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Sopron, Berzsenyi Dániel Ev. Líceum, 2007.

Örömmel és érdeklıdéssel vettük kézbe Németh Sámuel evangélikus lelkész, középiskolai tanár, sok
évtizedes kutatómunkája eredményeit összegzı könyvét, amely nem csupán nevelés- és iskolatörténeti,
hanem egyháztörténeti szempontból is jelentıs mő. Sajnálatos, hogy a lelkes és hiánypótló
kutatómunkán alapuló mő csak szerzıje halála után három évtizeddel jelenhetett meg nyomtatásban. A
szerzı, feltárva a téma tágabb társadalom-, mővelıdés- és egyháztörténeti dimenzióit, sokoldalú képet
rajzol a 17. és 18. századi Magyarország, benne Sopron város evangélikus iskolaügyérıl. Hazai
neveléstörténetírásunk sokat foglalkozott az evangélikus egyház keretében folyó nevelés és oktatás
történetével, ugyanakkor a líceumok történetére vonatkozó irodalom, különösen a 17. és 18. század
vonatkozásában meglehetısen hézagos. Éppen ezért értékes és nagy jelentıségő a szerzı munkája, aki
tudomásunk szerint elsıként dolgozta fel a soproni evangélikus líceum történetét a jelzett idıszakban,
tiszteletre méltó alapossággal, mindaddig ismeretlen elsıdleges források alapján. 

A könyv több mint 300 oldalas fıszövege hat, egymáshoz szervesen, logikusan kapcsolódó fejezetbıl
áll. A líceum fenntartásával, felügyeletével foglakozó elsı fejezet összefoglalja a korszak
tanügyigazgatásának jellemzıit, kitér az állam és egyház viszonyának elemzésére a tanügy
irányításában. Érdekes képet kapunk az iskolafenntartó és iskolafelügyelı konvent tevékenységérıl, az
egyetemes egyházi szervezethez és az egyházkerülethez főzıdı viszonyáról. A második fejezet
bemutatja a korszak kiemelkedı rektorait. Az életrajzi adatokon túl ismerteti a rektorok pedagógiai és
igazgatási munkásságának legjelentısebb állomásait, sokrétő tanügyi tevékenységüket. A harmadik
fejezet részletesen szól a líceumban oktatott tantárgyakról, különös tekintettel a tantervi kérdéskörre,
míg a következı fejezet az iskola belsı életét mutatja be, igen olvasmányos formában. A szerzı
részletesen elemzi és értékeli az intézményben folyó vallásos nevelést. Fontos és figyelemre méltó
fejezete a könyvnek a tanulókról, azok fegyelmi ügyeirıl, a diákjóléti intézményekrıl és a soproni
diákok külföldi ösztöndíjairól szóló rész. A hatodik fejezet a líceumban tanító tanárokat mutatja be. A
sokszempontú elemzésbıl kiderül: a jól képzett tanárok tevékenysége nyomán az iskolai munka a
vizsgált korszakban egyre szakszerőbbé és színvonalasabbá vált.

Külön értékként ki kell emelnünk dr. Patyi Gábor neveléstörténész utószavát, amelyben Németh Sámuel
életrajzát és a jeles iskolatörténeti munka megszületésének 421körülményeit tárja az olvasó elé.317(317)
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forrás- és irodalomjegyzéke is további kutatásokra ösztönözheti az olvasót.

Németh Sámuel az adatok összegyőjtése, rendszerezése, árnyalt és tárgyilagos elemzése révén jelentıs
eredményekkel gazdagította az evangélikus iskoláztatás fejlıdésérıl szóló eddigi ismereteinket. A
történeti anyag feltárásában és interpretálásában új szempontok, megközelítések is megjelennek a
könyvben – manapság akár mikrotörténetinek is nevezhetnénk a megközelítést, az adatok aprólékos
feltárását. A szerzı felhasználta a vizsgált korszakra vonatkozó neveléstörténeti, jogi, egyházjogi,
tanügyigazgatási, politika-, jog- és társadalomtörténeti, továbbá egyháztörténeti szakirodalmat. A
kutatómunka kiterjedt tankönyv- és tantervtörténeti, módszertan- és pedagógiatörténeti jelenségek és
összefüggések feltárására is. A bemutatott évszázad pedagógiai eredményeibıl sok tanulság vonható le
a mai neveléstudomány képviselıi, kutatói számára is.

A Líceum négy és fél százados jubileumára megjelent könyv tisztelgés Németh Sámuel pedagógiai
munkássága, hiánypótló kutatómunkája elıtt. Hálás köszönettel és elismeréssel tartozunk a
megjelentetése fölött bábáskodó, a pedagógiatörténet ügye iránt elkötelezett soproni kollégáknak:
Kovács Zsókának és Patyi Gábornak.
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Sopron, Soproni Levéltár, 2005.
(Sopron Város Történeti Forrásai,

A sorozat 2. kötet) 434 p.

A mai ország területén Gyır–Moson–Sopron Megye Soproni Levéltára a második legnagyobb
középkori forrásanyaggal rendelkezı állami levéltár, méltán kíséri tehát figyelemmel évtizedek óta
nemcsak a hazai, hanem a németajkú nemzetközi történészszakma is az intézményben ırzött
iratanyagot közkinccsé tévı kiadványok sorsát. Az 1990-es évek elején újból megindult, középkori és
korai újkori városi könyveket és iratokat megjelentetı forráskiadási tevékenység mind terveiben, mind
szakmai megalapozottságában Házi Jenı példaértékő forráskiadói munkásságához mérhetı. 

Ennek tükrében különösen örvendetes, hogy több éves elımunkálatok nyomán 2005-ben napvilágot
látott a Sopron Város Történeti Forrásai c. sorozat újabb kötete, a Gerichtsbuch / Bírósági könyv. A
soproni polgárközség jogi életérıl német, és kis részben latin nyelvő bejegyzések formájában az
1420-as évektıl az 1530-as évekig tudósító igazgatási városkönyv egyszerre nyújt izgalmas betekintést
a késıközépkor 422hétköznapjaiba, és számos ponton gazdagítja a városi bíróság mőködési
gyakorlatáról alkotott eddigi ismereteket.

Sopronban az írásbeliség fokozatosan került a polgárság választott testületének ellenırzése alá, hiszen a
14. század közepéig a johannita rendház mint hiteleshely mőködözz közre a város írásbeli ügyvitelében.
Az 1347-ben megszőnt hiteleshely szerepét az írásbeliségben 1354-ben az iskolamester vette át, aki
egyúttal a városi jegyzı teendıit is ellátta. 1366-tól azonban a városnak már saját fizetett, sokszor
adómentességet élvezı jegyzıje volt, és az iskolamester csak az oktatást és a kántori feladatokat látta
el. Az 1390-es évek elejétıl kezdték el vezetni az elsı két ún. városkönyvet, amelyek bejegyzéseit a
jegyzı a tanács ellenırzése mellett írta, hitelükért az utóbbi felelt. A város iratait ekkor még
valószínőleg a város plébániatemplomának tornyában illetve sekrestyéjében, vagy az évente választott


