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információkhoz jusson). Talán lesz mód arra, hogy világhálón a falvakra lebontott s idıbeli sorrendbe
állított névösszeállítás is megjelenjék.

A szerzı, aki oslinak vallja magát, azaz rábaközi, a lokálpatrióta vonzalmával és a szakember
objektivitásával dolgozta föl nagy anyagát. Alapos, gondosan készített munkával van dolgunk,
amelyben a szerzı több szempontú nyelvészeti elemzést ad a szóban forgó nevekrıl. Újdonság ez,
hiszen ez az elsı részletes rábaközi történeti névtani monográfia. Mint ilyen bizonyosan sok érdekes
adatot, megállapítást, következtetést ad mindazoknak, akiket Rábaköz társadalom- és
mővelıdéstörténete, a személynevekbıl kihámozható nem nyelvészeti tanulságok (például a
településtörténetiek, a névadás divatját meghatározó s a felekezeti hovatartozással összefüggık,
eredetileg nem magyar nyelvő családok megjelenése és hasonló kérdések) érdekelnek. Hasznos segítség
lesz azoknak, akik a kutatásba bevont rábaközi falvak bármelyikének a történetét kívánják feldolgozni.
S remélem, a tanárok (az anyanyelvi órákat tartók elsısorban!) is megismerkednek vele, s fölhasználják
a könyvben írottakat a tanórák színesítésére, tanítványaik szülıföldhöz való pozitív viszonyának a
megerısítésére. Remélem azt is, hogy a szerzı folytatja rábaközi névtani kutatásait: az 1895 utáni
idıszak is feldolgozóra vár!

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / SOPRONI KÖNYVESPOLC /  Gyulai Éva: Bél Mátyás: Sopron
Vármegye leírása II–III. 

207Gyulai Éva : Bél Mátyás: Sopron Vármegye leírása II–III.
Descriptio Comitatus Semproniensis II–III.

Sopron Város Történeti Forrásai
C sorozat, 3–4. kötet.

Soproni Levéltár, Sopron, 2006.

Öt évet kellett várni, hogy Bél Mátyás Sopron vármegyéje teljes egészében napvilágot lásson, azután,
hogy 2001-ben a nagy vállalkozás elsı kötete megjelent (Bél Mátyás: Sopron Vármegye leírása I.
Szerk.: Kincses Katalin Mária. A latin szöveg gondozása és fordítása: Déri Balázs, Földváry Miklós,
Tóth Gergely. Német fordítás: Tuza Csilla. Sopron Város Történeti Forrásai C sorozat 2. kötet.
Soproni Levéltár, Sopron, 2001). A II. és III. kötet közremőködıi: a latin szöveget gondozta és
fordította, a szövegkritikai jegyzeteket készítette: Tóth Gergely, szerkesztette, a mutatókat és a tárgyi
jegyzeteket készítette: Kincses Katalin Mária, német fordítás: Tuza Csilla, sorozatszerkesztı: Szende
Katalin és Turbuly Éva.

Az elsı és a két most ismertetendı két kötet megjelenése között eltelt öt év nem kevés idı. Az újabb
kötetek nívója miatt azonban megéri a fáradságot, hogy a régi kötetet elıkeressük, s az újabbakat mellé
tegyük, feltéve, ha nem könyvtárosok vagyunk, a bibliotékákban ugyanis csak a katalóguscédulán,
illetve az adatbázisban kerülhet egymás mellé a feltőnıen ízléses, már címlapjával is a tudományos
igényt megelılegezı három kötet (az egyre ritkuló szabadpolcokon természetesen „foghatják egymás
kezét” a könyvtárakban is). Csak remélhetjük, hogy együtt is árusítják az I.–III. kötetet.

Ha nem tévedünk el a soproni forráskiadások C sorozatának 3–4., azaz a Bél-kiadás II–III. kötetének
bibliográfiai útvesztıjében, ritka kincsre találunk Sopron vármegye 18. századi (a század elsı
harmadára tehetı) leírásának folytatásában. Az I. kötet a Bél-kéziratok közül a legteljesebbnek és a
pozsonyi tudós émendációi miatt vitán felül autentikusnak tekintett 168 oldalas (Hist. I. vv-jelezető
esztergomi) kézirat alapján készült, és Sopron vármegye természet- és gazdaságföldrajzi leírását (az ún.
Generalis, vagyis Általános részt), illetve Sopron-fejezetét tartalmazta. Ennek folytatásaként a
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2006-ben megjelent II–III. kötet közül tulajdonképpen csak a II-at tekinthetjük, hiszen a III. kötet a
Sopron-leírás javított változata, de a „javított kiadás” ezúttal is teljesen új minıséget jelent.

A II. kötet Bél Mátyás említett, az esztergomi Fıszékesegyházi Könyvtár Batthyány-győjteményében
ırzött Sopron vármegye-kéziratának (83–168. oldal közötti) második, ún. Specialis, vagyis különös,
jelen fordításban a Különleges részét közli, ennek elsı fejezete vagy Sectio-ja, a Sopron-leírás a
2001-ben kiadott I. kötetben jelent meg. A Speciális rész a megye szabad királyi városainak, várainak
és kastélyainak, majd mezıvárosainak és uradalmi vagy földesúri helységeinek földrajzi és
történeti-statisztikai módszerekkel, vagy inkább Bél Mátyás egyedülálló metódusával készült leírását
tartalmazza. A felosztás követi a rendi társadalom és birtokjog hierarchiáját, amelynek 208csúcsára
Pozsony polgára, Bél Mátyás a szabad királyi városokat helyezte, legaljára pedig a váruradalmak
falvainál is alacsonyabb presztízzsel rendelkezı uradalmi, földesúri, illetve részbirtokosi tulajdonban
lévı helységeket tette. Az utóbbiak között a legvégére Sopron szabad királyi város földesúri jószágai
kerültek (Sectio II. VII. §. II. 177–185.). Ezt a hierarchiát, ahol a szabad királyi város a szabad
polgárok közösségeként, ugyanakkor a földesúri joghatóság élvezıjeként is megjelenik, jórészt Bél
Mátyás leírásának minısége és mennyisége is követi, hiszen minél lejjebb kerülünk a rendi kiváltságok
struktúrájában, annál kevesebbet tudunk meg az egyes helységekrıl, a „Különféle birtokok” és „Grófok
és nemesek jószágai” c. paragrafusokban Bél már csak felsorolja a helységeket.

Az I. kötet kimerítı Sopron-fejezete után a II. kötet tárja fel igazán Sopron vármegye sajátos
birtokszerkezetét, szabad királyi városa ugyanis – Sopronon kívül – csak kettı van, Kismarton, amely
1648-ban emelkedett erre a rangra, és a szabad királyi városi kiváltságot csak pár évtizeddel korábban,
1681-ben elnyert bortermelı városka, Ruszt. A Béltıl megszokott történeti áttekintésben a
Ruszt-fejezet utal arra is, hogy a zálogbirtokosok kezén lévı mezıváros már 1666-ben megváltotta
magát a földesúri terhektıl, s a megváltakozás csak az elsı állomás volt a privilégium csúcsának
tekintett szabad királyi városi kiváltsághoz (Sectio II–III.). 

Annál több várral rendelkezik az ország nyugati határvidékén fekvı vármegye, melyek egyben
váruradalmak, kerületek központjai is. A várleírások közül természetszerőleg kiemelkedik Kismarton és
Fraknó, amelyeket szinte szobáról-szobára járva mutat be Bél Mátyás, a kismartoni vár dísztermének
freskóin megfestett ısgaléria minden portréját sorba veszi, még az Esterházy-ısöknek tulajdonított
jelmondatokat is közli (II. 56–61. old.); kár, hogy nem teszi meg ugyanezt a jelentéktelenebbnek ítélt
kaboldi vár ugyancsak az Esterházyak portréival díszített termei, illetve egy kisebb különleges szobája
leírásánál, itt ugyanis csak megemlíti, hogy a falfestményeken „mondákon és más efféle ünnepi
költeményeken kívül néhol a Szentírásból vett képek láthatók” (II. 123. old.). Igen kimerítı a fraknói
várat és uradalmát tárgyaló fejezet. A vár, vagy inkább 17. századi birtokosai, az Esterházyak
történetét szinte külön tanulmányban foglalja össze a szerzı, a hihetetlen magasságokra jutott család
iránti, egyáltalán nem palástolt csodálata Esterházy Miklós 1626. évi grófi adománylevelének
közlésébıl is kitőnik, II. Ferdinánd terjedelmes rangemelı oklevelében (II. 82–95. old.) ugyanis a
császár és király leltárszerően sorolja a birodalmi grófsággal jutalmazott beregi, zólyomi és soproni
fıispán (vármegyéi is az ország keleti felétıl a nyugati határszélig érnek!) érdemeit és szédületes
karrierjének fontosabb csomópontjait. Bél nem jár el másképpen Pál herceg esetében sem, igaz, ezúttal
megkíméli az olvasót az általa is túl hosszúnak ítélt hercegi adománylevél olvasásától, így a rangemelı
oklevél helyett az 1681. évi nádori adománylevelet másolja be a fraknói vár históriájába (II. 98–113.
old.). A Pál herceg iránti leplezetlen bámulata mellett azonban a 17. századi Habsburg-ellenes rendi
ellenállás iránti elutasító véleményének is hangot ad, a lázadókat az egész keresztény világ és közösség
ellenségeként tüntetvén fel (a pártütés mételye a keresztény állam nagy kárára sokakat megfertızött /
cum plerorumque animi, perduellonis labe, magno reipublicae Christiane damno, adflati fuerunt – II.
98–99. old).
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209A többi Sopron vármegyei várra (arx), majd alacsonyabb presztízső kastélyra (castellum) már
korántsem szán annyi figyelmet Bél, mint Fraknóra és Kismartonra, egy-egy történeti adat, momentum
miatt azonban ezektıl a leírásoktól sem tagadható meg a forrásérték, gondolunk itt a Bethlen katonái
által megtámadott, s az Esterházy Miklós (ki más?) által sikeresen védett lakompaki erısségre. De
utalhatunk a Lakompakból kivezetı országút kis oszlopokkal jelzett stációinak említésére is,
amelyeknél a kivégzésre vezetett bőnösök mondtak el egy-egy imát utolsó útjukon (II. 118–121. old.),
hogy ugyanezekkel a halálraítéltekkel nem sokkal késıbb már Nyék/Neckenmarkt fıterén
találkozhassunk, mert „régi szokás szerint itt szokták végrehajtani a büntetést azokon, akiket
Lakenbach várában halálra ítéltek. Csodaszámba megy, ha az akasztófán nem lóg egy hulla: többnyire
ugyanis három, négy, vagy még több akasztott ember súlya terheli” (II. 139. old.). Így vezet bennünket
Bél Mátyás nemcsak társadalmi csoportok, birtokosok és birtokosok között, hanem a valóságos utakon
is a börtönöktıl az imastációkon keresztül az akasztófáig.

Még a szőkszavú jellemzések is beszédesek lehetnek, a nikicsi kastély építtetıjét, a néhai báró Meskó
Ádámot például Bél igencsak dicséri földesúri minıségében, mert birtokán nem ismerték a lustaságot,
elvárta ugyanis jobbágyaitól, hogy elıször az ı jószágát lássák el, s csak azután a magukét (II.
128–129. old); nem nehéz e mögött az aulikus nemes és királyi tisztviselı, nádori ítélımester
(egyébként a Rákóczi konfiskált javaiból is részesült család tagja) robotoltató majorkodását felfedezni. 

A rangban jóval a várak és kastély után következı mezıvárosok már csak pár mondatra jogosultak, a
rendi hierarchiát tükrözı szerkesztés azonban feltőnı s szinte érthetetlen aránytalanságot szenved
Csepreg leírásánál (II. 141–149. old.). A Nádasdyak egykori mezıvárosának ugyanis több helyet
szentel Bél, mint az összes többi oppidumnak együttvéve. A jelenséget talán az magyarázhatja, hogy a
szerzı evangélikus lelkész lévén, Csepregnél tárgyalja az elsı bibliafordítást, a protestáns Sylvester
János 1541-ben Sárvár-Újszigeten megjelent munkáját. A soproni szövegkiadás Bél szövegébe a
Csepreg címszónál beilleszt egy [hic], vagyis „itt” kiegészítést, jelezve, hogy Bél Mátyás azért tárgyalja
a Sylvester-féle Új Testamentumot Csepregnél, mert tévesen ide helyezi a Nádasdy-féle nyomdát, s
ezzel az elsı magyarországi magyar nyelvő nyomtatvány megjelenési helyét. Amennyiben Bél tévedett
(hiszen: Quandoque magnus dormitat Homerus), ezt talán az magyarázhatja, hogy a
Sylvester-kiadásban egyáltalán nem szerepel Sárvár neve, a Bél által is közölt ajánló „epistola” latin
dátuma: Neanesi, a könyv végén pedig ez áll: Uyßigetben. Bél Mátyás viszont a Habsburg-hercegeknek
szóló dedikációban az ajánlólevél dátumát is közli: Datum Neanesi, Anno salutis 1541. (II. 142. old),
ami azt is jelentheti, hogy Bél tudta, hogy Sylvester Újszigetben (Neanesus/Neusohl) írta és jelentette
meg mővét. Kérdés, hogy Újszigetrıl tudta-e, hogy Sárvárral azonos? Tóth Gergely kiegészítésének
alapját Bél széljegyzete képezi: „prima Noui Testamenti editio Hungarica, heic excusa = Az
Új-testamentum elsı magyar kiadása itt készült” (II. 140–141. old.). Amennyiben a fordító
kiegészítése helytálló, Csepreg mint egykori Nádasdy-birtok többszörösen is ürügyet szolgáltatott Bél
Mátyásnak, hogy a Sylvester-féle Újszövetségrıl, mint a protestáns teológia, hitújítás és
bibliatudomány egyik alapvetı kiadványáról megemlékezzen, illetve Sylvester János magyar nyelvő
versét és annak latin fordítását közzétehesse. Egyébként Bél maga is hivatkozik rá, hogy az ı korára a
régi Sylvester-fordítás 210példányai már elkallódtak, s ritkaságnak számítanak (a könyvtudomány
kutatása szerint a mőbıl csupán 25 példányt nyomtatott Sylvester!). Mivel Sárvár nem Sopron
vármegyében fekszik, csak ezzel a Bélnél egyáltalán nem ritka „kitérıvel” sikerülhetett a szerzı
bújtatott igehirdetése.

Sylvester híres, disztichonban írt ajánlását magyarul is közli, ez az egyetlen magyar szöveg a latin
mőben. Csepreg talán arra is csak ürügy, hogy Bél Mátyás a jezsuita Káldi Györgyöt kiigazíthassa,
amikor felhívja a figyelmet a 15. században a budaszentlırinci pálos kolostorban mőködött Báthori
László fordítására, melyrıl Káldi nem tudott, amikor Károli Gáspár bibliafordításának elsıségét
vitatta. Árulkodó a szlovák anyanyelvő, de magyarul is író és az antik hagyományt tudósi attitőddel
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mindenek fölé helyezı Bél autográf megjegyzése is, hiszen Sylvester magyar disztichonjával
kapcsolatban úgy véli, hogy „ezt a fajta magyar verselést”, vagyis az antik metrumot kellene tovább
mővelni a magyar költészetben, ahelyett, hogy a „versmértéket sutba dobva, a ritmusban leljük
kedvünket” (II. 147. old), ami azt is jelenti, hogy a 18. század elsı harmadában a mőköltészetben is
terjedni látta a népköltészetbıl merített magyaros, hangsúlyos verselést. Talán ezek azok a
momentumok, amik miatt Bél Mátyást újra és újra elı lehet, és elı kell venni, s ezek miatt meríthetünk
többet a Bél-corpusból, mintha száraz statisztikai-chorográfiai életmő lenne, azért lehet a pozsonyi
tudós, nyelvtıl és nemzetiségtıl függetlenül, Belius noster.

A mezıvárosokat a falvak követik, a rendezıelv azonban itt is a birtokjog, hiszen ezeket uradalmak
(ditio) szerint csoportosítja a mő, különbséget téve azonban a vár-uradalmak (pl. Ditio Lánseriensis;
Ditio Arcis Leuka); és különbözı (világi és egyházi) földesurak több faluból álló uradalma,
birtokegyüttese között (Ditiones Variorum). Az utóbbiak közé sorolja a Sárvári Felsıvidéknek
nevezett, 12 faluból álló konglomerátumot (II. 172–173. old.), pedig ez a Sárvárhoz, vagyis a Dunántúl
egyik legnevezetesebb (igaz, Vas megyében fekvı) várához tartozott uradalomból szakadt ki. A
sárvár-felsıvidéki uradalmat (illetve annak Alsó-Felsıvidék nevő részét), melyben a caput ditionis
funkcióját Bél Mátyás korában Hegykı/Heiligenstein mezıvároska látta el, egyébként Nádasdy
Ferenctıl kobozta el a fiskus, majd Draskovich Miklós kapta meg. Különben Bél Mátyás az
uradalmaknál a birtokost meg sem nevezi, csak a vár, illetve ditio nevét, jelezve, hogy az uradalom
önmagában is birtokjogi kategória és olyan entitás, amely mindenkori tulajdonosát is képviseli.

Végül a földesúri jószágok (bona) zárják Sopron vármegye birtokjog szerint felállított rangsorát,
ezeknél minden egyes falunak más birtokosa van. A falvak egymondatos jellemzése jószerivel csak a
fekvésükre, termıképességükre, illetve lakosaik nemzetiségére, a helység esetleges német nevére
szorítkozik. Még Nemeskér sem képez kivételt Bél rendszerében, pedig ez kuriális falu, vagyis
egytelkes nemesek lakják, ráadásul „artikuláris helye az ágostai vallás híveinek” (II. 173. old.). A
földesurak között is, mint említettük, kivételes hely illeti meg Sopront a ma részben Ausztriához tartozó
falvak szerencséjére, hiszen a Harkától Sopronbánfalváig terjedı 7 faluról jóval részletesebb leírást
kapunk, mint a többirıl, különösen adatgazdag Sopronbánfalva (Bél kéziratában: Wohndorf/Bondorff)
leírása (II. 178–185.), amelyhez Bél (vagy talán a kutatásokat végzett helyi megbízottja) a pálosok
évkönyveit is használta. Feltőnı, hogy a katolikus egy-ház máshol korrektül megemlített, de a részletes
leírásból kimaradt objektumait és intézményeit Bánfalva esetében milyen részletekbe menıen ismerteti.

211Hogy Bél vármegye-monográfiáját a korabeli kulturális és hivatali értelmiségnek mintegy statisztika
zsebkönyvként és „baedeckerként” szánta, mi sem bizonyítja jobban, hogy a kéziratot Sopron vármegye
itineráriuma, vagyis úthálózati vagy mérföld-táblázata zárja, amelyben közli a szomszédos vármegyébe
vezetı utak távolságai adatait is.

A soproni kiadású Bél-corpus III. kötete tulajdonképpen az I. kötet „ismétlése”, hiszen a szerkesztık a
vármegye-leírás I. szakaszát, a Sopron szabad királyi várost tárgyaló fejezetet adják ki újra, ezúttal
azonban egy javított szövegváltozatot közölnek (Fıszékesegyházi Könyvtár Batthyány-győjtemény
Hist. I. zz), amely, ahogy Tóth Gergely bevezetı tanulmányában olvassuk, a soproni evangélikus
líceum rektora, Hajnóczy Dániel és Bél Mátyás kiegészítéseit is tartalmazza. A „javított kiadás”
közlése nehéz, de nem megoldhatatlan feladat elé állította a kötet szerkesztıit, illetve fordítóját, Tóth
Gergelyt és Kincses Katalin Máriát, hiszen szövegközlésükben a tipográfia eszközeit használva,
megjelölik a korábbi kézirat és a kiegészített változat közötti különbséget. Ezzel a modern szövegkiadás
tudománya, a textológia elveit követik, hiszen a lehetı legtöbbet mondják el a szövegekrıl. Így ez a
szövegváltozat önálló, és a korábbinál jóval bıvebb, Bél Mátyás azonban egy újabb, javított
vármegyeleírás részének szánta, hiszen a struktúrán nem változtatott, így Sopron ugyancsak a
Különleges rész I. tag I. szakaszát képezi. A III. kötet címlapján azonban valamiképpen utalni kellett
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volna rá, hogy ezzel nem folytatódik, hanem jószerével újrakezdıdik Sopron vármegye leírása, hiszen
az, aki mindenféle elızetes ismeret nélkül kézbe veszi a sorozatot, azt hihetné, hogy valóban a
vármegye leírása folytatódik.

A szerkesztık azzal is igyekeztek az 1742 utánra datált változatot a korábbitól megkülönböztetni, hogy
a III. kötetben szakítottak az elızı tipográfiával, s jóval nagyobb betőket választottak, s ez némi
zavart, de legalábbis idegenség érzetét keltheti abban, aki valódi sorozatként kezeli a három kötetet. Ezt
feltehetıen az is indokolta, hogy a két szöveghagyományt különféle tipográfiával szedték, s apróbb
betővel kevéssé tőnt volna ki az eltérés, ezzel azonban sokat rontottak a textúrán. A szövegkép ugyanis
túlzottan sokféle betőt tartalmaz, halványt, erısebbet, kurzívat, félkövért, sıt a nevek kiskapitális
szedéséhez is ragaszkodtak. Ennyiféle betőt már nem lehet ízléses és a szemnek kellemes textúrává
formálni, ráadásul a kötet betőtípusa kevéssé alkalmas a kurzív formához, ezért csak azt mondhatjuk,
kevesebb több lett volna. 

Az újabb Sopron-leírás tartalmi jellemzıi, szemben a formai kuszasággal, kiválóak. Igaz ez Bél Mátyás
és soproni tudóstársa, Hajnóczy Dániel kiegészítésére egyaránt, hiszen hihetetlenül gazdag forrásértékő

mővé duzzasztották az eredetileg is bıséggel buzgó szöveget; és igaz a fordítói és szerkesztıi munkára
is. Sopron történetét, de talán a magyar várostörténetet sem lehet ezután anélkül mővelni, hogy valaki a
soproni Bél-kiadás III. kötetében elmélyedne. Bárhol ütjük fel a mővet, a 18. század eleji város
mili ıjébe toppanunk, de a város históriájára vonatkozóan is rengeteg adatot vonultat fel. Bél és soproni
„adatközlıje” figyelme a városi élet és topográfia területén szinte mindenre kiterjed, leírásukban
különösen plasztikusan jelenik meg az épített környezet, az építészet- és mővészettörténet kutatóinak
valóságos kincsesbánya lehet a Sopron-leírás. Az épületeken külsı és belsı díszein megjelenı feliratok
sem kerülték el figyelmüket, rengeteg epigráfiai emléket közölnek munkájukban.

Bél a város újkori történetébıl leginkább a rendi felkelések alatti ostromokat jegyezte fel többször
novellisztikus formában, igazolva, hogy a történeteket a soproniak 212elbeszélése alapján szerkesztette.
Az újabb Sopron-kéziratban Bél talán legfontosabb kútfıje Lackner Kristóf 17. századi polgármester
és tudós literátor kéziratos önéletrajza, amely, az utókor szerencséjére, szintén fennmaradt a Bél
Mátyás esztergomi kéziratos hagyatékában (Hist. VII. a. V.). Bél Mátyás több passzust szó szerint is
átvesz Lackner önéletírásából, sıt külön fejezetben méltatja érdemeit, fıként mőveltségét, nyelvtudását
(XXII. §). Tóth Gergely kísérı tanulmányában külön fejezetet szentel Lackner Vitájának, s ezzel a 17.
századi várostörténet egy másik fontos forrására is ráirányítja a kutatás figyelmét, ezt eddig ugyanis
szinte tudomásul sem vették Sopron és Lackner Kristóf gazdag életmővének kutatói. Tóth Gergely ezt a
rendkívül értékes kéziratot is kiadni ígéri, ráadásul szintén bilingvis formában, hasonlóan a
Bél-szöveghez. 

Bél Mátyás Sopron vármegyeleírása nemcsak a pozsonyi tudós mőve, hanem a kiadóké is, elsısorban a
latin szöveg gondos gondozása és fordítása okán, másodsorban, de talán még fontosabb szempontból a
tárgyi jegyzetek és a kísérı tanulmány miatt. A latin szöveg átírása már magában is bravúros
teljesítmény, amelyet szinte hiba nélkül teljesített Tóth Gergely, ezt koronázta meg fordításával, amely
a II–III. kötet esetében talán még az I. kötetnél is jobban sikerült. Az, hogy a fordító, Tóth Gergely
egyedül maradt, s így merült el a Bél-szöveg rejtelmeiben és kincseket rejtı gazdagságában, elınyére
vált a magyar szövegnek, amely önállóan is hordozza Bél Mátyás tudományos igényességét és tudósi
éthoszát.

A fordítás csak néha bicsaklik meg, „az emberi test” persze nem „tagjaira bomlik”, hanem éppen ezek a
tagok alkotják, teszik teljessé (membris… humanum corpus absoluitur) (II. 24–25. old.), a fornaces
szót szerencsésebb kályháknak, mint kemencéknek fordítani a mai olvasó számára, fıleg ha
állatalakúak és az Esterházy-várkastély palotáit főtik (II. 60–63. old.). Igaz, hogy a prior valóban a
„prédikálórend elöljárója”, vagyis vezetıje, de ha már valaki lefordítja, a prior ugyanis a magyar
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szókincs része, akkor a perjelt ajánljuk (II. 102–103. old.). Ajánlott minden kifejezést magyarítani,
hiszen Bél Mátyás szövegeiben semmi sincs véletlenül, sokszor patikamérlegen méri ki a szavakat. Így
amikor Sopron vármegye birtokjogi jellegzetességérıl, jelesül a váruradalmak nagy számáról értekezik,
a „pridem in plures dominationes abiit, arcibus fere admensas”  (II. 148. old.) tagmondatban
hangsúlyos (a fordításból hiányzó) „pridem” szó, vagyis a királyok már régen, a kezdetektıl
váruradalmakat hoztak létre Ausztria határán. Ez a szó egyébként alludál a következı mondat „prisci
reges”, régi királyok kifejezésre. Stilisztikai kifogás, mégis megjegyezzük, hogy az „ea parte, qua regio
in montem adleuatur” szinte költıi képet kár így fordatani: „azon a részen, ahol a hegy magasodik” (II.
22–23. old.), hiszen a latin szövegben maga a táj emelkedik heggyé, vagyis a síkság és a hegy
találkozásáról van szó. 

A stilisztikai lapszusnál azonban súlyosabb, hogy a fraknói vár második kapuja feliratának dátuma:
ANNO PARTUS VIRGINIS 1635 nem a Szőz születésének (II. 80–81), hanem szülésének évét, vagyis a
magzata, Krisztus világrahozatala utáni 1635. évet jelenti, azaz magát a keresztény idıszámítást; egy
anyának jóval szülése elıtt kell születnie, ez alól még Szőz Mária sem kivétel.

A pontatlan vagy téves fordítás máshol is túlmutat a latin szöveg elégtelen megértésén. Az említett
Sylvester-disztichon esetében Bél Mátyás közli a magyar idımértékes vers latin fordítását is egy
Matthias Marth nevő férfitól, akit Bél így azonosít: „amicorum, dum viueret, decus, MATHIAS
MARTH O.E.P.”. A magyar fordításban 213Marth mint „[Sylvester] életében legkedvesebb barátja…
pálos szerzetes” szerepel (II. 146–1147. old.). Feltőnhetett volna, hogy egy protestáns prédikátornak és
bibliafordítónak miért éppen egy pálos atya a legjobb barátja a 16. század közepén! A „Próféták által
szólt…” kezdető magyar disztichont fordító tudós literátor ugyanis nem a 16. századi Sylvester János,
hanem a 18. század elején élt Bél Mátyás, vagyis a szerzı „barátainak dísze” volt. Ezért maradhatott ki
ez a fontos irodalmi közlés a tárgyi jegyzetekbıl is, hiszen a 16. században feltehetıen nem élt ilyen
nevő pálos remete Magyarországon. A pozsonyi születéső Marth János Mátyás (1691–1734) egyébként
1719-ben éppen a pozsonyi gyülekezet lelkészének megválasztott Bél Mátyást követte a pozsonyi
evangélikus líceum rektori székében, s 1721-ben ı a társszerkesztıje Magyarország elsı folyamatosan
megjelenı újságjának, a Nova Posoniensia-nak (Fehér Katalin: Iskolai újságolvasás Magyarországon a
18. században. Magyar Könyv-szemle 120. [2004]/2.). Marth János Mátyás késıbb szintén a pozsonyi
evangélikusok lelkésze lett, s személye felveti a latin szöveg O.E.P. (a kiadó által Ordo Eremitarum
Patrum-nak értelmezett) rövidítésének helyes olvasatát is, de ezt a kézirat hiányában lehetetlen
eldönteni. Az említett szöveghely egyben Bél kéziratának terminus post quemjét is megadja, hiszen az
1734-ben elhunyt Marthról mint néhai barátjáról emlékezik meg. Még az igen gondos III. kötetben is
fel-felbukkan egy-egy jelentéktelen pontatlanság, a Fabrorum Platea ugyanis nem általában a
kézmővesek utcája volt, hanem a kovácsoké, a faber ugyanis kovácsot is jelent, de az utca német neve
is eligazíthatta volna a fordítót: Schmid-Gasse (III. 174–175. old.).

A szövegkritikai megjegyzéseket, igen elegáns, s a kiadás nívójához, illetve Bél eredeti elgondolásához
ill ı módon latinul közli a szöveg gondozója, hiszen a mő keletkezésekor ez volt lingua franca a
közép-európai régióban, de a mai tudományosság is ekként használhatja. Bél saját jegyzetei
természetesen a szöveg lábjegyzeteiként jelennek meg, s a fordítás ezeket is tartalmazza. A tárgyi
jegyzetapparátus Kincses Katalin Mária munkája, aki a szokatlanul bı és alapos jegyzetekkel a
szövegen túl is kézikönyvvé avatja a soproni Bél-kiadást. A történeti és helytörténeti irodalomra való
hivatkozás alapján nemcsak a vármegye birtok-, gazdaság- és társadalomtörténetét kutatók
tájékozódhatnak, hanem az egyes helységek mikrotörténetét vizsgáló történészek és „mőkedvelı”
historikusok is. A kutatást nem kevéssé segíti az apparátus személynév-mutatója is, amely a történelmi
neveket magyarázattal közli, így önmagában is használható a Sopron vármegye históriája iránt
érdeklıdık, reméljük, népes táborának.
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A II–III. kötet tanulmányainak, apparátusának német fordítása, melyet Tuza Csilla végzett el, a
2001-ben megjelent I. kötethez hasonlóan a német nyelvő, illetve ezen a nyelven értı kutatóknak is
hozzáférhetıvé teszi a soproni tudományos mőhely óriási vállalkozását. Nem szabad elfeledkeznünk
róla, hogy a Fraknó és Kismarton ma az ausztriai Burgenland tartományban fekszik, így az osztrák
történetírás, illetve a Heimatkunde mővelıi is fontos forráshoz és tudományos feldolgozáshoz jutottak a
háromkötetes kiadvánnyal. A soproni Bél-kiadás nemcsak a vármegyeleírás példaszerő, a kéziratos
hagyomány több változatát is közlı, így a textológia tárgykörébe tartozó munka, hanem egy hazai
tudományos mőhely nemzetközi prezentációja is. Bél Mátyás is szívesen forgatná a háromnyelvő,
valódi közép-európai publikációt, hiszen nehéz eldönteni, hogy a három közül melyik nyelven értett
vagy gondolkodott inkább (talán egy negyediken, szlovákul?). 

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / SOPRONI KÖNYVESPOLC /  Tóth Imre: Források Pécs
történetéb ıl 1-2. Pécs, 2006.

214Tóth Imre : Források Pécs történetéb ıl 1-2.
Pécs, 2006.

Fischer Béla visszaemlékezései. Közreadja: Visy Zoltán. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2006.
(Források Pécs történetébıl 1.)

Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével. Fordította és szerkesztette: Hornyák Árpád.
Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2006. (Források Pécs történetébıl 2.)

Sopronhoz hasonlóan Pécsett is javában zajlanak a városmonográfia kiadásának elıkészületei. A Pécs
Története Nagymonográfia kutatási program keretében eddig 18 kötet jelent meg a Tanulmányok Pécs
Történetébıl címő szériában. A sorozatban kiadott két monografikus feldolgozás témái mellett a város
és környéke történetének egyes részterületérıl, korszakáról, illetve a várostörténet rekonstruálásának
kutatásmetodikai kérdéseirıl olvashattak az érdeklıdık. 2006-tól Források Pécs történetébıl
sorozatcím alatt új kiadványok láttak és látnak napvilágot. Ezekben olyan – közgyőjteményekben és
magántulajdonban rejtızködı –, forrásértékő dokumentumokat publikálnak a szerkesztık, melyek új
szempontok, eddig ismeretlen adalékok feltárásával, elsısorban egy-egy történeti korszak, kérdés, vagy
probléma személyes összefüggéseirıl lebbentik fel a fátylat. A 2006-ban megjelent elsı két kötet, a
bennük közölt interpretációkkal nagymértékben hozzájárul a késıbbi szintézisalkotáshoz. Az elsı
kiadvány Fischer Béla, Baranya megye alispánjának emlékiratait tartalmazza, a második Pécs-Baranya
1918 utáni szerb megszállásának leírását közli. (A megszállás mozzanata egyszersmind az alispáni
visszaemlékezés meghatározó élményanyaga is.) A történeti-kontextuális (lásd pl. Sopron és a
nyugat-magyarországi kérdés 1918 utáni alakulását, a magyar felkelıharcok és az osztrák megszállás
összefüggéseit) és feldolgozás-módszertani analógiák okán mindkét forrásközlés megfontolandó
tanulságokat rejt Sopron történetkutatása és a soproni városmonográfia megalkotása, szerkesztése
szempontjából.

Fischer Béla baranyai alispán (akinek családja Bajorországból települt Magyarországra, és itt
kimutatható elsı ıse, Fischer Vilmos mészáros 1639. április 11-én tett polgáresküt Sopronban) élete
végén vetette papírra visszaemlékezéseit, amelybıl – a munka közben bekövetkezett halála miatt –
sajnálatosan hiányoznak a politikai pályafutását összegzı fejezetek. Csonkán maradt memoárja így is
érzékletes képet fest Pécs és Baranya társadalmi és közéleti viszonyairól, megközelítıen az elızı
századforduló idıszakától. A könyv (amely a Fischeréhez hasonló forrásértékő memoárt ránk hagyó, és
a Soproni Szemle elızı, 2007. évi 1. számában bemutatott Östör Józsefre vonatkozó utalást is
tartalmaz) a történészi „madártávlathoz” képest intim közelségbıl tárja elénk a Sopronhoz sok


