vagyis 36 653 fo-rintért vállalja. Városi könyvel ség”ő

Nemcsak épületek helyreállítására van szükség.
A leégett fertálykutak javítása tárgyában születik a 2717. sz. határozat a szenátusban.

1808. október 14-én.329

Lássuk el bb az ácsmester el irányzatát:ő ő
„Az ácsmester költségel irányzataő

a négy fertálykút javításáról és megújításáról. Úgymint
az Újteleki utcában, Unger úr mellett egy új kútzár készítendő
láncra, lánc és kút nélkül, amit a Tanács visel 126 fl
2. A kis Pócsi utcában új szivattyús kút felszerelése
mindennel együtt, ami hozzá tartozik, a lefedésével együtt 106 fl
3. A Halász utcában Posch mellett a láncos kutat ki kell javítani
és jól helyreállítani, az kitesz 45 fl

Összesen 299 fl
Sopron, 1808. szeptember 4. WallensteinHenrik polgári ácsmester

kollaudálta és kiadta
Pettko József s. k. aljegyző

Miután a fenti fertálykutakat WallensteinHenrik mester
használható állapotba hozta, azért ki lehet fizetni
1. A teljesített munka levonása után 19 fl
2. Az Újteleki utcai kútzárra, a várostól kapott tölgyfa levonása után 30 fl

Összesen 49 fl
A fennmaradó 250 fl kifizetésre utalványozva
Azonosította Fabricius András s. k. tanácsnok”

A 2717. sz. határozat:
„Ez a jelentés ezennel tudomásul vétetett és meghagyatott, hogy a 250 forintot a városi

pénztár fizesse ki. Sopron, a szenátusban 1808. október 14.”

Lassan itt a tél, mire sorra kerülnek a leégett városkapuk.
„Jelentés!330

Alulírottak a Tanács szóbeli megbízására a leégett és helyreállítandó két külső
városkapu, nevezetesen a Balfi és Pócsi kapu vonatkozásában megegyeztek a városi
ácsmesterekkel. Szemben azzal, hogy az ehhez szükséges anyagot a város részér l biztosítják,ő
a legpontosabban a legalacsonyabb áron állítják helyre […]. Sopron, 1808. dec. 3. Rách
Ferenc Xavér s. k. tanácsnok, Laitner Ferenc s. k. városkapitány”

„Err l a jelentésr l készített másolat a végén ki lett adva Ráth Ferenc Xavérő ő
tanácsnok úrnak és Fleischhacker Zsigmond alkamarás úrnak, hogy sub spe altioris Rati
ezeket az annyira sürg s helyreállításokat azonnal elkezdhessék.”ő 331

Körül kell járni a kérdést, s ez bizony id be kerül:ő
„Miután a korábban volt t zvészben a városmajorban a t zt l tönkrement az a fészerű ű ő

is, amelyben a nagy t zifecskend t rizték, és mostanáig nem építették föl, az a körülményű ő ő
azonban, hogy a város lovai a mondott városmajorban találhatók, kétségtelenül megköveteli,
hogy a lehet leggyorsabban befoghassanak, ha a t zifecskend t egy kitört t zvészhez kellő ű ő ű
juttatni. Ezért a mondott nagy t zifecskend t a városmajorban kell tartani, s föléje legalábbisű ő
329 SVLt.. XVI. 29. B. J. u. 12., a 351. old. eleje.
330 SVLt. XVI. 29. B. J. Z. 10., a 3397. sz. tan. hat.
331 SVLt. XVI. 29. B. J. n. 11., a 290. old. eleje.
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addig, amíg a városmajori építkezések a jöv évben egészen be nem fejez dnek, egyő ő
szükségtet t kell a hó és az es elleni védelmül, tehát azonnal felállítani. Sopron, 1808.ő ő
december 15-én Laitner városkapitány.”332

A biztató fejlemény: „A fent említett szükségtet építését elkezdték („ő Hand
angelegt”333). „Sopron, a tanácsülésb l, 1808. december 19-én.”ő

Induljunk el az eddig közölt adatokból (beleértve a Balfi utca 14. sz.-ra vonatkozókat is)
és hívjuk segítségül Thirring Gusztáv könyveit annak megállapítására, hogy a 344 károsodott
ház és a védekezésül lerontott további 39 helyreállítása mekkora munkáslétszámot,
id ráfordítást és költséget követelt meg. Az újjáépítés általános kezdeteként azt a napotő
számíthatjuk, amikor az illetékes legfels bb hatóság elengedte az Ausztriából hozandóő
épületfára kirótt vámot. Ez pedig augusztus 22. A munka egyes helyeken még 1810-ben is
tartott (például az Arany Szarvasban334).

A hármas t zvésznek valószín leg áldozatul esett fa padlásfödémek és tet zetekű ű ő
területe — a városi épületeket és a lerontott 39 házat335 nem számítva — az 1. t zvész 204ű
házán 38328 öl, a 2. t zvész 95 házán 20.458 öl, a 3. t zvész 45 házán 7694 öl,□ ű □ ű □
összesen 66480 öl (vagyis 239328 m□ ²). Ezek helyreállításán augusztus 22-t l októberő
végéig, ha Fiedler közlésére hagyatkozunk, legalább 880-an dolgoztak. Mégpedig körülbelül
60 napig, a vasárnapokat nem számítva. A Balfi utca 14. számú házat figyelembe véve 3
ácsnak és 6 segédmunkásnak 14 nap kellett 662 m² alapterület födém és a rá állított tet zetű ő
elkészítéséhez. Száz ilyen brigád 66200 m² területtel végzett két hét alatt, tehát a kerek
240000 m² területtel valamivel több, mint 50 nap alatt. A többit számítsuk a
k m vesmunkára. Sajnos pontosabb eredményekre nem juthatunk, de így is lehet valamiő ű
elképzelésünk arról, hogy mekkora munka folyt a t zvészek után, bele a télbe.ű

Hogy mennyi volt az anyagköltség? És mennyi a kifizetett munkabér? Igen durván
számolva az utóbbit: a 880-ból a Balfi utcai példa szerint 300 lehetett a szakmunkás, a fenti
maximális órabéreket véve 300 x 1,5 forint naponta = 450 fl, 60 x 450 = 27000 fl. A
segédmunkás átlagban 40 krajcárt kereshetett, tehát 0,75 forintot naponta (1 forint 60
krajcárból állt!). 580 x 0,75 = 435 fl. Ez pedig 60-szor véve 26100 forint. Összesen 53100
forint. A milliós károkhoz képest nagyon kevésnek látszik. Az anyagköltséget teljesen
reménytelen kiszámolni. Honnan hozták, mennyit használtak föl egy bizonyos anyagból, egy
adott háznál, egyáltalán mennyit tudtak hasznosítani a megmaradtból, annyira nagy a szórása,
hogy még részletesebb árlistákat felhasználva sem jutnánk sokra.

EGY KIS STATISZTIKA

A Károsult házak, segélyezett lakók c. kimutatásba felvett házak lakóinak számát és
foglalkozásukat pontosan nem tudom megállapítani. Forrásaim, a két Vermögensbuch, csak az
adózókat sorolják föl. Családi állapotukra vonatkozólag az özvegy (Witwe), az örökös (Erbe),
esetleg örökösei (Erben) és a n tlen/hajadon (Ledig/Jungfrau) megjelölések adhatnak némiő
felvilágosítást. A foglalkozás általában nincs jelezve, de ha igen, akkor sem értelmezhető
mindig. A felsorolásból a mez gazdaság (kivéve két erd rt) teljesen hiányzik. Márpedigő őő
ezen a téren tevékenykedett a többség.

332 SVLt. XVI. 29. B. J. a. 11., 262—263. old.
333 Hand anlegen = hozzálátni.
334 SVLt. XVI. 29. B. 1809. júl. 17. A bécsi városi ácsmesterrel, Oeferllel tárgyalnak a városi Wirtshaus

Goldene Hirsch helyreállásáról. Nemsokára készen. A tet széket egy hónapon belül fejezze be. (74. old.)ő
De még 1810-ben is építenek a fogadón. (106. old.) Viszont 1809. okt. 27-én már Dachziegelr lő
(tet cserép égetett agyagból) van számla! (80. old.)ő

335 Nem tudjuk, hogy melyik t zvészhez hány ilyen számítható a 39-b l.ű ő
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Azért így sem érdektelen az, amit az adatokból ki lehet hozni.
Az els t zvész 204 károsodott házában 117 háztulajdonost vettek számbaő ű 336 és 207

házrésztulajdonos, valamint 338 bérlakó lakott. (Ez 662 érintett család.) A város hét háznak
volt tulajdonosa, egynek résztulajdonosa.

A második t zvész 95 károsodott házában 52 háztulajdonost vettek számba és 118ű
házrésztulajdonos, valamint 108 bérlakó lakott. (Ez 278 érintett család.) A város négynek volt
tulajdonosa.

A harmadik t zvész 45 károsodott házában 30 háztulajdonost vettek számba és 49ű
házrésztulajdonos, valamint 77 bérlakó lakott. (Ez 156 érintett család) Itt nem volt városi
tulajdonú ház.

Összesen 199 háztulajdonos, 374 házrésztulajdonos és 523 bérlakó szenvedett kárt a
lángoktól többé-kevésbé megrongálódott lakóépületekben. (Ez összesen 1096 érintett család.)
A védekezésül lerontott 39 házról nincs kimutatás.

A „fels tízezer” 15 palotája sérült meg, vagy égett le. A Desfours-, az Esterházy-,ő
Festetics-, Jankovich-, Mesko-, Pejacsevich-, Széchényi-családok mellett magasrangú
katonatisztek, mint Dell rnagy, Donner és Hillinger f tisztek nevével találkozunk. ( kető ő Ő
lásd a Kislexikonban.) Esterházy udvari tanácsosát is ide sorolom. Ezek családtagjain kívül
személyzetük sincs felvéve a listába.

A Herr, vagy a Herr Titl. cím többször el fordul, néha keresked neve el tt, máskorő ő ő
foglalkozás megjelölése nélkül. Az ún. értelmiségiek közül csak egy ügyvédet és 1
postamestert találtam ( k a második t zvészben károsodtak). Az egyházakat csupán 1ő ű
sekrestyés képviseli.337 Katona az els t zvészben 14, a másodikban 1, a harmadikban 2ő ű
lakott károsodott magánházban. Tanító, tanár nincs.

Az iparosok (beleértve a kirurgust és a gyógyszerészt is) a Vermögensbuchonkívül a két
Thirring-könyvb l és Házi idézett könyvéb l azonosíthatók.ő ő

Az els t zvész károsodott iparosaiő ű (184 + 1 azonosítatlan): 1 ács, 1 aranym ves, 3ű
asztalos, 1 bányamester, 8 bérkocsis (és 1 szolga), 7 bognár, 2 borbély, 1 cserz vargaő
(Weissgärber),338 17 csizmadia,339 1 dohánygyáros, 3 esztergályos, 5 fehérpék, 1 fest n ,ő ő 340 1
fuvaros, 1 f szerárus, 2 gabonakeresked , 1 gombköt , 1 gyógyszerész, 1 heged készít , 5ű ő ő ű ő
kalapos, 2 kártyafest , 1 kelmefest , 5 keresked , 2 késes, 4 keszty s, 4 kirurgus, 1ő ő ő ű
kosárfonó, 2 kovács, 2 könyvköt , 3 kötélver , 1 lakatos, 4 magyarszabó, 7 marhakeresked ,ő ő ő
5 mészáros, 1 mézeskalácsos, 5 németszabó, 3 nyerges vagy szíjgyártó, 1 órás, 1 orgonaépít ,ő
2 pálinkaf z , 4 patkolókovács, 2 pék (a fehérpékeken kívül), 3 posztós, 1 puskam ves, 1ő ő ű
sárgarézm ves, 1 sarkantyús, 2 sörkimér , 15 suszter (cipész), 4 szappanf z , 1 szépfest ,ű ő ő ő ő 341

1 szerszámkeresked , 1 szitakészít , 1 szobrász,ő ő 342 1 szögkovács, 2 sz cs, 6 takács, 9 tímár, 1ű
t készít , 1 vendégfogadó-bérl , 1 vendégfogadós, 3 vendégl s, 2 zsinóros.ű ő ő ő

A második t zvész károsodott iparosaiű (73): 1 ács, 2 asztalos, 1 cserz varga, 1ő
cukorgyáros, 9 csizmadia, 1 fehérpék, 4 kádár, 1 kalapos, 1 kallós, 1 keszty s, 1 kötélver , 2ű ő
magyarszabó, 5 mészáros, 1 mézeskalácsos, 1 molnár, 1 németszabó, 1 nyerges-szíjgyártó, 1

336 Az óvatos fogalmazás azért szükséges, mert nem biztos, hogy minden tulajdonos bent lakott a házában.
Néhol megjelölik, hogy az illet más helységben lakik, aztán vannak olyanok is, akik több háző
tulajdonosai.

337 Bittner János a Balfi u. 1. sz. egyházi tulajdonú házból.
338 A Vermögensbuch 1807/8-ban az Ikvahíd 2.-ben Spiess Antal foglalkozásaként szerepel a Weissfärber,

vagy inkább Weissgerber, Házinál tímár, viszont a nyomozati jegyz könyv mint kirurgust említi. Aző
el bbibe soroltam.ő

339 Tschismenmeister, szemben a Schuhmeisterrel, amit cipésznek fordítottam. Lásd: Tirnitz József: Soproni
polgárjogot nyert m vészek és a képz m vészeti kultúrával kapcsolatba hozható mesteremberek. In:ű ő ű
Házi Jen emlékkönyv. 287—303. old.ő

340 Kistler Zsuzsanna hajadon az Ötvös u. 4.-ben, Pohr Izsák melletti házban, lásd ott.
341 Sem Poor (Pohr) Izsák, sem Kistler Zsuzsanna nincs benn Csatkai—Dercsényi i. m.-ben.
342 Müllner (nem Müller) Ferenc, aki a Pejacsevich-epitáfium címerét faragta. (Hárs József kézirata az epitá-

fiumról.)
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pálinkaf z , 1 patkolókovács, 1 pék, 1 posztónyíró, 24 posztós,ő ő 343 4 suszter (cipész), 1
szabó,344 2 szappanf z , 1 szíjgyártó, 1 takács, 1 tímár, 1 zsinóros.ő ő

A harmadik t zvész károsodott iparosaiű (75 + 3 azonosítatlan): 1 asztalos, 4
csizmadia, 1 fehérpék, 1 fésüs, 1 gombköt , 2 gyógyszerész, 2 handlé, 3 harisnyaköt , 1ő ő
kalapos, 1 kelmefest , 1 kéménysepr , 7 keresked , 1 keszty s, 1 kirurgus, 1ő ő ő ű
k m vessegéd, 1 körz kovács, 5 magyarszabó, 1 mészáros, 2 mézeskalácsos, 5 németszabó,ő ű ő
1 nyerges-szíjgyártó, 1 ónönt , 1 órás, 1 posztónyíró, 5 posztós, 1 sarkantyús, 6 suszterő
(cipész), 3 szappanf z , 1 szatócs, 1 szitakészít , 7 sz cs, 3 tímár, 1 t készít , 1 üveges.ő ő ő ű ű ő

Az érintett családok számából (1096) levonva az iparosokét (336), az els t zvészbenő ű
foglalkozás megjelölése nélkül károsodott 477 család, a másodikban 205 család, a
harmadikban 78 család. Ez a 760 család részesedett feltehet en a mez gazdaságból.ő ő
Gondolom, ezt a számot a Vermögensbuchadataiból lehetne pontosan megállapítani.

Az érintett népesség tényleges számát csak becsülni tudjuk. Thirring (T1) az 1784/85.
évi összeírás szerint az I. fertályban 1763-an (99 ház), a II.-ban 2428-an (146 ház), a III. ban
2234-en (146 ház), a IV.-ben2686-an (153 ház) laktak. Összesen 10078-an (595 ház).345 A III.
és IV. fertályban pusztított az els t zvész, a 299 házban 4920-an laktak. Az I. fertálybanő ű
pusztított a második t zvész, ott 1785-ben 99 házban 1763-an laktak. A harmadik t zvész aű ű
II. fertályt érintette. Itt 146 házban 2428-an laktak 1785-ben. A t zvészek elpusztult házai:ű
204 a 299-b l (68,2%), 95 a 99-b l (96%) és 45 a 146-ból (30,8%). Érintettek a százalékokő ő
szerint: az els ben 3356, a másodikban, 1693, a harmadikban 748, összesen: 5797 lakó lenne.ő
Abban hiába is reménykednénk, hogy egy pontos kimutatás ezeknél a számoknál kevesebbet
hozna ki. A Vörös Kakas meg lehetett elégedve.

343 A nagy szám a mai Pet fi téren volt kalló közelségével magyarázható.ő
344 Közelebbi meghatározás nélkül. Lehetne kepernek-, magyar-, németszabó. Lásd T zrendészetiű

Szabályzat 66. §.-át. Létszámukra lásd T1 198— old.
345 T1-ben a 134. old.-on. 1808-ra a számok valamennyije valószín leg növekedett.ű
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BEFEJEZÉSÜL

ATANULSÁGOK

Geiger Márton szerint, legalábbis addig, amíg le nem írta, így idézték föl a soproniak a
tragédiát:346

„Huszonöt éven keresztül évente tartottak minden templomban megemlékez isten-ő
tiszteleteket a július 19-e közeli vasárnapon, ájtatossággal és szentbeszéddel, a rendelkezés
szerint.” Aztán csak abbahagyták…

Fiedler krónikájában tanulságként olvasható:347

„… Annak ellenére, hogy az 1808. július 19., 22. és 24. napján bekövetkezett t zvészekű
szörny k voltak, amelyek sokakat fájdalmasan sújtottak, bizony némelyek egész vagyonukatű
elveszítették, s most minden szükséglet ára soha nem hallott magasságokba emelkedett, mégis
a divat, az elbizakodottság és költekezés oly nagy, hogy aligha emelkedhet följebb.
Mindenekel tt nem tud az ember különbséget tenni a fehérnépek között, hogy nemes, vagyő
nagypolgár, vagy kézm ves felesége lenne.”ű A továbbiakban leírja az öltözködést, a „flancot”.
Divat a színházba járás, élénk a kávéházi élet. De az istenházába csak ritkán mennek el.

Ha viszont kés bb mégis felcsaptak valahol a lángok, maradt a kár enyhítésére az, amitő
Fabricius András volt polgármester diktált le családi krónikájában, 1844-ben:

„E nagy szerentsétlenség által, 300. háznál több pajtáikkal együtt348 hamuvá
temettettett, ugy annyira hogy a’ csapástól ért polgárok közül még mai napig sem hozhatták
helyre vagyonbeli erejöket; — mert akkor a’mostan Bécsben s másut fenálló tüzi veszély ellen
biztositó Intézet, mellyb l az ember csekély évenkénti fizetésért üdvös segedelemet nyer, mégő
nem létezett.” 349

A jótanács sohasem jön kés n, de a tragédia átél i tanulságként nem ezt olvasták. Aő ő
magisztrátus komolyan vette a dolgát. Ha nem jön közbe a francia megszállás, már el bb, ígyő
is 1811 júniusára — három évvel a tragédia után — készen lettek vele. Mi ez?

346 Geiger-krónika 427. old. Michel hasonlóképpen ír.
347 Fiedler Kis krónikája 20. old.
348 A krónikák 450 körüli száma csak részben adódhat a nem t zkárosult, de a t z megállítása végettű ű

lerombolt tet szék házak beszámításából is. Erre nézve ebben a hivatalos kárlistában rögzítettő ű
„Grabenrunde 39” is ad valami eligazítást.

349 Fabricius-krónika 74. old.
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T ZRENDÉSZETI SZABÁLYZAT 1811-B LŰ Ő

Népmozgalommá vált a megismerése: fel kellett olvasni a céhek összejövetelein, hiszen
„éget en” szükség volt rá. A mi számunkra pedig azért tanulságos olvasmány, mert azokő
alkották, akik már a hármas t zvész idején is alapjában véve eszerint igyekeztek védekezni.ű
Úgy is mondhatnánk, hogy érzékletes összefoglalóját adták annak, ami akkor történt, vagy
kellett volna, hogy történjen. Lábjegyzetekben célzok azokra az ismertetett esetekre, amelyek
el tte, akkor és bizony utána történtek, s amik visszacsengenek a rendelkezésekben. Azértő
hadd emeljem ki a 37. §-t, amely az emberek játékos kedvér l, s benne az éjszakai ágybanő
olvasás kerülésér l szól. Ki gondolná, hogy ezt is, mint a többit napi megtanulandóő
szövegként hallgatta mester és inas, háziúr és csitri lány!

(A tiszteletre méltó bognár céhnek — a mester ládájába)
EL VIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEKŐ

AT ZVÉSZEK ELKERÜLÉSÉREŰ
ÉS

T ZOLTÁSI SZABÁLYZATŰ
SOPRON SZABAD KIRÁLYI VÁROS RÉSZÉRE

——
A legh bb kívánság és a gondoskodás, amelyet ennek a szabad királyi városnak aő

magisztrátusa mindig érez, hogy a város, a polgárság és lakosai vagyonát minden szeren-
csétlen véletlennel szemben — amelyek közül a t zvész tragédiája a legfájdalmasabb — aű
lehet legjobban biztosítsa és a t zvészeket a legcélszer bben elkerülhesse, arra a határozat-ő ű ű
ra késztette ennek a szab. kir. városnak a tanácsát, hogy az 1748 óta fennálló t zrendészetiű
szabályzat helyett, abból a meggondolásból, hogy az az id k és a helyi viszonyokő
megváltozásával már nem egészen alkalmas, egy olyan t zrendet állapítson meg, amely aű
jelenlegi körülményeknek jobban megfelel. Ebben a szükséges szabályok: el ször is hogyanő
lehet mindannak a megszüntetésével, ami a t zvész keletkezésének az okozója, elkerülni azt,ű
másodszor: ha mégis keletkezik t z, azt hogyan lehet id ben felfedezni, harmadszor: a lehetű ő ő
leggyorsabban eloltani, és végre negyedszer: hogyan lehet a t z eloltása után el fordulhatóű ő
káros következményeket és a t z újraéledését el írásokkal elhárítani. És ide csatolva ezenű ő
el írások áthágása esetén a büntetéseket, de éppúgy a különösen jó teljesítményekért éső
kiváló alkalmazásokért jutalmakat beállítani. Ennek következtében ennek a szab. kir. városnak
a tanácsa minden polgárának, házbirtokosának és lakójának egyáltalán és mindenkire nézve
különösen az itt következ k legpontosabb betartását ezennel a leghatározottabbanő
megköveteli.

ELS SZAKASZŐ
El vigyázat a t zvészek elkerüléséreő ű

Szomorú tapasztalat tanítja, hogy t zvészek vagy a házak rossz, célszer tlen építésiű ű
módja miatt következnek be, vagy a megel zés intézkedéseinek elhanyagolásából, vagy t zzelő ű
dolgozó iparok nem körültekint üzemeltetéséb l, vagy könnyen éghet anyagok arra nemő ő ő
alkalmas helyre halmozásából, vagy emberek figyelmetlenségéb l, akiknek t zzel vagyő ű
világítással van dolguk. Ezért a magisztrátus megkerülhetetlenül szükségesnek találta, az
alábbiakat példaként bemutatni, és leszögezni, hogy ugyanis

1. §.
ebben a városban és környékén mostantól kezdve minden új építkezésnél éppúgy, mint

minden használatba vételnél és minden változtatásnál, bárhogyan is hívják, különösen
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kéményekhez, t zhelyekhez, mosó- és festékf z -üstökhöz, vagy egyéb, f tésre vagy f zésreű ő ő ű ő
alkalmas helyekhez, ahol tüzelnek, folyamodni kell a tanácsnál az engedélyért, a tervrajzot
két példányban mellékelve.

2. §.
Aztán, ha a városi k m ves-, ács- és kéménysepr mester bevonásával megtörténik aő ű ő

szemle, ezt a városi magisztrátus engedélye követi. Bárki az elfogadott terv szerint
foganatosított építkezéshez és átalakításhoz csakis arra jogosult és a szabályok szerint
megbízott szakembert alkalmazhat. Ráadásul építési bizottság áll fel, hogy az építkezés
befejezése után három napon belül a jelentését megtehesse, minden, a t zvédelmet érintű ő
el írást a legpontosabban megfigyelhessen, s a helyszínen vizsgálódhasson, hogy aző
elfogadott tervet betartották-e. Abban az esetben, ha az építési bizottság által jóváhagyott
tervet nem tartották be, úgy, hogy azáltal bármikor akármilyen t zveszély fenyegethet, aű
megtalált hibát az épít mester költségére azonnal ki kell javítani, vagy ha ezt már nem lehető
megtenni, a megállapított tényállás szerint akár az egész építményt le kell bontani. De hogy
ez az el írás pontosan teljesedésbe mehessen, úgy azzal az épít mesterrel szemben, akiő ő
benyújtott terv nélkül kezd hozzá az építéshez, és éppúgy azzal szemben is, aki az elfogadott
tervhez képest a t zveszélyesség felé tér el, 100 forint büntetés határoztatik meg. Ebb l kétű ő
rész a t zvédelmi kasszába, a harmadik a feljelent nek megy, akinek a neve titokban marad.ű ő
Azzal az építésvezet vel szemben pedig, aki a kémények, süt kemencék, vagy más kemencékő ő
vagy egyéb t zhelyek stb. építéséhez, vagy változtatásához arra jogosulatlan munkásokatű
vesz fel, a büntetés 100 forint. Az arra illetéktelen munkások, akik egy mindenféle építkezésre
és átalakításra képesített épít mester felügyelete nélkül dolgoznak, attól a legélesebbenő
eltiltatnak. Büntetésük 25 forint, vagy a körülmények figyelembe vételével testi fenyítés.

3. §.
A már eddig is érvényben lév , nagyon is szükséges rendelet az olyannyira t zveszélyeső ű

szalma- és nádtet k teljes eltiltására ismét meger síttetik. Mégpedig úgy, hogy ennek aő ő
megismételt rendeletnek a kihirdetését l számított egy éven belül többé nem t rhet megő ű ő
semmiféle szalma- vagy nádtet , legyen az lakás, istálló fölött, még a disznó- éső
baromfiólakat, cs rt vagy bármi más épületet sem kivéve, ennek a városnak a környékén sem.ű
Mert aki a polgárjogban részesül, vagy vidékr l a városba költözik és életmódját javítaniő
akarja, úgy kötelezve van rá, hogy polgári szokások és életmód szerint éljen és polgár
módjára építse házát. Azokra, akik ezt a rendelkezést áthágják, azon kívül, hogy az el íráső
ellenére elkészített szalma, vagy nádtet le lesz rombolva, megfelel büntetés vár.ő ő

4. §
Közvetlenül a padlástérben lakószobát f téssel létesíteni általában tilos. A márű

létez kben azonban — hacsak nincsenek teljesen fölfalazva és rendesen kikövezve — nincső
engedélyezve sem világítás, sem t zhely, még kevésbé kályha vagy szénnel való tüzelés. S tű ő
ha valahol hasonlót találnak, azt haladéktalanul fel kell számolni.

5. §.
A padlásokat a tet szerkezet alatt minden újonnan építend , vagy meglev házban vagyő ő ő

szabályos téglapadlóval, vagy döngölt, 6 coll [kerek 16 cm] vastag öntött agyagpadlóval kell
lefedni. Fa feljárókat a padlásra minden új épületnél egészen kerülni kell, éppen úgy nem
t rhet meg falépcs a konyhából, szobából, vagy éléskamrából fel a padlásra.ű ő ő

6. §.
Minden kéményt fekv téglával, vagy k vel, habarccsal jól bevakolva, olyan módon kellő ő

elhelyezni, és kell legyenek, hogy a tet gerinc fölé legalább három bécsi láb magasanő
álljanak ki és bels méretük legkevesebb 18ő bécsi collos [~47 cm] négyzet legyen. Ebb lő
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következik, hogy azon kémények, amelyek nem így végz dnek, a t zzel dolgozókéi, mintő ű
lakatosok és kovácsok stb., következésképpen nem tisztíthatók megfelel en, azonnalő
megszüntetend k és helyettük szabályos, éppen itt el írt kémények létesítend k.ő ő ő

7. §.350

Ezért ezennel ismételten szigorúan megtiltatik a k m ves céhnek, hogy kéményekető ű
vagy füstcsöveket olyan sz kre készítsenek el, hogy azokat sem jól elzárni, sem megfelel enű ő
tisztítani nem lehet. Éppúgy tilos nekik a t zhelyeket a tet höz túlságosan közelre telepíteni,ű ő
vagy mosó- és egyéb üstöket, süt kemencéket és hasonlókat fa födémekre vagyő
posztamensekre helyezni, több csövet, vagy kéményt egyetlen köpenybe fogva vezetni és vas,
avagy cserép csöveket nagyobb távolságra az építési bizottság engedélye nélkül húzni,
különböz gerendákat, füstöl rudakat és egyéb faszerkezeteket át- vagy a kéményen belülő ő
helyezni vagy húzni, vagy vas kapcsokat fa gerendába ereszteni. Ezek mint nagyon
t zveszélyes visszásságok nemcsak az új építkezéseknél, hanem a hasonló szabálytalanságokű
mindenhol, ahol most el fordulnának, nem t rhet k, s minden haladék nélkül leállítandók.ő ű ő
És a helybeli kéménysepr k legszigorúbb kötelezettsége, hogy ennek a kihirdetése napjátólő
számított hat héten belül és a folytatásban valahányszor hasonló szabálytalanságot
tapasztalnak, azonnal jelentsék az építési bizottságnak. Ellenkez esetben a kéménysepr ket,ő ő
akik elmulasztják ezt a jelentést, 32 forintos büntetéssel sújtják.

8. §.
Minden új istállót boltozni kell, ugyancsak nem t rhet el a most álló istállóknálű ő

padláslépcs , vagy nyílás a széna ledobására. Ahol most ilyen nyílások lennének, azokat megő
kell szüntetni.

9. §.
A konyhákban és minden más, t z helyére kijelölt helyen nem t rhet a palló-, vagyű ű ő

gerendafödém. És ezeknek a padlóját az új építkezéseknél nem szabad a jöv ben fábólő
készíteni, hanem vagy k lapokkal, téglából, vagy agyagkenéssel. De ahol most ezek a padlókő
deszkából vannak, ezeknek a deszkáknak legalább 3 lábnyira kell lenniük a t zhelyt l és aű ő
t zhely mellett téglából kell kirakni a padlót. A süt kemencéket pedig jól boltozva t zbiztosű ő ű
állapotban kell tartani. Ebb l következik, hogy ha ezeken repedés támad, vagy máső
rongálódásban szenvednek, az ilyen hibákat azonnal ki kell javítani.

10. §.
Ugyanúgy, ahogy már fent a falaknál, meg van tiltva vas vagy cserép csöveket a falakba

húzni azért, hogy valahol messzebb vezessék ki a füstöt. Ezért minden háztulajdonosnak
szigorúan kötelességévé tétetik, hogy a házában található valamennyi csövet tizennégy
naponta szorgalmatosan tisztogassa ki.

11. §.
Minden kályhanyílást vas ajtócskával kell ellátni, és megparancsoltatik, hogy ahol ilyen

még nincsen, a háztulajdonosoknak minden további nélkül kötelessége beszerezni. Azon kívül
a kályhában való tüzelésre nem szabad olyan hosszban válaszfalat beépíteni, amely a kályha
nyílása fölé ér, vagy kiéghet. Hasonlóképpen tilos t zifát, gyantás feny fát vagy más,ű ő
alágyújtásra való forgácsot, lenrostot vagy más hasonló éghet anyagot azért, hogyő
száradjon, a kályha nyílásába vagy a kályhára, vagy t zhelyre téve tárolni. Ezen kívülű
ajánlatos odafigyelni, hogy a szobákban lév kályhák kívül-belül jó állapotban legyenek éső
ezek közelében ne legyen fa korlát, vagy más bútordarab, még kevésbé vászon holmi, sz rme,ő
vagy egyéb könnyen lángra lobbanó dolog felfüggessztve, vagy elhelyezve. Minden családapa
és különösen családanya legyen azon, hogy ez a pont teljesüljön, a szolgaszemélyzet is

350 Lásd az 1808. augusztus 6., 10-i vizsgálatot, amely rengeteg idevágó szabálytalanságot talált. (44—46. old.)
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pontosan gondoskodjon róla, a legszigorúbban tegye kötelességükké. És gondatlanság
felmerülése esetén a fentieket 25-t l 50 forintig terjed pénzbirsággal kell sújtani. Aő ő
szolgákat azonban a körülmények szerint testi fenyítéssel kell büntetni.

12. §.
Minden fával dolgozó mesterembernek meg kell hagyni, hogy semmilyen fölösleges

készletet ne tartson ebb l, sem a házában, sem a m helyében, sem a lakószobájában. Éppúgyő ű
ügyeljenek arra, hogy a lehulló forgácsot az est beköszöntével kiszállítsák a m helyb l ésű ő
t zbiztos helyre vigyék. Még kevésbé megengedhet ezekben a m helyekben a nyíltű ő ű
kandallót z, a f zés, vagy a dohányzás.ű ő

13. §.
A házi hamu351 éppúgy, mint az, amely a különböz ipari m helyekben keletkezik,ő ű

sohasem tárolható a szabadban, vagy fa tartályokban, avagy szemétdombon, vagy az utcán,
még kevésbé a ház padlásán felhalmozva, hanem csakis t zbiztos boltozat alatt, vagyű
pincében.

Azoknak a bérl knek azonban, akik k szénf tést használnak, ezennel különő ő ű
kötelességükké tétetik a fedett hamutartó. A k szén hamuja ugyanis hetekig parázslónő
megmarad. Már úgy látszik, mintha kih lt volna, de ha friss huzatot kap és éghet anyaggalű ő
érintkezik, megint fellángol. Hogy jól és véglegesen vízzel el lehessen oltani, vas vagy k ,ő
vagy agyag edénnyel legyenek ellátva és az ilyen hamut addig ne szállítsák el, amíg keresztül-
kasul ki nem h lt. Nem elég csak megöntözni, hanem járja át egészen a víz és fojtsa meg.ű
Azután ezt a jól eloltott k szénhamut vigyék a várostól megfelel távolságra.ő ő

14. §.
A szappanf z knek, a kelmefest knek és cserz vargáknak ismételten ugyanúgy megő ő ő ő

van tiltva a hamujukat a padlásra a tet alá felhalmozni, ugyanakkor ismételten meg vanő
parancsolva nekik, hogy fedett hamutartó edényük legyen a házukban, vagy ahol egyébként
építkeznek, vagy bérl k. Minden megszegése ennek és az el z két paragrafusban lévő ő ő ő
rendelkezéseknek érzékenyen mért büntetéssel lesz megtorolva.

15. §.
Iparosok, akik viasszal, olajjal, szurokkal, faggyúval, kocsiken ccsel, puskaporral,ő

salétrommal, kénnel, terpentinnel, szesszel, szalonnával és disznóhájjal foglalkoznak, vagy
nagyobb mennyiségben használják, ezekb l az anyagokból csak kis készlettel rendelkezzenekő
a boltjukban, a nagyobb készletet azonban mindig boltozatos pincében, illetve boltban, vagy
más t zbiztos körülmények közepette tartsák és gondját viseljék annak, hogy azokon aű
helyeken senki se foglalatoskodjon t zzel vagy lámpával. Ezen felül minden mester ésű
kézm iparos, aki könnyen gyulladó anyaggal olvaszt, vagy f z, kivétel nélkül minden üstötű ő
pontosan ráilleszthet vas tet vel lásson el, hogy azzal valamennyi esetleg keletkező ő ő
gyulladást mindjárt el lehessen fojtani.

16. §.
Ugyanígy van a hús- vagy szalonnafüstöléssel.352 Azoknak az iparosoknak, akik ezzel

foglalkoznak, csak olyan kéményük lehet, amely erre alkalmas, mozgatható vas
felfüggeszt rúddal van ellátva. Egyáltalán gondosan kerülend ott a szalonna felfüggesztéseő ő
a kéményben, ahol a t zhelyen er s tüzet gyújtanak. Ennek a rendelkezésnek az áthágója 5-ű ő
t l 25 forintig terjed pénzbüntetéssel sújtandó és a körülményekt l függ en elzárással is,ő ő ő ő
vagy iparengedélyének a megvonásával.

351 A hamu tárolásáról 1805. január 25-én bocsátanak ki hirdetményt. (22. old.)
352 A Várkerületi házak 1808. augusztus 6-i ellen rzésekor találtak kéménybe épített füstöl rudat. (47. old.ő ő

17. és 20. pont.)
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17. §
Fest k, lakkozók, mázolók, asztalosok, szíjgyártók és minden más iparos, akinek aző

iparához firniszre van szüksége, továbbra is szigorúan köteles a firniszt soha sem a kályhában
vagy a városban a t zhelyen, hanem csupán a városon kívül, a szabadban, vagyis aű
káposzta r tanácsilag erre rendelt kunyhójában f zni.ő ő

18. §.353

Miután a szomorú tapasztalat egyértelm en bizonyította, hogy a szabadban valóű
óvatlan dohányzás miatt több t z is keletkezett, ezért a kiadott Magas Körrendeletet követve aű
helyben annyiszor hozott, mindenki számára köztudott tanácsi tiltás ezennel egyszer s
mindenkorra megismételtetik. Tekintet nélkül személyre, állásra és érdemekre, nem kivéve sem
id t, sem körülményeket, megtiltatik a dohányzás a nyílt utcán, a házak udvarán, a városbanő
és a város el tt, a falakon kívüli házak között, vagy az istállókban, a cs rökben, a pajtákban,ő ű
fészerben, avagy olyan helyeken, amelyek telve vannak gyúlékony anyagokkal, vagy
tet fedéskor, széna és szalma hordásakor vagy kötésekor, ahogy csépléskor, favágáskor,ő
farakáskor és hasonló munkák idején mindenhol, akkor is, ha zárt pipából, ott is ahol mindig
tüzet raknak. Ennek a tiltásnak a megszeg it a rangtól függ en minden alkalommal 12 forintő ő
büntetés vagy testi fenyítés sújtsa. Vagy a magasabb rendelkezéseknek megfelel en aő
körülményekt l függ más megfelel büntetésnek vesse alá magát.ő ő ő

19. §.
Szalmát vágni, csépelni, kukoricát szemelni, lent gerebenezni, és hasonlókat intézni

sohsem szabad gyertyavilágnál, még laternánál sem, cs rben vagy t zveszélyes helyen. Ez aű ű
legkeményebb megtorlással jár. Ugyanígy nincs megengedve a préselés a pajtában álló
préssel éjszaka.

20. §.
Zsírral való f zéskorő 354 minden lehetséges el vigyázat és gondosság szükséges, nehogyő

az meggyulladjon és ha ez ennek ellenére megtörténik, akkor nem szabad vizet önteni rá,
hanem vagy hamut, lisztet, vagy földet kell az ég zsírra és az edényére szórni. Így, vagy egyő
ráill cserép vagy vas fed segítségével a lángokat elfojtani. Egyáltalán sohasem szabadő ő
zsírt állandó felügyelet nélkül hagyni a tüzön. Vagy ezt a foglalatosságot gyerekekre, vagy
ügyetlen cselédre bízni. Éppúgy hasonló el vigyázatra van szükség faggyú kiolvasztásakor.ő

21. §.
Nem bezárt, szabad fényforrással istállóba, fészerbe, padlásra, széna- vagy faraktárba,

fa kunyhóba, és más fából való helyekre, vagy t zveszélyes tartályok közelébe menni, vagyű
hasonló helyekre valamilyen zsarátnokot, vagy szenet vinni, ezennel a legszigorúbban tilos.
Vagy ami a legveszélyesebb: a beteg marhának egyébként is teljesen haszontalan befüstölése,
aminek az ajánlása a marhapásztoroknak a legszigorúbban tiltatik. A t zvédelmi kasszábaű
befolyó büntetés 12-t l 32 forint, vagy a körülményekt l függ en testi fenyítés. Aki ennekő ő ő
ellenére az istállóban, vagy más t zveszélyes helyen éjszaka kénytelen valamit tenni, kellű
hogy jól védett laternát használjon üvegb l vagy bádogból, de sohasem papírral vagyő
hólyaggal behúzottat. Ilyen üveg- vagy bádoglaternával minden ház el legyen látva.
Különösen a vendégfogadókban több is legyen használatra kész állapotban. Ezért szabadon
ég gyertyát felt zniő ű 355 az istállóban általában nincs megengedve, ezért és a dohányzás miatt
a ház tulajdonosai minden igyekezetükkel figyeljenek a személyzetükre.
353 Korábbi esetekr l szóló jelentések: 1788. június 30. (22. old.),1794. július 4. (22. old.)ő
354 Lásd az 1808-as második t zvész keletkezésér l valló Kager Ignác állítását, hogy Kager Józsefnéű ő

valamit öntött a t zhelyre, aminek következtében tüzes golyó repült ki a kéményb l és felgyújtotta aű ő
tet t. (41. old.), Az 1808. augusztus 28-i eset szerencsésen végz dött: az ég zsiradékot tartalmazóő ő ő
edényre tet t tettek. (27. old.)ő

355 Egy szolga 1807-ben elaludt, gyertyája szabadon égett és tüzet okozott. (25. old.)
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22. §.
Teljesen meg van tiltva szabadon ég fényforrással, vagy fadarabbal az udvaron át,ő

vagy az utcán közlekedni, vagy magát a zsarátnokot nyitott fazékban vinni, amint az is, hogy
fából való árusító helyen avagy a nyílt utcán biztosítás nélküli nem zárt t zön virslit, húst,ű
halat és gesztenyét sütni. Azok az utcai árusok, akik parazsas fazekat használnak hideg
id ben, este, amikor elhagyják az árusító helyüket, gondosan oltsák el a parazsat és neő
hagyják ott, mert különben a 21. §. szerint lesznek megbüntetve.

23. §.
Ha a szükség megkövetelné, hogy oltatlan mész maradjon a házakban éjszakára, akkor

minden fát és minden más éghet anyagot el kell onnan távolítani, s közben aő
leggondosabban megfigyelni, és a meszet es t l és nedvességt l meg kell óvni.ő ő ő

24. §.
Lakatosoknak, kovácsoknak, kályhásoknak, pékeknek, ón- és sárgarézönt knek,ő

rézm veseknek, arany- és ezüstm veseknek, bádogosoknak,ű ű 356 puskam veseknek, szerszám-ű
és szögkovácsoknak, és más iparosoknak, akiknek szükségük van t zre, nincs megengedve,ű
hogy iparukat a Várkerületen található üzletükben, vagy akárhol, fából való akármiben
folytassák, hanem csakis szabályosan beboltozott m helyekben. Éppúgy szigorúan tilos aű
kádároknak a hordók kiégetése, a kefeköt knek a szurkozás és minden más munkához t ző ű
használata kinn az udvaron, vagy más t zveszélyes helyen. Csakis a szabályoknakű
megfelel en erre való boltozott helyiségben szabad.ő

25. §.
Asztalosok, esztergályosok vagy mások, akik fával dolgoznak, vagy nagy készletekkel

rendelkeznek fából, soha nem vehet k fel bérlakónak lakatosoknál, kovácsoknál, illetveő
kölcsönösen az utóbbiak az el bbieknél. Azok a bérleti szerz dések, amelyek ennek aő ő
tilalomnak a kihirdetése el tt köttettek, a kihirdetés napjától számítva még fél évig érvénybenő
maradnak, szemben azokkal, amelyeket a nyilvánosságra hozott jelen szabályozás után
ütöttek nyélbe. Ezek nemcsak érvényteleneknek mondatnak ki, és ezek a bérl k sajátő
költségükre el lesznek távolítva a házból, hanem a bérbeadó a féléves bérleti díj erejéig lesz
megbüntetve. Ismételt kihágás esetén a duplájával.

26. §.357

Ugyan bárki felhalmozhat akkora fakészleteket a házában, ha pincéje, vagy szabályos,
vasajtókkal ellátott faraktára van, amekkora abba belefér, azokban a házakban azonban, ahol
pince, raktár vagy más t zbiztos hely hiányában a fa- vagy szénkészlet elhelyezéseű
akadályokba ütközik, ott csak a szükséges igényekhez mért havi készlet tartható. És az is csak
a lakásnak olyan félrees helyén, amelynek közelében nem közlekednek t zzel vagyő ű
fényforrással annál is inkább, mert az a várostól nem messze lév faraktárból bármikorő
beszerezhet . Az ellene cselekv k kötelesek a szükségtelen és túl sok fakészletet azonnal ki-ő ő
szállítani a városból. Abban az esetben, ha ezt valaki elmulasztja, a város szállítja ki a fát. Az
illet nek nemcsak a kiszállítás költségét kell megfizetnie, hanem még meg is büntetik 32ő
forintra.

27. §.
A pékeknek, szappanf z knek, pálinkaf z knek, kelmefest knek, kályhásoknak,ő ő ő ő ő

viaszf z knek (mézeskalácsosoknak), kovácsoknak, lakatosoknak, ecetf z knek és máső ő ő ő

356 Az eredetiben Klampfner = a bádogosok egyik válfaja. Nem dolgozhattak vékony fehér bádoggal és nem
lehetett üzletük. Legalábbis német földön a 17. században. Ama ismert bádogos németül Spengler.

357 Ez akár Pejacsevichre is vonatkoztatható. (Fiedler-krónika, 10. old.)
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iparosoknak, akik fát nagyobb mennyiségben használnak, csak mérsékelt mennyiség fátű
szabad tárolni a házukban, hasonló biztonsági el írásokkal, mint az el z §-ban. Hacsakő ő ő
nincsenek ellátva nagy t zbiztonságú raktárakkal, avagy tágas, minden lakóépülett l távoliű ő
udvarral, kerttel. Semmiesetre sem szabad senkinek sem fát a m helyben, vagy a konyhábanű
tárolni.

28. §.
Fakeresked k úgy, mint kiskeresked k, árusítsanak kicsiben vagy nagyban, sohasemő ő

raktározhatják be az üzlethelyiségükbe a fát, gyantás feny fát, gyékényt, és hasonlót, hanem aő
fakeresked k éppúgy, mint azok a lakók, akik nagyobb fakészletet igényelnek, kell, hogyő
tartsák magukat ahhoz, hogy a többletfát a magisztrátus által kijelölt, erre szolgáló helyre
tegyék le. Minden kihágás ezzel és az el z §-sal szemben a t zbiztosító kasszába folyó, 15-ő ő ű
t l 50 forintig terjed pénzbüntetéssel lesz megtorolva és ez a büntetés ismétl dés eseténő ő ő
megkétszerez dik.ő

29. §.
Fa, vagy sz l venyige sohasem tárolható a padláson. Ahol kikerülhetetlenül szükségeső ő

szénát, szalmát, szecskát a padláson tartani, ott az csakis egy ölre a kéményt l helyezhet el,ő ő
hogy a kémény minden id ben körben szabadon maradjon. Éppen úgy nem t rhet el széna-ő ű ő
vagy szalmakazal házak között, udvarokon, konyha közelében.

30. §.
A kémények és kürt k tisztításának ideje általában 6 hét, de a pékeknél, a fogadókbanő

és más iparosoknál és egyáltalán ahol huzamosan van nagyobb t z, amint vas-, vagy cserép-ű
csöveknél a határid 14, alkalmasint 8 nap.ő

31. §.
A kéménysepr k felel sek azon ügyfelekkel szemben, akik vonakodnak megengedniő ő

kályháik füstcsöveinek, a kéményeknek vagy kürt knek a 30. §-ban meghatározottő
id közönkénti tisztítását. Amint azért is, hogy azonnal jelentsék a városkapitány úrnak azokatő
a kályhákat vagy kéményeket, amelyek hibásak, vagy amelyeknél egyébként t zveszélytű
fedeznek fel. Abban az esetben azonban, ha a kéménysepr mester elmulasztja a bejelentést, aő
t zvédelmi kasszába befolyó, 5-t l 50 forintig terjed pénzbüntetéssel terhelik meg, aű ő ő
második mulasztás esetében ezen a pénzbüntetésen felül még egy heti fogházzal sújtják.
Harmadszorra azonban megfosztják az iparától. A segédek pedig testi fenyítést kapnak.
Ebben a pontban a mesterek nem hagyatkozhatnak pusztán a segédeikre, hanem gyakran
nézzenek utána k maguk a legéberebb figyelemmel a kályháknak, t zhelyeknek éső ű
kéményeknek.

32. §.
A háztulajdonosok és lakók tartsák magukat ahhoz, hogy a kéménysepr k a nap mindenő

órájában tisztíthassák a kályhakürt ket. Ez azonban a konyhai t zhelyek kéményénél nemő ű
megengedett reggel 9-t l délután kett ig, amely id szakban általában f zni szoktak.ő ő ő ő 358

33. §.
Ezzel szemben a háztulajdonosok, vagy helyetteseik azokkal a kéménysepr kkelő

szemben, akik elmulasztják az el írt határid ket, vagy csak átabotában, nem tisztán teljesítik,ő ő
vagy egyenesen benn hagyják a sepr jüket a kéményben, hogy az legközelebb mindjárt kéznélő
legyen, haladéktalanul járjanak el a tanácsnál vagy a városkapitány úrnál a megbüntetésük
végett.

358 Lásd a nyomozást az els és a második t zvész után. (35. és 39. old.)ő ű
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34. §.
Keresked k, akiknek engedélyük van puskapor kicsinybeni eladására, ezen túl sohaő

többé nem tarthatnak 4 fontnál több puskaport tartalékban az üzletükben. Az eladást nem
zhetik gyertyavilágnál. Minden nagyobb mennyiséget a városon kívül, a tanács által kijelöltű
helyen és puskaporraktárban kell tartani. Egyáltalán a keresked k és házalók, akik éghet éső ő
t zveszélyes áruk fuvarozásával foglalkoznak, mint amilyenek a puskapor, kén, és hasonlók,ű
sohase rakodjanak be az általában sz k házaikba, hanem ezeket az erre alkalmas helyenű
tegyék le, éber felügyelet mellett és amint lehet, küldjék tovább.359

35. §
Minden lövészet a városban és annak közelében, mint ami a tulajdonra és ugyanakkor a

személyes biztonságra veszélyes rendbontás, 15 forintos büntetés mellett egészen tilos.
Ugyanígy fels bb engedély nélkül a városban vagy körülötte tüzijátékot leégetni, rakétákat,ő
vagy Pulver-Frösche [puskaporbékákat] dobálni. Hasonlóképpen tilos fáklyákkal vagy
viharlámpákkal körbemenni az utcákon, és az erd kben vagy közelükben tüzet rakniő 360 avagy
lombot égetni. Emellett egyúttal meghagyatik a fogadósoknak, hogy ha ilyen tüzijátékos
betérne hozzájuk, semmiképpen se hagyják, hogy a szobában és a házban a tüzijátékkal
kísérletezzen, hanem az ilyesmit azonnal jelentsék a városkapitány úrnak.

36. §.
Gyerekeket, legtöbbször a részegeket, gyengeelméj eket, az id múlásával tisztábanű ő

nem lev , nagyon elaggott és aluszékony embereket sohase hagyják egyedül a házban, akkor,ő
amikor istentisztelet idején, egy ünnepségért vagy másért vannak távol hazulról, mert az
ilyenek könnyen elkövethetnek olyan cselekedetet, vagy figyelmetlenséget, amely
t zszerencsétlenséget idézhet el . Ennélfogva különösen azoknak, akik csak gazdapolgárok ésű ő
sz l munkások, szigorúan meg van tiltva, hogy azalatt, mialatt a földeken dolgoznak, vagyő ő
küls dolgaikat intézik, gyermekeiket megbízható állandó felügyelet nélkül hagyják egyedülő
otthon, vagy éppen olyan megbízhatatlan, elesett öregemberekrebízzák.

37. §.
Hogy minden bajnak nyomatékosan elejét vegyük, ami a hanyagságból, a

könnyelm ségb l, vagy az emberek játékos kedvéb l eredhet, minden háztulajdonosnak, vagyű ő ő
megbizottjának, családapának és mesternek saját felel sségére kötelességévé tesszük, hogy aő
leggondosabb figyelmet fordítsák a lakóikra, a gyerekeikre, a házuk népére, a segédeikre és
szolgáikra, és azon legyenek, hogy minden fényforrás és t z valamennyi t zhelyen aű ű
megfelel id ben el legyen oltva és különösen a t z a kályhában. A t zhelyen pedigő ő ű ű
agyagfedél alatt legyen meg rizve. Továbbá ezek a háztulajdonosok óva intsék a házuk népétő
a viasztekercsek könnyen veszélyessé váló használatától, a gyújtólencsével való játéktól és az
éjszakai ágyban olvasástól. Különösen a fogadósok vannak kötelezve arra: ne engedjék a
lovászoknak, hogy a szabadon ég gyertyát feler sítsék az istállóban. És hogy azok a lehető ő ő
legnagyobb óvatossággal dohányozzanak csak.

38. §.
Mindenkit, de különösen a fogadósokat ismételten komolyan emlékeztetünk arra az itt

valamennyi háznak nyomtatásban már gyakran kézbesített szabályzatra, hogy ismeretlen
idegent, vagy gyanús embert, különösen, ha útlevél nélkül érkezik, ne szállásoljanak el, vagy
fogadjanak be a házba. Minden ilyen kihágás 32 forinttal büntettetik.

39. §.

359 Hajmereszt ötlet a puskapor tárolására: kályhában. A harmadik t zvész el tt. (26. old.)ő ű ő
360 Lásd a Dudlesz-erd ben 1807-ben keletkezett tüzet. (48. old.)ő
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Mivel szükséges megkövetelni az el vigyázatot a t zi veszedelem elleni védelemő ű
érdekében, hogy ezeket az elrendelt szabályokat ne csak általánosan hirdessék ki és kössék
mindenki lelkére, hanem azokat pontosan kövessék és szigorúan tartsák be: ezért a Külváros
mind a négy fertályának és a Belvárosnak és a Várkerületnek is saját f - és alt zbiztosaő ű
neveztetik ki. Ezek — a városi k m vesmester, ácsmester és kéménysepr mester bevonásávalő ű ő
— évente háromszor, azaz György napkor, július elsején és szeptember végén, de közbejöhető
körülmények esetén gyakrabban is, végezzék el a házak, a t zhelyek, és kémények általánosű
ellen rzését. A fenyeget t zveszélyességet pedig azonnal szüntessék meg, vagy küszöböljékő ő ű
ki. Emellett a minden ház részére alant el írt t zoltószereket és egészen különösen a kutakatő ű
tekintsék meg. Ezután minden ellen rzésr l és arról, amit találtak, írjanak jelentést aő ő
tanácsnak.361

40. §.
Ezeknek a felálló t zbiztosi komiszároknak kötelességük hivatalos ténykedésük soránű

mindenkivel a kell tisztelettel tárgyalni. A panaszokat pedig továbbíthatják a tanácsnak,ő
hogy intézkedéseik szükséges következménye meglegyen.

41. §.
Továbbá a városi t zoltószerek felülvizsgálatáról a városkapitány gondoskodik, éventeű

többször is, a t zvédelmi biztosok és a szakemberek bevonásával.ű

MÁSODIK SZAKASZ
Intézkedések a kitör t zvész gyors felfedezésére.ő ű

42. §.
Különbség nélkül mindenki, aki egy keletkez t zvészt észrevesz, vagy csak jelet, amelyő ű

valószín síti, fél , hogy t z fog kitörni, azonnal köteles bármilyen lármát csapni ésű ő ű
segítségért kiáltani. A háziak vagy a szomszédok azonban kötelesek a már kitört tüzet a lehető
leggyorsabban a városházán az rnek, vagy a városkapitány úrnak jelenteni.ő

43. §.
Ha valaki hozzákezd eltitkolni a házban keletkezett tüzet, hogy titokban oltsa el, és nem

hozza nyilvánosságra azonnal, miel tt még lángokban törne ki, azt sújtsa 50-t l 100 forintigő ő
terjed pénzbüntetés. A körülmények állapota szerint azonban testi fenyítés is. Ezért aő
szomszédoknak kétségtelen joga azt a házat, amelyet valaki bezárt azért, hogy egy keletkezett
tüzet titokban oltson el, akár er szakkal is felnyitni.ő

44. §.
Hogy egy kitör t zvész közhírré tételét mennél korábban és biztosabban továbbítsák —ő ű

ezentúl is, ahogy eddig szokásban volt —, nyáron, de különösen aratáskor, amikor nagyon
sokan foglalatoskodnak a földeken, külön t z rök járkáljanak az utcákon, akiket aű ő
parancsnok úr a polgár rségt l a polgárok közül jelöl ki. Hasonló módon jelöljenek kiő ő
t z röket éves vásárok idején, mégpedig a vásárt megel z éjszakától kezdve.ű ő ő ő

45. §.
A beszervezett éjjeli rök kötelesek minden éjjel, egész évben, minden órában, kivételő

nélkül, a bekövetkez nappalig a megszokott helyükön az utcákon, emlékeztet ül állandóanő ő
361 Lásd a korábbi gyakorlatban az 1808. augusztus 6-án elrendelt ellen rzést a 44—46. old.ő
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hirdetni a t zzel és világgal való óvatosságot. Mindig józanul a körzetükben körbejárni, ésű
minden rendetlenségre, és t zveszélyre gondosan odafigyelni. Semmilyen módon seű
merészeljenek az óra kikiáltása után valahova letelepedni, különösen nem betérni egy
kocsmába. Ezek és a többi t z r, amint égett szagot, vagy s r és szokatlan, vagy gyanúsű ő ű ű
füstöt vagy világosságot vagy egyébként mint mindig t zveszélyt észlelnek, a ház urát, akiű
köteles ajtót nyitni, a vizsgálat végett, a kapun vagy az ablakon való kopogtatással álmából
felébreszteni és egyáltalán az éjszaka kitör t zvészkor általánosan a kapukon vagyő ű
ablakokon való többszöri zörgetéssel lármát csapni, az embereket álmukból felébreszteni és
azt jelenteni a legközelebbi rnek, a városházán, a városkapitány, a polgármester és aő
városbíró uraknak.

46. §.
A torony rök közül éjjel-nappal mindig kett nek a várostoronyban kell lennie. Hogy aő ő

szolgálatban lev tanújelét adja éberségének, minden negyedórában, mégpedig nappal, aző
eddigi szokás szerint, fujjon trombitába. Éjszaka azonban a szokásos kiáltással362 jelezze,
minden alkalommal két egymással szemben lév ablakon, hogy az egész várost látva nemő
vesz-e észre hevesen kitartó füstöt, s r n feltámadó szikrát, vagy feltör lángokat. Haű ű ő
valahol csak s r , szokatlan füstöt lát, még ne kongassa meg a harangot, nehogy tévesű ű
riadóval könnyen káros riadalmat okozzon a publikumban. Hanem err l tájékoztassa aő
városházi rt a szócs segítségével. És hogy az észlelt veszély irányát és helyét világosanő ő
megnevezze. Hogy az [ r]ő ezáltal a szükséges intézkedések megtétele végett mindjárt
jelenthesse a városkapitánynak. És hogy ezért a szolgálatban álló káplár a jelzett és t zzelű
gyanúsított helyre vizsgálódni kimenjen. Ha azonban a torony r kitör t zszikrákat lát, vagyő ő ű
lángokat, éspedig a Belvárosban, úgy azonnal háromszor egymás után, ha a Külvárosban,
akkor kétszer egymás után, ha pedig t z van a városfalakon kívül álló házakban, akkor csakű
egyszer kongassa meg a t zharangot és ismételje meg ezt. Az ütések különböz sége általű ő
egyúttal mindenkinek jelzi az irányt is. Az itt meghatározott ütések felszökken lángok éső
növekv veszély esetén s r bben ismétl dnek, a t z lelohadása esetén azonban nagyobbő ű ű ő ű
szünetekkel követik egymást. És ez így folytatódik, amíg a tüzet el nem oltják. Az ütésekkel
egyid ben a másik torony r a kitört t z irányában nappal a nagy zászlót, éjjel egy világítóő ő ű
laternát tesz ki. Ha egy t z közben ugyanakkor egy másik t z tör ki, úgy a torony r aztű ű ő
hasonló jelek kit zésével, aztán a harang felváltva való megütésével és a szócs vel jelzi.ű ő

47. §.
Amint egy t z kitörése láthatóvá válik, vagy a t zharangot megkondítják, minden r, deű ű ő

csak azok, akik a fegyvereiket elsütik, a várostoronyba kell, hogy menjenek. Különösen
éjszaka a nagydobokat a torony rök üssék, a dobot a tambour üsse utcahosszat. Aztán aő
növekv veszély esetén a bástyákon mindig töltve, készen álló ágyúkat az oda állítottő
polgárok sütik el. Ezzel a jellel a földeken található munkások és a város falvai hivatnak
segítségül, végül

48. §.
ha a torony r t zvészt figyel meg a városi erd kben vagy a szomszédban, úgy eztő ű ő

azonnal jelzi a városházi rrel, megadva az irányt, hogy ezzel a szerencsétleneknekő
viszonossági alapon emberi kötelességb l a segítségükre siethessenek egy fecskend vel éső ő
más alkalmas t zoltó eszközökkel.ű

HARMADIK SZAKASZ

362 Gyerekkoromban Baján, a ferences templom tornyából éjszakánként minden órában elkiáltotta magát az
r: „Látlak!” Hogy aztán a besurranó tolvajok elszaladtak-e t le, nem tudom. A tüzet is figyelte.ő ő
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Intézkedések a valóban kitört t zvész gyors elfojtásáraű

Mivel a t z gyors eloltása f leg az el készülett l függ, vagyis, hogy a szükségesű ő ő ő
t zoltókészülékek és az elégséges vízellátás ne hiányozzanak, hogy az emberek különbözű ő
osztályai számára a megfelel tennivalók el zetesen meg legyenek határozva és hogyő ő
magánál az oltásnál jó rend uralkodjék, ezért a jelen szakasz a különböz tárgyaknakő
megfelel en, a könnyebb áttekinthet ség kedvéért két f fejezetre oszlik, tehát:ő ő ő

ELS F FEJEZETŐ Ő
A t zoltó felszerelés beszerzése, meg rzése és fenntartásaű ő

49. §.
Valamennyi háztulajdonos ezennel köteleztetik, hogy három hónapon belül, ennek a

t zrendészeti szabályzatnak a kihirdetése napjától számítva, szerezzen be egy mászólétrát ésű
egy ferde, vagy tet létrát, f leg azért mert ezek az emberek és más holmik mentéséreő ő
szükségesek, aztán egy t zi fejszét, aztán egy, vagy a ház nagyságától függ en mindenű ő
szinthez kett b r- vagy kender vizes vödrötő ő [Aemper] vagy szurokkal bekent vizes
szalmakosarat, egy, vagy a ház terjedelmét l függ en több kézi fecskend t, egy szekercétő ő ő
[Holzhacken] és egy nagy, a felfüggesztés céljából rögzít gy r vel ellátott üveglaternát.ő ű ű
Ezeket a ház egy jól látható és elérhet helyén tartsa mindig és állandóan használhatóő
állapotban. Ennek a rendelkezésnek az elmulasztása a t zvédelmi kasszába folyó, 10-t l 32ű ő
forintig terjed pénzbüntetéssel lesz sújtva.ő

50. §.
Továbbá éppen így legyen minden házban, éspedig a nagyobbakban, ha lehet a

padláson, a kisebbekben vagy a bejárati kapu mellett, vagy más könnyen elérhet helyenő
legalább két eimeres363 hordó vagy Böttingl, április elsejét l november elsejéig mindig vízzelő
megtöltve. A háztulajdonos vagy megbízottja tartsa készenlétben és havonta töltse tele friss
vízzel. Ennek a rendelkezésnek minden egyes nem teljesítése 3-tól 9 forintig lesz büntetve.
Emellett minden háztulajdonosnak javasoljuk, különösen a Wiedenben, a Halász, a Mihály, a
Bécsi utcában és a Fövényveremben, ahol a fekvésük miatt nem lehet kutat létesíteni, hogy a
téli id szakban is mindig vízzel telt hordókat tartsanak és jól burkolják be trágyával a fagyő
ellen.

51. §.
Mivel a város részér l nagyobb számú t zoltófelszerelést szereztek be és fognak tartani,ő ű

amelyeket szükség esetén a már ismert módon bárki igénybe veheti, ezeknek a tárolóhelyeit
ezennel közöljük és meghirdetjük. Ezek ugyanis továbbra is, mint eddig, fenn lesznek tartva.

ABELVÁROSBAN
éspedig a Városházán

A számmal megjelölt nagy réz t zifecskend . Azután hordozható fecskend k, kéziű ő ő
fecskend k, b rtöml k, létrák, t zi fejszék, szekercék, vagy favágó balták, vas lapátok,ő ő ő ű
csákányok, t zoltóvedrek, tartályok. Távolabb, Martonyék házánál, a Hátsó-kapu mellettű
t zoltólétrák és fejszék. A Brückl-tornyon t zoltólétrák és fejszék.ű ű

AZ ELS FERTÁLYBANŐ
A kunyhóban a kis tónál a Kaszinó mellett a 2-es és 3-as nagy t zifecskend k ugyanúgy,ű ő

mint lajtkocsik vizes hordókkal együtt, kis tartályok és merít edények.ő

A HÁTULSÓ UTCÁBAN

363 1 Eimer (akó) = 67,2 liter, tehát 134,4 literes hordóról van szó.

96



Befejezésül

A Pejacsevich-ház mellett t zoltólétrák és fejszék.ű

AZ ÚJTELEKI KAPU MELLETTI UTCÁCSKÁBAN
T zoltólétrák és fejszék.ű

A RUISS-HÁZ MELLETTI UTCÁCSKÁBAN
T zoltólétrák és fejszék.ű

AMÁSODIK FERTÁLYBAN
A Jégveremnél a sarokházban a kocsiszínben lajtkocsik vizeshordókkal,

kis tartályok és merít edények.ő

A SZÉLMALOM UTCÁBAN
A Vidám paraszthoz c. fogadó mögött t zoltólétrák és fejszék.ű

A PFLASZTERON
A Szentlélek-templomnál t zoltólétrák és fejszék.ű

AHARMADIK FERTÁLYBAN
A HALÁSZ UTCÁBAN

Az Árvaházzal átellenben lév kunyhóban lajtkocsik vizeshordókkal,ő
kis tartályok és merít edények. Ugyanott a kunyhó mellett t zoltólétrák és fejszék.ő ű

A BALFI UTCÁNÁL A BACHGASSELBEN
t zoltólétrák és fejszék.ű

ANEGYEDIK FERTÁLYBAN
A KÖZSÉGI VÁROSMAJORBAN

a 4-es számú nagy t zifecskend , lajtkocsik vizeshordókkal,ű ő
kis tartályok és merít edények.ő

A NAGY TÓ MELLETTI KUNYHÓBAN
A dominikánusok temploma mellett az 5. számú nagy t zifecskend , lajtkocsikű ő

vizeshordókkal, kis tartályok és merít edények. Emellett a kunyhó mellett t zoltólétrák éső ű
fejszék.

A KIS PÓCSI UTCÁBAN
Gömbösék364 háza mellett t zoltólétrák és fejszék.ű

52. §
Hogy bárki könnyebben tisztába jöhessen ezekkel a t zoltószerek tárolására szolgálóű

helyekkel, ezért ezeknek a fészereknek a kapuján a következ szavak állnak nagy bet kkel:ő ű
T zoltószerek tárolója. Kiegészítésül annak a fecskend nek a sorszáma, amelyiket ottű ő
riznek, olajfestékkel felírva és mindegyik tárolónál egy kívülre felszerelt táblán megjelölveő
az a hely, ahol az ahhoz tartozó kulcs található. Ezek a kulcsörz k kötelesek gondoskodniő
arról, hogy ezeknek a tárolóknak a kapuja bármikor könnyen kinyitható legyen. És télen ne
jegesedjen el.

53. §.

364 T2: Kis u. 3. (1810: 548. sz.)
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Minden nyilvános vagy fertály-kútnál legyen, mint eddig is, a jöv ben is, egy nagy kádő
vas abronccsal vasalva, álljon mindig tele vízzel, hogy az ilyen vízkészleteket bármikor
azonnal fel lehessen használni. Ugyanígy kell április 1-jét l november 1-jéig a lajtoső
kocsikon lév hordókat teletölteni vízzel. És mindegyik kocsin egy kis tartály, két merít edényő ő
és 16 vizesvödör legyen készenlétben, állandó jó állapotban. Mert ha követelik ezeket a
merít ket, a vizeshordók kiürítéséhez azonnal kéznél legyenek. Ugyanis ezeket t zvész eseténő ű
nagyon nehéz a privátházakból megkapni. A merít edényeket azonban folyton-folyvást aő
hordók megtöltésére használhatják. Ezeknek az el készületeknek a megvalósításáról továbbraő
is a városkapitány úrnak és a t zbiztosoknak kell gondoskodni.ű

54. §.
Miután itt olyan patak nincs, amelyben folyton elegend víz folyna, ezért mindenegyeső

kútra nagy figyelemmel kell lenni. Ezért minden háztulajdonos a közjó érdekében arra van
kötelezve, hogy házi kútját állandóan használható állapotban tartsa és minden hibáját
azonnal javíttassa ki. A Külvárosban azonban az illetékes fertálymesterek, a Belvárosban
pedig a városi rség parancsnoka felel s azért, hogy a fertály kútjait és a nyilvános kutakatő ő
hetente szemlélje meg, és gondoskodjon arról, hogy mindig jó lánccal, vödörrel és felhúzó
szerkezettel legyenek ellátva és használható állapotban legyenek. És minden adódó sérülés
késedelem nélkül ki legyen javítva. De nehogy aztán kés bbi t zeseteknél a lánc elszakadásaő ű
miatt a felhúzó szerkezet egészen gátolva legyen, ezért mindegyik fertály szerezzen be két
kötelet és egy horgot a t zvédelmi kassza költségére. Ezeket a fertálymesterek jól rizzékű ő
meg, de semmiképpen se használják saját célra. Ezáltal ha a lánc elszakadna, ennek a
szerszámnak a segítségével a vízszolgáltatás rövidesen helyreáll.

55. §.
Hogy a vízhiányt még jobban lehessen szabályozni, száraz id szakokban a patakot aő

Fest köznél egy oda telepített szerkezettel valamennyire fel kell duzzasztani. Ezáltal nagyobbő
és könnyen használható víztartalék nyerhet . Hasonlóképpen kell a két tónak mindig teleő
lennie, minden szennyez dést l mentesen.ő ő 365

56. §.
Ezzel a városi t zoltószerkezetek a fönt jelzett fészerekben és tárolóhelyeken bármikorű

megtalálhatók lesznek. Így 15 forintos büntetés mellett senkinek sem szabad semmilyen
kifogással saját célra a lajtkocsikat, hordókat, kádakat, vagy más t zoltószereket használnia.ű
Kiváltképpen a k m vesmestereknek, ácsoknak, tet fed knek tilos a t zoltólétrákat aő ű ő ő ű
tárolóhelyekr l a munkahelyükre vinni. Ámde ha valakinek valamilyen különlegeső
használatra nagyon-nagyon muszáj egy t zoltólétra, úgy erre a városkapitánytól próbáljonű
engedélyt kérni. Akkor ha a hozzájárulást megkapta, a létrát minden alkalommal, még az
éjszaka beállta el tt sértetlenül a meghatározott helyére vissza kell vinnie, különben 15 forintő
büntetést fizet. Ennek a rendelkezésnek a szemmel tartására különösen ügyeljenek a
fertálymesterek.

57. §.
A tapasztalat megtanított arra, hogy ha a fecskend t állandóan vízzel telve tartjuk, aző

annak a használhatóságát könnyen egészen elveszi, vagy nagyonis lecsökkenti. Mert a
mindenféle vízben lév sótartalom és egyéb idegen részecskék az ún. csizma, a szelep, a cső ő
és más alkatrész bels , simára polírozott felületét megtámadják, arra az úgynevezett vízkő ő
lerakódik. […] És mozgásra és a víz felszivatására alkalmatlanná válik. Egy tele fecskendő
az általában túlfeszített rohanásban er s rázkódásnak van kitéve. Ezáltal nagy mennyiségő ű
víz fröcsög minden oldalra, a kocsit húzó lovakra is, ett l a lovak könnyen megriadnak.ő
Következésképp azonban maga a fecskend is károsodik és egészen használhatatlanulő
365 Ellentmondás: a hamut be lehetett tölteni a tó vizébe, lásd a 23. old.-t.
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érkezik oda, ahol szükség lenne rá. Ezekkel a véletlenekkel az az id , amely a fecskendő ő
megtöltésére a t z helyszínén szükséges, biztosan nem áll arányban. Mihelyt a városkapitányű
úgy rendezi a dolgokat, hogy a fecskend ket üresen tartsák a helyükön, akkor mindenő
használat után meg kell szabadítani a vízt l és megtisztítani. Mégpedig úgy, hogy a nyomórúdő
föl- és lehúzásával kell kifújni bel le a vizet addig, amíg a fecskend csövének szája eléő ő
tartott hüvelykujjal teljesen száraz légáramlatot nem éreznek. Akkor a szelepeket, a csöveket,
amelyeket mégis mindig ferdén kell felcsavarozni, le kell takarni zsákvászonnal, hogy a
kártékony portól meg legyenek védve. Kivétel mégis az a városmajorban tárolt fecskend ,ő
amely a tavasz kezdetét l a beköszönt téli fagyokig mindig tiszta vízzel egészen megtöltveő ő
kell, hogy maradjon.

58. §.
De hogy a fecskend k használhatóságáról mindig meg lehessen gy z dni, ezeket éventeő ő ő

többször — a városkapitány parancsára, akinek ez egyik f kötelessége — alaposanő
szemrevételezni kell. Az alant megjelölt cs mester csak próbálja ki, ezzel a mester aő
fecskend m ködtetését is gyakorolja. Az ilyen próbákon kötelesek a városi bognár-, kovács-,ő ű
lakatos-, rézm ves- és esztergályosmesterek, a szükséges javítások miatt, alaposanű
vizsgálódni. Ebb l következik, hogy k is felel ssé tehet k, ha el relátható hiba történik,ő ő ő ő ő
amikor szükséghelyzet van.

59. §.
A b r vizesvödröket minden használat után felfordítva kell felállítani, hogy a víző

teljességgel kifolyjon bel lük. Aztán mind ezeket, mind a töml ket gyakorta tiszta faggyúvalő ő
és halzsírral, némi terpentinnel keverve, langyosan be kell kenni, az egerek és patkányok
ellen, és a töml ket a penészt l megóvandó, rúdra függesztve rizni.ő ő ő

60. §.
Azért, hogy mindegyik háztulajdonos felismerhesse a saját t zoltószereit és a t zű ű

eloltása után visszakaphassa, jelöltesse meg azokat háza házszámával. Hogy mégis elkerüljék
a tévedést a számozásban, tegyenek még hozzá egy I-t a belvárosi háztulajdonosok, egy V-t a
külvárosiak. A város t zoltószerei a városcímerrel vannak megjelölve. A nagy t zifecskend kű ű ő
azonban mind a négy oldalukon jól látható számokkal vannak megkülönböztetve. A lajtkocsik
a hordókkal és kádakkal ugyancsak meg lesznek számozva.

MÁSODIK F FEJEZETŐ
A fecskend k, a vizeshordók, a vizesvödrök, a létrák, a csáklyák használatához szükségeső

emberek száma és az oltási munkálatok irányítása.

61. §.
Minden keletkez t zilármára a városi lovászok azonnal ki kell, hogy vonuljanak aő ű

községi Városmajorban erre a célra mindig felszerszámozott, készenlétben álló lovakkal, az
ugyancsak a Városmajorban rzött t zifecskend kkel és lajtkocsikkal nyáron mindjárt aő ű ő
kitört t z helyszínére, télen azonban az üres vizeshordókkal el bb a legközelebbi nyilvánosű ő
kúthoz, vagy a tavakhoz, hogy megtöltsék azokat és úgy siessenek a t zhöz. Hasonlóképpen aű
bérkocsisok és minden más polgár és lakó, aki lovakat tart, nem kötve semmilyen
különbséghez, az els t zjelre siessen a lovaival a lakásához legközelebb lév , a fenti 51. §-ő ű ő
ban jelzett olyan helyre, ahol fecskend k és lajtkocsik vannak tárolva. És minden késedelemő
nélkül szállítsa a fecskend ket és a vizet.ő

62. §.
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Miután a mozgatható csövek közvetlen irányítása és a nyomórudak húzása a nagy
t zifecskend knél a legeredményesebb eszköze a t z elfojtásának, ezért a mozgatható csövekű ő ű
irányítására arra alkalmas férfit mint cs mestert kell kijelölni. És bár hat mester kellő
mindegyik fecskend höz, abban az esetben, ha egyik vagy másik kijelölt mester azért vanő
akadályoztatva a megjelenésben, mert a lakása közelében tört ki a t z és így láthatóanű
veszélyben van, néhányan azért mégiscsak biztosan meg tudnak jelenni. Az elöljárók vagy
céhmesterek választanak néhány cs mestert a csatoltan megjelölt iparosaik közül. Olyanokat,ő
akik a legalkalmasabbak az irányításra. És ezek nevét írásban benyújtják a városkapitánynak,
hogy kioszthassa nekik a cs mester-jelvényeket. Ez a jelvény kis, fehér bádoglap, alkalmassáő
téve arra, hogy kalapra lehessen t zni. Rajta a fecskend száma feketére festve. Hogyű ő
hosszan elnyúló t zesetnél megkönnyítsék az igen fárasztó munkát, ne csak kett -kett váltsaű ő ő
egymást a cs irányításában, hanem legyen elegend segítség és nyomórúdhúzó.ő ő

Ennek megfelel en az 1. sz. fecskend kiszolgálására állítsanak mint cs mestert hatő ő ő
férfit a polgári esztergályos, körz -, gy r - és szögkovácsmesterek közül. Segítségnek éső ű ű
nyomórúdhúzónak a nevezett céhekb l a többit, azok segédeit és a csizmadia-mestereket.ő

A 2. sz.-hoz mint cs mestert szintén 6 embert a polgári lakatos-, kádármesterek közül,ő
segítségül és a nyomórúd húzására a többi mestert, azok segédeit és a kalaposok céhét.

A 3. sz.-hoz mint cs mestert 6 embert a polgári harangönt -, rézm ves- éső ő ű
bognármesterek közül, segítségül és a nyomórúd húzására ugyanezen céhek mesterei közül a
segédeikkel együtt, és aztán a kelmefest k és fésüsök céhét. Továbbáő

a 4. sz.-hoz mint cs mestert ugyanúgy 6 embert a polgári patkoló- és késeső
kovácsmesterek s a t - és sarkantyúmesterekű 366 közül. Segítségül és a nyomórúdhúzáshoz
szintén a többi céhbeli mestert, azok segédeit és a mészárosok céhét. Végül

az 5. sz.-hoz mint cs mestert ugyanúgy 6 embert a polgári puskam ves-, reszel -,ő ű ő
fémmegmunkáló- és asztalosmesterek közül. Azok segédei és a b rösök céheő [a segítség].

A céh elöljáró vagy céhmester köteles gondoskodni arról, hogy ezen mesterek és
segít ik a nekik kiosztott fecskend knél jelenjenek meg. És felel s is ezért. Abban az esetbenő ő ő
is, ha a cs mesterek egyike-másika beteg, vagy távol van, nevezzen meg helyette valaki mástő
az övéi közül. És hogy az ilyenek adják vissza a jelvényüket.

63. §.
Mind az itt megnevezett céhek, mind alább a 66. §-ban felsoroltak kötelesek részt venni

a városkapitány által nyáron gyakran szervezett fecskend -próbákon. Egyedül azokő
jogosultak az irányítható cs vezetésére, akik mint cs mesterek vannak erre kijelölve. Ezértő ő
er síthetik föl a kalapjukra a cs mester-jelvényt. Betegségük vagy távollétük esetén azonbanő ő
kötelesek ezt átadni a céh elöljárójának vagy mesterének, hogy helyettük valaki mást
jelölhessen ki.

64. §
Mégis abban az esetben, ha a t z helyszínére el ször elhozott fecskend höz rendeltű ő ő

cs mester és céhek nem érkeztek meg vele együtt, vegyék át a már ott lev k egy hasonlónak aő ő
vezetését, amely el ször érkezett oda és csak aztán cseréljenek a tulajdonképpen odaő
tartozókkal.

65. §.
A fecskend cs irányításához állítottak kiváltképpen ügyeljenek arra, hogy aő ő

fecskend t ne a szél ellen állítsák, hanem a szél irányában, hogy a vízsugarat ne ívben,ő
hanem egyenesen, a t zzel szembe irányítsák. El ször els sorban arra az oldalra és arra aű ő ő
tet re, ahonnan a láng f leg kicsap, de aztán magát a t zfészket kell folyamatosan locsolni.ő ő ű
A cs mesterek továbbá nézzenek oda, hogy a fecskend be ne iszapos vizet töltsenek. Télenő ő
abban az esetben, ha a fecskend használata közben nincs elég víz az utántöltésre, nemő
366 Sporn, Sporen a hivatalos kifejezés, a kiadványban Sporrer-Meister áll.

100



Befejezésül

szabad a víztartályból a felénél többnek eltávoznia, mert a kevés víz azonnal megfagy és a
fecskend t használhatatlanná teszi.ő

66. §.
A fecskend töltéséhez és utántöltéséhez, és egyáltalán a t zoltóvödrökkel valóő ű

vízhordáshoz és a fecskendezéshez.
Az 1. sz.-hoz a posztósok, a posztónyírók, a magyarszabók, a sz csök, aű

mézeskalácsosok céhe,
a 2. sz.-hoz a cipészek, a keszty sök, és a németszabók céhe,ű
a 3. sz.-hoz a nyergesek, a szíjgyártók, az üvegesek, a kötélver k, a kályhások, aő

könyvköt k és a kártyafest k céhe,ő ő
a 4. sz.-hoz a szappanf z k, a molnárok, a pékek, a szitagyártók, a sz rszabókő ő ű 367 és a

kefeköt k céhe,ő
az 5. sz.-hoz a takácsok, a zsinórosok, a harisnyaköt k, a tímárok, a kosárfonók, aő

gombköt k és az ónönt k céhe van beosztva úgy, hogy ezek mindjárt az els t zilármánál,ő ő ő ű
megtöltött t zoltóvödrökkel ellátva siessenek a t z helyszínére.ű ű

Azok, akik a számukra itt el írtakat nem teljesítenék, vagy egyáltalán nem jelennénekő
meg, legyenek akár mesterek, akár segédek, vagy másvalakik, tekintet nélkül a körülményekre,
megbüntetend k.ő

67. §.
Azok a személyek, akiket a vízhordásra kijelöltek, kötelesek a vizeskádak el tt két sorbaő

állni. Az egyik sor a tele vödröket adogatja, a másik sor az üres vödröket vagy sajtárokat
adogatja kézr l-kézre oda-vissza, hogy megtöltsék a fecskend ket vagy másért.ő ő

68. §.
Az els t zriadóra mindenki el tt a kéménysepr k, a k m vesek, az ácsok, a tet fed kő ű ő ő ő ű ő ő

és a k faragók céhe — segédeivel és tanoncaival egyetemben, fejszékkel és használható kéziő
szerszámokkal — kell, hogy a lehet leggyorsabban a t znél teremjen. Ezért kell nekikő ű
els sorban, a gazdapolgárok, sz l m vesek és napszámosok segítségével, elhozni az 51. §-ő ő ő ű
ban megjelölt tárolóhelyekr l a t z helyszínére a t zoltólétrákat, fejszéket és csákányokat. Éső ű ű
aztán f leg és egyedüliként a legtevékenyebben el re és lerontani a tet ket. A lerontáső ő ő
els sorban a polgári k m ves- és ácsmesterek dolga, de csak a jelenlev tanácsos, vagyő ő ű ő
f t zbiztos intézkedésére és parancsára. És szükséges arra ügyelni, nehogy a lerombolt tető ű ő
az utcát egészen eltorlaszolja, vagy elzárja és így a további odaszállítást és odajutást
lehetetlenné tegye.

69. §.
Egy tet t znél mindenekel tt azt a tet t kell lerombolni, ahonnan felcsaptak a lángok,ő ű ő ő

miel tt még nagyon nagy lenne a h ség. Különösen akkor, ha megfigyelhet : az nem tarthatóő ő ő
meg a t z közelében vízhálóval, vagy nedves takaróval.ű

70. §.
Kímélet nélkül végre kell hajtani a tet lebontását, mint a legjobb és legbiztonságosabbő

eszközt arra, hogy a lángok terjedését megállítsák, ha tovaterjedésüket másként nem lehet
könnyen megakadályozni. Mégis a lerontás csak a jelenlev tanácsos rendelkezéséreő
történhet meg. Ezzel a lerontással senki sem helyezkedhet szembe. Ha valaki mégis nekivág,
hogy szembeszálljon, akkor a bontás er szakkal lesz foganatosítva és az ellenálló aő
367 Hivatalosan sz rszabó, az eredetiben: Kepernekschneider, tkp. köpönyegszabó. T1: 198. old. az iparosokű

1798-as listájában négy köpönyegszabó van név szerint felsorolva. Durva, kallott gapjúposztóból
kabátféle fels ruhát készít mester. (Internet.) A szabókról pl. Domonkos Ottó: Adatok a kapuvári férfiő ő
ruha szabásához. (Ethn., 1957) A magyar ruhákat készít magyarszabót és a német ruhákat készítő ő
németszabót a magyartanár mintájára írom egybe.
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legszigorúbb büntetéssel sújtva. Ezért azokat a házakat, amelyek lerombolása a lángok
tovaterjedését megakadályozta, a kegyes adományok és egyéb támogatás szétosztásakor, más
tényleg leégetteket megel zve, különös figyelemben részesítik.ő

71. §.
Miután ismételten nemtetszéssel figyeltük, hogy a korábban volt t zvészekkor aű

sz l m vesek nagyobbrészt csak mint kénytelen néz k voltak jelen, és semmire sem becsülveő ő ű ő
a polgárság védelmét és lakását, bármiféle segítség nyújtásával adósak maradtak, ezért erre
a fertálymester úr és a jobbágyatya ismételten emlékeztetni fogja ket. Ugyanakkor komolyanő
megparancsolják nekik, hogy minden sz l m ves vagy vizes sajtárral, fejszével vagyő ő ű
csákánnyal jelenjen meg a t znél, a kocsiján víztartállyal vagy vizeshordóval, különben testiű
fenyítést l tarthat. És a legszorgalmasabbakat alkalmazni fogják a tet k lerontásánál, haő ő
pedig az a követelmény, akkor a fecskend knél a nyomórúd húzásánál. Hogy azonban aő
sz l m vesek biztosan megjelenjenek, a jobbágyatyák meg lesznek bízva, hogy aő ő ű
jelenlév ket számbavegyék, és a távollev ket, megbüntetésük céljából, a tanácsnálő ő
feljelentsék.

72. §.
Egy t znél az els rendelkezés abban áll, hogy a t z környékén az oda- és visszautatű ő ű

mindig szabadon tartsák. A lajtkocsik útvonalát az utcákon oda és vissza éppúgy, mint a
tavaknál megjelöljék. Err l a szabadon hagyásról négy, tulajdonképpen erre kijelölt al-ő
t zbiztos úr gondoskodik, a városi gárda segítségével. Ugyanakkor egy, az éjjel keletkezű ő
t zvész esetén minden ház el tt, de különösen abban az utcában és a környéken, ahol a t zű ő ű
van, 5-t l 25 forintig terjed büntetés mellett meg kell gyújtani a mindig készenlétben lévő ő ő
laternákat, a kapu mellé egy szögre felfüggeszteni, s amíg tart a tüzi veszedelem, égve hagyni.
Vagy különösen a téli id szakban az ablakközökbe állított ég fénnyel világítani az utcákat.ő ő
Hogy ez a megvilágítás valóban megtörténjen, az szintúgy néhány erre kirendelt al-t zbiztosű
úr dolga.

73. §.
A keresked k a házalókkal együtt, továbbá az arany- és ezüstm vesek, az órások éső ű

szatócsok kötelesek a t zben álló, vagy a t zt l fenyegetett házakból annyit kimenteni azű ű ő
elaggott vagy beteg emberek, bútorok vagy egyéb ingóságok közül, amennyit csak lehet. És
biztos, szabad helyre szállítani, de úgy, hogy ezzel ne zárják el az utat a közlekedés el l. Ezekő
mellé a megmentett holmik mellé gondoskodjanak rségr l, különösen a keresked kő ő ő
elöljárója és közülük néhány, aztán a polgári kávéf z k és a vendégl sök. És egyáltalán:ő ő ő
mivel nekik mindjárt felt nnének az idegen, ismeretlen, gyanús emberek, figyeljék meg ezeketű
a gyanúsakat. Ha a helyzet megköveteli, jelentsék a városkapitány úrnak. És akadályozzák
meg a tolvajlást és a hasonló rendbontást.

74. §.
Az rtállók a városkapuknál t zvész keletkezése esetén nem engedhetnek kiő ű

ismeretleneket, hanem minden gyanús alakot ott helyben tartsanak fogva és a t z eloltásaű
után kísérjenek be a Városházára. Hogy ennek a rendelkezésnek biztosan foganatja legyen,
mindegyik kapuhoz két választott községi vezet állíttassék, akik a kimenni akaró ismeretlenő
vizsgálatával foglalkozzanak.

75. §.
A mindenkori városi kirurgus egy segédjével vagy másik kollégájával köteles, a

szükséges kötszerekkel ellátva a t z közelében lenni, és különösen ott legyen azonnalű
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megtalálható, ahol a megmentett holmik össze vannak rakva, hogy ha szükséges, a
szerencsétlenül járt személyeknek segíthessen.

76. §.
Az itteni tiszteletreméltó papság hivatástudata és a plébános úr biztosíthat minket

afel l, hogy t z keletkezésekor vagy maga megy, vagy egyik káplánját küldi oda, ahol aő ű ő
seborvos tartózkodik.

77. §.
Az els hírre, vagy az els leadott t zjelzésre az összes tanácstag, különösen aő ő ű

városkapitány és annak a fertálynak vagy alkerületnek a f t zbiztosa megjelenik ott, aholő ű
észlelték a tüzet, hogy az oltás el készületeit foganatosítsák és irányítsák. A polgármester úrő
a Városházára megy, hogy minden ott szükséges intézkedést megtegyen és minden adódó
nehézséget el tudjon hárítani. Éppúgy köteles megjelenni a többi városi tisztvisel hivataliő
szobája kulcsával, hogy ha a Városházát veszély fenyegetné, ilyen módon a rá bízott
levéltárat, vagy hivatalos iratokat és pénzt id ben meg tudja menteni.ő

78. §.
Nehogy az oltással foglalkozók buzgalma folytán valamilyen rendetlenség keletkezzen, s

ezáltal a szerencsétlenség még nagyobb legyen, ezért ezen új szabályzat szerint egyedül csak
a tanácsos uraknak és a kijelölt t zbiztosoknak van joga az oltásra vonatkozó intézkedéseketű
megtenni. Ezeket az utasításokat, egyébként súlyos megtorlás kilátásba helyezésével,
pontosan követve kell teljesíteni. Ezért azonban azokat, akiknek t zvészkor rendelkezési jogukű
van, mindenki számára megkülönböztet jelzéssel kell ellátni. Így el lehet kerülni a zavartő
vagy félreértést. A tanácsos urak egészen fehér, az al-t zbiztos urak pedig fehér-pirosű
szalagot, vagy masnit er sítenek majd föl a kalapjukra.ő

79. §.
Jóllehet valamennyien, mind a t znél jelen lév , mind a hatósági emberek, mind aű ő

t zbiztosok tisztességtudóan fognak eljárni és a városi gárdistáknak is, akiknek a hivatalosű
személyek parancsára jelen kell lenniük, hasonlóan kell viselkedniük, amire a
legnyomatékosabban figyelmeztetik ket, mégis a kíváncsi és nem kívánt néz k, akik csak aő ő
helyet foglalják és a dolgozókat akadályozzák, magukra vessenek, ha vagy minden tekintet
nélkül elzavarják ket a munkától, vagy távoltartják ket a helyt l.ő ő ő

80. §.
Mivel be kell látni, hogy egy t zesetnél a legfontosabb dolog az emberek mentése, ezértű

kiváltképpen a többi seborvos a segédeivel, de a patikusok és a keresked k is mindenő
használhatót a legélénkebben erre fordítsanak és gondoskodjanak arról, hogy a gyenge és
beteg személyeket vagy gyerekeket késlekedés nélkül elvigyék a t zzel már veszélyeztetettű
házakból. Ugyanezeknek a kötelessége azoknak a lakóknak a feltétlen eltávolítása, akiknek a
háza összed léssel fenyeget, ha szükséges, er szakkal is. És ne engedjék vissza ket, hogyő ő ő
holmijukat próbálják menteni, s ezzel veszélynek tegyék ki az életüket.

81. §.
A marhapásztorok tartsák magukat ahhoz, hogy ha t z keletkezik, s a marhacsorda nemű

a legel n tartózkodik, hogy gondoskodjanak az elhajtásukról és megmentésükr l. Hasonlóan:ő ő
a legfiatalabb mészárosok és disznókeresked k néhány emberükkel a marhát a veszélyeztetettő
házakból távolítsák el és a városon kívüli biztonságos helyre tereljék és ott rizzék.ő
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82. §.
Ha ég egy szoba, bolt vagy pince, akkor minden ajtót, ablakot és más légjáratot vagy

nyílást jól be kell tömni földdel, téglával, gyeptégával, vagy trágyával s így elzárni a
leveg t l. A körülményeknek megfelel en töml vel vagy kézi fecskend vel, vagy víző ő ő ő ő
rázudításával kell elfojtani a tüzet. Semmiképpen sem id el tti huzatot csinálni, vagyő ő
elsietve és szükségtelenül bontani vagy dönteni.

83. §.368

Azoktól a házaktól, amelyek a t zfészekt l legfeljebb 12 háznyi közelségben vannak,ű ő
sem emberek, sem t zoltóeszközök nem követelhet k. Mert ezeknek els sorban az a dolguk,ű ő ő
hogy a tetejükön kivágott nyílásokból figyeljék a futót z minden lángját, hogy azokat kéziű
fecskend vel azonnal el tudják oltani, nehogy a távolabbi házak is lángba boruljanak.ő 369

Azért, hogy ezt az el vigyázatossági intézkedést alkalmazzák, a t zbiztosok feladata, hogyő ű
segítségül több embert állítsanak be a t zközeli házakba.ű

84. §.
Mihelyt égiháború közeleg és ennek jelzésére harangoznak, azok, akikre rá van bízva a

t zoltószer-tárolók kulcsa, nyissák ki azokat és tartsák készenlétben az oltás szerszámait. Aű
torony r pedig duplázza meg az éberségét.ő

85. §.
Ha t z idején valahol az a szerencsétlen eset fordul el , hogy másik t z is keletkezik,ű ő ű

akkor annak az alkerületnek az illetékes t zbiztosa, ahol az új t z kitört, az albiztosokkalű ű
együtt azonnal siessen oda a 4-es vagy 5-ös fecskend vel és az ahhoz rendelt személyzettel,ő
vagy azzal, amelyik éppen nincs szolgálatban és vezesse az oltást.

86. §.
Sohasem szabad a fecskend k lovait a t z helyszínén befogva hagyni. És sohasemő ű

szabad a fecskend t oda állítani, ahol sz k a hely, s ahonnan nincs biztos kijutás. Mertő ű
különben ezek egy ilyen sz k helyen könnyen használhatatlanná válnak, vagy ki lesznek téveű
annak a veszélynek, hogy beléjük kap a láng.

87. §
Egy t z közelében az itt állomásozó tábornok úron, ezredes úron, s legfeljebb még azű

adjutáns úron kívül senki, legyen az bárki is, nem jelenhet meg lovon. Mert nemcsak nem
várható a lovastól segítség, hanem sokkal inkább fél , hogy abból a tüzet oltókra hátrány,ő
vagy veszély háramlik.

88. §.
Szigorú büntetés mellett tilos t zvész idején olyan házat, ahol kút van, zárva tartani ésű

ezzel megakadályozni a közeli vízellátást. Ezért szükség esetén ezt a kívánatos kapcsolatot
meg kell nyitni, hogy a t zhöz minden oldalról hozzá lehessen férni. De csak a tanácsos vagyű
t zbiztos rendeletére, az elválasztó fal vagy deszkafal áttörésével.ű

89. §.
Hogy t zveszély esetén az ott dolgozókat meg lehessen támogatni, tartsa magát ahhoz aű

városi felügyel , hogy minden új bíróválasztás alkalmával a város falvaiban az újonnanő
megválasztott, vagy meger sített bíró szigorú kötelességévé tegye: amint érzékelik, hogy aő
városban t z ütött ki, különösen, amikor az ágyúlövéseket hallani, azonnal siessen a városbaű

368 Az ilyen t zveszélyr l lásd a Geiger-krónika 425. old.-át (Idézem a 7. old.-on).ű ő
369 Valós veszély: Fiedler írja az els vészr l, hogy „rövid id n belül tizenegy különböz helyen” lángolt aő ő ő ő

t z. (7. old.) A szél hordta szét a lángokat.ű
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segíteni. A szomszédaival, de mindegyik legalább 50 emberrel jöjjön, hozzanak magukkal
fejszét, csákányt vagy vas lapátot. Jelentkezzenek a Városházán tartózkodó polgármester
úrnál, akit l megkapják a további parancsokat.ő 370

NEGYEDIK SZAKASZ
Intézkedések a t z eloltása után, elkerülend annak káros következményeitű ő

90. §.
A t z eloltása után a fent kijelölt céhek és t zoltóeszközök megfelel vízzel ellátvaű ű ő

addig maradjanak a t z helyszínén, amig távozásukhoz a városkapitány úr vagy helyette azű
alkerület f -t zbiztosa hozzá nem járul. Az omladékot csákánnyal el kell temetni és addigő ű
kell vízzel locsolni a zsarátnokot és parazsat, amíg egészen el nem oltották.

91. §.
Az el vigyázatosság megköveteli, hogy külön r vigyázza szorgalmatosan a helyszínt,ő ő

fel ne lobbanjon valami t z. Ezt az rt a körükb l a polgár rség parancsnoka állítsa. Akiű ő ő ő
aztán a tisztek, illetve a fertálymester úr felügyelete alatt addig vigyázza a helyet, amíg a t zű
újraéledésének minden veszélye meg nem sz nik.ű

92. §.
Amikor a t z újraéledésének veszélye elhárult, a városi rparancsnok a városiű ő

muskétásokkal vagy néhány robotolóval minden t zoltószerszámot egy közös helyreű
hordasson össze, a városiakat elkülönítve, a meghatározott tárolóhelyeikre vitesse, a magán
t zoltószereket pedig az illetékes fertálymesterhez. adja vissza a tulajdonosaiknak azű Ő
ismertet jellel ellátottakat.ő

93. §.
A városkapitány úr és a t zrendészeti bizottság, még miel tt a fecskend ket és egyébű ő ő

eszközöket a tárolóhelyeikre visszavitték volna, alaposan vizsgálja felül azokat, a sérülteket
azonnal javíttassa ki és a hiányzókat pótolja. Ugyanezt kell elvégezni a privát-tulajdonnal is.
Ezek felett aztán a t zrendészeti bizottság a lehet leghamarabb szemlét tart és amit talált,ű ő
azt a magisztrátusnak szóló jelentésben közli.

94. §.
Éppen így kell, hogy egy tanácsnok és a keresked k elöljárója gondját viselje annak,ő

hogy a megmentett dolgok és holmik a valódi tulajdonosaikhoz kerüljenek vissza, és hogy
addig, amíg ez meg nem történik, jól riztessenek.ő

95. §.
A megmentett dolgoknak minden visszatartása, a t zoltószereké is, lopásnak min sül ésű ő

a legszigorúbban lesz büntetve. Ugyanígy lesz az büntetve, aki a sürget szükségbenő
rábízottat letagadja. Vagy hasonlóképpen eltulajdonított dolgot tudatosan megvásárol, vagy
valamilyen módon magához vesz, vagy másként áruba bocsát és azt rábizonyítják.

96. §.

370 Egy ilyen segítségnyújtás Sopron vonatkozásában Fiedler leírásában a 8. old.-n, Keresztúr és Kópháza
között pedig 1806. október 22-én zajlott le. Lásd Proszvimmer jelentésében, a 20. old.-on.
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Hogy a minden t zeset után megkövetelt részletes jelentést a fels bb hatóságoknak elű ő
lehessen készíteni, a városkapitány úr mindjárt a t z eloltása után, lehet leg még aznapű ő
alaposan meg kell, hogy vizsgálja, hogyan keletkezett a t z, s err l írásos beszámolót kellű ő
benyújtania a magisztrátusnak. Továbbá össze kell állítani egy összegz leírást mindenő
tulajdonos elszenvedett veszteségér l, amelyben külön fel kell tüntetni, ha ember vagy állatő
pusztult el. 371

97. §.
Az, aki a keletkezett t zr l az els jelzést adja le a polgármesternek, aű ő ő

városkapitánynak vagy a Városházán, 4 forintot kap, aki az els fecskend t vagy lajtkocsit aő ő
t z helyszínére viszi, 6 forintot kap, a másodikat, akkor 4 forintot, a két utánuk következű ő
egyenként 3 forintot, s a következ hat egyenként 2 forintot. Így a kéménysepr k, k m vesekő ő ő ű
és ácsok és más hasonlók is, akik kitüntették magukat, a körülményekhez képest a t zvédelmiű
kasszából bizonyára kapnak jutalmat.

98. §.
Amennyiben valaki, aki a t z oltásakor különös szükséget szenvedett, súlyosanű

megsérült, vagy egyenest holtan maradt ott, úgy , vagy hátrahagyott hozzátartozójaő
bizonyára várhat segélyt, vagy segítséget.

99. §.
Ezeket és más költségeket, amelyek az oltás miatt támadtak, annak kell megtérítenie,

akinek a vétke és hanyagsága következtében keletkezett a t z.ű

100. §.
A t zbiztosok és a céhelöljárók vagy céhmesterek minden eloltott t z után kötelesekű ű

jelenteni a magisztrátusnak, hogy kik voltak az oltásnál azok az általuk megjegyzett
személyek, akik a rájuk osztott munkára egyáltalán nem jelentek meg, akik a kapott feladatot
a lehet ségig nem teljesítették, vagy akik engedetlenül, s t dacosan viselkedtek, hogyő ő
megfelel büntetést kapjanak.ő

101. §.
Különös figyelmet követelnek meg a leégett, vagy lerombolt házakban a boltozatok, a

kémények és a t zfalak. Ezeket a tárgyakat a t zbiztosok f felügyeletével a városiű ű ő
k m vesmester a t z eloltása után azonnal meg kell, hogy vizsgálja és ott, ha valamiő ű ű
összed léssel fenyeget, az embereivel a szükséges segítséget mindjárt adja meg. Továbbáő

102. §.
különösen a körzeti t zbiztosok fordítsanak figyelmet arra, hogy miel tt a leégett házraű ő

új tet t létesítenének, abban a még mindig pislákoló t z teljesen el legyen oltva és az mindenő ű
t zveszélyes szemétt l meg legyen szabadítva és tisztítva. Aztán a kémények be legyenekű ő
vakolva úgy, ahogy kell.

103. §.
Hogy ez a t zrendészeti szabályzat mindenki számára vezérfonal legyen, ésű

megingathatatlan megfigyelésként általánosan ismertté váljon, és hogy nemtudásával senki se
mentegethesse magát, ezért egy példánya minden házba és minden céhládába azzal a szigorú
parancsolattal lesz átadva, hogy a ház birtokosa ezt a t zrendészeti szabályzatot mindű ő
maga szorgalmasan olvassa el, mind a háza népével ismertesse meg. A céhek elöljárói
azonban arra vannak kötelezve, hogy minden negyedévben, a céhük gy lésén a segédeiknekű
olvassák föl és azokkal a rájuk rótt kötelezettségeket taníttassák meg. Ezért a közzétételért az

371 Amint a megfelel fejezetekben látható, 1808-ban már ebben a szellemben cselekedtek.ő
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iparosság biztos urai is felelnek, de különösen felel sek ezért a házbirtokosok, a családapákő
és céhelöljárók, vagy céhmesterek.

104. §.
Végtére is, mivel ezek az el írások csakis a helybeli polgárok és lakosok javátő

szolgálják, hogy közösségi szellemmel és egyesült er vel a legnyomatékosabban álljanakő
ellen a sorscsapásoknak, az ember föltételezi, hogy ezeket az el írásokat mindenki aő
legpontosabban követni fogja, és hogy minden szükséghelyzetben minden rend részér l aző
általános biztonságért, az oltás intézkedéseinek teljesítésében a legtevékenyebben m ködnekű
majd közre.

Kiadva Sopron szabad királyi város 1811. június 10-i tanácsi közgy lésén.ű
A Városi Magisztrátus.

Krónikaíróink igyekeztek kiírni magukból ezt a szörny hármas istencsapást. A lakosokű
túlnyomó többsége azonban — az els napok céltalan, retteg kóválygása után — aző ő
ellenkez végletbe látszott esni. Fiedler megrovással kísért látlelete jelzi, hogy egy csapásraő
felfedezték maguknak a kávéházi könny szórakozást, és sorbaálltak a színházjegyekért.ű
Miért is? Mert odabent a színpadhoz kötötten láthatták a rémdrámák sorát. Borzongtak abban
a biztos tudatban, hogy onnan nem csap ki feléjük a tüzes forgószél.

A történelem hozott még ilyen lélektani pálfordulást kés bb is. Az els világháborúő ő
embereket, családokat nyomorító történései közepette folyamatosan tömve voltak a celluloid-
szalag körülhatárolt birodalmai, a Bioszkóp, a Városi Mozi és a Kino egyaránt. S a második
világégés romhalmazai mögül azt figyeltük, mikor apad a sor a színház és a mozik pénztárai
el tt. Az ember alapvet en optimista lény. Nem hiába idéztem az elején: a Vöröső ő Kakas nem
csak a t z jelképe, hanem a Feltámadásé is. Dum spiro, spero. Ma már le kell fordítani: amígű
lélegzem, reménykedem.
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AMAGISZTRÁTUS TISZTSÉGVISEL IR L KÉSZÍTETTŐ Ő
NÉVSOROK

ab Anno inde 1797. nulla Rest. verum anno 1799. substituo(rum) per M… factae sunt.
1797-t l nem volt igazi választás, csak pótlások a tanács által 1799-ben.ő

1805. 26. Sept.
Commissarius Regius Franciscus Eötvös Eötvös Ferenc királyi biztos

Joannes Bezegh Consul Bezegh János polgármester
Barthol(omeus) Martony Judex Martony Bertalan (város)bíró
Ignatius Ernst Ernst Ignác
(Jacopus Kamper kihúzva)
Caspar Morenich una? Capit.Morenich Gáspár, (város)kapitány
Andreas Aszmann Aszmann András tanácsnok
Theoph WohlmuthWohlmuth Theophil tanácsnok
Georg Liszÿ Liszy György tanácsnok
Michael Goldner Goldner Mihály tanácsnok
Franc. Xav. Ehrlinger Ehrlinger Ferenc Xavér tanácsnok
Josephus Spanraft Spanraft József tanácsnok
Paulus Schwarz Schwarz Pál tanácsnok
Franc. Xav. Rath Ráth Ferenc Xavér tanácsnok
Michael Ege Ord(inarius). Not(arius). Ege Mihály f jegyző ő
Josephus Pettko V(ice). Not(arius). Pettko József aljegyző
Ignatius Puchmann h(onorarius) V(ice) Not(arius) Puchmann Ignác tiszteletbeli aljegyző
Ludovicus Török Aerarius Török Lajos kincstárnok
Joan. Ser. Laitner Fiscalis (kihúzva: Aerarius) Laitner János Szeráf ügyész372

Andreas Proswimmer Exactor von 1. Aug. bis 26. Sept. Proszwimmer András felügyel aug.ő
1-jét l szeptember 26-igő

Joannes Ertl Exactor (kihúzva: R. Off…) Ertl János felügyel (kihúzva számtiszt)ő
Samuel Bertok R. R(echnungs)off(izial) Bertok Samu számtiszt
Andreas Proswimmer Provisor Proszwimmer András kezelő
(Kihúzva: Carolus Stark)
Laurentius Ofner V.Provisor 200 fl(orenos) Ofner L rinc alkezelő ő
Josephus Spanraft Fiscalis Spanraft József ügyész?
Franc. Xav. Trost Archivarius Trost Ferenc Xavér levéltárnok
Mathias Sailer (Tribunus) Sailer Mátyás népszószóló
Daniel (halványan: Richard) Reisch Tribun(us) Reisch Dániel Richárd népszószóló
Theophilus Lindner Orphan(otrophii) Curator Lindner Teofil árvaházi gondnok
Joannes Neumayer Cassa Orph. Contraagens Neumayer János árvaházi pénztári ellen rő
Ignatius Puchmann (Cancellista) Puchmann Ignác írnok
Franc(iscus) Xav(erius) Trost (Cancellista) Trost Ferenc Xavér írnok
Math(ias) Dorn (Cancellista) Dorn Mátyás írnok
Joannes Kiszeling Cancellista Kiszeling János írnok
Samuel Bertok (Cancellista) Bertok Samu irnok
Joan(nes) Nep(omuk) Wentzel (Cancellista) et Wentzel János Nepomuk írnok és
Joannes Hochecker (Cancellista) Hocheker János írnok

372 Házinál ilyen név nem szerepel, viszont Laitner (nála Leitner) Ferenc, L. János Gottlieb fia igen. Lásd
Kislexikont.
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Albertus Ditz Sylvanum Magister Ditz Albert erd mesterő
Joannes Putz Rei Sericeae Inspector Putz János selyemügyek(?) ellen reő
Joan. Lud. Thiring Camerarius Thirring János Lajos pénztárnok
Joannes Heim Cassae Camri… Adj… Heim János helyettes pénztárnok
Sigism(und) Fleischhacker Subcammer. Fleischhacker Zsigmond alpénztárnok
Jacobus Spáth Perceptor Spáth Jakab adószedő
Carolus Stark Cassa Contr. Contraagens Stark Károly pénzügyi ellen rő
A testület kiválasztott helyeit régi gyakorlat szerint megnevezéssel és egyéni értékeléssel
szelektálva töltötték be újra.

1808. die 17. Aug. 1808. augusztus 17.
Commissarius Regius Franciscus Eötvös Eötvös Ferenc királyi biztos
Gasparus Morenich ConsulMorenich Gáspár polgármester
Joann. Andreas Aszmann Judex Aszmann János András városbíró
Joannes Bezegh Bezegh János tanácsnok
Michael Goldner Goldner Mihály tanácsnok
Franc. Xav. Ehrlinger Ehrlinger Ferenc Xavér tanácsnok
Josephus Spanraft Spanraft József tanácsnok
Franc. Xav. Rach Rách Ferenc Xavér tanácsnok
Franc. Xav.WagnerWagner Ferenc Xavér tanácsnok
Josephus Patzill Pátzill József tanácsnok
Franciscus Laitner una(?) Capit. Laitner Ferenc városkapitány
Dan. Rich. Reisch Reisch Dániel Richárd tanácsnok
Andreas Fabricius Fabricius András tanácsnok
Michael Ege Ord. Ege Mihály f jegyző ő
Josephus Pettko V.Notarii Pettko József aljegyző
Ignatius Puchmann hon. Vice Notar Puchmann Ignác tiszteletbeli aljegyző
Ludovicus Török Aerarius Török Lajos kincstárnok
Franc. Xav. Trost Archivarius Trost Ferenc Xavér levéltáros
Math. Oeller Exactor Oeller Mátyás felügyelő
Theoph(ilus) Hochholzer Rofflis (Rechnungsoffizial) Hochholzer Gottlieb számtiszt
Jacobus Spath Perceptor Spath Jakab adószedő
Carolus Stark Perceptoris Contraagens Stark Károly az adószed ellen reő ő
Mathias Sailer Tribun(us) Sailer Mátyás népszószóló
Samuel Artner (Tribunus) Artner Samu népszószóló
Mich Kropf hon. Canc. Access(or) Anno 1812. fl 2800 Kropf Mihály?

AKÜLVÁROSTERÜLETI BEOSZTÁSA 1784-BEN
(Thirring Gusztáv Sopron városa a 18. században… c. könyve után)
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I. fertály (összesen 99 ház)
1. alkerület: az 55—78. sz. házak (a Hátulsó u. és Pet fi tér közti háztömb, az Ógabona térő

egy része)
2. alkerület: a 79—114. sz. házak (Ógabona tér része, Újteleki u. bal oldala)
3. alkerület: a 115—134. sz. házak (Újteleki u. egy része)
4. alkerület: a 135—150. és a 19—22. házak (Újteleki u.-i, Ógabona téri és várkerületi

házak373)

II. fertály (összesen 146 ház)
1. alkerület: a 151—181. sz. házak (Várkerületen374, Ikvahíd, Szentlélek u.)
2. alkerület: 182—221. sz. házak (Rózsa u., Szélmalom u., Sas tér)
3. alkerület: 222—246., 257., 258., 261—267. sz. házak (Bécsi u., Fövényverem, Sas tér

részei)
4. alkerület: 247—256., 268—295., 309. sz. házak (Fövényveremben, Szent Mihály u.,

Wiedenben,375 Jégverem)

III. fertály (összesen 146 ház)
1. alkerület: 304—308., 310—338. sz házak (Wiedenben,376 Hegy u.)
2. alkerület: 296—303., 339—344., 356—381. sz. házak (Halász u.-ban, Szeder u., Balfi u.-

ban)
3. alkerület: 382—404., 345—355. sz. házak (Balfi u.-ban, Végfordulat, Halász u.-ban)
4. alkerület: 405—442. sz. házak (Balfi u.-ban)

IV. fertály (összesen 153 ház)
1. alkerület: 443—466. házak (az ún. Kocsma szer377)
2. alkerület: 467—498., 535—550. sz. házak (Ötvös, Domonkos378 u., Magyar, Kis379 u.-

ban)
3. alkerület: 499—536. sz. házak (Kis és Magyar u.-ban)
4. alkerület: 551—595. sz. házak (Széchenyi tér, Rákóczi u.)

373 Akkor a Halpiac is.
374 Akkor Kovács szer a K -kaputól.ő
375Ma Gazda u.
376Ma Gazdad u.
377Ma a Várkerület része.
378 Akkor Hosszú sor, ma Móricz Zsigmond u.
379 AMagyar u. keleti része Pócsi u. volt, nyugati része Hosszú sor, a Kis Pócsi u.-ból Kis u., mára Pócsi u. lett.
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KÁROSULTHÁZAK, SEGÉLYEZETTLAKÓK— KIMUTATÁS
(A félkövéren szedett nevek a segélyezettek)

AZ ELS T ZVÉSZ.Ő Ű

III. fertály, 2. alkerület. Fertálymester: Tschurl Pál úr
A Végfordulatban és a Halász utcában, 409—417. sz., 9 ház kára 16053 fl, átlag 1784 fl
1. 409. (1784: 345.) Végfordulat 8. és 10. 8 ht., 2 lakó, 295 öl□ 380

2. 410. (1784: 346.) Végfordulat 6. 2 ht, 3 lakó, 131 öl□
3. 411. (1784: 347.) Végfordulat 4. Mühlleitner György ht., segélye 50 fl még egy ht., 1 lakó

111 öl□
4. 412. (1784: 348.) Végfordulat 3. 1 ht., 1 lakó, 56 öl□
5. 413. (1784: 349.) Végfordulat 5. 1 ht., 5 lakó, 163 öl□
6. 414. (1784: 350.) Végfordulat 7. 2 ht., 124 öl□
7. 415. (1784: 351.) Végfordulat 9. A Katolikus Konventé, 6 lakó, 277 öl□
8. 416 Végfordulat 11. (1784: 352.) 1 ht., 39 öl□
9. 417. (1784: 353.) Halász u. 52. 2 ht.381, 109 öl□

Háztulajdonos: 4, házrésztulajdonos: 16, lakó: 18, 1—9.: 1305 öl□

AHalász utcában a 424—434. sz. 11 ház kára 20246 fl, átlag 1841 fl
1. 424. (1784: 360.) Halász u. 36. 4 ht., 1 lakó, 233 öl□
2. 425. (1784: 361.) Halász u. 34. 2 ht., 1 lakó, 119 öl□
3. 426. (1784: 362.) Halász u. 32. 2 ht., 135 öl□
4. 427. (1784: 363.) Halász u. 30. Zotl József ht., segélye 50 fl és még egy ht., 1 lakó, 137 öl□
5. 428. (1784: 364.) Halász u. 28. 1 ht., 1 lakó, 158 öl□
6. 429. (1784: 365.) Halász u. 26. 4 ht., 160 öl□
7. 430. (1784: 366.) Halász u. 24. 4 ht., 99 öl□
8. 431. (1784: 367.) Halász u. 22. 3 ht., 1 lakó, 204 öl□
9. 432. (1784: 368.) Halász u. 20. Röck Kristóf ifj., ht., segélye 100 fl (hátralék 9.38, új

kivetés 7,19) és még 2 ht., 110 öl□
10. 433. (1784: 369.) Halász u. 18. Mr. Prukner (Bruckner) János György csizmadia ht.,

segélye 170 fl, 1 lakó, 120 öl□
11. 434. (1784: 370.) Halász u. 16. 2 ht., 91 öl□

Háztulajdonos: 2, házrésztulajdonos: 26, lakó: 6, 1—11.: 1566 öl□

A Szeder utcában a 435—437. sz., 3 ház kára 17240 fl, átlag 5747 fl
1. 435. (1784: 371.), Szeder u. 8. 1 ht., 1 lakó, 110 öl□
2. 436. Szeder u. 6. (1784: 372.) 1 ht., 209 öl□
3. 437. Szeder u. 4. (1784: 381.) 1 ht., 281 öl□
[4. 438. (1784: 373—374.) Balfi u. 1. és 3., Dorffmaister u. 2. Katolikus egyházi tulajdon, 4

lakó, 225 öl. A hivatalos jegyzékben nem szerepel, de valószín leg károsodott.]□ ű
Háztulajdonos: 4, házrésztulajdonos: 0, lakó: 5, 1—4.: 825 öl□

„In der Pflaster Gasse ist der H. G.”382 1 ház, kára 9220 fl.
320. (1784: 259.) T2: Jégverem 1. Valószín leg a városplébános majorja, 51 ölű □

Háztulajdonos: 1, házrésztulajdonos: 0, lakó: 0, 51 öl□

380 1 bécsi öl = 3,596652 m□ ².
381 SVLt. XVI. 29 A. Az akta ceruzás 120. old.-án lév — házszámok szerinti sorrendbe szedett —ő

jegyzékben a 409—417. sz. házak kétszer szerepelnek.
382 SVLt. XVI. 29. B. 332. old. Berghofer Mihály városplébános levele károsodott melléképületeinek helyre-

állításáról.
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ABalfi utcában a 439—453. sz., 15 ház kára 55621 fl, átlag 3708 fl.
1. 439. (1784: 375.) Balfi u. 5., Halász u. 4. Városi sörház, Feigl Erzsébet ht., segélye 170 fl,

Schäffer János lakatos ht., segélye 170 fl, és még egy ht., 2 lakó, 172 öl□ 383 A t zű
valószín leg innen eredt. Legalábbis ez volt az els ég lakóház.ű ő ő

2. 440. (1784: 376.) Balfi u. 7., Halász u. 6. 1 ht., 5 lakó, 211 öl□
3. 441. (1784: 377.) Balfi u. 9. Morenich ht., Esterházy ht., 4 lakó, 141 öl□
4. 442. (1784: 378.) Balfi u. 11., Halász u. 10. 1 ht., 1 lakó, 190 öl□
5. 443. (1784: 379.) Balfi u. 13., Halász u. 12. 1 ht., Mr. Schützenhofer Pál cipész, lakó

(hátraléka 6 fl, új 11 fl), segélye 20 fl, még egy lakó, 211 öl□
6. 444. (1784: 380.) Balfi u. 15., Halász u. 14., Szeder u. 1. 1 ht., 3 lakó, 182 öl□
7. 445. (1784: 383?) Szeder u. 2., 1 ht. (tanácsnok)384, 120 öl□
8. 446. (1784: 382, 383.) Balfi u. 17. 1 ht., 90 öl□
9. 447. (1784: 383?), Balfi u. 19. Mr. Felix Lajos esztergályos, ht., segélye 50 fl, és még egy

ht., 91 öl□
10. 448. (1784: 384.) Balfi u. 21. 1 ht., 123 öl□
11. 449. (1784: 385, 386.) Balfi u. 23. 1 ht., 6 lakó, 212 öl□
12. 450. (1784: 387.) Balfi u. 25. Mr. Sussner János asztalos, ht., segélye 170 fl, és még 2 ht..

164 öl□
13. 451. (1784: 388.) Balfi u. 27. 1 ht., 4 lakó, 210 öl□
14. 452. (1784: 389.) Balfi u. 29. 1 ht., 3 lakó, 232 öl□
15. 453. (1784: 390.) Balfi u. 31. 1 ht., 272 öl□

Háztulajdonos: 11, házrésztulajdonos: 10, lakó: 30, városi résztulajdon: 1, 1—15.:
2621 öl (a Sörház nélkül)□

ABalfi utcában a 454—478. sz., 25 ház (benne a kapun kívüli 454. és 456.) kára 72283 fl,
átlag 2891 fl

1. 454. (1784: 391.) Balfi u. 33. 1 ht., 3 lakó, 320 öl□
2. 455. (1784: 392.) Balfi u. 35. 1 ht. (Épen maradt?)
3. 456. (1784: 393.) Balfi u. 37. 2 ht., 5 lakó, 200 öl□
4. 457. (1784: 394.) Balfi u. 39. 4 ht., 1 lakó, 242 öl□
5. 458. (1784: 395.) Balfi u. 41. 2 ht., 2 lakó, 142 öl□
6. 459. (1784: 396.) Balfi u. 43. 4 ht., 1 lakó, 218 öl□
7. 460. (1784: 397.) Balfi u. 45. 3 ht., 1 lakó, 169 öl□
8. 461. (1784: 398.) Balfi u. 47. Steeg János ht, segélye 50 fl,.és még egy ht., 153 öl□
9. 462. (1784: 399.) Balfi u. 49. Schreier Jakab úr ht.,(házadó-hátralék 35 fl, új 48.18)

segélye 170 fl., 339 öl□
10. 463. (1784: 400.) Balfi u. 51. 1 ht., 1 lakó,132 öl□
11. 464. (1784: 401.) Balfi u. 53. 3 ht., 1 lakó,151 öl□
12. 465. (1784: 402.) Balfi u. 55., Végfordulat 1. 1 ht., 110 öl□

Háztulajdonos: 5, házrésztulajdonos: 20, lakó: 15, 1., 3—12.: 2176 öl□

III. fertály, 3. alkerület. Fertálymester: Polony Dániel úr
13. 466. (1784: 403.) Balfi u. 57., Végfordulat 2. Loibl (Loibel) György özvegye, ht., segélye

50 fl, 167 öl□
[14. 467. (1784: 404.) Balfi u. 59. Viehalterhaus, 49 öl]□
[15. 468. (1784: 405.) Balfi u. 70. Stadt Garde Wohnung, 80 öl]□
16. 469. (1784: 406.) Sziget köz 1. (Haltergassl) 1 ht., 1 lakó, 68 öl□

383 A Sörházra nincs öl a T2-ben. Viszont van sörház az Újteleki kapu el tt is (tkp. az 1763-ban épült□ ő
városi malátagyár.)

384 SVLt. V. 2724. FL. a.. 1792-ben Franz Xav. Ehrlinger tanácsnok kér engedélyt, hogy a Balfi u.-ban
nemrég vásárolt házán a három t zoltólétrát eltávolíthassa, mert ablakot kell nyitnia.ű
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17. 470. (1784: 407.) Sziget köz 3. Kienást Sebestyén, ht., segélye 100 fl. (adóhátr. 5, új
házadó 6 fl.), 37 öl□

18. 471. (1784: 408.) Balfi u. 68. 1 ht., 3 lakó, 107 öl□
19. 472. (1784: 409.) Balfi u. 66. Mr.Ofner József késes, ht. segélye 50 fl, 4 lakó, 137 öl□
20. 473. (1784: 410.) Balfi u. 64. 2 ht., 2 lakó, 94 öl□
21. 474. (1784: 411.) Balfi u. 62. 3 ht., 4 lakó, 164 öl□
22. 475. (1784: 412.) Balfi u. 60. 1ht., 158 öl□
23. 476. (1784: 413.) Balfi u. 58. 1 ht., 123 öl□
24. 477. (1784: 414.) Balfi u. 56. 4 ht., 128 öl□
25. 478. (1784: 415.) Balfi u. 54. Feigl Samu, ht, segélye 20 fl. és még egy ht., 1 lakó, 81 öl□

Háztulajdonos: 7, házrésztulajdonos: 11, lakó: 15, városi tulajdon: 2, 13., 16—25.:
1264 öl□

ABalfi utcában a 479—505. sz., 27 ház kára 47030 fl, átlag 1742 fl
1. 479. (1784: 416.) Balfi u. 52. 1 ht., 146 öl□
2. 480. (1784: 417.) Balfi u. 50. 1 ht., 126 öl□
3. 481. (1784: 418.) Balfi u. 48. 2 ht., 94 öl□
4. 482. (1784: 419.) Balfi u. 46. 1 ht., 124 öl□
5. 483. (1784: 420.) Balfi u. 44. 1 ht., 214 öl□
6. 484. (1784: 421.) Balfi u. 42. 4 ht., 169 öl□
7. 485. (1784: 422.) Balfi u. 40. 2 ht., 180 öl□
8. 486. (1784: 423.) Balfi u. 38. 3 ht., 1 lakó, 280 öl□
9. 487. (1784: 424.) Balfi u. 36. 1 ht., 159 öl□
10. 488. (1784: 425.) Balfi u. 34. 1 ht., 1 lakó, 187 öl□
11. 489. (1784: 426.) Balfi u. 32. 2 ht., 1 lakó, 122 öl□
12. 490. (1784: 427.) Balfi u. 30. Dell rnagyő 385 ht., 7 lakó, 272 öl□
13. 491. (1784: 438.) Balfi u. 28. 1 ht., 253 öl□
14. 492. (1784: 429.) Balfi u. 26. 1 ht., 2 lakó, 225 öl□
15. 493. (1784: 430.) Balfi u. 24. 1 ht., 4 lakó, 243 öl□
16. 494. (1784: 431.) Balfi u. 22. 1 ht., 6 lakó, 458 öl□
17. 495. (1784: 432.) Balfi u. 20. 1 ht., 4 lakó, 134 öl□
18. 496. (1784: 433.) Balfi u. 18. 3 ht., 1 lakó, 109 öl□
19. 497. (1784: 434.) Balfi u. 16. 1 ht., 2 lakó, 111 öl□
20. 498. (1784: 435.) Balfi u. 14. Mr. Hake (Hackl, Hacky) Dániel Gottlieb asztalosmester,

ht., segélye 170 fl + 19 fl 24½ kr., Polony Dániel fertálymester ht. és még 1 ht. 184 öl□
21. 499. (1784: 436.) Balfi u. 12. 2 ht., 5 lakó, 143 öl□
22. 500. (1784: 437.) Balfi u. 10. 1 ht., 217 öl□
23. 501. (1784: 438.) Balfi u. 8. 1 ht., 117 öl□
24. 502. (1784: 439.) Balfi u. 6. Mr. Berghofer Mihály386 zsinóros, ht., segélye 170 fl és még

egy ht., 107 öl□
25. 503. (1784: 440.) Balfi u. 4. Mr.Braun Samu pék ht., segélye 100 fl, 6 lakó, 157 öl□
26. 504. 505. (1784: 441., 442.) Ikvahíd 2., Balfi u. 2. 1 ht., Müller (Mullner) Ferenc úr

szobrász, lakó, segélye 20 fl és még 6 lakó, 238 öl□
27. 505. (1784: 442.) Ikvahíd 2. 1 ht., 181 öl□

Háztulajdonos: 18, házrésztulajdonos: 23, lakó: 46, 1—27.: 4950 öl□

IV. fertály, 1. alkerület. Fertálymester: Weixellbaum János úr
A Kocsma szeren az 506—516. sz., 11 ház kára 249700 fl, átlag 22700 fl

385 Özvegye alapítványtev , lásd Hárs József: A gróf és a szegények c. pályamunkát.ő
386 A városplébános apja. Lásd Kislexikon. SVLt. XVI. 29. B. 332. old.
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1. 506. (1784: 443.) Várkerület 42. Mr.Böhm Flórián ht. segélye 100 fl , Mr.Böhm Ágos-
ton lakó, segélye 20 fl, Krenné Katalin, ht. segélye 50 fl, 3-3 további ht.és lakó, 470
öl□

[2. 507. (1784: 444.) Várkerület 44. Városmajor, 1225 öl]□
3. 508. (1784: 445.) Várkerület 46. 1 ht., 19 öl□
4. 509. (1784: 446.) Várkerület 48., 1 ht. (1840-ig külön ház.), 66 öl□
[5. 510. (1784: 447.) Várkerület 48. Harmincad- és sóhivatal. (1840-ig külön ház.), 172 öl]□
6. 511. (1784: 448.) Várkerület 50. 1 ht., 1 lakó, 220 öl□
7. 512. (1784: 449.) Várkerület 52. 1 ht., 6 lakó, 226 öl□
8. 513. (1784: 450.) Várkerület 54. Némethné Éva, ht., segélye 100 fl, 3 lakó, 213 öl□
9. 514. (1784: 451.) Várkerület 56. 1 ht., 188 öl□
10. 515. (1784: 452.) Várkerület 58. Jochhardt József kalapos ht., segélye 20 fl, és még egy

ht., 6 lakó, 298 öl□
11. 516. (1784: 453.) Várkerület 60. Stark Dániel úr vendégl s ht., segélye 170 fl, (hátralékő

204 fl, új 224 fl) 3 lakó, Fehér Ló vendégfogadó387, 516 öl□
Háztulajdonos: 7, házrésztulajdonos: 7, lakó: 23, városi, ill. állami tul.: 2, 1., 3—4.,
6—11.: 2216 öl□

Az Ezüst és a Kis-Pócsi utcán az 517—552. sz., 36 ház 370390 fl, átlag 10289 fl
1. 517. (1784: 454.) Várkerület 62. 1 ht., 1 lakó, 173 öl□
2. 518. (1784: 455.) Várkerület 64. 3 ht., 381 öl□
3. 519. (1784: 456.) Várkerület 66. 3 ht., 2 lakó, 172 öl□
4. 520. (1784: 457.) Várkerület 68. 1 ht., Thallermaszl Mátyás, lakó, segélye 20 fl., 273 öl□
5. 521. (1784: 458.) Várkerület 70. Lang Károly Ágostné Erzsébet, ht., segélye 170 fl, 1

lakó, 240 öl□
6. 522. (1784: 459.) Várkerület 72. 3 ht., 2 lakó, 353 öl□
7. 523. (1784: 460.) Várkerület 74. 1 ht., 1 lakó, 397 öl□
8. 524. (1784: 461.) Várkerület 76. 1 ht., 1 lakó, 156 öl□
9. 525. (1784: 462.) Várkerület 78., Paprét 7. 1 ht., 2 lakó, 253 öl□
10. 526. (1784: 463.) Várkerület 80., Paprét 3—5. Neumann András úr, vendégl s, ht.,ő

segélye 170 fl. A Vörös Ökör vendégl ,ő 388 648 öl□
[11. 527. (1784: 464.) Várkerület 82., Paprét 3—5. Arany Szarvas. A városé. A mai Pannonia

helyén, 1050 öl]□
12. 528. (1784: 465.) Várkerület 84., Torna u. 3. 1 ht., 2 lakó, 170 öl□
13. 529. (1784: 466.) Várkerület 86., Torna u. 1. 2 ht., 3 lakó, 171 öl□
14. 530. (1784: 467.) Várkerület 88., Torna u. 2., Ötvös u. 1., 1 ht., 38 öl□
15. 531. (1784: 468.) Várkerület 88. 1 ht., 23 öl□
16. 532. (1784: 469.) Várkerület 88. 1 ht., 22 öl□
17. 533. (1784: 470.) Ötvös u. 1. 1 ht., 123 öl□
18. 534. (1784: 471.) Ötvös u. 3., Torna u. 4. 1 ht., 2 lakó, 137 öl□
19. 535. (1784: 472.) Ötvös u. 5. 5 ht., 7 lakó, 178 öl□
20. 536. (1784: 473.) Ötvös u. 7., Torna u. 8., 1 ht. 218 öl□
21. 537. (1784: 474.) Ötvös u. 9., Torna u. 7. 1 ht., 1 lakó, Zöldfa vendégl ,ő 389 267 öl□
22. 538. (1784: 475.), Ötvös u.11., Torna u. 8. 1 ht., 167 öl□
23. 539. (1784: 476.) Ötvös u. 13., Torna u. 10. 1 ht., 128 öl□
387 Megnyitását 1644-re teszi egy krónika. Emléktábla gróf Zrínyi Miklós látogatásáról. A Stark-családé volt

1672 utántól. Csatkai Endre: A soproni vendégfogadók… SSz. XX. évf. (1966), 203—204. old.
388 1595-ben már m ködött, egyetlen vendégfogadóként. Néhány évig gróf Széchényi Ferencé. Az elsű ő

világháború után egybeolvadt a Pannóniával. Csatkai Endre: A soproni vendégfogadók… SSz. XX.
(1966), 201—203. old.

389 Az 1789 óta létezett vendégl t 1803-tól gróf Széchényi Ferenc bérelte, s ide hozta a postát. 1809-benő
adta el Ertlnek, aki a saját házába telepítette át a postát. Csatkai Endre: A soproni vendégfogadók… SSz.
XX. évf. (1966), 208. old.
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24. 540. (1784: 477.) Ötvös u. 15, Torna u. 12. 1 ht., 1 lakó, 245 öl□
25. 541. (1784: 478.) Ötvös u. 17. Mr.Klener Gottliebné Anna bognár, ht., segélye 170 fl, 1

lakó, 176 öl□
26. 542. (1784: 479.) Ötvös u. 19., Magyar u. 1. Helfarth von Lagiren Lipót, lakó, segélye

20 fl, Mr. Kalkbrunner Mátyás cipész, ht., (hátralék 14 fl, új 21 fl) segélye 170 fl,
Werner Lipót, lakó (hátralék 14.16, új 12.36 fl), segélye 20 fl, még 2 ht. és 2 lakó.
Arany Kakas vendégl , 335 ölő □

27. 543. (1784: 480.), Magyar u. 3. 2 ht., 1 lakó, 368 öl□
28. 544. (1784: 481.) Magyar u. 5. 2 ht., 323 öl□
29. 545. (1784: 482.) Magyar u. 7. 1 ht., 5 lakó, 558 öl□
30. 546. (1784: 483.) Kis u. 1., Magyar u. 9. 2 ht., 237 öl□
31. 547. (1784: 484.) Magyar u. 9. 1 ht., 484 öl□
32. 548. (1784: 485.) Kis u. 3. 1 ht., „Leopold Deger” (TegerLipót) lakó, segélye 20 fl, még

4 lakó, 412 öl□
Háztulajdonos: 22, házrésztulajdonos: 25, lakó: 42, városi tulajdon: 1, 1—10., 12—
32.: 7826 öl□

IV. fertály, 2. alkerület. Fertálymester: Ostján János úr
33. 549. (1784: 486.) Kis u. 5., Paprét 6., István bíró u. 3. 2 ht., 4 lakó, 205 öl□
34. 550. (1784: 487.) Kis u. 7. 4 ht., 2 lakó, 197 öl□
35. 551. (1784: 488.) Kis u. 9. 2 ht., 191 öl□
36. 552. (1784: 489.) Kis u. 11. Bredl (Predl) Ádám, ht (hátraléka 113.49 fl, új 194 fl),

segélye 170 fl, 7 lakó. Az ún. Blunzelkessel, 267 öl□
Háztulajdonos: 1, házrésztulajdonos: 8, lakó: 13, 33—36.: 860 öl□

AKis-Pócsi utcán az 553—580. sz., 28 ház 114494 fl, átlag 4090 fl
1. 553. (1784: 490.) Kis u. 13. Motzer Pál özvegye, ht. (hátraléka 30 fl, új 48 fl), segélye 20

fl, Nagy József úr, ht, segélye 50 fl, még egy ht., 6 lakó, 125 öl□
2. 554. (1784: 491.) Kis u. 15. 1 ht., 1 lakó, 135 öl□
3. 555. (1784: 492.) Kis u. 17. 1 ht., 1 lakó, 114 öl□
4. 556. (1784: 493.) Kis u. 19. 1 ht., 2 lakó, 165 öl□
5. 557. (1784: 494.) Kis u. 21., Paprét 20. 2 ht., 2 lakó, 134 öl□
6. 558. (1784: 495.) Kis u. 23. 1 ht., 6 lakó, 259 öl□
7. 559. (1784: 496.) Kis u. 25., Paprét 24. 1 ht., 3 lakó, 67 öl□
8. 560. (1784: 498) Kis u. 36. 1 ht., 1 lakó, 18 öl□
9. 561. (1784: 499.) Kis u. 34. Steiner Gottlieb ht., segélye 20 fl, Sukitsch Gottl. ht., segélye

20 fl, még 2 ht., 1 lakó, 151 öl□
11. 563. (1784: 501.) Kis u. 30. 4 ht., 3 lakó, 174 öl□
12. 564. (1784: 502.) Kis u. 28. 1 ht., 4 lakó, 205 öl□
13. 565. (1784: 503.) Kis u. 26. 4 ht., 184 öl□
14. 566. (1784: 504.) Kis u. 24. 3 ht., Steiger József, lakó (hátraléka 4 fl, új 11 fl), segélye 20

fl, 240 öl□
15. 567. (1784: 505.) Kis u. 22. Höller (Holler) Antal, ht., segélye 50 fl, 1 lakó, 209 öl□
16. 568. (1784: 506.) Kis u. 20. 1 ht., 3 lakó, 181 öl□
17. 569. (1784: 507.) Kis u. 18. 1 ht., 2 lakó, 178 öl□
18. 570. (1784: 508.) Kis u. 16 2 ht., 1 lakó, 242 öl□
19. 571. (1784: 509.) Kis u. 14.Máhr Mátyás, ht., segélye 170 fl, még 2 ht., 2 lakó, 215 öl□
20. 572. (1784: 510.) Kis u. 12. Neubauer Antal örökösei pálinkaéget ,ő ht., (hátralék 21.36

fl új 51.16 fl) segélyük 50 fl, 1 lakó, 169 öl□
21. 573. (1784: 511.) Kis u. 10. 2 ht., 2 lakó, 170 öl□
22. 574. (1784: 512.) Kis u. 8. 3 ht., 140 öl□
23. 575. (1784: 513.) Kis u. 6. 1 ht., 1 lakó, 311 öl□
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24. 576. (1784: 514.) Kis u. 4. 1 ht., 1 lakó, 248 öl□
25. 577. (1784: 515.) Kis u. 2., Magyar u. 15. Damian János úr nyerges ht. (elköltözött,

hátraléka 24.30 fl, amit átírtak az új tulajdonosra), segélye 170 fl, Mr. Damian János
ifj. lakó, pótlólagos segélye 124 fl, még egy ht., 335 öl□

26. 578. (1784: 516.) Magyar u. 11. Mr. Fridrich Henrik patkolókovács ht. (hátraléka 18 fl,
új 30 fl), segélye 170 fl, 2 lakó, 107 öl□

[27. 579. (1784: 468.) Magyar u. 17. Marhapásztorlak, 1 lakó, 96 öl]□
28. 580. (1784: 517.) Magyar u. 13. és 13a. 1 ht., 53 öl□

Háztulajdonos: 15, házrésztulajdonos: 30, lakó: 47, városi tulajdon: 1, 1—26., 28.:
4529 öl□

A Pócsi utcán és Hosszú soron az 581—591. sz., 11 ház kára 69442 fl, átlag 6313 fl.
[1. 581. (1784: 518.) Magyar u. 24. Gárdistalak 4 lakó, 50 öl]□
2. 582. (1798: 579.) Magyar u. 20. Hofbauer Lajos Viehh. ht., segélye 100 fl, 44 öl□
3. 583. (1798: 579.) Magyar u. 18., 1 ht., 2 lakó, 180 öl□
4. 584. (1784: 520.) Magyar u. 16. 1 ht., 1 lakó, 117 öl□
5. 585. (1784: 521.) Magyar u. 14. 1 ht., 1 lakó, 264 öl□
6. 586. (1784: 522.) Magyar u. 12. Mr.Wagner Kristóf bognármester ht. (hátraléka19.53 fl,

új 45.59 fl), segélye 50 fl, még egy ht., id. Sukitsch Gottl. sen. lakó, ifj. Sukitsch
Gottlieb, lakó390, még két lakó, 172 öl□

7. 587. (1784: 523.) Magyar u. 10. 1 ht. 2 lakó, 224 öl□
8. 588. (1784: 524.) Magyar u. 8. 2 ht., 2 lakó, 207 öl□
9. 589. (1784: 525.) Magyar u. 6. Mr. Thurner Gottlieb Viehhandler ht, segélye 100 fl.1

lakó, 211 öl□
10. 590. (1784: 526.) Magyar u. 4. 1 ht., 4 lakó, 223 öl□
11. 591. (1784: 527,) Magyar u. 2. 3 ht., 1 lakó, 250 öl□

Háztulajdonos: 7, házrésztulajdonos: 7, lakó: 22, városi tulajdon: 1, 2—11.: 1942 öl□

Hosszú sor 592—616. és 653—654. sz.391, 27 ház kára 359732 fl, átlag 13323 fl.
1. 592. (1784: 528.) Domonkos u. 1. 3 ht., Eschner András lakó, segélye 20 fl és még 3 lakó,

400 öl□
2. 593. (1784: 529.) Domonkos u. 5.Munker (Muncker) Henrik, ht., segélye 100 fl, és még

2 ht., 3 lakó, 469 öl□
3. 594. (1784: 530.) Domonkos u. 7. 2 ht., 3 lakó, 445 öl□
4. 595. (1784: 531.) Domonkos u. 9. 2 ht., 343 öl□
5. 596. (1784: 532.) Domonkos u. 11. 3 ht., 1 lakó, 246 öl□
6. 597. (1784: 533.) Domonkos u. 11., 1 ht., 6 lakó, 123 öl□
7. 598. (1784: 534.) Domonkos u. 11. 1 ht., 1 lakó, 123 öl□
8. 599. (1784: 535.) Domonkos u. 15. 2 ht., 18 lakó, 400 öl□
9. 600. (1784: 536.) Domonkos u. 17. Desfours grófé, 482 öl□
10. 601. (1784: 537.) Domonkos u. 6. 2 ht., 242 öl□
11. 602. (1784: 538.) Domonkos u. 4. 3 ht., 1 lakó, 219 öl□
12. 603. (1784: 539.) Ötvös u. 14. 2 ht., 4 lakó, 410 öl□
13. 604. (1784: 540.) Ötvös u. 12. Gerhardtné Zsuzsa, ht., segélye 170 fl, még egy ht., 133

öl□
14. 605. (1784: 541.) Ötvös u. 10. 1 ht., 3 lakó, 154 öl□
15. 606. (1784: 542.) Ötvös u. 8. 1 ht., 1 lakó, 202 öl□
16. 607. (1784: 543.) Ötvös u. 6. 1 ht., 159 öl□
17. 608. (1784: 544.) Ötvös u. 4. 1 ht., 158 öl□

390 Szakál Ern szobrászm vész, restaurátor felmen i.ő ű ő
391 Részletezését lásd a 122. oldalon.
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18., 19., 20. 609. et 610, 611. (1784: 545., 546.) Ötvös u. 2., Várkerület 90. 1 ht., 3 lakó. Ezt a
házat kímélte meg egyedül az utcából az els t zvész (Fiedler krónika).ő ű
Háztulajdonos: 8, házrésztulajdonos: 24, lakó: 47, 1—17.: 4585 öl□

IV. fertály, 3. alkerület. Fertálymester: Kremsner Mihály úr
21. 612. (1784: 547.) Várkerület 92. Mr. Pfandler (Pfahnler) Gottl. örökösei,

patkolókovács, ht., (hátralék 35.46 fl, új 66.17 fl) segélyük 100 fl, 211 öl□
22. 613. (1784: 548.) Várkerület 94. 1 ht., 4 lakó, 288 öl□
23. 614. (1784: 549.) Széchenyi tér 1—2., Domonkos u. 8. Széchényi Pálé, 3 lakó, 245 öl□
24. 615. (1784: 550.) Széchenyi tér 1—2. gróf Széchényi Ferencé, 421 öl□
25. 616. (1784: 551.) Széchenyi tér 3. Szár Frigyesé. A templom el tti utolsó ház, 447 ölő □

Háztulajdonos: 5, házrésztulajdonos: 0, lakó: 7, 21—25.: 1612 öl□

Az els t zvész károsodott házai összesen: 204 ház.ő ű
Összes háztulajdonos: 117, házrésztulajdonos: 207, lakó: 338, városi ht.: 7, részt.: 1.
Összes magán-és egyházi házterület: 38328 öl□

Az els t zvész teljes kára (a városi épületek nélkül): 1413570 fl, átlag 6929 fl.ő ű
Segélyek összesen: 17 x 170, 8 x 100, 11 x 50, 15 x 20, pótlólag 248 + 19,24½,
összesen: 4807,24½ fl. Segélyezettek száma 50 + pótlólag 2 + egy személy kétszer.
Segélyek a kár százalékában: 0,34%.
Magánosok és egyházak kára öl-re vetítve: 1413570 : 38328 = 36,88 fl/ öl□ □ 392

AMÁSODIK T ZVÉSZ.Ű

I. fertály, 1. alkerület. Fertálymester: Krauss Ábrahám úr
Az Ógabona tér és a Hátulsó utca 117—149. sz., 32 ház kára 343049 fl, átlag 10720 fl. Az 1.
nélkül 213049 fl, 31 ház átlaga 6873 fl.
1. 117. (1784: 56.) Pet fi tér 6. Pejacsevich-palota. A mögötte lév házat (123, 1784: 62.)ő ő

vették meg kés bb Pejacsevichékt l Stornoék.ő ő 130000 fl kár393 Több lakó, 583 öl□
2. 118. (1784: 57.) Pet fi tér 7. Festetics Pál örökösei. Több lakó, 337 ölő □
3. 119. (1784: 58.) Pet fi tér 8. Kager Mátyás, Kager János György és Anderka Ádámő

társtulajdonosok, 359 öl□
4. 120. (1784: 59.) Hátulsó u. 1 (Ógabona tér 48.) 4 ht., 1 lakó, 263 öl□
5. 121. (1784: 60.) Hátulsó u. 3. 1 ht., 34 öl□
6. 122. (1784: 61.) Hátulsó u. 5. Kager József, Mátyás, Anna, András, György, tehát 4 ht.

A házban keletkezett a t z,ű 223 öl□
7. 124. (1784: 63.) Hátulsó u. 24.Weber (Weeber) Gottlieb, ht. (hátraléka 39.7, új 42.36 fl),

segélye 50 fl., Gabrielné Rozina, ht. (hátraléka 12.35 fl, új 27.28 fl) segélye 100 fl,
még 2 ht., 2 lakó, 367 öl□

8. 125. (1784: 64.) Hátulsó u. 22. Pruckner (Bruckner) Sasmu, ht. (hátraléka 24.33 fl, új
48.15 fl), segélye 170 fl, még 4 ht., 3 lakó, 262 öl□

9. 126. (1784: 65.) Hátulsó u. 20. 1 ht., 3 lakó, 266 öl□
10. 127. (1784: 66.) Hátulsó u. 18. 2 ht., 1 lakó, 259 öl□
11. 128. (1784: 67.) Hátulsó u. 16. Holzmann Mihály, ht., segélye 50 fl, Holzmann János,

ht. (hátraléka 7.37 fl, új 50.32 fl), segélye 50 fl, 1 lakó, 192 öl□
12. 129. (1784: 68.) Hátulsó u. 14. 1 ht., 4 lakó, 223 öl□
13. 130. (1784: 69.) Hátulsó u. 12. 5 ht., 3 lakó, 206 öl□

392 1 öl = 3,59 m□ ², 38328 öl = 137598 m□ ², a kár m²-re vetítve: 10 fl 20 kr.
393 Fiedler szerint.
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14. 131. (1784: 70.) Hátulsó u. 10., Klettner Ignác (új házadója 18.42 fl) és János ht.
(hátraléka 14.55 fl, új 24.7 fl, ebb l a ház 13.9 fl), segélyük 50—50 fl, még 2 ht., 172ő
öl□

15. 132. (1784: 71.) Hátulsó u. 8. Kremsner Mátyás ht., segélye 50 fl, még egy ht., 1 lakó,
173 öl□

16. 133. (1784: 72.) Hátulsó u. 6. 1 ht., 166 öl□
17. 134. (1784: 73.) Hátulsó u. 4. 2 ht., 173 öl□
18. 135. (1784: 74.) Hátulsó u. 2. Benkö Pál úr özvegye, Katalin ht. (hátraléka 19.1 fl, új

20.34 fl), segélye 50 fl, 152 öl□
19. 136. (1784: 75.) Ógabona tér 46. 1 ht., Feigl Mihály kalapos, lakó, segélye 20 fl, még 2

lakó, 212 öl□
20. 137. (1784: 76.) Ógabona tér 44. Mr. Raschko József posztós, ht., segélye 170 fl, még

egy ht., 3 lakó, 285 öl□
21. 138. (1784: 77.) Ógabona tér 42. 1 ht., 108 öl□
22. 139. (1784: 78.) Ógabona tér 40. 1 ht.. 123 öl□
23. 140. (1784: 79.) Ógabona tér 38. 1 ht., 1 lakó, 220 öl□
24. 141. (1784: 80.) Ógabona tér 36. 1 ht., 1 lakó, 161 öl□
25. 142. (1784: 81.) Ógabona tér 34. Mr.Weismandl Ferdinánd posztós, ht., segélye 100 fl,

még 2 ht., 2 lakó, 175 öl□
26. 143. (1784: 82.) Ógabona tér 32. 3 ht., 89 öl□
27. 144. (1784: 83.) Ógabona tér 30. Pichlerné Katalin, ht., segélye 100 fl, 94 öl□
28. 145. (1784: 84.) Ógabona tér 28. 4 ht., id. Bauer (Pauer) János, lakó, segélye 20 fl, még

3 lakó, 205 öl□
29. 146. (1784: 85.) Ógabona tér 26. 1 ht., 59 öl□
30. 147. (1784: 86.) Ógabona tér 24. 1 ht., 63 öl□
31. 148. (1784: 87.) Ógabona tér 4. 1 ht., 210 öl□
32. 149. (1784: 88.) Újteleki u. 1. 2 ht., 87 öl□

Háztulajdonos: 16, házrésztulajdonos: 51, lakó: 32 + több, 1—32.: 6501 öl□

I. fertály, 2. alkerület. Fertálymester: Krauss Gottfried Samu
Az Újteleki utca 150—189. sz., 40 ház kára 130227 fl, átlag 3256 fl
1. 150. (1784: 89.) Újteleki u. 3. 1 ht., 109 öl□
2. 151. (1784: 90.) Újteleki u. 5. 1 ht., 110 öl□
3. 152. (1784: 91.) Újteleki u. 7. 1 ht., 141 öl□
4. 153. (1784: 92.) Újteleki u. 9. 1 ht., 3 lakó, 103 öl□
5. 154. (1784: 93.) Újteleki u. 11. 3 ht., 153 öl□
6. 155. (1784: 94.) Újteleki u. 13. 4 ht., 1 lakó, 318 öl□
7. 156. (1784: 95.) Újteleki u. 15. 2 ht., 205 öl□
8. 157. (1784: 96.) Újteleki u. 17. Gallovits József, ht., segélye 50 fl, 1 lakó, 162 öl□
9. 158. (1784: 97.) Újteleki u. 19. Mr.Augustin Jakab posztós, ht., segélye 170 fl, 110 öl□
10. 159. (1784: 98) Újteleki u. 21. 2 ht., 84 öl□
11. 160. (1784: 99.) Újteleki u. 23. 1 ht., 5 lakó, 190 öl□
12. 161. (1784: 100.) Újteleki u. 25. 1 ht., 174 öl□
13. 162. (1784: 101.) Újteleki u. 27. 1 ht., 122 öl□
14. 163. (1784: 102.) Újteleki u. 29. 2 ht., 153 öl□
15. 164. (1784: 103.) Újteleki u. 31. 1 ht., 1 lakó, 127 öl□
16. 165. (1784: 104.) Újteleki u. 31. 4 ht., Scheÿ (Scheu) József lakó, segélye 50 fl, még 3

lakó, 260 öl□
17. 166. (1784: 105.) Újteleki u. 33. 2 ht., 200 öl□
18. 167. (1784: 106.) Újteleki u. 35. 1 ht., 78 öl□
19. 168. (1784: 107.) Újteleki u. 37. 2 ht., 1 lakó, 146 öl□
20. 169. (1784: 108.) Újteleki u. 39.Wolfbeissné Rozina, ht., segélye 50 fl, 1 lakó, 101 öl□
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21. 170. (1784: 109.) Újteleki u. 41. 2 ht., 3 lakó, 135 öl□
22. 171. (1784: 110.) az Újteleki kapu és az Élesszög körüli azonosítatlan házak elseje.

Fidler János Ferdinánd ht. (hátraléka 11.3 fl, új 34.14 fl), segélye 50 fl, még egy ht.,
145 öl□

23. 172. (1784: 111.) a második azonosítatlan ház. 3 ht., 106 öl□
24. 173. (1784: 112.) a harmadik azonosítatlan ház. 2 ht., 88 öl□
[25. 174. (1784: 113.) a negyedik azonosítatlan ház. Amarhapásztor háza]
[26. 175. (1784: 114.) Újteleki u. 52. városi gárdistalak.]
27. 176. (1784: 115.) Újteleki u. 50. 1 ht., 100 öl□
28. 177. (1784: 116.) Újteleki u. 48. 2 ht., 3 lakó, 240 öl□
29. 178. (1784: 117.) Újteleki u. 46. 1 ht., 141 öl□
30. 179. (1784: 118.) Újteleki u. 44. 2 ht., 150 öl□
31. 180. (1784: 119.) Újteleki u. 42. 3 ht., 8 lakó, 332 öl□
32. 181. (1784: 120.) Újteleki u. 40. 3 ht., 140 öl□
33. 182. (1784: 121.) Újteleki u. 38. 1 ht., 161 öl□
34. 183. (1784: 122.) Újteleki u.36. 1 ht., 1 lakó, 186 öl□
35. 184. (1784: 123.) Újteleki u. 34. 1 ht., 180 öl□
36. 185. (1784: 124.) Újteleki u. 32. 1 ht., 332 öl□
37. 186. (1784: 125.) Újteleki u. 30. 3 ht., 217 öl□
38. 187. (1784: 126.) Újteleki u. 28. 2 ht., 2 lakó, 230 öl□
39. 188. (1784: 127.) Újteleki u. 26. 1 ht., 2 lakó, 246 öl□
40. 189. (1784: 128.) Újteleki u. 24. 1 ht., 2 lakó, 369 öl□

Háztulajdonos: 20, házrésztulajdonos: 45, lakó: 38, városi tulajdon: 2, 1—24., 27—
40.: 6544 öl□

Az Újteleki és a Kaszárnya utca 190—212. sz., 21 ház kára 139570 fl, átlag 6646 fl
[A t zvészenkénti kimutatás szerint itt csak 11 ház lenne, nem számítva a kaszárnyát és azű
ezredes-kvártélyházat. A megadott határok között a Vermögensbuchban 23 ház van, a 206. sz.
a kaszárnya, a 207. az ezredes-kvártélyház.]
1. 190. (1784: 129.) Újteleki u. 22. Töpplerné Zsuzsa, ht. (hátraléka 20.5 fl, új 5.30 fl),

segélye 50 fl, 3 lakó, 205 öl□
2. 191. (1784: 130.) Újteleki u. 20. Mr. Frank (Franckh) János posztós, ht. (hátraléka 22 fl,

új 46.32 fl), segélye 170 fl, 3 lakó, 281 öl□
3. 192. (1784: 131.) Újteleki u. 18. Mr.Hofman(n) Károly csizmadia, ht. (hátraléka 13.34, új

14.55 fl), segélye 50 fl, Mr. Petz Gottlieb posztós, ht. (elköltözött), segélye 50 fl, még 5
ht., 3 lakó, 350 öl□

4. 193. (1784: 132.) Újteleki u. 16. 1 ht., 3 lakó, 566 öl□
5. 194. (1784: 133.) Újteleki u. 14. Mr. Schneider Tóbiás, ht.394, még 3 ht. (benne Rupprecht a

cukorfinomítóval és az evang. konvent része is), 383 öl□
6. 195. (1784: 134.) Újteleki u. 12. 1 ht., 2 lakó, 375 öl□
7. 196. (1784: 135.) Újteleki u. 10. 1 ht., 2 lakó, 252 öl□
8. 197. (1784: 136.) Újteleki u. 8. 1 ht., 1 lakó, 236 öl□
9. 198. (1784: 137.) Újteleki u. 6. 1 ht., 4 lakó, 453 öl□
10. 199. (1784: 138.) Újteleki u. 4. Mesko Jakab, ht., 2 lakó, 360 öl□

Háztulajdonos: 8, házrésztulajdonos: 6, lakó: 23, 1—10.: 3461 öl□

I. fertály, 3. alkerület. Fertálymester: Pan(c)k Mátyás úr
11. 200. (1784: 139.) Ógabona tér 24. 1 ht., 2 lakó, 63 öl□
12. 201. (1784: 140.) Ógabona tér 16. Mr. Schneider Tóbiás fehérpék, ht., segélye 20 fl, és 4

ht., 2 lakó, 109 öl□
13. 202. (1784: 141.) Ógabona tér 14. 1 ht., 182 öl□
394 A 140. házszám alattihoz írtam a segélyt. Névrokon? Családtag? Tulajdonos itt is, ott is?

119



FÜGGELÉK

14. 203. (1784: 142.) Ógabona tér 12. 1 ht., 240 öl□
15. 204. (1784: 143.) Ógabona tér 10. 1 ht., 120 öl□
16. 205. (1784: 144.) Ógabona tér 8./Lackner Kr. u. 1. 3 ht., 2 lakó, 236 öl□
[17. 206. (1784: 145.) „Dr. Lachnerischer Mayerhof der quasi Kassarne.” (Dr. Lackner

majorja, mintegy kaszárnya)Városi tulajdon, ? öl]□
[18. 207. (1784: 146.) „Obristens QuartierHaus.” (Ezredes-kvártélyház) Városi tulajdon ? öl]□
19. 208. (1784: 147.) Ógabona tér 6. 1 ht., 2 lakó, 253 öl□
20. 209. (1784: 148.) Ógabona tér 4. 2 ht., 2 lakó, 210 öl□
21. 210. (1784: 149.) Ógabona tér 2. 3 ht., 1 lakó, 106 öl□ 395

22. 211. (1784: 150.) Ógabona tér 2. Gróf Festetics ht., 2 lakó, 1456 öl□ 396

Háztulajdonos: 6, házrésztulajdonos: 13, lakó: 13, városi tulajdon: 2, 11—16.,19—22.:
2975 öl□

II. fertály, 1. alkerület. Fertálymester: Reischer Ignác úr
23. 212. (1784: 151.) Várkerület 2.(ma: 1.) 1 ht., 104 öl□

Háztulajdonos: 1, házrésztulajdonos: 0, lakó: 0, 23.: 104 öl□

AHosszú sor folyt., a 653—654. sz. 397

1. 652., 653. (1784: 588., 587.) Rákóczi u. 10—14. Gabriel Rozina ht398., még 2 ht., 2 lakó,
638 öl□

2. 654. (1784: 589.) Hátulsó u. 26. 1 ht., 235 öl□
Háztulajdonos: 1, házrésztulajdonos: 3 , lakó: 2, 1—2.: 873 öl□

Amásodik t zvész károsodott házai összesen: 95 ház.ű
Összes háztulajdonos: 52, házrésztulajdonos: 118, lakó: 108, városi tulajdon: 4
összes magán-és egyházi házterület: 20458 öl□

Amásodik t zvész teljes kára (a városi épületek nélkül): 612846 fl, átlag 7384 fl.ű
Segélyek összesen: 4 x 170, 3 x 100, 14 x 50, 3 x 20, összesen: 1740 fl. Segélyezettek
száma: 24.
Segélyek a kár százalékában: 0,284%.
Magánosok és egyházak kára öl-re vetítve: 612846 : 20458 = 30,36 fl/ öl□ □ 399

AHARMADIK T ZVÉSZŰ

AKovács szeren a 214—234. sz., 21 ház. A kárösszeget a harmadik t zvész összesű
károsodott házára adták meg.
1. 214. (1784: 153.) Várkerület 6. (ma: 5.) 1 ht., 2 lakó, 167 öl□
2. 215. (1784: 154.) Várkerület 8. (ma: 7.) 3 ht., 158 öl□
3. 216. (1784: 155.) Várkerület 10. (ma: 9.) 1 ht., 2 lakó, 124 öl□
4. 217. (1784: 156.) Várkerület 12. (ma: 11.) 1 ht., 76 öl□
5. 218. (1784: 157.) Várkerület 14. (ma: 13.) 4 ht., 1 lakó, 188 öl□
6. 219. (1784: 158.) Várkerület 16. (ma: 15.) 2 ht., 141 öl□
7. 220. (1784: 159.) Várkerület 18. (ma: 17.) 1 ht., 3 lakó, 138 öl□
8. 221. (1784: 160.) Várkerület 20. (ma: 19.) 1 ht., 3 lakó, 228 öl□
9. 222. (1784: 161.) Várkerület 22. (ma: 21.) 1 ht., 1 lakó, 164 öl□
10. 223. (1784: 162.) Várkerület 24. (ma: 23.) 1 ht., 3 lakó, 166 öl□
11. 224. (1784: 163.) Várkerület 24. (ma: 23.) 1 ht., 3 lakó, 180 öl□

395 T2-ben 2 ht.
396 T2-ben a Festetics köz 1.
397 A hivatalos kimutatás az els t zvészhez számítja.ő ű
398 Rosina Gabrielinként lásd Hátulsó u. 24. (124, 1784: 63.)
399 1 öl = 3,59 m□ ², 20 458 öl = 73 444 m□ ², a kár m²-re vetítve: 8 fl 30 kr.
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12. 225. (1784: 164.) Várkerület 26. (ma: 25.) Katolikus Konvent-ház, 8 lakó, 240 öl□
13. 226. (1784: 165.) Várkerület 28. (ma: 27.) 1 ht., Mr.Eichinger János németszabó, lakó,

segélye 20 fl, és még 10 lakó, 240 öl□
14. 227. (1784: 166.) Várkerület 30. (ma: 29.) 2 ht., 1 lakó, 193 öl□
15. 228. (1784: 167.) Várkerület 32. (ma: 31.) 1 ht., 30 öl□
16. 229. (1784: 168.) Várkerület 32. (ma: 31) 4 ht., 3 lakó, 210 öl□
17. 230. (1784: 169.) Várkerület 34. (ma: 33.) 1 ht., 2 lakó, 159 öl□
18. 231. (1784: 170.) Várkerület 36. (ma: 35.) 1 ht., 2 lakó, 96 öl□
20. 233. (1784: 172.) Várkerület 40. (ma: 37.) 1 ht., 2 lakó, 53 öl□
21. 234. (1784: 173.) Ikvahíd 1. 1 ht., 55 öl□

Háztulajdonos: 15, házrésztulajdonos: 15, lakó: 47, 1—21.: 3006 öl□

A Szentlélek utcán a 236—244. sz., 9 ház. A kárösszeget a harmadik t zvész összesű
károsodott házára adták meg.
1. 235. (1784: 174.) Ikvahíd 3. Mr.Braun Samu ifj., fehérpék, ht., segélye 100 fl, 1 lakó, 62

öl□
2. 236. (1784: 175.) Szentlélek u. 1. 2 ht., 95 öl□
3. 237. (1784: 176.) Szentlélek u. 3. 1 ht., 1 lakó. Egykor Spitalhaus, 104 öl□
4. 238. (1784: 177.) Szentlélek u. 5., Thirring Mátyás keresked é,ő 1 lakó. A t zű

valószín leg itt keletkezett,ű 106 öl□
5. 239. (1784: 178.) Szentlélek u. 7. 1 ht., 82 öl□
6. 240. (1784: 179.) Szentlélek u. 9. 1ht., 1 lakó, 72 öl□
7. 242. (1784: 181.) Szentlélek u. 13. 1 ht., 4 lakó, 169 öl□
8. 243. (1784: 182.) Sas tér 1. 1 ht., 4 lakó, 202 öl□
9. 244. (1784: 183.) Sas tér 2. 1 ht., 1 lakó, 175 öl□

Háztulajdonos: 8, házrésztulajdonos: 2, lakó: 12, 1—9.: 1067 öl□

ARózsa utcán a 255—268. sz., 7 ház. A kárösszeget a harmadik t zvész összes károsodottű
házára adták meg.
1. 255. (1784: 194.) Rózsa u. 6., Szélmalom u. 4. 10 ht., 1 lakó, 445 öl□
2. 257. (1784: 196.) Rózsa u. 2. 1 ht., 178 öl□
3. 260. (1784: 199.) Szélmalom u. 8. 2 ht., 152 öl□
4. 265. (1784: 204.) Rózsa u. 9. 2 ht., 1 lakó, 192 öl□
5. 266. (1784: 205.) Rózsa u. 7. 1 ht., 2 lakó, 179 öl□
6. 267. (1784: 206.) Rózsa u. 5. 2 ht., 1 lakó, 172 öl□
7. 268. (1784: 207.) Rózsa u. 3. 1 ht., 97 öl□

Háztulajdonos: 3, házrésztulajdonos: 16, lakó: 5, 1—7.: 1415 öl□

A Szélmalom utcában, 4 ház. A kárösszeget a harmadik t zvész összes károsodott házáraű
adták meg.
[A Summariumban a 260. sz. ház itt szerepel.]
1. 269. (1784: 208.) Rózsa u. 1. 1 ht., 100 öl□
2. 272. (1784: 211.) Szélmalom u. 5. 3 ht., 2 lakó, 197 öl□
3. 276. (1784: 215.) Szélmalom u. 13. 6 ht., 2 lakó, 306 öl□
4. 277. (1784: 216.) Szélmalom u. 15. 5 ht., 3 lakó, 248 öl□

Háztulajdonos: 1, házrésztulajdonos: 14, lakó: 7, 1—4.: 851 öl□

ABécsi utcában, 4 ház. A kárösszeget a harmadik t zvész összes károsodott házára adtákű
meg.
1. 295. (1784: 234., 235.) Bécsi u. 7., 9., 11., gróf Széchényi Ferencé (235.) és még 1 ht., 3

lakó, 122+ 607 = 729 öl□
2. 299. (1784: 238.) Fövényverem 1. 1 ht., 1 lakó. Ez volt Tschany krónikaíró háza, 233 öl□
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3. 300. (1784: 239.) Fövényverem 3. Nessy Péter kéménysepr é, 121 ölő □
4. 301. (1784: 240.) Fövényverem 5. gróf Festeticsé, volt jezsuita kollégium, 2 lakó, 272 öl□

Háztulajdonos: 3, házrésztulajdonos: 2, lakó: 6, 1—4.: 1355 öl□

A harmadik t zvész károsodott házai összesen 45 ház.ű
Összes háztulajdonos: 30 , házrésztulajdonos: 49, lakó: 77
összes magán-és egyházi házterület: 7694 öl□

A harmadik t zvész teljes kára (a városi épületek nélkül): 155405 fl, átlag 3453 fl.ű
Segélyek összesen: 1 x 100, 1 x 20, összesen: 120 fl, segélyezettek száma: 2.
Segélyek a kár százalékában: 0,08%.
Magánosok és egyházak kára öl-re vetítve: 155405 : 7694 = 20,20 fl/ öl□ □ 400

ÖSSZEGZÉS

A három t zvész károsodott házai összesen: 344 házű
Összes háztulajdonos: 199, házrésztulajdonos: 374, lakó: 523401, városi tul.:11, részt.: 1

A három t zvész teljes kára (városi épületek nélkül): 2181821 fl, átlag 6343 fl.ű
A teljes segély: 6679 fl 24½ kr. az aug. 9-i gy jtésb l, pótlólag még 248 fl. a katonaságtól,ű ő
összesen: 6927 fl 24½ kr. Segélyezettek száma: 21 x 170 = 3570 fl, 13 x 100 = 1300f, 27 x
50 = 1350 fl, 22 x 20 = 440 fl. Összesen aug. 9-én 83-an kaptak, aug. 11-én egyikük pótlólag
a maradékot (19 fl 24½ kr) kapta402, szept. 5-én még ketten kaptak (248 fl).

Ismeretlen lakcím segélyezettek:ű
[Fr.Gräfin v. Poloreczki sehol sem található. Segélye 100 fl.]
[Sophia Schmidt valószín leg Hartwich szobrász özvegye, H.: 9634. Schmidt Sámuel ev.ű
sz rszabó 1753-ban felesége, s még abban az évben özvegye, a szobrászhoz 1754-ben mentű
hozzá, lásd ev. anyakönyv 41. Csatkainál csak 1754-ig van adat. Sophia segélye 50 fl.]
[366. Joseph Klettner (1784: 303.) Halász u. 13., háza nem szerepel a károsult házak között,

mégis kapott 50 fl-t! Hátraléka 16.32 fl, új 28.18, ebb l a ház 15.26 fl]ő
[Friedrich Laxhardt sehol sem található. Segélye 20 fl.]
[Ernest Lugenstein H.: a 7527, apja Ern , kat. földm veső ű . Segélye 20 fl.]
[Michael Zeich sehol sincs. Segélye 20 fl.]
Segélyek azoknak, akiknek nincs meg a lakcímük, így az sem tudható, melyik t zvészbenű

károsodtak: 260 fl. (beszámítva az összes segélybe).

A város tulajdonában lév épületek káraiő 403:
A három t zvész teljes kára (városi épületek nélkül):ű 2181821 fl
A Várkerületen 39 ház404vele együtt a kórház és
szegényház, benne a szegények elégett holmijaival 10130.30 10130.30

2191951.30 2191951.30

400 1 öl = 3,59 m□ ², 38 328 öl = 137 598 m□ ², a kár m²-re vetítve: 10 fl 20 kr.
401 Nem számoltam hozzá a városi tulajdont és résztulajdont. Hiányzik az am Pflaster háza (?) és a lakók

számából a 117. és a 118. házban lakók száma.
402 Hackl (Hacky) Dániel.
403 ASVLt. XVI. 29. A. J u. u. 123. old.
404 A Bécs városának szóló levél adja meg ennek a magyarázatát: 39 várkerületi háznak a tet szerkezetétő

kellett lerontatni a t z terjedésének megakadályozására. A küls körr l lehet csak szó. Ahhoz pedig kisséű ő ő
soknak t nik. Hacsak nem úgy értend , hogy egy részüket hiába rontották le, mégis leégtek.ű ő
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Ehhez a városi épületek405 86400.—
Ehhez a kaszárnya és ezredes-kvártélyház406…. 53800.—
Ehhez a városi gazdasági felszerelés és anyagok 6415.—
Ehhez a katonaságot illető
volt széna- és szalmakészlet 2096.— 148711.—407

A teljes becsült kár: 2340662.30 fl 2340662.30
Sopron, 1808. augusztus 24.

A SEGÉLYEZETTEKNÉVSORAUTCÁK SZERINT408

Hátulsó utca (6 ház)
63.409 Gabrielné Rozina, (124) Hinter Gasse/Hátulsó u. 24., fl 100
63. Weeber,Gottlieb (124) Hinter Gasse/Hátulsó u. 24., fl 50
64. Bruckner (Pruckner), Samuel (125) Hinter Gasse/Hátulsó u. 22., fl 170
67. Holtzmann, Johann (128) Hinter Gasse/Hátulsó u. 16., fl 50
67. Holtzmann, Michael (128) Hinter Gasse/Hátulsó u. 16., fl 50
70. Klettner, Ignatz (131) Hinter Gasse/Hátulsó u. 10., fl 50
70. Klettner, Johann (131) Hinter Gasse/Hátulsó u. 10., fl 50
71. Kremsner, Matthias (132) Hinter Gasse/Hátulsó u. 8., fl 50
74. Benk , Catharina (135) Hinter Gasse/Hátulsó u. 2., fl 50ő

Ógabona tér (6 ház)
75. Feigl, Michael (136) AlterKornmarkt/Ógabona tér 46., fl 20
76. Rásko (Raschko, Raschka), Joseph (137 ) AlterKornmarkt/Ógabona tér 44., fl 170
81. Weismandl, Ferd. (142) AlterKornmarkt/Ógabona tér 34., fl 100
83. Piechler, Catharina (144) AlterKornmarkt/Ógabona tér 30., fl 100
84. Pauer, Johann (126) AlterKornmarkt/Ógabona tér 28., fl 20
140. Schneider, Tobias (201) AlterKornmarkt/Ógabona tér 16., fl 20

Újteleki utca (8 ház)
96. Gallovics, Joseph (157) Neustift Gasse/Újteleki u. 17., fl 50
97. Augustin, Jacob (158) Neustift Gasse/Újteleki u. 19., fl 170
103. Scheÿ, Joseph (165) Neustift Gasse/Újteleki u. 31., fl 50
108. Wolfbeis, Rosina (169) Neustift Gasse/Újteleki u. 39., fl 50

405 AVárosi sörház, a városmajor és a gárdistalakok, valamint a város mez gazdasági építményei.ő
406 ALackner Kristóf u. megnyitásakor lebontott lovassági laktanya és külön épületben a f tiszti lakás.ő
407 Amagisztrátust ért közvetlen kár összege.
408 A két szept. 5-i segélyezettel együtt. Az összegek a többiekéhez képest ötletszer eknek látszanak. Aű

felezésre jó lenne valamilyen magyarázat. Nincs adat arra, hogy a kés bb beérkezett segélyeknek mi lett aő
sorsa.

409 Az els szám az 1784. évi, a második, zárójeles, a t zvészkor érvényes házszám.ő ű
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124. ifj. Franck Ábrahám, (185) Neustift Gasse/Újteleki u. 32. fl 124
129. Töppler, Susanna (190) Neustift Gasse/Újteleki u. 22., fl 50
130. Franckh, Johann (191) Neustift Gasse/Újteleki u. 20., fl 170
131. Pecz, Gottlieb (192) Neustift Gasse/Újteleki u. 18., fl 50
131. Hofmann, Carl (192) Neustift Gasse/Újteleki u. 18., fl 50

Rózsa utca (0 ház)

Ikvahíd (1 ház)
174. Braun, Samuel (235) Spitalbrücke/Ikvahíd 3., fl 100

Halász utca (4 ház)
303. Klettner, Joseph 410, (366) Fischer Gasse/Halász u. 13. (Hegy u. 1.), fl 50
363. Zotl, Joseph (427) Fischer Gasse/Halász u. 30., fl 50
368. Röckh, Christoph, (432) Fischer Gasse/Halász u. 20., fl 100
369. Bruckner (Pruckner), Georg (433) Fischer Gasse/Halász u. 18., fl 170

Végfordulat (1 ház)
347. Mühlleitner, Georg (411) Rückherzu/Végfordulat 4., fl 50

Balfi utca (12 ház)
379. Schützenhofer, Paul (443) Schlipper Gasse/Balfi u. 13. (Halász u. 12.), fl 20
375. „Elis Feiglin mittelst Herr Sacher”, (439) Schlipper Gasse/Balfi u. 5., fl 170
375. Schaeffer (Schäfer), Johann (439) Schlipper Gasse/Balfi u. 5. (Halász u. 4.), fl 170
383. Felix, Ludwig (447) Schlipper Gasse/Balfi u. 19., fl 50
387. Sussner, Johann (450) Schlipper Gasse/Balfi u. 25., fl 170
398. Steeg, Johann (461) Schlipper Gasse/Balfi u. 47., fl 50
399. Schreÿer, Jacob (462) Schlipper Gasse/Balfi u. 49., fl 170
403. Loibel, Barbara (L. Györgyné), (466) Schlipper Gasse/Balfi u. 57., fl 50
409. Zeich, Michael 411 (472) Schlipper Gasse/Balfi u. 66., fl 20
415. Feigl, Samuel (478) Schlipper Gasse/Balfi u. 54., fl 20
435. Mr412. Hacke (Hacky), Daniel (498) Schlipper Gasse/Balfi u. 14., fl 170
439. Berghofer, Michael (502) Schlipper Gasse/Balfi u. 6., fl 170
441. Mullner (Müllner), Frantz (504) Schlipper Gasse/Balfi u. 2. (Ikvahíd 2.), fl 20

Sziget köz (1 ház)
407. Kienast, Sebastian (470) Haltergassl/Sziget köz 3., fl 100

Várkerület (Kovács szer) (1 ház)
165. Eichinger, Johann (226) Várkerület 28. (ma:27.), fl 20

Várkerület (Fogadó szer) (8 ház)
443. Mr. Böhm, Florian (506) Wirthhausgasse/Várkerület 42., fl 100
443. Krenin, Maria (506) Wirthhausgasse/Várkerület 42., fl 50
443. Böhm, August (506) Wirthhausgasse/Várkerület 42., fl 20
450. Németh, Eva Maria (513) Wirthhausgasse/Várkerület 54., fl 100
452. Jochhardt, Joseph (515) Wirthhausgasse/Várkerület 58., fl 20

410 Klettner József ezen a címen a T2-ben is (1810-t l) szerepel, a ház azonban sem a hivataloső
kimutatásokban, sem a krónikákban nem.

411 Sem Zách, sem Zeich nincs benn az 1808., ill. 1809. évi adóf könyvekben, csak a T2-ben szerepel egyő
Zách Mihály takács a Balfi u. 66-ban, is csupán 1840-ben.ő

412Mr. a Meister rövidítése és az illet iparosmester voltára utal.ő
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453. Starck, Daniel (516) Wirthhausgasse413/Várkerület 60., fl 170
457. Tallnmassl, Francz (520) Wirthhausgasse/Várkerület 68., fl 20
458. Langin, Elisabeth (521) Wirthhausgasse/Várkerület 70., fl 170
463. Neumann, Andr. (526) Wirthhausgasse/Várkerület 80. Vörös Ökör., fl 170
547. Pfahnler Gottlieb özvegye, (612) Wirthhausgasse/Várkerület 92., fl 100

Ötvös utca (3 ház
478. Klenerin, Anna (541) Silber Gasse/Ötvös u. 17., fl 170
479. Kalckbrunner, Matth. (542) Silber Gasse/Ötvös u. 19., fl 170
479. Helfarth (Hölfarth), Leopold (542) Silber Gasse/Ötvös u. 19., fl 20
479. Werner,Leopold (542) Silber Gasse/Ötvös u. 19., fl 20
540. Gerhardt, Susanna (604) Silber Gasse/Ötvös u. 12., fl 170

Kis (ma: Pócsi) utca (8 ház)
485. Teger,Leopold (548) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 3., fl 20
489. Predl (Bredl, Peidl), Adam (552) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 11., fl 170
490. Nagy, Joseph (553) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 13., fl 50
490. Moser (Motzer), Paul (553) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 13., fl 20
499. Steiner, Gottlieb (561) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 34., fl 20
499. Sukitsch, Gottlieb (561) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 34., fl 20
504. Steiger, Joseph (566) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 24., fl 20
505. Holler (Höller), Anton (567) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 22., fl 50
509. Máhr, Matthias (571) Kleine Potschy Gasse/Kis u.414 14., fl 170
510. Neubauer Ant. örökösei, (572) Kleine Potschy Gasse/Kis u. 12., fl 50

Magyar utca (5 ház)
515. Damian, Johann 415 (577) Potschy Gasse/Magyar u. 15., fl 170
515. Damian Johann ifj., (577) Potschy Gasse/Magyar u. 15., fl 124
516. Fridrich, Heinrich (578) Potschy Gasse/Magyar u. 11., fl 170
522. Wagner,Christoph (586) Potschy Gasse/Magyar u. 12., fl 50
525. Thurner, Gottlieb (589) Potschy Gasse/Magyar u., fl 100
579. Hofbauer, Ludwig (582) Potschy Gasse/Magyar u. 20., fl 100

Domonkos utca (1 ház)
529. Muncker, Heinrich (593) Lange Zeile/Domonkos u. 5., fl 100

Hosszú sor és Éles szög (Rákóczi utca) (2 ház)416

110. Fidler, Ferdinand (171) Scharfes Eck/Éles szög, fl 50
528. Eschner, Andre (592) Lange Zeile/Domonkos u. 1., fl 20

413 Az 1784-es számozás szerinti 151—154. sz. a Fischplatz, a 154—173. sz. a Schmiedgasse, a 443—466.
sz. a Wirthshausgasse, míg a sértetlenül maradt bels kör neve Grabenrunde. A Várkerület házszámai aző
1939-beli T2 szerintiek. Mára a számozás fölcserél dött: a küls kör a páratlan.ő ő

414AThirring-könyvekben szerepl Kis u. ma Pócsi u.ő
415 A helybeli ezred tisztikarának (148 fl) és legénységének(100 fl) adományát pótlólag elosztották szept 5-

én. A tanács jkv. szerint felét (124 fl) ifj. Damian Jánosnak, a másik felét Franck Ábrahámnak adták.
El bbi id. Damiannal (515) egy házban lakik, utóbbi az 1784-es 124. sz. (1808-as .185. sz.) Újteleki u.ő
32.-ben (Vermögensbuch1807/8.).

416 A hivatalos kimutatás szerint ezek a házak az els t zvészben károsodtak volna. Ha ránézünk a térképre,ő ű
ez valószín tlen, inkább a szomszédos Hátulsó utcával, tehát a második t zvésszel kapcsolhatók össze.ű ű
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Lakhelye ismeretlen (5 személy)
000417. v. Poloreczki, Fr. Gräfin, fl 100,
000. Laxhardt, Fridrich, fl 20,
000. Lugenstein, Ernest, 418 fl 20,
000. Zách, Helena, fl 20,
000. Schmidt, Sophia, fl 50.

417 Lakhelye számomra ismeretlen.
418 H.: 7527. sz. polgár apja Ern , r. kat. földm ves, ezért valószín , hogy volt köt dése a városhoz, deő ű ű ő

nevét egyik adóf könyvben sem találtam.ő
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ÁRAK AVÉSZ UTÁN
Fiedler krónikája nyomán.419

Élelmiszerek
Császárliszt 1 vékácska (1,92 liter) 1 forint
Finom f z liszt, 1 vékácskaő ő 54 krajcár
Búzadara, 1 icce (0,848 liter) 15 krajcár
Házi kenyér, közönséges, 7 font420 súlyú, 42 kr.

Közepes lencse, 1 icce 15 krajcár
Nagy borsó, 1 icce 18 krajcár
Bab, 1 icce 14 krajcár
Hántolt hajdina 1 icce 18 krajcár
Hántolt köles, 1 icce 18 krajcár
Hántolt árpa, 1 icce 16 krajcár
Rizs, 1 font 24 kr.
Répagyökér, egy közepes fehér 3 krajcár
Krumpli, 1 mér (61,44 liter) 3 forintő
Káposzta, 100 fej 20 forint

Egy tyúktojás, 3 krajcár
Hal, 3 darab, 1 bécsi font 12 krajcár
Hering, egy darab 12 krajcár
Tömött liba, egy pár 8 forint
Liba, egy pár 4 forint
Kacsa, 1 pár 2 forint
Pulyka, egy pár 2 forint
Kappan, egy pár 2 forint 30 kr.
Fogoly, egy pár 1 forint 24 kr.
Nyúl, egy öreg 2 forint 30 kr.

Marhazsír, 1 font 1 forint 30 kr.
Disznózsír, 1 icce 1 forint 18 kr.
Disznóháj, 1 font 1 forint 12 kr.
Szalonna, 1 font 51 krajcár

Tehéntej, 1 icce 12 krajcár
Vaj, 1 font 1 forint 30 kr.
Marhahús, 1 font 14 krajcár
Disznóhús, 1 font 36 kr421

Borjúhús, 1 font 30 kr.
Bárányhús, egy font 30 kr.
Juhsajt, 1 font 54 kr.
Borecet, 1 icce 16 kr.
Gyümölcsecet , 1 icce 5 kr.
Cukor, finomított, 1 font 3 forint
Kávé, 1 font 5 forint

419 Hamar Gyula i. m. 17—19. old.
420 1 bécsi font 560,060 g, tehát a 7 fontos kenyér 3,92 kg.
421 Nem a húsüzletekben, hanem „wie in handler” egészben, félben, negyedben, a leszúrt állat ára. Ma azt

mondanánk, hogy a termel t l.ő ő
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Bor, borkimérésben, 1 icce 20, 24, 28, 30 krajcárig
Dohány, közönséges leveles, 100 font 20 forint

Háztartási cikkek és egyéb
Gyertya, öntött, 1 font 54 kr.
Gyertya, közönséges, 1 font 46 kr.
Szappan, közönséges, 1 font 46 kr.
Tüzifa, tölgy, az erd ben, 1 öl 12 forintő 422

Egy szolgálólány évi bére 18, 20, 25—30 forint

Ruházat és egyéb
Lenvászon423, fehér, 1 bécsi r f (0,7792 m) 12., 14 kr., „most” 30 kr.ő 424

Karton425, 1 r f 16, 18 gő 426, „most” 35 g, s t több, mint 2 forintő
Köténynek való, jó, kékre festve 5 forint
Szövet, a legszerényebben kékre festve, 1 r f 5 forintő
Finom szövetek mindenféle színben, 1 r f 10, 12, 15—18 forintő
Gerebenezett lósz r, vagy kender, 8, 10 garas, „most” 2 forintő
Kordováncsizma, egy pár 12 forint
Csizma, közönséges, 1 pár 7—8 forint
Csizma bélés (toldás), 1 pár 5 forint
Csizmatalpalás, 1 pár 1forint 45 kr.

Élelmiszer-kereskedelem
Disznó lábon, 150 font súlyú 60—70 forint, vagy több
Vágómarha (ökör), közepes, 1 pár 250 forint
Fej stehén, 1 darab 60—70 forintő
Borjú, 14 napos, 16—20 forint
Szopós malac, 14 napos, 1 darab 3,5—4 forint
Bor, 1807-es évjáratú, hordóban, 1 soproni akó (68 liter) 40 forint427

Mez gazdaságő
Búza, 1 mér (pozsonyi mér = 62,496 literő ő )428 11—12 forint
Rozs, 1 mér 7—8 forintő
Árpa, 1 mér 6 forintő
Zab, 1 mér 5 forintő
Kukorica, 1 mér 8 forintő
Rozs kenyérliszt, közönséges, 1 mér 10—11 forintő
Korpa, 1 mér 3 forint (moslékba disznónak)ő
Egész évi munka egy font sz l benő ő 429 a sz l vessz ültetése és árkolása nélkül annak, akiő ő ő

szakmányban végzi azt, 4 forint
Száz árok ásása a sz l ben 3 forintő ő
Vincellér napi bére egész nyáron 1 forint
Arató napszám koszt és kenyér nélkül 1 forint

422 Rendszeres árverések voltak az erd ben, lásd a SVLt. iratanyagát.ő
423 Lenvászon =Leinwath középfelnémet szó, vö. Az els vizsgálatnál Fleischhakerné holmijával, a 38. éső

44. old., ill. a 185. lábjegyzettel
424 1808 végén, 1809 elején.
425 Karton = gyapotfonálból sz tt vászonnem anyag.ő ű
426 1 garas = 2 krajcár.
427Még must formájában 20, 24, 28, 30, s t 40 forint.ő
428 Egy bécsi mér 61,487 liter.ő
429 Hamar Gyula a Fiedler-krónikához f zött lábjegyzetében 80 és 64 öl területet is lehetségesnek tart.ű □
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Egy napszám-kaszáló430 lekaszálása bérletben évi 15, 18—20 forint
Egy holdnyi szántó bérletben évi 10, 18, 20—30 forint
Trágya fuvarozása a sz l be fuvardíjjal 5 forintő ő
Széna, egy bécsi mázsa (56,006 kg)431, 5 forint
Sz l karó, ezer darab vörösfeny b l 30 forintő ő ő ő
Sz l karó, kevésbé értékes, ezer darab 18—20 forintő ő
Egy sz l kapa 1 forint 6 kr.ő ő

Épít iparő 432

Bécsújhelyi mész, 1 messzely 3 forint
Falazótégla, ezer darab 15—18—20 forint
Tet cserép, ezer darab 70—75 forintő 433

Fazsindely, ezer darab 12—15 forint
Tet léc 30 darab 12 forintő
Szarufa, egy pár 3 forint
Közönséges deszka, kis fuvar, vagy 30 darab 14 forint
Sierningi434 deszka, kis fuvar, vagy 30 darab 30 forint
Talpszelemen435 vagy padlógerenda, 1 darab 1 forint 45 kr.
Épületfa, er s mint talpszelemen, köt gerenda és hasonló, 1 öl 1 forintő ő
Vas, csak az er sebb fajta mint kerékabroncs-vasalás és vaskapocs, 1 bécsi mázsa 35 forintő
Nagy zsindelyszeg, 1000 db 9 forint
Közepes zsindelyszeg, 1000 db 8 forint
Kis zsindelyszeg, 1000 db 7 forint
Zsúp, egy asztag, vagy 60 kéve 24 forint
Zsúp, 20 kévés rakás 3 forint

430 Hamar Gyula szerint kb. 1200 öl.□
431 Egy bécsi mázsa = 100 bécsi font.
432 Érdekes, hogy hiányzik a homok és a k .ő
433 Az árból megérthet , miért nem sikerült akkor még rávenni az építtet ket a cseréptet készítésre.ő ő ő
434 Puchberg am Schneeberg melletti fatelepr l. Alsó-Ausztria.ő
435Mauerbank = talpszelemen, lásd a harmadik vizsgálatot.
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ATÁRGYALT ID SZAK SOPRONBAN HASZNÁLT BÉCSIŐ
MÉRTÉKEGYSÉGEI

ÖSSZEFOGLALÁS436

Hosszmértékek: 1 bécsi öl (Klafter) = 6 bécsi láb = 72 bécsi hüvelyk = 1,896484 m;
1 bécsi láb (Schuh) = 12 bécsi hüvelyk = 144 vonal = 31,6081 cm;
1 bécsi hüvelyk (Zoll) = 12 bécsi vonal = 2,63405 cm;
1 bécsi vonal (Linie) = 12 pont = 2,19505 mm;
1 bécsi r f (Elle) = 29,58 hüvelyk = 0,777558 m;ő
1 osztrák postamérföld (Postmeile) = 4000 bécsi öl = 7,585936 km.

Területmérték: négyszögöl, öl (Quadratklafter) = 26 bécsi láb = 3,596652 m□ ²
Súlymértékek: 1 bécsi mázsa (Zentner) = 100 bécsi font = 56,006 kg;

1 bécsi font (Pfund) = 32 bécsi lat = 56,006 dekagramm;
1 bécsi lat (Lot) = 4 nehezék = 1,75019 dekagramm;
1 bécsi nehezék (Briefbeschwerer?) = 4,3755 g.

rmértékek:Ű 1 (bécsi) köböl (Kübel) = 216 köbláb = 6,820992 m³;
1 pozsonyi mér = 2 véka (Scheffel) = 62,53 liter;ő
1 bécsi mér (Metze) = 0,9833 pozsonyi mér ;ő ő
1 német akó (Eimer) = 40 pint = 26,5890 liter;
1 bécsi pint (Pinte) = 4 messzely = 1,41472 liter;
1 bécsi messzely (Seidel) = 0,35368 liter;
1 köböl (Kübel, gabonamérésre) = 2 pozsonyi mér = 4 véka = 125,6 liter.ő

H mér :ő ő Réaumur, René Antoine Ferchault de (1683—1757) francia fizikus skálája szerinti
1 °R = 5/4 °C. Gyerekkoromban a szobah mér kön még mind a két skálát ábrázolták.ő ő

Helyi id :ő a ma használt zónaid nálunk 1890. 10. 01-jén lépett életbe. Addig a prágai (éső
bécsi) id t mérték. Ez Budához képest 18 perccel van ténylegesen hátrább.ő

436 Lechner Jen —Warga László: Épít k zsebkönyve 1904 adatai alapján.ő ő
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NÉVMUTATÓ
(A FÜGGELÉK KIVÉTELÉVEL)

Abelle, Joseph 4
Abert 46
Adelung 26, 45
Albert szász-tescheni herceg 10, 17, 57,
60, 64, 66, 67

Almásy Ferenc 62
Amtmann György 73
Amtmann Samuel 32
Anderka Ádám 39
Andreika 39
Antal Viktor f herceg 18ő
Artner József tanonc 23
Artner József rparancsnok 29, 30ő
Aszmann 35
Aszmann (János)András [ev.] 3, 21, 22, 34,
37
Aszmann Ferenc Xavér 56

Barco (Barko) kanonok 55, 60
Barthodeiszky Mihály 55
Batky (Battky) János 28
Bauer Mátyás 37
Baumann József 37, 38
Baumgartner, Johann 81
Bayer 47
Beatrix f hercegn 60ő ő
Berger Rozália 24
Berghofer Mihály városplébános 9, 79
Berschekin (Werscheitin, Wildzeissin)
Zsuzsanna 53

Bertman bérkocsis 56
Berzsenyi Dániel. 17
Besserer Vilmos 70, 74
Beuss, Johann Philipp 59
Bezegh János [ev.] 3, 21, 33, 34
Bierschok (Birschack) Jakab 53
Bittner János 84
Bognár Katalin 53
Boor (Pohr) Izsák 25
Boros királyi biztos 62
Bölcskey Elemér 43
Braun Samu 44, 75
Braun Samu ifjabb 44
Bruckner 26
Bruckner Gottlieb krónikás 8, 9, 53, 54
Brunmayr Márton 29

Burgmann Ferenc Xavér 38

Coriari I. 48
Coriari II. 48
Cusetti 52, 54
Czakly (Csákly) Mihály 35. 36, 48, 68
Czeike, Felix 16

Csákly, lásd Czakly is
Csatkai Endre 4, 5, 6, 12, 14, 15, 17, 29,
50, 52, 53, 72, 73, 85

Dallos György 61, 67, 71
Dangl Lipót 46
Darvas Ferenc 62
Daubeck Vince 47
Degl, Thomas 43
Dell rnagy 84ő
Dercsényi Dezs 50, 73, 85ő
Desfour[s]
Dominkovits Ignác 39
Dominkovits Ignácné Rozália 39
Domonkos Ottó 45, 46, 103
Donner Sámuel kapitány 23, 30, 84
Donner György szatócs 46
Dorffmaister 35, 44, 50
Drinóczy György 4, 13, 20
Drobolits Antal 29
Duics Pál 50
Dusar 74, lásd még Duszár
Duszár János 76, 77
Duszárné Anna 43

Eferl 67
Ege Mihály 79
Ehrlinger Ferenc Xavér [kat.] 21, 26, 28,
34, 37, 56, 80

Eigner 28
Einbeck Jakab 47
Einbeck Mihály 47
Embs 22, lásd még Embst
Embst György 22
Enzenbacher Julianna 27
Eötvös Ferenc alispán 30, 70
Eötvös f bérl 68ő ő
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Eötvös Zsigmond 58
Erhardt 50
Ertl 24
Esterházy 10, 12, 34, 84
Esterházy II. Miklós 58
Esterházy Marianna 10,

Fabricius András 13, 51, 63, 70; 82, 86
Fábry Samu 68
Fáy Ferenc 61
Federer Ignác 30
Feichtinger György 38
Feichtinger Györgyné Katalin 38
Feichtingerné 44
Feigl Erzsébet 37, 38
Felix (Lajos) 31
Felsö Büki Nagy Péter 69
Ferenc f herceg 60ő
Festetics 12, 13, 15, 29, 31, 39, 84
Festetics Antal 58
Festetics György 58
Festetics Ignác 5, 58
Fidler 28
Fiedler (János Richárd) 6, 9, 16, 18, 49, 52,
54, 80, 83, 86, 109

Finck József 12, 48, 70
Fink József keresked 12ő
Finke, Edmund 18
Fitz János György 26
Fleischhacker (János) Zsigmond 32, 68,
76, 83

Fleischhacker Tóbiás 41
Fleischhacker Tóbiásné Zsófia 41
Foky Benedek 70
Franck Mihály 40
Franz Gottlieb 29
Friesner, Fridrich Wilhelm 58
Fruhstuck Mátyás 36, 37

Gallowitsch 29
Gallus 34
Gamauf Teofil 5, 15, 16
Gaudel Vencel 43
Geiger [Márton] 8, 9, 15, 53, 86, 106
Gerometta Péter 70
Giefing 13
Glockler József 41
Glockler Józsefné Borbála 41
Gmásits György 56
Goldner Mihály [ev.] 21, 34, 56
Gömbösék 99

Graf Pál 68
Graff 46
Gruber, Andre 25
Grundner Tamás 70
Gusetty, Lorenz 54

Gy ry Ferenc gróf 20, 22ő

Hacke (Hagge) Dániel 51, 56.74, 75
Hackl, lásd még Hacke Dániel
Hackl József 75
Hahn 29
Hahnné 28
Halász El d 23ő
Hamar Gyula 43
Hamberger Antal 37, 38
Hammel Ferenc 58
Handler 47
Hannaweck József 11, 48, 52, 53, 54, 69
Hanovszky József 36
Hárs József 3, 7, 10, 85
Hartmann 29
Hartner (Gottlieb) 26, 35, 40, 43
Hasenauer (Márton) 32, 68, 74, 80, 82
Haydn, Joseph 5
Házi Jen 5, 54, 85ő
Heged s Nepomuk János 71ű
Heim János 36, 56
Heimler 38, 39, 40
Heimler Károly dr. 3, 37, 73
Heimlerné, Erzsébet 38
Heiss L rinc stukatúrmester 80ő
Helfercht János [kat.] 36
Hellingerné Borbála 46
Hillinger 84
Hirnschrott 30, 43
Hirs Ferenc 46
Hochholczer János Gottlieb 56, 58
Hochholzer Gottfrid [?] 68
Hofer 31
Hoffer Péter 57
Hohenecker János 38
Hohenecker Pál 43
Holzmann János 46
Horváth Csaba 13
Horváth de Szentgyörgy Zsigmond 58
Horváth József 74
Horváth Zoltán 68, 72
Horváth Zsigmond 66
Hurtigné 47
Hutfless Krisztián 39
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Ivansics József kat. 36

Jankovich 84
Jarmmer 67
Joch Ferenc 53
József (f herceg-) nádor 5, 60, 62ő

Kager437 12, 13, 39, 40, 41, 44, 45, 50
Kager András [kat.] 39, 40, 41
Kager Andrásné Hahn Erzsébet 42, 45
Kager György 40
Kager Ignác 41, 91
Kager János György 39, 42
Kager János Györgyné Anna 42
Kager József 38, 39, 40, 41, 42, 53
Kager József Ferenc 40
Kager Mátyás 39, 40
Kager Mátyás id. 39
Kager Mátyásné Anna Mária 40, 41
Kager Rozina 41
Kaiser 29
Kania Mátyás 46
Karner Gottlieb 23, 24
Károly Ambrus hercegprímás 57
Károly, Spiess házi szolg. 43
Kaszner Gottlieb 39
Kasztner János 38
Kasztner Jánosné Rozina 38
Kazinczy Ferenc 14
Kheim Pál ifj. 37
Kiefing József kat. 40
Kiehnhäuser Márton 41
Kientzl József 29
Kienzl Mátyás bérkocsis 29, 56
Kilián Károly 43
Kirchknopf szolgája 25
Kirchknopf Mária 30
Kirchknopf Mátyás 30
Kis János 12, 14, 15, 45
Kisné 14
Kistler Zsuzsanna 25, 85
Klarné 46
Klein Katalin 41
Klettner Ignác 41
Klettner Ignácné Klára 41
Knauss 47
Knoll 35
Koch József 53
Kolb, Adam 56

437 Családfájukat lásd Házi 1. köt 192. old.

Kovács János 6, 30
Krausz Kristóf, ifj. 73
Kreichel (János) Jakab 54
Kreichel, Johann Georg 54
Kreichl Jakab 54
Kremsner Mátyás 40
Kremszner Mihály 70
Kremsznerné Katalin 40
Krisch András 5
Kroneker Jonás 23
Kroyher ezredes 65, 66
Krug Mihályné Zsuzsanna, özv. 54
Kundt János Gottlieb 12, 29, 36, 37, 52

Lackner Kristóf 3, 14
Laitner Ferenc 27, 32, 42, 83
Lajos f herceg 60ő
Landgraf Ádám 45
Lang György 41
Lang Györgyné Eleonóra 41
Lang Krisztián 39
Lang Mihály 39
Lehrner Gottlieb 37, 38, 39
Lelkes György 12,
Lenk (hentes) 59
Lentz Antal 43
Leopold György 19
Lichtel (Lichtl) 47
Lichtenberg 5
Limberger 29
Lindner Gottlieb 32
Linzer 29
Löwné Teréz 27
Lübberth, August Fridrich 58

Mahr András 30
Marbach, Ernst 5, 6
Mária Terézia 15
Mártonfy József 60
Martony Bertalan 3, 28, 31, 98
Maurer 18
Maurer Wilibald 47
Mayerhofer János 38, 39
Mesko Jakab báró 58, 59, 84
Michel János 4, 8, 9, 15, 18, 51, 52, 53, 54,
86

Molitor György 51
Mollay Károly 10, 15
Morawitz 29
Morenich Gáspár 3, 21, 24, 25, 34, 42, 81
Mölker Mihály 29
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Möller Károly 72, 73, 74
Mumb Ferenc 70
Müller 37, 85
Müllner (nem Müller) Ferenc 36, 85

Nádasdy Mihály, ifjabb gróf 62
Németh Ildikó 4, 8, 9
Nessy Péter 40
Neugebauer 18
Neumayer (Neumeyer) L rinc 23, 26, 36,ő
40, 43

Noiky (?) Fülöp 30

Nyitray Elek 9, 72

Oeber Mátyás 47
Oeferl, Anton 67, 81, 82, 83
Oeller Mátyás 62, 65, 78, 80, 81
Ofner fazekas 47
Ofner L rinc 77ő

Pátzill József 48, 59, 63, 70
Pauman József 39
Paur János 58
Payritsné Erzsébet 20
Pejacsevich 6, 8, 11, 12, 31, 39, 43, 45. 47,
49, 50, 58, 84. 85, 93, 98

Pejacsevich Károly 41
Pertzl 29
Petterné 25
Pettko József 21, 25, 27, 32, 82
Petz 4, 5
Petz Dániel id. 4, 12
Petz Dániel ifj. 4
Pfandler 48
Pitzelmayer Antal 36, 37
Pohr Izsák 24, 25, 85
Polonyi (Polónyi) Dániel 70, 73, 75
Polányiné 75
Poor Izsák 25, lásd még Pohl
Porckné Erzsébet 41
Pregler, Joseph 59
Primavesi 60
Proswimmer 48, lásd még Proszvimmer
Proszvimmer András 20, 21, 31, 107
Puchmann Ignác irnok 24
Pumer Ignác 39
Putz L rinc 70ő
Rách András 44

Rách (Ráth) Ferenc Xavér 26, 34, 37, 56,
65, 74, 75, 77, 80, 81, 83

Radeczky 17
Rath Mátyás 26
Rath Mátyásné Magdaléna [kat.] 26
Reichenhaller 67
Reisch Dániel Richárd 43
Reischer 70
Reiss Antal 38
Rejpál 50
Richter József 32
Richter Zsuzsánna 73
Rieger József 23
Rorácz György (Georg) 73
Ruiss 98
Ruisz 31
Russ András 42
Russ Anna 41, 42
Rutrich 47

Sailer (Sailler) Mátyás 28, 47, 48, 51, 56,
65, 74, 75, 80

Sailer Mátyásék 44
Sánta József 58
Saule asszony 44
Schaeffer János 13
Schauenstein Teréz 78
Schäf(f)er János 8, 36—39, 44, 45
Schatzl András 30
Schaur (Schauer) Joseph 18, 19, 28
Schiller Keresztély (Krisztián) 12, 13, 43,
44

Schisswald szállásmester 67
Schmidt (János) András 54
Schmidt Samu 35
Schneller Zsófia 46
Schnitzler 36
Schnitzler 43
Schnitzler Ignác 36,
Schreiner Sámuel 29
Schreiner, Karl 59
Schwerdner (Schwertner) 52
Schwerdner József 12
Sedlmayer 29
Seiler Erzsébet 44, 47
Siegenthall generális 18, 68
Simon cipészmester 53
Simon Katalin 53
Simon Mátyás 53
Simon Zsuzsanna 53
Sinkovics Mátyás 20
Sommerné 29
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Somogyi 12, 50
Somogyi János 62
Spanraft János 25, 53
Spanraft Jánosné Anna Mária 53
Spanraft József [kat.] 21, 59
Spanraft Kristóf 29
Spiess 36, 37, 38
Spiess Antal 8, 12, 36, 37, 43, 70, 85
Spiess Antalné 42
Spiess József 8, 37
Spitzer, Mich. 4
Staglné Magdaléna 42
Staufer Ferenc 26
Stockinger 26, 27
Stockinger György 26
Stockinger Györgyné Erzsébet 26
Storno 39
Strasser 59
Strassner muskétás 56, 57

Szakál Ern 73ő
Szár (Saar) Frigyes 12
Széchényi Ferenc gróf 5, 11, 12, 13, 23,
25, 50, 55, 84

SzentPaly Joseph 20
Szilágyi János 17

Taperger Ferenc 39
Tegl Tamás 43
Tham Gottlieb id. 39
Tham Gottlieb ifj. 39
Thirring Gusztáv 3, 4, 25, 39, 54, 72, 73,
83, 84, 85

Thirring Mátyás 12, 42, 43, 44
Thirring Samu 43
Tirnitz József 85
ToglnéKatalin 53
Tonleitner András 36
Tóth rnagy 25, 55, 60, 66ő
Tothsikovits József 66
Töpfer Keresztély 19
Töpferné Zsuzsanna 47
Trobolits 29
Trogmayer 30
Trost, Johann 76

Tschurl 13
Tschurl Erzsébet 53
Tschurl Pál 73, 75

Umha, a szállásmester 67
Unger 82
Unterweger, Leopold 76

Vághy 13
Végh Péter 62
Velles káplár 25
Viertl Gergely 20, 21, 40, 50
Vietorisz 24
Voss12, 29

Wagner Ferenc Xavér 57, 70
WagnerVitus 25, 29
Wahrig Gerhard 23
Waidt Dávid 41
Wallenstein Henrik 73, 75, 80, 82
WargaLászló 125
WeberMátyás 43
Weidt Dávid 39
Weiss János 47
Wellewar 8, 80
Weninger József 36, 37
Weydenfeld tábornagy 66
Wildzeis (s), Susanna 52, 53, 54
Winkler Gábor 43, 50
Wohlmuth Gottlieb városkap. 23, 24, 28,
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Wurm György 29, 35
Würth Károly 33, 43, 44

Zay Imre báró 58
Zehetner György [ev.] 30, 37, 38
Zepko, Johann 54
Ziegler 47
Zoller 33, 45
Zöberer József 23
Zügn Gottlieb 41
Zügn Gottliebné Erzsébet 41
Zwirschitz Mihály 52
Zwirschitz Mihályné Zsuzsanna 52
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KISLEXIKON

Artner József bizonyára az si soproni családból származott. Házi i. m. 1. köt 30—39. old.,ő
családfával és a Soproni Szemlében is ír róluk, de sehol sincs József. Szt. Mihály-
plébánia halotti akv.: †1830. 04. 13. 78 évesen. Fogl.: Musquetartorum civicorum
vigiliarum (muskétás, éjjeli r). Özvegye Stancz Borbála.ő

Artner Samu H.: 200. sorsz. 1804-t l polgár, 1805: küls tanácsnok, 1808: szószóló, 1809: aő ő
soproni polgár rség parancsnoka. Kés bb bels tanácsnok és helyettes polgármester.ő ő ő

Assman (Aszmann, Ossman) János András H.: 210. pozsonyi származású ev. keresked ,ő
1741-ben született, 1768-tól polgár. Felhagyott a kereskedéssel, s városi számvevő
(1782). 1783-tól a küls tanács tagja, 1790-ben bels tanácsnokká választják, 1808ő ő
augusztusában városbíró lett. Ev. akv.: †1823. 10. 23., 82 évesen.

Berghofer Mihály H.: róm. kat. magyar gombköt , 1762. 04. 16. lett polgár. 797. sorsz.ő
Szülei: Berghofer István soproni lakos és Erzsébet. Fia a városplébános, nem véletlen
tehát, hogy a segélyezettek élére került a legmagasabb osztályban.

Berghofer Mihály apát-kanonok-városplébános. *Sopron, 1769. 10. 21—†Gy r, 1835. 02.ő
11. Szülei: Berghofer Mihály és Maximiliana. Plébánossá választják mint el djénekő
Wachtler Pálnak a káplánját 1804. febr. 2-án. 1820. 11. 09-t l apát-káptalani prépostő
plébános, egyszersmind a Szent György-plébánia élén, 1822. jan. 6-ig. Utána gy riő
nagyprépost. Lásd: Póda Endre: A soproni kath. „parochia” és a „Soproni kath.
Hitközség” története. Sopron, 1892, 101. old. A városplébánián rzött születésiő
anyakönyvben „Berghoffer” a családnév írásmódja. Sajnos sem a városplébános apjának
foglalkozását, sem lakcímét nem jegyezték be.

Bertok Samu H.: 850. sorsz. ev. városi számtiszt. 1815-t l polgár. Bels tanácsnokkéntő ő
†1840. 03. 19., 69 évesen. (Ev. akv.)

Besserer Vilmos, H.: a család már 1536-ban felt nik a városban. Vilmos keresked (870. sz.)ű ő
1776-ban lesz polgár, 1783-ban küls tanácsnok. Ev. akv.: „Kauf- u. Handelsmann”ő
†1833. 03. 02., 50 évesen. Hasonnev fia 1868-ban halt meg.ű

Bezegh János (H.: 950.) hadnagyot és magyar test rt, Zólyom megyei evangélikus nemest,ő
1780-ban királyi rendelettel városi tanácsossá nevezték ki, azzal az utasítással, hogy a
legközelebbi tisztújításkor válasszák is meg erre a tisztségre. Abban az évben tette le a
polgáresküt. 1797—1805. városbíró, 1795—1797. és 1805—1808. polgármester.
(Thirring: Sopron városa… szerint a 18. sz.-ban csak 1796-ban volt polgármester, akkor
is csak helyettes.) T2: a 77. sz. ház (Templom u. 9.) és a Balfi kapu el tti 3300 öles kertő
tulajdonosa 1798-ban, már 1782-ben övé a ház, s még 1810-ben is. Nevét nem találtam
az ev. halotti akv.-ekben.

Bruckner Gottlieb (1818—1894) 1840-t l kezdte írni a krónikáját. Németh Ildikó: 1848 aő
Geiger-, a Michel- és a Bruckner-krónikában. In: SSz. LII. évf. (1998), 382—390. old.

Csatkai Endre (1896—1970), városunk legismertebb és legsokoldalúbb m vészet- ésű
helytörténésze, múzeumigazgató, s a Soproni Szemle újraindítója és — haláláig —
f szerkeszt je. Dercsényi Dezs vel a Sopron és környéke m emléki topográfiája c. kétő ő ő ű
kiadást megért könyv szerz je. Életér l és munkásságáról számos írás jelent meg. Pl.ő ő
Aranykönyv 2000. Sopron 1999, 170. old.

Czákly Mihály ev. lakatos, H.: 3255. 1785. lesz polgár. Vönöcki származású. 1808-ban kül-
s tanácsos lesz. T2: mint Csakly Mihály lakatos szerepel a Hátsókapu (Müller Paulinő
u.) 1. társtulajdonosaként 1784-ben és 1798-ban.

Dell, Karl Wilhelm von lovaskapitány, majd rnagy, be volt kvártélyozva a Belváros 43. sz.ő
házába, amelyik Gábriel Lajos polgármester tulajdonaihoz tartozott. Az evangélikus
tiszt ben sült az evangélikus családba és a ház tulajdonjogát is megkapta. Ev. akv.:ő
†1813. 02. 11-én. Klára Zsuzsanna gyermektelen özvegyként 1813-ban cselédeknek és
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házi szegényeknek két alapítványt tett. Ezek az egyház kezelésében sokáig
fennmaradtak.

Desfours Vencel Mátyás vezér rnagy Thirringnél 1803-ban (536. sz.), de már 1810-benő
Desfour gróf, tábornok örökösei a 600-as számon (Domonkos u. 17.) Nagy Iván:
Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal c. szerint csehországi
család, német birodalmi gróf (1634), Desfours Vencel Mátyás 2. felesége Széchenyi
Borbála, aki a Legnagyobb Magyar n vére.ő

Ditz (Ditsch) Albert H.: 3671. sorsz. kat. erd mester. 1794-t l polgár. Apja németföldönő ő
hercegi vadász volt.

Dorffmaister István (1729—1797) neves barokk templomfest . Bécsb l került a miő ő
vidékünkre. Egy id ben minden vitatott szerz j képet neki tulajdonítottak. Most márő ő ű
kezd tisztulni a kép. Egy életrajza az Aranykönyv 2000-ben jelent meg, a 42. old.-n.

Dorn Mátyás H.: 3750. sorsz. Gálosból származott. 1779-t l polgár.ő
Drinóczy György Ev[angelista] János *Salomvár (Zala m.) 1787. 10. 16., †Csorna, 1858.

10. 5. Premontrei rendi szerzetes. Beöltözött 1809. 4. 9., felszentelték 1810. 9. 23.,
újmisés 1813. 9. 14. Tanár a gimnáziumban (1813), filozófiatanár Keszthelyen (1814),
jószágkormányzó Csornán és Gyarmaton (1820), Türjén (1824), ismét Csornán (1830),
táblabírája Gy r (1837) és Esztergom (1839) megyéknek és Bácsaszéknek. 1850-t lő ő
nyugalomban Csornán (1853), ahol közben számvev , a Rend történetírója éső
levéltárosa (1856) is. Az Árvay-féle Protocollum szerint a Vas megyei B dön születettő
volna. A szombathelyi líceum tanulója (1806—1808). Közli: Pákay Arnold (összeáll.):
Adatok a Szt. Mihály arkangyalról nevezett csornai, a Szt. Péter és Pál apostolokról
nevezett horpácsi, a Gyümölcsoltó Boldogasszonyról nevezett türjei és a Keresztel Szt.ő
Jánosról nevezett jánoshidai premontrei prépostságok történetéhez.

Duszár János róm. kat. ügyvéd 1815-ben lesz polgár. Apja néhai Duszár János vámház- és
sörházbérl . H.: 4133.ő

Ege Mihály bírósági jegyz , H.: 4211. sorsz. 1787-ben polgár, 1790-ben küls tanácsnok,ő ő
majd városi f jegyz . Felesége és özvegye Stermenczky Terézia. Szt. Mihály-plébániaő ő
halotti akv.: †1832. 06. 09., 78 évesen.

Ehrlinger Xavér Ferenc. H.: 4375. Würzburgból Sopronba került tízgyermekes patikus
családjából származott. Apja az Arany Oroszlán patikában m ködött, s polgármester isű
volt. Xavér(i) Ferenc 1746-ban született, 1771-t l polgár, 1783-tól küls tanácsnok,ő ő
1792-t l „vormund” (népszószóló), latinul tribunus, 1797-t l a bels tanács tagja.ő ő ő

Ernst Ignác Ágoston H.: 4386. sorsz. 1743-ban született, H.-nél János Ignácként. 1764 óta
polgár, bírósági jegyz , 1767-t l bels tanácsos, 1792—1797. városbíró, 1801—1805.ő ő ő
helyettes polgármester. Apja, Ernst Keresztély József, egy id ben polgármester is volt.ő

Ertl János H.: városi kancellista, felesége Anna, Ertl Nepomuki János kat. ügyvéd (4403.)
apja.

Esterházy II. Miklós (1765. 12. 12—1833. 11. 25.) herceg, az Eszterházát épít I. Miklóső
unokája (anyja Erd dy-lány, lásd Pejacsevichek is), képz m vészeti gy jteményeő ő ű ű
Budapesten, a Szépm vészeti Múzeumban. Nagyvonalú költekezései következtébenű
1832-ben vagyonát zár alá helyezték. Sopron vármegye örökös f ispánja (a cím 1764ő
óta a családé).

Fabricius András (1770—1847) ügyvéd, városi tisztvisel , a reformkor egyik polgármestereő
(1823—28), krónikaíró. 1806-tól a F téren, a ma róla elnevezett házban lakott. Lásdő
Hárs József: A Fabricius család soproni krónikájának magyar fordítása 1844-b lő
(bevezetéssel, jegyzetekkel és függelékkel). Pályamunka, 1986; a latin krónika eredetije
és magyar fordítása a Soproni Múzeum kézirattárában.

Fiedler János Richárd. H.: 4703. ssz. keresked 1733. október 11-én született és 1818.ő
november 3-án halt meg. Hamar Gyula a Fiedler-féle Kis krónika szövegét a SSz. 1943.
évf. mellékleteként jelenttette meg. Fiedler tehát nem sokkal a francia megszállás után
írta le krónikájának végleges szövegét.
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Fleischhacker János Zsigmond evangélikus keresked , 1784-ben lesz polgár, 1790-benő
megválasztják küls tanácsosnak. H.: 4896., T2: El kapu 9. 1787: 58. sz. Ev. akv.:ő ő
„Unterkämmerer” †1828. szept. 17., 74 évesen.

Foky Benedek H.: 4942. sz., róm. kat. nemes és csizmadia Újkérr l. 1773 óta polgár, 1790-ő
ben küls tanácsnok. Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: †1830. 12. 30., 88 évesen.ő

Gamauf Teofil (K szeg, 1772—Sopron, 1841) Sopronban 1803-tól ev. lelkész.ő
Egyháztörténeti író. Hihetetlen szorgalmú adatgy jt , f m ve kéziratban a soproni ev.ű ő ő ű
levéltárban. Életrajza: Aranykönyv 2000. Sopron, 1999, 48. old.

Gaudel Vencel H.: Vendel keresztnévvel 5368. sz., róm. kat. varga, 1805-ben lett polgár,
szülei Gaudel Ignác varga a morvaországi Stadthofban és Magdolna.

Geiger Márton kosárfonó (?—?) 1848 körül kezdte írni krónikáját. Lásd Németh Ildikó:
1848 a Geiger-, a Michel- és a Bruckner-krónikában. In: SSz. LII. évf. (1998), 382—
390. old.

Goldner Mihály H.: 5571. sorsz. ügyvéd és helyettes számtiszt, 1784-t l polgár, 1790: városiő
ügyész és küls tanácsnok, 1797: bels tanácsnok.ő ő

Gerometa Péter H.: 5446. sz. velencei területr l származott földm ves családból, 1784-benő ű
polgár, 1799-ben ideiglenesen, 1805-ben véglegesen küls tanácsos.ő

Grundner Tamás, H.: 5898. sz. Ev. keresked , 1792 óta polgár, 1805-ben küls tanácsnok.ő ő
Hegyeshalomból jött. Ev. akv.: „Kauf- u. Handelsmann” †1814. okt. 14., 63 évesen.

Hacke (Hakh, Hacky, Hackl) Dániel H.: 6047. sz., ev. asztalos, 1805-ben polgár, porosz-
lengyelországi posztóstól. Thirringnél négyen (egy „t zveszélyes”pék — már 1798-banű
— és egy ugyancsak „t zveszélyes” szögkovács is, nem beszélve az asztalosű
faanyagáról) osztoznak a Balfi u. 14. sz. házon, 1810-ben. Eszerint felépült. Ev. akv.: „b.
Tischlermeister”, 4 éve özvegyen †1852. 12. 21., 81½ évesen.

Hamar Gyula (K szeg, 1881—Sopron, 1976ő ). A soproni evangélikus tantóképz tanára,ő
majd igazgatója. Nagy munkabírású pedagógus, orgonista és zeneszerz . Egy ideigő
egyházi levéltáros. Hosszú nyugdíjas élete során számos egyesület tevékeny tagja. A
Fiedler-krónika sajtó alá rendez je. Életrajza: Aranykönyv 2002. Sopron, 2001, 104.ő
old.

Hamberger Antal H.: 6096., róm. kat. földm ves (apja is Antal), 1784-ben lesz polgár.ű
Thirring i. m.-ban nem szerepel. Thirring: Sopron városa a 18. században c. munkában
viszont az 1784-ben adózók között található. Fél ház az övé a Szt. Mihály u. 19-ben,
273. sz. alatt.

Hannaweck József (H.: 6134.) 1818. 01. 28-án nyeri el a polgárjogot. Szülei H. József
kórházi majoros és Borbála. T1: —, T2: Hannewek József városi dobos Új u. 7. (120.
sz.), 1820-ban 30°-lel a ház harmada az övé. 1830-tól már Hanaveck Jakab, Anna,
Jozefa és Franciska szerepel helyette 1869-ig. A ház 1784-ben 118. sz. — Városplébánia
halotti akv. †1830. 01. 10., 93 évesen. Tympanotriba (dobos). Özvegye Magdalena
Holczer.

Hartner Gottlieb róm. kat. kéménysepr , H.: 6186., 1796-tól polgár, Grazból jött. Fiai ké-ő
s bb lesznek polgárok és kéménysepr k. Thirringnél az Új u. 26. társtulajdonosa 1810-ő ő
ben, Diem Mihály kádárral együtt. Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: „kéménytisztító”
†1842. 03. 31., 76 évesen.

Hasenauer Márton H.: 6206. sorsz. ev. ács, Würtembergb l jöttek a szülei. 1798-tól polgár,ő
felesége Csókly Borbála. Egyik fiuk, ugyancsak Márton, városi mérnök.

Haydn, Joseph (1732—1809) a „Pompakedvel ” Esterházy I. Miklós herceg muzsikusaő
Kismartonban és Eszterházán. Soproni kapcsolatai — az átutazásokon kívül — még
meger sítésre szorulnak. A t zvész idején már Bécsben élt. M veit (pl. Az évszakok, Aő ű ű
teremtés) mindenesetre már életében és azóta is sokat játszották nálunk. Lásd Bárdos
Kornél: Sopron zenéje a 16—18. században. Bp., 1984.
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Házi Jen (ő 1892—1986), akadémikus, Sopron f levéltárosa. Kutatók számáraő
nélkülözhetetlen és alapvet m veket jelentetett meg (a 13 kötetes soproni oklevéltár,ő ű
Sopron középkori egyháztörténete, a Soproni polgárcsaládok 1535—1848. c.).

Heim Nepomuk János Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: †1831. 08. 04. 83 éves. Fogl.:
camerarii cittis emeritus.

Heimler Károly dr. (1877—1954) rend rf kapitány, majd f jegyz . A Soproniő ő ő ő
Városszépít Egyesület tevékeny elnöke. Sokat tett az idegenforgalomért. Alapvető ő
m ve a Sopron topográfiája. A Soproni Szemle megalapítója.ű

Hirnschrott József róm. kat. rézm ves 1796-tól polgár. Apja szombathelyi asztalos ésű
orgonakészít volt. Fia és unokája is rézm ves Sopronban. Házinál 6500. sz. Szt.ő ű
Mihály-plébánia halotti akv.: 1846. 04. 30. özvegyült meg.

Hochholzer Gottlieb. Rechnungsoffizial = számtiszt. A szövegben Rait-Offizier. A Hoch-
holczer családról H. családfát is közöl (1. köt. 568. old.). Rusztról származó szücsök és
városi tisztségeket visel k között Mátyáső egy — közelebbr l meg nem határozott —ő
keresked lányát veszi el 1745-ben, els fiaő ő Gottlieb (6547) adóellen r, 1790-benő
polgár és küls tanácsos, 1815-ben bels tanácsossá választják.ő ő Ev akv.: †1832. aug. 15.

Hof(f)er Péter ezen a néven több nemzedéken át keresked k. Olasz eredet. H.: 6533—6536.ő
sorsz.

Horváth József polgár, üvegesmester. Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: †1843. 06. 25., 81
évesen.

Kager András Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: soproni születés polgár, özvegy, †1847. 05.ű
28., 78 évesen

Kager Ferenc polgár, gazda. Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: †1842. 10. 17., 82 évesen.
Kager József. Házi: régi soproni családból (1913. sorsz.), 1756 k. születik, róm. kat. és

földm ves, 1789. 10. 20-án teszi le a polgáresküt. Thirring: Sopron városa… c.ű
m vében az 1798. évi adózók között a Hátulsó utca 5. (61. sz.) ház tulajdonosakéntű
említi az id sebb ( Házinál az 1911. sorsz.) és az ifjabb Kager Józsefet. Ez ifjabbő ő
József 52 évesen hal meg a második t zvészben. Ferenc (1914. sorsz.) és András (1915.ű
sorsz.) a testvére. Józsefnek Rozinától születik Mátyás, Ferencnek Erzsébet nejét lő
György és Antal. Andrásnak ugyancsak Erzsébet nev nejét l született fiai már jóval aű ő
t zvész után lesznek polgárok. Viszont az Ignác keresztnév visel je Házi családfáján ésű ő
leírásában az 1913. sorszámú Kager József testvéreként (1912. sorsz.) t nik fel. Ennekű
az Ignácnak egyik fia az a János György, akinek a t zvészkor 10 éves Ignác a fia.ű Ő
kimaradt Házi könyvéb l. A családról: Házi: Soproni polgárcsaládok… 1. köt. 191—ő
192. old.

Kager György a Szt. Mihály-plébánia halotti akv.-ben: †1828. 02. 15., 66 évesen.
Kheim Pál H.: 2244. sz. alatt. Evangélikus földm ves, 1807-ben teszi le a polgáresküt. Fiaű

(2246), szintén Pál, viszont csak 1846-ban. A közölt családfa szerint Pál nev el bbű ő
nincs. Thirringnél Kheimként. Az ifjú nagyapjának nevén volt 1798-ban a Halász u. 7.
sz. (299. sz.) ház és kert, Kastner Rozinával és Jánossal közösen.

Kis János (1770—1846) evangélikus szuperintendens, költ , m fordító, Kazinczy barátja,ő ű
Berzsenyi Dániel felfedez je, a t zvész szemtanúja. Aranykönyv 2000. Sopron, 1999,ő ű
46. old.

Kiszeling János H.: nincs. Thirringnél sincs.
Klettner Ignác T2: a 70. sz. Hátulsó u. 10. sz. ház résztulajdonosa — Jánossal együtt —

1798-ban. H.: 2541. sorsz. 1788-tól polgár, 1815: küls tanácsnok.ő
Kundt János Gottlieb tímár a 212. sz. alatti ház tulajdonosa (Várkerület 2., a háború után 1.).

Házinál 3123. Kund János Gottlieb kádár, 1762 óta polgár. Heimler: Sopron topográfiája
275. old.: „A Várkerület 6. sz. ház homlokzatán azel tt Steinthor felirat volt.” Ma ez aző
5. sz. ház. Ev. akv.: „b. Lederermeister” †1825. 04. 02., 44 évesen.
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Laitner (Leitner) Ferenc H.: 7263. sorsz. Evangélikus ügyvéd, 1800-ban lesz polgár, 1805.:
küls tanácsnok, 1808.: bels tanácsnok. 1812—1843. rövid megszakítással vagyő ő
városbíró, vagy polgármester. Apja János Gottlieb ügyvéd, anyja Artner-lány.

Lentz Antal, Házinál 7308. sz. Lenzként, róm. kat. varga Stájerországból, 1808 októbere óta
polgár.

Lichtl Gottlieb, H.: családfával. 7371. Gottlieb ev., 1795-ben lesz polgár. Kétszer n sült.ő
Foglalkozását Házi csak idéz jelben adja meg. Nem lehetett szegény, a Vermögensbuchő
1807/8 szerint fels l vere van.ő ő

Lindner Gottlieb (latinul Theophilus) ekkor árvaházi gondnok. H.: 7429. ev., városi biztos,
1803. polgár, 1817. küls tanácsnok, 1831. bels tanácsnok, 1835. városkapitány.ő ő

Liszy György H.: 7464. sorsz. evangélikus nemes és ügyvéd. 1780-tól polgár, de valamivel
el bb a király törvénytelenül tanácsossá nevezte ki. Nyitra megyéb l került ide.ő ő

Marthony Bertalan, Házi Martonnak írja. Ügyvéd, 1766-ban lesz polgár, 1780-ban a belső
tanács tagja, 1783—90-ben és 1805—1808-ban városbíró, 1790—1792. és 1802—1803.
polgármester. Katolikus család.

Michel János (1791—1857) 1842-t l kezdte írni krónikáját. Lásd Németh Ildikó: 1848 aő
Geiger-, a Michel- és a Bruckner-krónikában. In: SSz. LII. évf. (1998), 382—390. old.

Morenich Gáspár, H.: 7983. sorsz. Innsbrucki származású, katolikus rézm ves családból.ű
1739. 02. 09-én keresztelték meg. Ügyvéd, 1770-ben polgár, 1783-ban tribunus
plebisnek választják, 1790-ben a bels tanácsba kerül és 1808—1812. polgármester.ő
Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: †1813. 05. 22., 75 évesen.

Mumb Ferenc Házinál Muhm (8048. sz.) róm. kat. keresked , 1770 óta polgár, 1790-benő
küls tanácsnok.ő

Müllner István (?) T2: Halász u. 3. (297. sz.). H: (8164. sz.), polgár 1774-t l, apja Tamás,ő
anyja Erzsébet. soproni lakosok.

Neumayer Nepomuki János H.: 8318. sorsz. Apja küls tanácsnok, árvaszéki ellen r,ő ő ő
1812-t l polgár. Passau mell l jöttek. Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: †1846. 06. 11.,ő ő
66 évesen. Özvegye Flandorffer Katalin.

Neumayer L rincő H: 8317. sz., Passau mell l jött és 1779-ben lesz polgár. Katolikus, 1790-ő
ben küls tanácsnok. T2: 1779-ben (és még 1810-ben is) a Színház u. 34. sz. háző
tulajdonosa, az akkori 5. számon.

Oeller Mátyás H.: Öllerként. 8463. sorsz. Katolikus városi kancellista. 1765-t l polgár,ő
1815-ben bels tanácsos lesz. Ingyenesen vették föl a polgárok sorába, országgy lésiő ű
szolgálatai miatt. Récényb l jöttek.ő

Ofner L rinc.ő Az Ofner család el ször a 16. században t nik föl Sopronban. Házi i. m.ő ű
8415. sz. alatt tárgyalja József róm. kat. késkovács fiát, L rincet, a „viceprovisort”, akiő
1808 áprilisában lesz polgár. Kés bb bels tanácsos, s t helyettes polgármester is.ő ő ő

Pátzill József cseh származású kádár-családból. H.: 436. sorsz. Ügyvéd, 1802-t l polgár,ő
1805-ben küls , 1808-ban bels tanácsnok, 1842—46 polgármester.ő ő

Petko József H.: 901. sorsz. Ev. bírósági jegyz . 1787-t l polgár. Trencsénb l jött. Márő ő ő
1778-ban kancellista. 1790-ben hivatalból küls tanácsnok. Nemességet szerzett.ő

Petz Dániel, id., krónikaíró. Morvaországi származású, régóta Sopronban él posztós családő
leszármazottja. H.: 928. sorsz. 1800-ban halt meg, 75 évesen. Fia folytatta a krónikát. Ő
is Dániel. Az 1839-ig vezetett krónikát Csatkai Endre adta ki 1940-ben a SSz.
mellékleteként.

Polányi Dániel ev. csizmadia, 1789-t l polgár, besztercebányai kántor fia. Házi: 1384. sz. Ev.ő
akv.: †1824. 06. 09., 74 évesen.

Polorecki grófn . Helyesen Pollereczky. A neves katonacsalád egyik se elszegényedettő ő
nemesként Turócz megyéb l csatlakozott a kuruc szabadságharchoz, majdő
Franciaországba került. Leszármazottja, Pollereczky János, rnagyként részt vett aző
amerikai függetlenségi háborúban, s ott is telepedett le. Dr. Zacher József írt róla a
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Honismeret 1980/3. 21—24. old.-n és a Hadtörténelmi Közleményekben. Nem magyar
grófok. 20. századi adat Gudenusnál.

Proszvimmer András H.: 1715. sorsz. Ágfalváról beköltözött ev. patkolókovács fia. Ügyvéd.
1799-t l polgár, 1805-ben küls tanácsnok.ő ő

Puchmann Ignác H.: 1842. sorsz. Apja katolikus molnár Alsó-Sziléziában. pedig a városŐ
szolgálatába lép. 1815-ben lesz polgár és bels tanácsnok. Özvegye 1845. 03. 17-én haltő
meg.

Putz János H.: 1898. sorsz. evangélikus szitakeret-készít . 1803-tól polgár. Szüleiő
pinkaf iek.ő

Putz L rincő H.: 1897. sorsz. körz kovács, 1780-tól polgár. Mint feltaláló SSz. 1938, 98. old.ő
Rach Xavéri Ferenc H.: 8494., városi kamarai adjunktus, 1783 óta polgár. Varga mester-

ember családjából. Viceprovisor, 1790-ben hivatalból küls tanácsnoknak választjákő
meg, 1805-ben bels tanácsnoknak.ő

Radetzky, Joseph Wenzel gróf (1766—1858), 1836-tól tábornagy. Radeczky, Joseph, a neves
hadvezér (a cseh Trzebnitzben szül. 1766. 11. 02., megh. Milano 1855. 01. 05. ) az
osztrákok itáliai hadseregében szolgált 1801-ben, ott jóval kés bb kormányzó is lett.ő
Sopronban 1808 után hosszabb ideig tartózkodott.

Reisch Dániel Richárd H.: 8746. sorsz., ev. ügyvéd, 1796-tól polgár, 1797-ben külső
tanácsnok, 1805-ben népszószóló (vormund, tribunus), 1808-ban bels tanácsnok. Apjaő
tímár.

Reischer Ignác. H.: valószín leg azonos Reischer Ignác Vencel (8766. sz.) szíjgyártóval, akiű
1776 óta polgár és 1805-ben közgy lési tag. Thirring: Sopron városa a…-ban háromű
Ignác is szerepel az 1798. évi adólajstromban háztulajdonosként (Szélmalom u., Szent
Mihály u. és ároképület). A T2-ben a Szélmalom u. 6. tulajdonosa egy R. Ignác, egy
másik bástyakert résztulajdonosaként a Várkerület 81-ben. Szt. Mihály-plébánia halotti
akv.: †1830. 06. 03., 79 éves. Fogl.: Lorarius Mgtr. Select Commanitatis.

Richter József, H.: 8875. kat. keresked , 1797. polgár, 1805. küls tanácsos.ő ő
Sailler Mátyás H.: 9167. sorsz. Nagymartonból költöztek Sopronba mint mészárosok. S.

Mátyás 1781-t l polgár. 1797-t l küls tanácsnok, 1805-t l tribunus.ő ő ő ő
Schmidt Gottlieb, T2: 1810-ben a Fövényverem 27. sz. ház tulajdonosa H.: 9640. Schmidt

János Gottlieb ev. sz rszabó, 1788-ban lesz polgár.ű
Schnitzler Ferenc róm. kat. fürd s és seborvos, H.: 9775. Rothenburg am Neckarból, 1778.ő

polgár. Jentsch Pál fürd s üzletét vette meg. T2: Jencs Pál tulajdonában van a Balfi u.ő
11. (Halász u. 10.) 1784-ben, 378. sz. alatt. Korábban a Széchenyi téren és az Ötvös
utcában is szerepel a neve.

Schnitzler Ignác kirurgusként a Vermögensbuch 1807/8 szerint a Spiess Antal tulajdonában
lév 504., 505. sz. ház 7 lakója közül az egyik. (1784: 441., 442.) Ikvahíd 2., Balfi u. 2.ő
A többiek közül egy heged készít , egy szobrász (Müllner Ferenc), pálinkaf z ,ű ő ő ő
keszty s és cipész foglalkozását jegyezték föl. Szt. Mihály-plébánia halotti akv.:ű
„sebész és sekrestyés” †1842. 08. 27., 63 évesen, szélütésben. Özvegye †1842. 09. 01.,
szintén 63 évesen.

Schwarz Pál H.: Nála Schwartz. 10096. sorsz. Ügyvéd, 1780-tól polgár, 1783-ban külső
tanácsnok, 1790: tribunus plebis, 1805: bels tanácsnok. Ruszti evangélikusok.ő

Spanraft József H.: 10343. sorsz. Kat. ügyvéd, 1790-ben polgár, 1797: tribunus, 1805-t lő
bels tanácsnok, kés bb városbíró és polgármester (1815—1817). Kelénpatakrólő ő
származtak.

Spáth Jakab H.: 10360. sorsz. Soproni katolikusok. Adóellen r, 1804-t l polgár.ő ő
Spiess Antal H.: 10375. sz. Róm. kat. timár, neunkircheni molnárcsaládból, 1792-ben lesz

polgár. Fia patikus. Thirringnél Spiesz változatban is. Ikvahíd 2. (Balfi u. 2.). Az 1797-
ben megsz nt polgári kórház épületének 442. házszám alatti tulajdonosa, de már 1810-ű
ben özvegyéé, 504. sz. alatt. A 441. sz. Batthyány hercegprímásé. Mindkett a maiő
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saroképület helyén. Szt. Mihály-plébánia halotti akv.: özvegye, a Kismartonban született
Josefa †1846. 04. 27., 83 évesen.

Spiess József, Antal édestestvére, 1799 óta polgár, Házi: 10377., T1: „iparos” (a név szerinti
iparoslistában nincs benn), Bécsi út 11. (234).

Stark Károly H.: 2. köt. 872. old. az ev. családról a SSz. 1937, 205—209. és 1955, 86—98.
old.-n. A Fehér lóhoz c. vendégl a családé. A polgárok közt nincs Károly.ő

Thirring Gusztáv (1861—1941) európai hír statisztikus, demográfus és földrajztudós, régiű
soproni családból. Az általam sokszor idézett két m ve nélkülözhetetlen a soproniű
helytörténetírás számára. Turista-kalauzokat is írt.

Thirring János Lajos H.: 3622. sorsz. Thieringnek írja. Ev. keresked családból. 1777-t lő ő
polgár, 1783-tól küls tanácsnok és több éven át városi kamarás. Thirring Gusztáv se,ő ő
lásd A soproni Thirring nemzetség háromszáz éves múltja c. munkájában.

Thirring Mátyás Ev. akv.: †1825. 07. 31., 86 évesen. H.: 3616. sorsz. vaskeresked (az akv.-ő
ben is), 1805. nov. 20-án lesz polgár. Apja is Mátyás, anyja Eckl Rozina. A család
összes felsoroltjának a nevét Házi Thieringnek írja. I. m. 1. köt. 335. old.

Török Lipót Lajos H.: 3830. sorsz. 1751. 04. 03-án keresztelik meg, ev. ügyvéd, 1783-tól
polgár és küls tanácsnok, 1812-ben bels tanácsnok. Ev. akv.: †1828. 04. 05., 78ő ő
évesen.

TrostXavér Ferenc H.: 3970. sorsz. városi iktató, 1805-t l polgár. Apja kat. k m ves.ő ő ű
Veigl János T1 szerint 1798-ban bérlakó a Halász u. 5. (298. sz.) házban. Az iparosok T1-ben

lév (191—199. old.) felsorolásában nincs benn.ő
Wagner (Vághy) Xavér Ferenc (1776—1862), jogász, reformkori várospolitikus, 1835—

1838. polgármester. Aranykönyv 2000. Sopron 1999, 52 old., H.: 11140. sz.
Weber Mátyás H.: 11276. sz. róm. kat. magyarszabó, 1808. július 13-án teszi le a

polgáresküt. Alsópéterfai jobbágyoktól. T1: 1798-ban házrésztulajdonos a 201. sz.
házban (Rózsa u. 15.)

Wellewár Mátyás ács T1: Wieden 18. T2: Welleba (sic!) az egyedüli tulajdonos 1798. (332.
sz.) és 1810-ben.

Wohlmuth Theophil (Gottlieb) H.: 11755. sorsz. Lajos Gottliebként. Városi kancellista.
1774-t l polgár, majd aljegyz , 1790: bels tanácsnok, 1797: városkapitány. Az övé aő ő ő
vármegyeház helyén állt, 1798-ban 51. sz. ház. Régi, neves soproni család.

Zehetner György földm ves, H.: 11884., meggyesi jobbágyivadék 1789-ben lesz polgár.ű
János Györgyként T1-ben házrésztulajdonos a 292. sz. (Szt. Mihály u. 12.) házban.
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KÉPEK JEGYZÉKE
I. TÁBLA
Felirata: MAPPA Regiae, Liberaeqve Civitatis Soproniensis cum Octo Pagis circa circum
adjacentibus et ad Eam Pertinentibus (Sopron szabad és királyi város térképe az t köröskörülő
körbevev és hozzá kapcsolódó nyolc jobbágyközségévelő )
Az eredeti a Magyar Országos Levéltár kamarai archivum E 156 Urbaria et Conscriptiones U
et C 191.7 jelzeten található.
A térképvázlaton a város falait s kapuit jelzésszer en ábrázolta készít je. A Belváros falain aű ő
Port: Anter: az El kapu, a Porta poster: a Hátsókapu. az Újteleki kapu felé irányuló harmadikő
kijárat a porticulus (kapucska) nevet kapta. Valószín leg a mai Iskola utca vonalában lehetett.ű
A küls kapuk: Port: Neustift (ő Újteleki), Port: vienner (Bécsi), Port: S. Michael (Szent
Mihály), Port: Schlipper (Balfi) és a Port: Potscher: (Pócsi v. Magyar) kapu.
A három belvárosi templom a Francis: (Ferencesek), a Jesuit: (Jezsuiták) és az ursulin:
(orsolyiták) temploma. A ferenceseket 1787-ben, a jezsuitákat 1773-ban oszlatták föl. Az
orsolyiták korábbi templomát 1773-ban látogatta meg Mária Terézia. Az evangélikusok mai
egyháza 1782 óta áll, de helyén már volt templomuk az el z század óta.ő ő
Id meghatározásnak a külváros részben középkori eredet templomai — S. Joannis (ő ű Szent
János), Catedr: S. Michal (Szent Mihály katedrális), S. Spiritus. (Szentlélek), és a Dominican:
(Domonkosok) — akkor sem alkalmasak, ha tudjuk. hogy a domonkosok két tornya hosszú
évtizedekig készült, s csak 1775-ben lett teljesen felépítve. A házak (Domus) száma többet
mond. A Belváros 99, a Külváros 520 száma Thirring Sopron városa a 18. században c.
könyvének adatait figyelembe véve az 1748—1766. évek közé esik: a Belváros 95—106, a
Külváros 504—531 házat számlált a két széls évben.ő
A régibb id k óta jobbágyfalvak: 1. Wandorf (ő Bánfalva), 2. Agendorf (Ágfalva), 3.
Loiperspach (Lépesfalva), 4. Harkau (Harka), 5. Kolnhoff (Kópháza), 6. Wolffs (Balf), 7.
M dwisch (?!) (ő Meggyes), 8. Klingenbach (Kelénpatak). Szerepel még Neckenmarck
(Sopronnyék), Schadendorff (Somfalva), Baumgart (Sopronkertes), Trasburg (Darufalva), Kis
Márton (Kismarton), Margaret: (Szentmargitbánya), Rust (Ruszt), Rakos (Fert rákoső ),
Holling (Fert boző ). A tó pedig Lacus Nesideriensis (Fertő).
A vázlat tehát az 1767. évi Mária Terézia-féle úrbéri rendelkezések el zményekéntő
készülhetett. A rajzoló nem volt nagyon ismer s itt, a neveket hallás után rögzítette.ő
Adatszolgáltatói katolikusok voltak, ezért maradt ki az evangélikus templom, s férfiak, ezért
kisbet s az orsolyiták német neve. De magyar is volt köztük, ezért latinosította a magyarű
Nezsidert, s nem a Neusiedlt (vö. Neusiedler See!).

II. TÁBLA
Hauer, Johann Thomas: Oedenburg in Ungarn am 19. July 1808. Papír, szinezett rézkarc. A
Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok T.777 leltári számú képe. Hauer (Somorja
1748—Augsburg 1820) képzeletszülte alkotása a t zvészr l. A m vészt mindjárt az elsű ő ű ő
napjáról kapott híradás ihlette meg.

III. TÁBLA
AWiener Zeitung 1808. július 27-i számából a 3828. oldal, rajta a meteorológiai adatokkal. A
magyarázatokat lásd e munka 16. oldalán. Sajnos sem el bb, sem kés bb nem közölnekő ő
adatokat a csapadékról.

IV.TÁBLA
Hannaweck József városi dobos leírásának 4. oldala. Eredetije Sopron Város Levéltárának
kézirattárában. Németh Ildikónak köszönöm. A 11—12. old.-on közlöm a kézirat fordítását.
V.TÁBLA
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Polgár: „Napóleon”-kalap, posztónadrág. A zakó sz k, csak derék alatt, csip n szélesedik.ű ő
Gombjai lapos óngombok. Cakkos aljú, hosszított derekú bársonymellény. Selyeming, a
gombolás mentén fodrokkal. — Polgárn , empire stílusú utcai ruha, b sége mell alatt indul.ő ő
Vállon puffos, lefelé sz k ujjú. Selyemvirág díszítés. A kalap és cip a ruha anyagából.ű ő
Falusi nemes. Viselete a magyar mente és a francia redingot kombinációja. — Falusi
nemesasszony. Szövet f köt . Bekecs. Az irhakabát derékra karcsúsított, derékban vágott,ő ő
lefelé b vül. Zsinórral csukódik. Kötött harisnya, b r cip . Ék Erzsébet: Magyarországiő ő ő
viseletek a honfoglalástól napjainkig. Paks, 1994, 57. old.

VI. TÁBLA
9. Fuvaros: nagykarimájú „tót kalap” (igen elterjedt volt a nép körében), pitykés mellény,
posztódolmány, sz k posztónadrág, bevarrott ujjas posztókabát, b rcsizma. 10. Paraszt:ű ő
csuklyás posztókabát, „kukorica”-nadrág (durva zsákszövetb l varrt egyenesszárú nadrág),ő
csizma. 11. Lány. 12. Ifjú. Ék Erzsébet: Magyarországi viseletek a honfoglalástól napjainkig.
Paks, 1994, 58. old.

VII. TÁBLA
18. Csikós: felhajtott karimájú süveg, igen b ujjú, derékig sem ér vászoning, er ső ő ő
vászonnadrág, b rcsizma. 19. Szénagy jt asszony,: behúzott ujjú vászoning,ő ű ő
vászonszoknya. 23. Iparoslegény: mestersége okán külföldet járt férfi. Gyapjúszövet nadrág,
selyemmellény, kétszárnyú, lehajtott gallérú szövetfelölt . Ék Erzsébet: Magyarországiő
viseletek a honfoglalástól napjainkig. Paks, 1994, 59. old.

VIII. TÁBLA
Az 1808. évi hármas t zvész károsult házai, Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. századbanű
c. munkájának térképére vetítve. A július 19-i t z 204 háza pirossal, a 22-i t z 95 házaű ű
zölddel, a 24-i t z 45 háza sárgával jelölve. Az összegzéseket lásd a 124. oldalon.ű

IX. TÁBLA
Az 1808. évi hármas t zvész kárvallottjai. Vastag keretben a súlyosan kárvallottak. Thirringű
Gusztáv: Sopron városa a 18. században c. munkájának térképére vetítve. Az összegzéseket
lásd Egy kis statisztika (84—), Károsult házak, segélyezett lakók (113—) és A segélyezettek
névsora utcák szerint (126—) c. alatt.

X. TÁBLA
Az 1808. évi hármas t zvész után ismét elhelyezett t zoltószerek tárolóhelyei. A 15 helyű ű
közül azokat, ahol az öt nagy fecskend volt, tömör piros kör jelzi. (Az 1., 13., 14. helyenő
egy-egy, a 4. helyen kett állt.) A szöveget lásd a T zrendészeti szabályzatban, 51. §, a 98—ő ű
99. old.-on.

XI. TÁBLA
Az els t z egyik súlyosan károsodott háza, a Balfi u. 14. sz. Utcai homlokzat, az udvariő ű
szárnyak, kép a 12. sz. háztól az Erhardt-borozó felé. Fotó 2007.: a szerz . Lásd: az 56., 72—ő
75., 83—84., 115., 127., 140. oldalakon.

XII. TÁBLA
Amásodik t z keletkezése helyszínének, a Kager-háznak az utcai homlokzata, a Hátulsó utcaű
5. A kapuboltozat zárókövén a K bet a Kager-névre, az 1778-as évszám a ház építésénekű
évére utal. Fotó 2007.: a szerz . Lásd Kislexikon, Vizsgálat a második t zr l (39—)ő ű ő
XIII. TÁBLA
A második t z okozója a háziasszony, aki véletlenül zsírt löttyintett a forró t zhelyre. Egyű ű
korabeli t zhely (a F téri Fabricius-házban bemutatott 18. századi lakásból). Fotó 2007:ű ő
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Bolodár Zoltán, Soproni Múzeum. Irodalom: Sopron. Fabricius-ház 1. Tájak Korok
Múzeumok Kiskönyvtára 23. (További irodalommal.)

XIV.TÁBLA
A harmadik t z a Szentlélek u. 5. sz. házban keletkezett. A Fényi Gyula-emléktáblától jobbraű
lev épületben, amelyre rávetül a Szentlélek-templom árnyéka. Fotó 2007.: a szerz . Lásdő ő
Vizsgálat a harmadik t zr l (42—).ű ő

XV.TÁBLA
Kett s helyszínrajz: Situation’s & Niveau-Plan der A.) an der Spittalbrücke gelegenen Häuserő
— B.) um das Färber Haus gelegenen Gebäude. Hasenauer Márton városi mérnök a készít je.ő
Az els a Mária-szobortól a Szentlélek-templomig mutatja be a helyszínt a 231. sz. épülett lő ő
a 237.-ig, ill. a mai páros oldalon a 504., 505., 506. sz. épületeket. A számozás a rajz
keletkezésekor, tehát 1821-ben érvényes. A 237-es a Finck családé, utána következik már
csak szám nélkül ábrázolva a mai 5. számú ház, ahonnan indult a 3. t z. A 234-es a Schiller,ű
majd Giefing-ház. A másik oldalon az 504. és 505. a Spiess családé. az 506-osban lakott
többedmagával Fried Samu, Esterházy udvari tanácsosa. Ennek kifelé szomszédja a
Városmajor. Ezek az 1. t zben károsodtak. — A B.) helyszínrajzon jól látszik az Ikva nagyű
kanyarja. Ez volt a lóúsztató. Feltételezem, hogy itt mostak a háziasszonyok. Nemcsak a
kékfest k (1905-ben lebontott házuk a híd melletti, 269. sz.). A 257. sz. támpilléres házonő
(ma Rózsa u. 2.) olvashatók a patak áradásainak szintjei. SVLt. XI. 3653. 718 x 396 mm.

XVI. TÁBLA
Plan No. I.-es helyszínrajz a mai Ikvahíd 1. sz. saroképület átépítésér l. Hild épít mesterő ő
munkája. Érdekes magának a hídnak a hosszmetszete, de az is, hogy a mai Dorffmaister utcát
Pflaster Gasselnek írja. Ez a környék volt az am Pflasternek nevezett terület a Jégveremmel
együtt. Valahonnan innen indult az els t z. A bal szélen a Markt Platz jelzi, hogy már akkorő ű
(1821-ben) ott volt a piac (és maradt a Várkerület átépítéséig). A Mária-szobor körül van
kerítve. SVLt. XI. 3653. 562 x 305 mm.

XVII. TÁBLA
Situations und Niveau Plan des durch die Stadt Oedenburg fliessenden Spittelbaches
vermessen im Monath November Anno 1823. von Martin Hasenauer Stadt Ingenieur. A nagy
helyszínrajz bemutatja — többek között — az els t z rohanásának helyét az Ikvávalő ű
párhuzamos Balfi utcán (Schlipper Gasse) végig. Vigyázat, nekünk már szokatlan a néz pont.ő
Régen gyakorta mutatott az északjel lefelé… Különben a szép rajz azért is érdekes, mert
tudatosulhat a néz ben, hogy az Ikvahíd valóban híd az Ikván. Ha hinni lehet Brucknerő
krónikájának, már 1800 óta k híd. A XV. és XVI. táblákkal együtt, a patak szabályozásán éső
házépítésen kívül, ennek a hídnak a szélesítése, ill. csatorna átvezetése volt a terv
elkészítésének a célja. Az iratok szerint ez meg is valósult. SVLt. XI. 3653. 563 x 730 mm.

XVIII. TÁBLA
Plan über die neue Veränderung des Stadt-Wirthshauses goldenen Hirschen in Oedenburg
(Terv az Arany Szarvas városi vendégfogadó új átalakításáról Sopronban) 1808-ból. A mai
Pannónia helyén állott ház az els t zvészben súlyosan károsodott. SVLt. XVI. 29. C. 737 xő ű
535 mm.

XIX. TÁBLA
AVárosmajor helyszínrajza 1808-ból. A szélén olvasható szöveg: Explication. (Magyarázat)
a. Pferdestahlung (Lóistálló)
b. Durchfarth (Átjáró)
c. d. e. f. Kammer (Kamra)

145



FÜGGELÉK

g. Stadel Bleibt zur Durchfahrt (A pajta marad átjárónak)
h. i. k. Halbbauer [?] wird zur Wagenschupfen vor die Feuerzeit um Laid […] verwendet
(Valamit kocsiszínné alakítanak. Nem tudom értelmezni.)
l. Kalchgrube m. Wagenschupfen Bleibt vor die schweren Wägen und Wasser-Laden
(Mészgödör kocsiszínnel marad a nehéz szekereknek és víztartályoknak)
n. Zimmer hütten ( rszoba?)ő
old. Zeuch Kammer (Szerszámkamra)
p. Holzlag Wird durchaus Stallung gemacht (Faraktár, teljességgel istállóvá lesz)
q. Karnpferdstahl (harcimének istállója)
r. Schupfen Wird ohne Dach zum Viehstand verwendet (Fészer, tet nélkül átalakulő
marhaállássá)
s. Bindereÿ Wird zur Zeichkammer gemacht (Kötészetb l szerszámkamra lesz)ő
t. Durchgang von dem Nachbarn zum Spitelbach (Átjáró a szomszédból az Ikva-patakhoz)
u. Markthüttenschupfen Wird zu Holzkammer mit Laden unterschlagen (Vásároskunyhót
átalakítanak fáskamrává)
v. Brunn (Kút)
w.Wasserkanal (Vízelvezet csatorna)ő
x. Neues Heu Magazin (Új szénaraktár)
Aláírás a bal szélen: Mathias Oeller m. p. ( t lásd a Kislexikonban.) SVLt. XVI. 29. C. 450 xŐ
600 mm.

XX. TÁBLA
A legeredményesebb oltóeszköz volt a nagy réz fecskend . Schaur Joseph terve, amelynekő
alapján készült el a fecskend 1790-ben, s négy másikkal együtt az egész korszakotő
kiszolgálta. Lásd a 16., 18., 19., 26—29., 98. old.-on és a T zrendészeti Szabályzatban.ű

XXI. TÁBLA
T zoltólétra vödrökkel. Egykor a Storno-ház kapualjában függött. Az eredeti fénykép aű
Soproni Múzeum fotótárában.

XXII. TÁBLA
Kézi vizipuskák. Szilágyi János: A t zrendészet fejl dése az skortól a modern id kig. Bp.,ű ő ő ő
1960. c. könyvb l.ő

XXIII. TÁBLA
T zoltás nádviskók között Debrecenben 1858-ban. Témánkhoz kés n, de bizonyíték arra,ű ő
hogy még akkor sem vezették be a habán-módszert (lásd 46. old.). Szilágyi János: A
t zrendészet fejl dése az skortól a modern id kig. Bp., 1960. c. könyvb l.ű ő ő ő ő

XXIV.TÁBLA
T zoltás nagy fecskend kkel. Víz utánpótlása tóból, ill. vödrökkel. Szilágyi János: Aű ő
t zrendészet fejl dése az skortól a modern id kig. Bp., 1960. c. könyvb l.ű ő ő ő ő

XXV.TÁBLA
A lovassági kaszárnya, a második t zvészben megrongálódott. (Az n-jel épület.)ű ű
Situationsplan, Hasenauer Márton városi mérnök rajza. é. n. SvT5 levéltári jelzet. Érdemes
megfigyelni a Grabenrunde feliratot! Lásd a szöveg 3., 75. oldalán.

XXVI. TÁBLA
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Stadt Quartier Haus, vagyis az ezredes-kvártélyház alaprajzai. SVLt. XVI. 29. A. J. 160/1,
160/2. old. Oeferl A., 1808. 09. 23. Lásd a szöveg 3., 25., 28., 49., 64., 66—67., 82., 121—
122, 125. oldalán.

XXVII. TÁBLA
A 4. sz. Deutschmeister-Regiment katonái. Edmund Finke: K. (u.) K. Hoch- und
Deutschmeister „222 Jahre für Kaiser und Reich” Leopold Stocker Verlag Graz u. Stuttgart
1978. Lásd a szöveg 18. oldalán.

XXVIII. TÁBLA
Vértes-ezred két katonája. (XLI. tábla) Katonai rend rök. (Serie I. Tafel XXX.) Tambour,ő
Fahnenträger (zászlós). (Tafel XX.) Lásd: Gilbert Anger: Die illustrierte Geschichte der K. K.
Armee. Wien, 1887. Band 2. Lásd a szöveg 57., 64—66. oldalán.

XXIX. TÁBLA
Az 1811-ben kiadott T zrendészeti szabályzat els oldala. (Soproni Múzeum.)ű ő

XXX. TÁBLA
Akikt l segélyt várt a város: például a megye örökös f ispánja, herceg Esterházy II. Miklós.ő ő
A festmény 1793-ban készült. Martin Knoller (1725—1804) festette, olajjal vászonra. Die
Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten & Mäzene… Lásd a Kislexikonban. A kiállítás
XVIII. termében a 6. tárgyként. A repro a kiadvány 256. old. után. Lásd a szöveg 58. oldalán.

Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik segítettek munkámban. Els sorban aő
Sopron Városi Levéltárnak, ott is Polán Miklósné Szilvinek, a gyönyör szép helyszínrajzokű
el bányászásáért (XI. 3653.), dr. Németh Ildikónak (többek között a Hannaweck-írásért és aő
városvezet ség névsoraiért), Dominkovitsnénak a rengeteg anyagért és mindenkinek.ő
Továbbá a Soproni Múzeumnak, a Soproni Széchenyi Könyvtárnak, az evangélikus
levéltárnak, a Líceum könyvtárosának, a városplébániának, az Országos Széchényi
Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, a Hadtörténelmi Levéltár és Könyvtárnak.
Nélkülük semmire sem jutottam volna. Hogy velük mire jutottam? Nem az én tisztem
eldönteni.
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III. TÁBLA

Bécsi id járás 1808. július 19-t l 25-ig. (Wiener Zeitung)ő ő



IV.TÁBLA

Hannaweck József városi dobos a t zvészr lű ő
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körül
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1808 körül
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Csikós, szénagy jtű ő
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XI. TÁBLA

Balfi utca 14. -homlokzat

Az udvar A szomszéd



XII. TÁBLA

Hátulsó u. 5.

A Kager-ház kapujának záróköve



XIII. TÁBLA

A második t zvész konyha t zhelyér l indultű ű ő



XIV.TÁBLA

Szentlélek u. 5., itt tört ki a harmadik t zvészű
(az emléktáblától jobbra)
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XIX. TÁBLA

AVárosmajor, az egyik nagy réz fecskend helyeő
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XXI. TÁBLA

T zoltólétra és vödrök a Storno-házban egykorű

T zoltóvödrök német földr lű ő



XXII. TÁBLA

Kézi vizipuskák I.

Kézi vizipuskák II.
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XXV.TÁBLA

AVárkerület régi elnevezései (Steinthor, Wirtschaftsgasse, Heuplatz és a bels öv a maiő
Színház utcával, ill. a Promenade északi oldalával együtt: Grabenrunde)
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XXVIII. TÁBLA

2. Rend rökő1. Vértesek

3. Dobos és zászlós



XXIX. TÁBLA

Az 1811-re elkészült T zrendészeti Szabályzat els  oldalaű ő



XXX. TÁBLA

Herceg Esterházy II. Miklós, örökös f ispánő
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