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további életútját. A forradalmi események tevékeny résztvevõi voltak a 
történelmi egyházak, az õ szerepüknek szakszerû feltárásához a Gyõri Egy-
házmegyei Levéltárban, valamint a helyi Evangélikus Egyházközség 
intézményében is kellett kutatnia a szerzõnek. A helyi, a megyei, valamint az 
országos sajtó a szabadság idõszakában a társadalom visszhangját tükrözi, a 
diktatúrák idõszakában viszont a cenzúra mûködésére is enged következtetni. A 
szerzõ a fõbb sajtótermékeket átnézte, s azokat be is építette mûvébe. A 
forradalomnak voltak olyan eseményei, amelyekkel az újságok nem foglalkoztak 
és a levéltári forrásokban sem történik rájuk utalás. A történész ilyenkor az 
események tanúit szólaltatja meg az oral history módszerével. Szalay Balázs 
gondosan ügyelt arra, hogy több, a forradalmi eseményeket tevékenyen átélt 
személlyel is készítsen interjút, így nem esett a szubjektivitás csapdájába. A kötet 
bõséges képanyaggal ellátott, szerkezetileg is jól áttekinthetõ. 
A tanulmányt szíves figyelmébe ajánlom a történész szakmának, a helytörténet iránt 

érdeklõdõ embereknek, s nem utolsó sorban a forradalom még élõ tanúinak.

 

  Szerkesztõségi kiegészítés 
 
A Soproni Szemle 2012. 3. számában Domonkos Ottó: A soproni evangélikus 
perselyládájának festménye a 17. század második felébõl c. tanulmányához 
beérkezett Eggenberg hercegnõ portréjának másolata. Ez a csehországi Český 
Krumlov kastélyában (ld. Jiří Záloha: Státní zámek Český Krumlov, Praha, 1991) 
õrzött magántulajdon. A hivatkozás megjelent Barbara Kaiser: Schloss Eggenberg. 
Wien: Brandstätter, 2006. c. kötetének 61–63 oldalai között. A színes arckép és a 
perselyláda képe összehasonlításában kétségtelenné teszi az azonosságot 
Eggenberg hercegnõ személyét illetõen. Köszönetet mondunk Dr. Barbara 
Kaisernek (Eggenberg) az információ megküldéséért. 

A közlemény 27. jegyzete helyesen: Han, Paul-Conrad Balthasar: Alte und neu 
Pannonia. Nürnberg, 1686. 86-87. 

Ez alkalommal mondunk köszönetet a Soproni Evangélikus Egyháznak a 
színes betétlap megjelentetéséhez nyújtott szíves támogatásáért! 
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