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Minthogy a forrásszövegekben használt rövidítések nem kerültek feloldásra, a 
kötetet egy nagyon részletes rövidítésjegyzék, a földrajzi nevek beazonosításokkal 
ellátott konkordancia-jegyzéke, rezümék, valamint részletes hely- és 
személynévmutató zárja.  

A Kollonich Lipót gyõri püspök nevéhez fûzõdõ Einrichtungswerk 
megjelentetése nem csak a hazai történetírás régi, nagy adóssága volt, de ez a 
kézikönyvszerûen használható forráskötet a tágabb közép-európai térség kora 
újkori múltjának vizsgálata szempontjából is nagy jelentõséggel bír, köszönet érte 
a sajtó alá rendezõ, szerkesztõknek, a kiadónak! 
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A levéltárügy szempontjából az 1989-es rendszerváltás után az egyik 
legfontosabb változás az egyházi levéltárak megerõsödése: szervezeti felépítésük 
megújulása és a restitúció révén az ott õrzött anyag jelentõs mennyiségi bõvülése 
volt. Ezek közül is kiemelkednek az észak-dunántúli katolikus egyházmegyék: 
Veszprém, Szombathely és Gyõr gyûjteményei. Nem kevésbé fontos a személyi 
feltételek jelentõs javulása: egy kitûnõen képzett fiatal levéltáros generáció színre 
lépése, akik friss lendülettel és erõs szakmai elhivatottsággal vették kézbe a rájuk 
hagyományozott vagy újból átvett dokumentumok rendezését, feldolgozását és 
hozzáférhetõvé tételét. Az itt bemutatott kötet két szerkesztõje is ezek közé a 
fiatal levéltárosok közé tartozik, akik a generációváltás után Lukácsi Zoltán 
korábbi igazgatótól vették át a Gyõri Egyházmegyei Levéltár (GyEL) állományát.  

Ezek a változások örvendetesen fellendítették az említett gyûjtemények, 
köztük a gyõri kutatottságát, nemcsak a szûkebb értelemben vett egyháztörténet, 
hanem a gazdaság-, társadalom-, politika-, mûvelõdés- és településtörténet 
szempontjából is. A jelen kötet, amellyel a Gyõri Egyházmegyei Levéltár 
újjáalakulásának 10. évfordulóját köszöntik az intézmény munkatársai és kutatói, 
gazdag tárházát nyújtja mindazoknak a lehetséges kutatási irányoknak, 
amelyekhez a Levéltár állománya felhasználható. Több olyan tanulmányt is 
olvashatunk természetesen, amelyek az egyházmegye területén található más 
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levéltárak anyagával egészítik ki a Gyõrben található forrásokat. Mivel Sopron 
város és vármegye és az itt mûködött katolikus intézmények történetük teljes 
idõszakában a gyõri egyházmegye területén helyezkedtek el és annak fennhatósága 
alá tartoztak, a kötet 24 tanulmányának többsége releváns a Soproni Szemle olvasói 
számára. (A szoros kapcsolatra utalnak a gyakori hivatkozások a Szemlében 
megjelent korábbi írásokra is.) Ismertetésemben elsõként mégis azt az írást emelem 
ki, amely a legtöbb új ismeretet közvetíti számunkra Sopron város- és 
egyháztörténetérõl. 

Dominkovits Péter tanulmánya Javadalmak – javadalmasok – patrónusok 
címmel a középkor óta Sopronban nagy számban mûködött oltáralapítványok 
kora újkori személyi vonatkozásait tekinti át. A Szent Mihály-dombon sétálva 
manapság is szembe tûnnek a Szentlélek, Szent Mihály vagy Halász utcában a 
környezetükbõl kiemelkedõ, szépen helyreállított, gótikus és barokk jegyeket 
magukon hordozó javadalmas házak mint ennek az izgalmas egyház- és 
társadalomtörténeti jelenségnek az építészeti lenyomatai. (Legutóbb Dávid Ferenc 
tekintette át a benefíciumokat topográfiai szempontból a Magyar Várostörténeti 
Atlasz soproni kötetében.) Dominkovits Péter gazdagon adatolt tanulmánya azt 
vizsgálja, hogyan alakult az – alapjában véve katolikus – oltáralapítványok 
mûködése az evangélikus városvezetés fénykorának számító, 1607 és 1650 közötti 
évtizedekben. A Soproni Levéltár kivételesen gazdag kora újkori anyagában 
fennmaradt kérvények alapján bemutatja, hogy Sopron tanácsa csak a javadalmak 
kisebb részét (a 25-bõl mintegy 10-12 benefíciumot) használt fel, kegyúri jogával 
élve, evangélikus hitéleti és oktatási intézmények fenntartására, a többit továbbra 
is a katolikus klérus tagjai kapták meg. Míg azonban a középkorban a javadalmak 
elsõsorban az alsópapság elemi megélhetését biztosították, addig a 17. század elsõ 
felében, az uralkodó és a fõrendek ajánlásával az egyházi középréteg (kanonokok, 
prépostok), sõt esetenként más egyházmegyék püspökei nyerték el ezeket. A 
városvezetés tehát elsõsorban saját kapcsolati tõkéjének gyarapítására használta 
fel a javadalmak feletti ellenõrzését, amit érzékenyen érintett a gyõri püspökök 
egyre erõsödõ beleszólási igénye. Felmerülhet az olvasóban, hogy vajon speciális 
soproni jelenségrõl van-e szó, vagy más településeken is ilyen jelentõs volt az 
oltárjavadalmak szerepe? Egy adalékot a jelen kötetben is találhatunk: a Horváth 
Richárd által közölt 1486. évi oklevél (174–175. o.) a gyõri oltárigazgatóságok 
épületeinek adómentességérõl intézkedve 16 patrocíniumot sorol fel, amelyek 
többségéhez feltehetõen lakóépület is tartozott. A kérdés tehát országos szinten is 
feltétlenül további figyelmet érdemel. 

A kötet írásai és szerzõik kutatásai a késõbbiekben – a szerkesztõk nem titkolt 
szándéka szerint – alapot adnak a Gyõri Püspökség történetének monografikus 
formában történõ feldolgozásához is. Ezért az alábbiakban a tanulmányokat, a 
kötetben található sorrendtõl eltérõen, idõrendbe állítva tekintem át, utalva 
lehetséges helyükre ebben a késõbbi átfogó munkában. 

Az eddigi kutatás egyik kevéssé feldolgozott területe volt az egyházmegye 
középkori története. Vajk Ádám, a GyEL igazgatója szerint ezt a hiányt a püspöki 
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életrajzok mentén lehet és kell pótolni, ezekbõl állhat össze majd a teljes kép. 
Kitûnõ példát ad erre Kõszegi Miklós hivatalviselésének bemutatásával, aki az 
1308 és 1336 közötti, politikailag igen kényes idõszakban állt a püspökség élén. A 
Nyugat- és Dél-Dunántúl oligarcha családjának törvénytelen sarja, akinek 
egyszerre kellett állást foglalnia családjához, az uralkodóhoz és 
egyházmegyéjéhez fûzõdõ viszonyában, egyre inkább ez utóbbi érdekeit helyezte 
elõtérbe. Így került többször összeütközésbe Sopron városával, és ezért erõdítette 
meg a fertõrákosi püspöki rezidenciát is. 

Egy évszázaddal késõbbi idõszakba, a Zsigmond-korba vezet át C. Tóth 
Norbert írása, aki a gyõri nagy- és kisprépostok névsorát állította össze, több 
ponton helyesbítve az új forráskutatások alapján Bedy Vince 1938-ban megjelent 
munkáját. Horváth Richárd fentebb már idézett munkája szintén a források 
teljesebb ismeretéhez járul hozzá. Gyõr megye hatóságának általa összeállított és 
szintén a Gyõri Egyházmegyei Levéltár gondozásában, annak egyik elsõ 
kiadványaként napvilágot látott okleveleit egészíti ki újabb 14 dokumentum 
közlésével. Mivel a gyõri püspökök egyúttal a megye örökös ispánjai is voltak, a 
vármegye középkori történetének ismerete fontos az egyházmegye múltjának 
feldolgozása szempontjából is. 

A kötet talán legtöbb, a monográfia számára közvetlenül hasznosítható 
eredményét a kora újkori idõszakra vonatkozó írásokban találhatjuk. Fazekas 
István a katolikus reform és megújulás kezdeteit tekinti át nagy ívû 
tanulmányában, az 1560-as évektõl adatolható legkorábbi kísérletektõl a 17. 
század elsõ feléig, amikor az elsõ látványosabb eredmények mutatkoztak. Ezek 
közé sorolható a befolyásos fõurak vallásváltását megelõzõen a papképzés és az 
iskolarendszer megújítása, amelyben a jezsuiták játszották a vezetõ szerepet. A 
rend gyõri megtelepedését és új kulturális programjuk megvalósításának elsõ 
lépéseit Kádár Zsófia izgalmas elemzése mutatja be. (Ugyanõ foglalkozott a rend 
soproni megjelenésének kezdeteivel is a Soproni Szemle 2011. évi 4. és 2012. évi 1. 
számaiban.) Árnyaltan ábrázolja a rend iskolaalapítását támogató és ellenzõ 
különbözõ érdekcsoportok képviselõit, ezen belül is a székeskáptalan 
megosztottságát, kitér a iskola céljait szolgáló ingatlanok megszerzése körüli 
bonyodalmakra, és elhelyezi az eseményeket a katolikus megújulás országos 
folyamataiban is. 

A kora újkori gyõri egyházmegye és az országos közigazgatás történetének 
összefüggéséhez szolgál adalékokkal Frederik Federmayer pozsonyi történész 
összeállítása Nováki Andreasich Mátyás (1550–1616), a gyõri káptalan 
jegyzõjének életútjáról, aki az altárnokmesteri hivatalt is betöltötte és a magyar 
udvari kamara tanácsosa is volt. Szintén a reformáció és ellenreformáció 
idõszakát vizsgálja egy helyi példa, a fertõszentmiklósi anyaegyházközség és 
filiái egymást követõ, kezdetben evangélikus lelkészeinek majd katolikus 
plébánosainak idõrendjében Horváth László több mint 200 év távlatában, 1576 és 
1815 között. Fõ forrását az egyházlátogatási jegyzõkönyvek jelentik. Ebbe a 
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korszakba illeszkedik Dominkovits Péter fentebb részletesen ismertetett 
tanulmánya is. 

Az egyházmegye 18. századi történetét már nem a felekezeti küzdelmek, 
hanem az államhatalom támogatásával folytatott békés építkezés, szellemi és 
anyagi gyarapodás jellemzi. Ezzel együtt járt a források számának és 
részletességének növekedése is, amely alaposabb elemzéseket tesz lehetõvé, 
ugyanakkor némileg megnehezíti az általánosítást. Horváth Sándor néprajzkutató 
a végrendeletek és hagyatéki leltárak segítésével hozza közel az olvasókhoz a 18. 
századi plébánosok mindennapjait és tárgyi környezetét. Kiemeli, hogy az 
alsópapság életmódjában a parasztságra, a polgárságra és a köznemességre 
jellemzõ vonások keveredtek, ugyanakkor megfigyelhetõ körükben az 
újdonságok, például a kávé bevezetése iránti fogékonyság is. A tárgyi és szellemi 
kultúrának egyaránt részét képezõ könyvállomány elemzését adja Horváth József 
mintaszerû tanulmánya Milkovics János pápóci prépost 1761-ben felvett 
könyvhagyatékáról. A függelékben közölt és tételesen beazonosított lista alapján 
elhelyezi az egyházi középréteg képviselõjének könyvgyûjtési szokásait más 
kortárs egyházi és világi személyek magánkönyvtárának összefüggésében is. 

Szintén ezzel a korszakkal kezdi, és egészen napjainkig viszi el a gyõri 
egyházmegye horvát anyanyelvû kanonokjainak bemutatását Johann Karall 
köpcsényi (Kittsee) plébános, aki kitér a bemutatott klerikusok irodalmi 
tevékenységére is. A horvát nemzetiségû betelepülõk szerepére az egyházmegye 
katolikus népességének fenntartásában és kiteljesítésében más tanulmányok 
(Fazekas I., Kádár Zs.) is rámutatnak. (Talán nemcsak a véletlen mûve, hogy a 
kötet szerzõi között is négyen viselik a Horváth családnevet?)  

Az egyház oktatásban játszott, a középkortól hagyományosnak számító 
szerepét a 18–19. században két tanulmány tárgyalja. Hudi József a veszprém 
megyei, de a gyõri püspök birtokában levõ Vaszar község katolikus 
népiskolájának történetét: iskolaépületét, tanítóit, és a tanítás színvonalát mutatja 
be 1711 és 1847 között. A záró dátumhoz illeszkedik Kelemen István sok 
szempontú elemzése a csepregi esperesi kerület tanügyi viszonyairól az 1840-es 
években, amely szintén az oktatás körülményeit, egyebek mellett az iskolák 
látogatottságát és a tanítók jövedelmeit mutatja be 24 elemi iskolában a GyEL ún. 
Régi iskolai anyaga segítségével. Ez az anyag bizonyára a tervezett monográfia 
megírásakor is fontos szerepet kap majd. A világi hívek szempontjából az iskolán 
túl a vallásos egyesületek is kulcsszerepet játszottak az egyének 
szocializációjában. Ezek történetét tárgyalja 1737 és 1950 között a püspökség 
székvárosában Bana József. Kitér az egyesületek tipológiájának és szervezetének 
általánosabb kérdéseire is, és megjegyzi, hogy a legintenzívebb egyesületi életrõl 
az izraelita felekezet esetében tudósítanak a források. A társasági- és közéletben is 
élénken részt vett Ebenhöch Ferenc koroncói plébános és gyõri kanonok is. 
Életútjáról és a Dunaföldvárról Sopronba költözött rokonaihoz, a Jéhn családhoz 
fûzõdõ viszonyáról Katona Csaba közöl adatokat. 
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A mûvelõdéstörténet sajátos aspektusát mutatja be Székely Zoltán mûvészet-
történész tanulmánya az I. Ferenc király gyászünnepére a gyõri székesegyházban 
felállított gyászemelvény, castrum doloris, képi ábrázolásának és leírásának együttes 
elemzésével. A mûvészeti vonatkozásokon túl figyelmet érdemel a hatalom, az egy-
ház és a hívek egységének megerõsítésére irányuló szándék az alkotás kialakítá-
sában. 

Az egyházmegye 20. századi történetére vonatkozó tanulmányokban a 
politikatörténeti vonatkozások dominálnak. Soós Viktor Attila Apor Vilmos gyõri 
és Mindszenty József veszprémi püspök kapcsolatát és politikai állásfoglalását 
mutatja be, nemcsak közös hivatalviselésük (1944/45) idején, hanem az azt 
megelõzõ idõszakban is. Balogh Margit Apor Vilmos utódja, Papp Kálmán gyõri 
megyéspüspök (korábban soproni plébános) szerepét elemzi az egyház számára 
válságos 1948-as esztendõben, amikor az egyházi iskolák államosításáról 
folytatott tárgyalások tétje messze túlmutatott a gyõri egyházmegye határain. 
Ugyanezt az idõszakot mutatja be más szemszögbõl Perger Gyula írása, amelynek 
témája egy általa önálló kötetben teljes terjedelmében is közreadott forrás, az 
1950-ben szerkesztett Mária-enciklopédia. A római Centro Mariano Internazionale 
felhívására az egyházmegyei plébánosok által összeállított, a helyi Mária-kultusz 
történetére és korabeli gyakorlatára vonatkozó, 18–20. századi adatokat 
tartalmazó forrás keletkezése idejének egyházpolitikájáról is tanulságos képet ad. 

A fentieken kívül tartalmaz a kötet az egyházmegye történetéhez nem 
kapcsolódó, de szintén a gyõri egyházi intézmények gyûjteményeit hasznosító 
további tanulmányokat is. Nemes Gábor, a kötet egyik szerkesztõje egy izgalmas új 
felfedezést, Verancsics Antal kiváló humanista, esztergomi érseknek a levéltári 
anyag rendezése közben megtalált irathagyatékát mutatja be. Lukácsi Zoltán írása 
egy egészen más szempontból figyelemre méltó személyiségrõl szól: Hany Istók 
megtalálásának és megkeresztelésének legendás elemeit veszi kritikai vizsgálat 
alá a kapuvári plébánia szintén a GyEL-ban õrzött régi iratanyaga és anyakönyve 
segítségével. Krisch András egy ismeretlen gyõri futár 1809-rõl szóló naplóját 
közli, amely a Gyõri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár gyûjteményében 
maradt fenn. További két írás nem egyes személyekhez, hanem településtörténeti 
kérdésekhez kapcsolódik. Ábrahám Imre Nyúl község 14–17. századi történeti 
földrajzát, helynév- és személynév-anyagát mutatja be, míg Néma Sándor a 
Nagybarát és Kisbarát közti határ (ma mindkettõ Gyõrújbarát része) 340 éven 
keresztül vitatott szakaszát rekonstruálja okleveles és térképi források 
segítségével. Mindkét tanulmány értékes módszertani tanulságokkal is szolgál, 
elsõsorban a határhasználat folyamatosságáról, ami még olyan esetekben is 
kimutatható, amikor a szóban forgó dûlõkhöz tartozó eredeti települések 
idõközben elpusztultak. 

A kötet összességében sokirányú szellemi kirándulásra invitál 
Gyõregyházmegye településeinek, jeles személyiségeinek és névtelen 
klerikusainak, egyházainak és iskoláinak múltjába. Az olvasók elégedetten vehetik 
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kézbe a nagyon gondosan szerkesztett, szép kiállítású kötetben a levéltárosok és 
kutatók odaadással és örömmel végzett munkájának érett gyümölcsét. 
 


