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elsısorban a Szárhalmi erdıben eluralkodott természetpusztítások lehetı megfékezését kezdeményezte.

Egyesületünk kiküldöttje részt vett Sopron város Városfejlesztési Bizottságának munkájában.

Egyesületünk elnöksége rendszeresen tartott ülésein beszélte meg a teendıket. Beszámolót kaptunk az
általunk alapított Soproni Szemle Alapítvány és az Alpokalja Idegenforgalmi Alapítvány
kuratóriumainak elnökeitıl is.

Egyesületünk köszönetet mond minden támogatójának, a tagdíjbefizetéssel, az 1%-os adófelajánlással
(223,695.- Ft) és a mecénási kiemelt támogatással munkánkat segítıknek egyaránt. Az adófelajánlás
összegének felhasználásáról az elıírásoknak megfelelıen a Soproni Szemlében nyilatkoztunk. 

Az Egyesület 2004. évi munkásságát összegezı és a folyó feladatokat a tagság elé táró közgyőlést
2005. január 14-én tartottuk meg.

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / Soproni könyvespolc

Soproni könyvespolc

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / Soproni könyvespolc /  Égetı Melinda (szerk.):
Hegytörvények és sz ılıtelepít ı levelek Gy ır és Sopron vármegyékb ıl  (1551–1843) Budapest,
2004.

Kücsán József : Égetı Melinda (szerk.): Hegytörvények és sz ılıtelepít ı levelek
Gyır és Sopron vármegyékb ıl 

(1551–1843)
Budapest, 2004.

A Gyır és Sopron megye szılıhegyeinek levéltári forrásait közreadó, 2004 végén megjelent mővel
immáron harmadik kötetéhez érkezett a „Szılıhegyek Történetének Forrásai” összefoglaló címet viselı
sorozat [a továbbiakban: SZTF], amely nem kisebb célt tőzött maga elé, mint hogy feltárja az ország
levéltárainak és közgyőjteményeinek ilyen jellegő, a történelmi borvidékekre vonatkozó iratanyagát.
Mielıtt a könyv ismertetésére térnénk, s Tisztelt Olvasóinkat hegytörvények tanulmányozására
buzdítanánk, engedtessék meg az e forráscsoportban kevéssé járatos érdeklıdık kedvéért röviden
elmondani, mit is tartalmazhat egy-egy hegybéli artikulus:168(168) Elöljárójában kiköti, hogy minden, az
adott hegyben érintett birtokos tartozik alkalmazkodni a törvényhez, ezért annak kihirdetésén köteles
megjelenni. A második rész rögzíti a szılıhegy kormányzásának rendjét, a hegymesterek, esküdtek és
szılıpásztorok kötelességeit, 86jogkörét és javadalmazását. A harmadik rész szól a hegység győléseirıl
és jegyzıkönyveirıl, az önkormányzatiság fórumairól, az igazgatási eljárásokról és a díjazásról, a
történt események írásos rögzítésérıl. A negyedik rész a szılıparcellák eladása és megvétele esetén
követendı eljárásokról, a szılı elvesztésérıl és a hagyatéki ügyekrıl rendelkezik. Az ötödik részben a
felmerülı panaszok intézésérıl, az ítéletek foganatosításáról történik említés. A hatodik rész kimondja,
hogy mikor szabad és mikor tilos a munka a szılıhegyen. A hetedik rész igen alaposan intézkedik a
gyepőkrıl, utakról és barázdákról. A nyolcadik rész szabályozza a szılıhegyi gyümölcsfákkal
kapcsolatos kérdéseket. A kilencedik rész rendelkezik a vincellérekrıl és más szılımunkásokról.
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Terjedelmes a tizedik rész, ami szól a kártételekrıl, hatalmaskodásokról és lopásokról, azok
megelızésérıl és büntetésérıl. A befejezı, tizenegyedik rész rögzíti a szüret és a dézsmaadás rendjét,
illetve a szılıhegyen érintett személyek törvényi alávetettségének mikéntjét.

Bár terjedelmi határaink szabottak, mégsem tekinthetünk el attól, hogy a megyénket is érintı

forráskiadvány ismertetése alkalmából a könyvsorozat több mint két évtizedes elıtörténetérıl, a két
megelızı kötetrıl, majd az e forrásokat elemzı tanulmánygyőjteményrıl néhány mondatot szóljunk. A
történeti-néprajzi forrásokra koncentráló győjtımunka 1982-ben, az MTA Néprajzi Kutatóintézetében,
Égetı Melinda tudományos fımunkatárs egyszemélyes kutatásaként indult, melynek eredményeként
1985-ben, az ı összeállításában és bevezetı tanulmányával megjelent az elsı önálló kötet: „Szılıhegyi
szabályzatok és hegyközségi törvények a 17–19. századból” címmel.169(169) Az ezt követı idıkben,
1990–1996 között több közlemény látott napvilágot dunántúli levéltárak munkatársaitól, melyek
hasonló, addig ismeretlen szövegeket tartalmaztak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a számtalan ırzıhelyen
szétszórt forráscsoport jóval gazdagabb, mintsem hogy azt egy kutató belátható idın belül fel tudja
tárni. Megalakult tehát Égetı Melinda vezetésével az a munkaközösség, amelynek tagjai – köztük
Sopronból Dominkovits Péter fılevéltáros – a Dunántúl északnyugati vármegyéinek levéltáraiban
vállaltak feltáró munkát.

A munkaközösség vezetıjének elhivatottságára mi sem jellemzıbb, mint hogy az új anyag felderítésével
párhuzamosan gondoskodott az azonos típusú, a 19. század elejétıl elszórtan megjelent és ma már
nehezen elérhetı forrásközlések összegyőjtésérıl és fakszimélében való megjelentetésérıl.170(170) A
sorozat e második kötetnek köszönhetıen, immáron egybegyőjtve, gondosan rendezett és jegyzetelt,
megjegyzésekkel ellátott kiadásban minden érdeklıdı rendelkezésére állnak a szılıhegyi törvények
eddig ismert forrásszövegei. A köteteket a szerkesztı tollából származó, igen alapos, a források jellegét,
értékét és felhasználhatóságát taglaló tanulmányok vezetik be.

87A fenti elızmények után látott napvilágot a sorozat harmadik kötete Gyır és Sopron vármegye
újonnan feltárt anyagával. Komoly elırelépést jelent ez, elsısorban a Sopron megyei szılıhegyek
tanulmányozásának lehetıségeiben, hiszen ennek elıtte a területrıl mindössze négy publikált (közülük
egy töredékes) okirat állt a kutatás rendelkezésére. Égetı Melindának és Dominkovits Péternek hála, a
jelen kiadással az elemzés alá vehetı források száma megtöbbszörözıdött, hiszen az újonnan feltárt 23,
eddig ismeretlen szöveg kitágítja a vizsgálat határait! A korábban megismert kútfıket is beleértve, a
SZTF III. kötetének megjelenésével Balf, Csepreg, Fertıboz, Felsıpulya, Gógánfa, Hegykı,
Horvátzsidány valamint Peresznye, Káptalanvis, Kövesd, Lövı, Nagycenk, Nemesvis, Oka és Sopron
iratai nyertek széles nyilvánosságot. Annak ellenére, hogy Gyır vármegyébıl az utóbbi idık kutatásai
22 hegytörvény és szılıtelepítı levél szövegét tették hozzáférhetıvé,171(171) e feltárás még további 8 új
forrásra derített fényt. (Tekintettel arra, hogy a kutatás a kötet megjelenését követıen is folytatódik,
mindkét vármegye vonatkozásában további dokumentumok felbukkanására és közzétételére
számíthatunk!)

A kötet legmodernebb elvárásoknak megfelelı szövegközléseit megelızıen Égetı Melinda egy ívet
meghaladó tanulmányában értékeli a két megyébıl eddig feltárt iratok jelentıségét, és utal arra, mi
mindenre deríthet fényt e forráscsoport elmélyült vizsgálata. Kiemeli, hogy a közölt anyag a falvak és
mezıvárosok hegyközségeinek számbeli gyarapodása mellett az idıbeli határokat is kitágítja, hiszen
Oka és Balf iratai 16. századiak! Hasonlóképp fontosak a más vidékekrıl nem ismert, ám Sopron
szabad királyi város iratai között fellelt 16. századi szövegek, hiszen azon túl, hogy a város
legfontosabb agrárágazatának ilyen korai idıben való szabályozását tárják fel, átkötı kapcsot is
jelentenek a legkorábbi 15. századi és a jelentısebb számban elıkerült 17. századi artikulusok között.
Tovább emeli az iratok jelentıségét, ha ehhez még hozzászámítjuk, hogy a város a jobbágyközségeiben
is ezeket a rendtartásokat alkalmazta. Égetı Melinda rámutat, hogy a feltárt iratok nem csak az egykori
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jobbágyfalvak hegyközségeikben élvezett viszonylagos autonómiájának tanulmányozását teszik
lehetıvé, de a hegybéli artikulusok a törvények megszületésének folyamatára is rávilágító, elsırendő
források. A különféle, összehasonlítható variánsok a kívánalmak, lehetıségek, megegyezések és
kényszerítések szintjeit tartalmazzák, feltárva a törvényszöveg helyi, uradalmi és megyei döntéshozói
szinteken történt fejlıdésének menetét. Kitőnı kútfıje lehet az ilyen irányú vizsgálatoknak például a
sárvár-felsıvidéki uradalom falvaiból Széchényi Ferenc által összegyőjtetett hat artikulus, illetve a
hozzájuk kapcsolható, Tibold Mihály-féle tervezet.

A kimondottan e két megyébıl feltárt iratokban tanulmányozható témákon túl, a szılıhegyi
rendszabásokban még számos további vizsgálati lehetıség rejlik a történeti és a néprajzi kutatás
számára. Kevés recenzens van olyan szerencsés helyzetben, hogy azon forráskiadványok mellett,
amelyekre a Tisztelt Olvasó figyelmét szeretné felhívni, kézbe vételre ajánlhat egy
tanulmánygyőjteményt is, amely szinte azokkal 88egyidejőleg jelent meg, s forrásbázisául (egyrészt) a
nevezett kötetekben megjelent anyag szolgál.172(172) A tanulmánykötet bevezetı utáni elsı írása
röviden, de minden eddiginél világosabban összefoglalja a SZTF három kötetében már hozzáférhetı, s a
még megjelenésre váró hegytörvények mint források hasznát és használhatóságát. Szakmai,
módszertani alapvetés egyben a munka, hiszen példáját adja annak, hogy ez az azonos típusú,
viszonylag nagy számban fellelt forrásanyag milyen mélységő elemzéseket tesz lehetıvé, s milyen
érvényő megállapításokat enged meg. A vizsgálat alá vont egyedi, megyei és uradalmi artikulusok
száma mindösszesen 159, ebben már benne foglaltatik a Gyır és Sopron vármegyeieken kívül az eddig
feltárt, s a megjelenésre váró Veszprém, Vas, Zala és Somogy vármegyei iratanyag is. Ilyen tömegő

információ már rávilágíthat, hogy milyen elsıdleges szerepe volt, s milyen további funkciói lehettek a
hegytörvényeknek a közösség életében. Ezek a mindenkori országos törvényekkel összhangban lévı jog-
és vagyonvédelem, a gazdálkodás optimális feltételeinek biztosítása, illetve a hagyományozódott
„jogszokások” rögzítése, melyek be- és megtartatása minden birtokos jól felfogott, egyéni érdeke is volt.
Külön vizsgálható, hogy a kötelezınek szánt, határozott telepítési és mővelési elıírások meghozták-e
eredményüket, illetve a szigorú viselkedési és magatartási normák rögzítése jobbított-e a szılıparcellák
tulajdonosainak és mővelıinek erkölcsi szintjén? Ilyen, s ehhez hasonló kérdések sorjáznak az elemzés
lehetıségeit kifejtı bekezdésekben, de ezek mindegyikének taglalása szétfeszítené az ismertetés kereteit. 

Példaértékőek azok a tanulmányok, melyek egy-egy kérdéskör részletes elemzése révén születtek. Az
elszórt adatok számbavétele után meglepıen sok információ győlt össze a szılımővelés (szaporítás és
telepítés), valamint a borkészítés eszközei és technológiája körébıl, holott az adatok sem idıben, sem
földrajzi eloszlásban nem egyenletesek. A leszőrt tanulságok után ugyan szomorúan vehetjük
tudomásul, hogy pusztán a telepítı levelek és a hegytörvények vizsgálatával nem írható le a teljes
munkamenet egyik részterületen sem, de más forrásokból nyert adatok kiegészítéséhez, árnyalásához és
pontosításához kitőnı forrásbázisul szolgálhatnak. 

A szılészeti és borászati munkákban szakértınek számító alkalmazottakról, a vincellérekrıl a vizsgált
iratanyag majd harmadában történik említés, az ı szılımővelésben játszott szerepükrıl és jogállásukról
is készült elemzı tanulmány. Következtetései szerint a kutatás alá vont terület északi – Sopron és Gyır
– vármegyéiben volt jelentısebb a szerepük. Történhetett ez egyrészt az extráneus birtokosok nagyobb
számára tekintettel, másrészt figyelmet érdemel hogy itt a bor elsırendő kereskedelmi cikknek is
számított, fontos volt tehát a lehetıleg egyenletes mennyiségre és a minél jobb minıségre (biztos
eltarthatóságra és szállíthatóságra) különös gondot fordítani.

A felhalmozott forrásanyag lehetıvé tette, hogy a szılıhegyi gyümölcstermesztés kérdéskörének
vizsgálata a 19. század elsı felére, s az azt megelızı idıszakra is kiterjedjen. Ennek eredményeként
megdıl az a korábbi vélekedés, hogy a szılıhegyek szerepe – 89a fokozott földesúri tiltások miatt – a
gyümölcstermesztésben elhanyagolható. Az aprólékos elemzés kimutatta, hogy a tiltások egyrészt
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hatástalanok maradtak (ezért tapasztalható az idık elırehaladtával a szigorodásuk), másrészt nem a
szılıhegy teljes területére kiterjedı általános tilalmak voltak! A tanulmány következtetései azt
bizonyítják, hogy korszakoktól és piaci viszonyoktól függıen változott a szılıhegyek
gyümölcstermesztésének jelentısége, s fontos volt a nemesítésben és a szaporításban is a parcellák
elkülönített gyümölcsöseinek a funkciója. 

Több hegytörvényt egymás után olvasva feltőnhet, hogy mindegyiknek szigorú büntetések kilátásba
helyezésével nyomatékosított pontjai szólnak a szılıskertek kártételek elleni biztosításáról, a
folyamatosan jobbítandó kerítésekrıl, kapukról, a távol tartandó háziállatokról – az igavonó barmoktól
a házırzı ebekig bezárólag. (Napi gyakorlatból tudjuk, hogy a vadállatok – borz, róka, fácán és
seregély – elriasztása is a csıszök feladata.) Ezek után több mint meglepı az a negyedik tanulmány
által bizonyított tény, hogy a kezesjószág takarmányozásában a szılıhegyeknek fontos szerepe volt.
Mégpedig nem csak a gyepőkön, gyümölcsösökben kaszált szénát etették fel a jószággal (ami
természetes), hanem szigorúan meghatározott módon tartott, vagy (keményen kiszabott idıben) ırzött
jószágnak a gyepőkön belül is lehetséges volt a legeltetése, s miként a vizsgálat alá vont iratok
bizonyítják akkor is, ha nem volt ínségben, vagy legelı szőkében a község.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy e tanulmánykötet írásai, a módszeres forráselemzések tanulságai
mindennél ékesebben bizonyítják a SZTF három kötetének fontosságát, érdemeit és hasznát. Abban
reménykedünk, hogy a közeli jövıben, immáron a feltárt német nyelvő forrásokat is bevonva a vizsgálat
körébe s azokat a szomszédos osztrák és morva területek anyagával összevetve, Égetı Melinda tollából
közép-európai összefüggésekre rávilágító tanulmányokat olvashatunk. 

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / Soproni könyvespolc /  Hanzmann Károly: Helyzetrajz és
adalékok a soproni Ágostai hitvallású Evangélikus E gyházközség 1900–1950. évi történetéhez
I–II. Sopron, 2000. és 2003.

Dominkovits Péter : Hanzmann Károly: Helyzet rajz és adalékok a soproni
Ágostai hitvallású Evangélikus Egyházközség 1900–19 50. évi történetéhez I–II.

Sopron, 2000. és 2003.

A mai olvasó szemszögébıl szimbolikusnak tőnhet a kézirat megszületésének idıpontja; a kortárs maga
– érezve és felmérve a szorítást – akkor joggal korszakfordulót látott. Ugyanis a Dunántúli Evangélikus
Egyházkerület püspöke 1950. január 7-i, I. 90sz. körlevelében az adott gyülekezetek fél évszázados,
sorsfordulókban bıvelkedı 1900–1949 közötti idıszaka eredeti forrásokon alapuló történetének
megírására szólította fel a lelkészeket (51./III./1950. sz. rend.). E célból készült az itt megjelentetett
kézirat. Szerzıje a város nagy munkabírásáról ismert, nagytekintélyő vezetı lelkésze, Hanzmann
Károly, aki egyrészt példátlanul alapos levéltári forrásfeltáró és reprodukáló munkával, másrészt
kortársként –szemtanúként és aktív cselekvıként – tömör kommentárok, jellemzések sokaságával
valójában nem csak nagy múltú helyi evangélikus gyülekezet történetének tárgyidıszakra vonatkozó
kézikönyvét készítette el, hanem munkáját a várostörténetbe ágyazva Sopron város politika-,
mővelıdés- és társadalomtörténetéhez is sokban hozzájárul. A fenti kettısség (levéltári források, tömör,
szubjektív kommentárok) mellett nem szabad feledni, hogy a narrációt harmadik elemként a keletkezés
legkonkrétabb idıszakának az eseményei, politikája is önkorlátozó jelleggel befolyásolták.

Ki is a szerzı? Hanzmann Károly, Hanzmann Károly János cipészmester és Gottschling Zsuzsanna
gyermekeként 1884. december 7-én, Sopronban született. A fiatalember 1903-ban a nagyhírő helyi
Evangélikus Líceumban érettségizett, 1904–1906 során az itteni teológiai akadémia hallgatója volt. Az
1906/1907. tanévben tanulmányait a Hallewittenbergi egyetemen folytatta. Teológiai, filozófiai,


