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összefoglalását adják a bejegyzéseknek.

A Házi összeállította mutató szétbontva, név- és tárgymutató formájában került kiadásra. A személyek
esetében a szöveggondozó az átiratban szereplı, magyarul megadott vezetékneveket ugyan meghagyta,
ám kiegészítette a német, illetve a latin eredetiekkel. A mutató az utóbbiakat a forrásban szereplı
formában tartalmazza a zöngés-zöngétlen hangzópárok figyelembevételével, míg az utónevek
egyszerősített alakban szerepelnek. A tárgyszavak esetében a németajkú felhasználó munkáját a magyar
nyelvő mutatót követı, különálló szójegyzék segíti. A felhasználás szempontjából igen hasznos, hogy az
utónév-alakok táblázatán kívül a ma már nem használatos korai újfelnémet szavakat egy glosszárium
teszi érthetıvé, míg az egyes cikkelyek bejegyzési éveit tartalmazó külön táblázat segíti a forrás idıbeni
szerkesztésének megértését.

A következetesen kétnyelvő kiadvány szövegtörzséhez kapcsolódóan a sorozatszerkesztıi elıszón kívül
illendı módon közlésre került Házi Jenı 1970-es elıszava is, míg a kiadványt, amely Házi és Mollay
több ponton ellentétes szövegkiadási gyakorlatát ötvözi, Németh János tollából egy alapos és részletes
forrásközlési bevezetı teszi még használhatóbbá. A fentiek alapján nyilvánvalóan igen sokrétő elemzési
lehetıségekre alkalmat adó forrásanyag felhasználhatóságát két alapos munkáról tanúskodó, elmélyült
tanulmány segíti elı. Míg Blazovich László nemzetközi és magyar kitekintéső írásában a Gerichtsbuch
jogtörténeti elemzésébe kívánt betekintést nyújtani, addig Németh János a városi könyv nyelvészeti
vizsgálata bemutatásának szentelt átfogó, tudós tanulmányt. 
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Sopron, Soproni Levéltár, 2006.
(Sopron Város Történeti Forrásai,

A sorozat 3. kötet) 291 p.

Nagy szerencséje van annak a magyar városnak, amelynek történeti forrásait a sors olyan épségben
megırizte, mint Sopronét. A város és történészei mindig is tudatában voltak ennek a kincsnek, amit az
is bizonyít, hogy szorgos forráskiadói tevékenységgel a helyi és országos nagyközönség elé tárják
azokat. Ezt a munkát Házi Jenı és Mollay Károly nevei fémjelezték a közelmúltig. A jelen ismertetés a
legfrissebb Soproni forráskiadványt, a Feljegyzési könyv 2006-ban megjelent kötetét kívánja
bemutatni.318(318) Az 1997 áprilisában elhunyt Mollay Károly halála után a soproni Gedenkbuch általa
megkezdett kiadását Goda Károly fejezte be. A kötet gondozását felvállaló Turbuly Éva, valamint a
sorozatszerkesztı Szende Katalin elıszavából kiderül, hogy az átírási és a regesztázási munkával
Mollay Károly kétharmad részben elkészült, és a mutatózás felét is elvégezte.

Néhány szóval ki kell térni a kötet magyar címére. A német Gedenkbuch (lat.: liber memorialis)
„Feljegyzési könyv”-ként való fordítása helyesebben adja vissza a kötet tartalmát, mintha a szószerinti
fordítást (emlékkönyv) választották volna a kötet kiadói. Az egyébként nem egyszerő probléma
megértéséhez segít, ha az Udvari Kamara szintén Gedenkbuchnak nevezett iratsorozatát vetjük össze a
soproni városi kancellárián készített Gedenkbuchhal. Az elıbbiek esetében olyan, az Udvari Kamarától
más igazgatási szervek részére küldött, kötetbe foglalt szószerinti pontos iratmásolatokról van szó,
amelyekhez a másoláskor fejregesztákat készítettek, illetve a másolatok bekötése után hely- illetve
névmutatókat készítettek. A soproni Gedenkbuch azonban többnyire nem a teljes iratmásolatokat,
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hanem inkább tartalmi összefoglalókat, feljegyzés-típusú forrásokat tartalmaz. A címükön túl azonban
mindkét iratsorozat hasonlít valamiben: a benne foglalt források rendkívül sokfélék, tükrözik azon
feladatok sokszínőségét, amelyek az Udvari Kamarán vagy a városi kancellárián a korban elıfordultak.

A kötet elıszavában (A Feljegyzési könyv szerepe Sopron város igazgatásának történetében) Goda
Károly elsısorban Sopron igazgatásának kérdésével, a városi hivatalos írásbeliség történetével, a
Gedenkbuch kialakulásának ismertetésével és a könyvet vezetı jegyzık életútjával, a hasonló típusú
forrásokkal, végül a Gedenkbuchban rögzített ügyletek rövid tartalmi bemutatásával foglalkozik. Az itt
írtakat némileg megismételve a könyv ismertetıjének hangsúlyoznia kell, hogy a kötet bejegyzései a
legváltozatosabb tárgyúak, a városi élet szinte minden területét felölelik. Elıfordulnak 425itt a hivatali
mőködéssel, magánjogi esetekkel, a város illetve a polgárok gazdálkodásával, a polgárfelvételekkel, a
tanácsi határozatokkal és egyházi kérdésekkel foglalkozó források egyaránt. 

A bevezetı szövegében említett témákon túl recenzensként a saját kutatási területem szempontjából
érdekes hadtörténeti forrásokra hívom fel a figyelmet, amelyek közül a város három fegyvermesterének
említése okozott meglepetést számomra. Nem gondoltam volna ugyanis, hogy a városi iratok között
bukkanhatok ilyen típusú hadtörténeti forrásokra. Az elsı fegyvermester említése 1527-bıl már azt
mutatja, hogy a Mohács utáni Magyarországon a közvetlen török veszélyeztetéstıl viszonylag távol a
városi vezetık gondoskodtak a kor hadászatában kiemelkedıen fontos szakember Sopronba
telepítésérıl. Az elsı feljegyzés (350. sz.) arról tudósít bennünket, hogy Castullus fegyvermesternek a
város tulajdonát képezı fák felhasználásáért évente egy mázsa lıport kellett a városnak adnia.
Különösen érdekes az 1536 decemberében született fegyvermesteri felfogadási szerzıdés, mert
tudomásom szerint más magyar városok, várak esetében nem maradt fenn ilyen korai hasonló jellegő
megállapodás. A tisztség neve a 426. fejregesztában „puskamester”-ként van fordítva, de valójában,
amint az a 433. regesztában is szerepel, fegyvermester a helyes fordítás. (A fegyvermester fordítás
helyett ugyanakkor a „tőzmester” is elfogadható.) Itt kell megjegyezni, hogy a kiadásból az átírás
folyamán kimaradt egy sor. A mondat helyesen a következıképpen szerepel a forrásban: „…des pulluer
vnd annderer notturfft [warten vnd aller ding sein vleissig acht vnd aufsehen auff] den zeug haben
soll…”. Késıbb a „fuenemen”-nek olvasott szó valójában frommen, a „schiemen” valójában
schiermen, a „plich” valójában plichtig illetve a „vorseen”-nek átírt szó valójában vorsteen. Ezen kívül
még 13 apróbb olvasati hiba van az átírásban.) A harmadik fegyvermesteri Bestellung arra is jó példa,
hogy ekkor még igencsak változatos képzettséggel rendelkeztek a mesterségszerően hadszerekkel
foglalkozó szakemberek. Az 1539 februárjában kiadott felfogadási szerzıdés, amelyben „Torttnang-i
Leonard Balázs” lakatost fegyvermesterré nevezte ki a város, egyúttal a teljes jogú polgárok közé is
felvette Leonardot.

A kötet elıszavában Goda Károly utal arra, hogy a Feljegyzési könyv illetve a többi már megjelent
illetve kiadás elıtt álló városi könyv tartalma között sok átfedés van. A recenzens ezen átfedéseket az
Erstes Grundbuch illetve a Gedenkbuch között meg tudja erısíteni, megjegyzi ugyanakkor, hogy még a
tárgymutató segítségével sem talált átfedést a Gerichtsbuch és a Gedenkbuch bejegyzései között. Ez
azért lehet a városi írásbeliség szempontjából tanúságos, mert példa arra, hogy a Gerichtsbuch helyett
néha a Gedenkbuchot használták. Erre utal például a Gedenkbuch 268. számú bejegyzése a Kötseer
Borbála megerıszakolása kapcsán hozott ítéletrıl, amely bár idıkörében a Gerichtsbuchba is illene, ott
mégsem lelhetı fel. (Megjegyzendı ugyanakkor, hogy a Feljegyzési könyv meglehetısen kevés ítéletet
illetve bírósági tárgyalási bejegyzést tartalmaz.)

A forráskiadás hasznos része, hogy a szövegekben szereplı datálásokat a kiadásban feloldották. Ez a
közlık számára komoly munkát jelentett, de a felhasználók számára rendkívül hasznos. (Érdekes
forrásközlési probléma, hogy ezeket a datálásokat egy 426esetleges digitális adatbázisban hogyan
lehetne megjeleníteni: egy sor olyan forrás szerepel ugyanis, amelyben több datálás is elıfordul.)
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A forráskiadás rendkívül hálátlan feladatánál talán csak annak van kellemetlenebb helyzete, akinek egy
ilyen forráskiadást kell ismertetnie. Meg kell ugyanis említenie azokat a hiányosságokat is, amelyek a
kötetben jelen vannak. Jelen sorok szerzıje ezt annak reményben teszi, hogy a kötet használói ezekrıl
értesülve nagyobb haszonnal forgatják a könyvet, illetve egy esetleges késıbbi, digitális formában
megjelenı kiadáskor a hibákat ki lehet javítani.

Az elsı megjegyzésem a kötet „fejregesztáival” kapcsolatos. Ezeket a recenzens a legtöbb esetben
inkább a bejegyzések címének tudja elfogadni, amelyeket inkább a kötet tartalomjegyzékében kellett
volna szerepeltetni, ezzel is segítve a kötet áttekinthetıségét. (Az utóbbi idıben kiadott soproni városi
könyvek ezen a területen is más gyakorlatot követtek: Mollay Károly a Grundbuch esetében teljesen
indokolt módon egyáltalán nem írt fejregesztákat, Házi Jenı és Németh János a Gerichtsbuch esetében
– ismét csak indokolt módon – bıvebb fejregesztákat közölt.) A Gedenkbuch 32. bejegyzése felett
például az azonos tartalmú német nyelvő fejregeszta mellett magyarul a „Magdolna, Herb Kristóf
polgármester özvegye, korábbi tartozásokról számol el a tanáccsal” fejregeszta szerepel. Az eredetileg
két oldalas, a kiadásban is mintegy másfél oldalra terjedı szövegben szó esik a városi ispotályáról, a
halastóról illetve ezek kapcsán keletkezett adósságokról és terhekrıl. Ehhez képest e rövid regeszta
bizony rendkívül keveset árul el.

A következı megjegyzésem, hogy a fejregesztákban a német nevek írásakor a modernizált német
helyesírást találjuk (424. reg.: Allex messrer = Alex Messrer; thomas mullner = Thomas Müllner), a
magyar neveknél ugyanakkor részben a szövegbıl kiemelt formát vették át, de a keresztneveket
„magyarosították” (Pl. 425. reg.: Clement värkhas / Clement färkhas = Farkusch Kelemen). Ezekben az
esetekben vagy egyik, vagy másik megoldás következetes alkalmazása szerencsésebb lett volna. (A 26.
regesztában ugyanakkor „alfewldi welind” a fejregesztában Alföldi Bálint.) 

A kötet hely- és személynévmutatója a már korábban megjelent kötetek rendszerét követi, vagyis
helynevek alatt szerepelnek különféle tárgyi felosztások, illetve ezek alatt a személynevek: Pinter Stefan
nevét Ödenburg / Bürger und Mitwohner alatt találhatjuk meg. (A mutatót a német elnevezések
betőrendje szerint alakították ki, ami véleményem szerint szerencsésebb, mint a Gerichtsbuchban
alkalmazott módszer, mivel aki a forrásszövegeket olvassa, az a mutatóban így könnyebben bukkan a
további utalásokra.) Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy ez a rendszer sokszor félreértésre adhat okot,
mert kétséges illetve idıben változhat egy személy kategóriába sorolása, ugyanakkor nemcsak a
mutatózás munkáját, hanem a keresést is igencsak bonyolulttá teszi. (Ha nem tudjuk, hogy egy személy
mely település, mely kategóriájába tartozik, akkor a teljes mutatót át kell néznünk.)

A közlést illetıen talán szerencsésebb lett volna, ha nem a bejegyzések sorrendje, hanem a szoros
idırend szerint kerültek volna közlésre a szövegek. Ha a kötet eredeti formájához való ragaszkodás
miatt mégis az eredeti sorrendiség megtartása volt a szempont, akkor erre a bevezetıben utalni kellett
volna és olyan idırendi mutatót 427kellett volna készíteni, mint amely a Gerichtsbuch-hoz319(319)

készült. Elıfordul ugyanis, hogy egy 1495-ös közlés után egy 1484-es (28. reg.) vagy 1494-es
bejegyzés után egy 1485-ös (41. reg.), vagy az 1514-ben keletkezett feljegyzések közé két 1490-es
ékelıdik (251. és 252. sorszám). De mindez fordítva is elıfordul: két 1496-os bejegyzés közé egy
1502-es, 1503 körül keletkezett regeszták közé egy 1525-ös került. (Az 1484-es feljegyzés egyébként a
kötet alcímében megadott idıhatárt is módosítja.) Sajnos a kötet bevezetıjében erre nem találunk
magyarázatot, így csak találgatni lehet, hogy talán a kötet kötésekor keveredtek össze a lapok. Ezt a
feltételezést erısíti, az 1484-es és a két 1496-os bejegyzés, amely külön lapon szerepel, gyengíti
azonban, hogy az 1485-ös amely tartalmilag összetartozik a következı, 1493-as regesztával, de –
amennyiben jól értelmezem az oldalszámokat –, nem tartozik a lap másik oldalán (?) található 43-45.
regesztákhoz. (A kötet regesztáinak helymegadásakor a kiadók azt a megoldást választották, hogy a
„forrás egy-egy lapjának végét két szögletes zárójel között” jelölték. Áttekinthetıbb lett volna azonban,
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ha a pontos oldalszámot a regeszták sorszáma után tüntetik fel, minden esetben a paginát (vagy
rectoverso oldalt) jelölve. Az üres oldalszámok ekkor is kiderültek volna és talán az elıbb említett
idırendi eltérések az eredeti kötetet nem látó használó számára is egyértelmőek lettek volna.)

A kötet nyelvész használói számára a recenzens figyelmeztetésül annyit mondhat, hogy sajnos a
próbaként kiválasztott és összeolvasott bejegyzésekben elıforduló kettı (32. regeszta), tíz (357.
regeszta), illetve 25 (426. regeszta, ahol a sor kihagyásban szereplı szavakat egyenként egy hibaként
számoltam) átírási hiba arra int, hogy az eredeti forrással való összevetés nélkül a kiadás téves
következtetéseket eredményezhet a soproni írás- illetve nyelvhasználat tekintetében. Éppen ezen
pontatlanságok miatt is, valamint a történész és levéltáros szakma elıtt ismert tény miatt, miszerint
Mollay Károly legendás nyelvészeti és paleográfiai tudással és pontossággal dolgozott, illıbb lett volna
pontosabban feltüntetni, hogy mely átírásokért illetve a kötet mely munkálataiért volt Goda Károly
felelıs.

Ezen hiányosságok azonban nem rontják jelentısen a kötet történész felhasználói számára a
nyomtatásban megjelent forrásközlés használhatóságát. A mutatózás és a feljegyzések sorrendi
problémái egyébként digitális közzététel esetében szerencsés számítástechnikai eljárás segítségével
maguktól is megoldódnának. Ráadásul a Grund-buch, a Gerichtsbuch és a Gedenkbuch bejegyzéseinek
modern digitális adatbázisba szervezése azt eredményezné, hogy a három kötet eltérı szempontú
szerkesztésébıl adódó ellentmondásokat is fel lehetne oldani, a más idıpontban született bejegyzéseket
egymás mellé lehetne illeszteni, illetve az átírások mellé képben is mellékelni lehetne a
forrásszövegeket.320(320) Részben ezért is szerencsés lenne, ha a Soproni Levéltár magára vállalná a
már kötet formában megjelent forráskiadványainak digitális adathordozón vagy internetes formában
való megjelenítését. Mert – még egyszer kiemelve – ezek a források nemcsak Sopron, hanem az egész
magyar történettudomány számára is fontosak. Ezért csak dicsérhetjük a Soproni Levéltár áldozatos és
következetes forráskiadást támogató tevékenységét. 
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A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden. Szerk. Nagy Zoltán. Körmend
– Szombathely, 2006.

A Batthyányak évszázadai. Kiállítási katalógus. Szerk. Zsámbéky Mónika. Szombathely, 2005.

Megújult Magyarországon a Batthyány-kutatás. Vas megyében 2005 volt a Batthyány család emlékéve,
amelynek tudományos eredményeit Nagy Zoltán összegezte a konferencia kiadványának „Egy emlékév
két kötettel” címő írásában. E fontos rendezvény hatására a Batthyány család története lett három éven
át a hagyományos burgenlandi történeti-mővelıdéstörténeti konferenciasorozat, a Schlaininger
Gespräche elıadásainak a témája is. 

A Szombathelyi Képtár 2005 augusztusában rendezte meg A Batthyányak évszázadai címő
monumentális kiállítását Zsámbéky Mónika igazgatóhelyettes irányításával. Ez a rendezvény fontos,
„ablakot nyitó” kezdeményezés volt. 1949 után ugyanis csak „hazaáruló és elnyomó” fınemeseket
ismert a vulgármarxista, az igazsággal vajmi keveset törıdı történetírás. Csak fokozatos igazságtétel
után, számos kutató munkája révén kaphatta vissza helyét a hazai köztörténetben ez a hazájáért sokat
tevı és áldozó történeti család. Történetük azonos a magyar történelemmel, érvel R. Várkonyi Ágnes


