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Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára az intézményben végzett, 
nemzedékrõl nemzedékre hagyományozódó kiemelkedõen magas színvonalnak 
köszönhetõen szakmai körökben napjaikra szinte fogalommá vált. Magyarországi 
viszonylatban egyedülálló forrásadottságai következtében az anyag népszerûsége 
állandósult, különösen a középkorászok és a kora újkorral foglalkozó kutatók 
csodálatát sikerült tartósan megõrizni. Már levéltáros hallgatóként sokat 
hallottunk arról, milyen kitûnõ tudományos mûhely mûködik Sopronban és 
hogyan vált a nyugat-magyarországi hajdani szabad királyi város a 
„legkutatottabb várossá”. Sopron a forráskiadásban is élen járt. Örömteli dolog, 
hogy a történeti kutatások és a forráskiadás tradíciókban gazdag vonala nem 
szakadt meg, a 2011-ben megjelent kötet szerzõje, D. Szakács Anita joggal 
tekinthetõ a nagy múltú „soproni tudományos mûhely” egyik mai 
képviselõjének. A szerzõ tapasztalt kutatónak számít, ezért munkásságát, 
szakmai kiválóságát nem szükséges külön részletezni, illetve ezt a terjedelmi 
korlátok sem engednék. D. Szakács Anita nevéhez több forráskiadvány is 
kötõdik, de jelen esetben a bírósági jegyzõkönyvekrõl készített regesztákra térek 
ki bõvebben.  

A közigazgatási jegyzõkönyvek iránti érdeklõdés az 1990-es években élénkült 
fel, ekkor jelentek meg egymás után megyei és városi jegyzõkönyvekrõl készült 
kiadványok. Az elsõ, 1996-ban közzétett soproni bírósági jegyzõkönyvet Tirnitz 
József és D. Szakács Anita regesztázta, az 1997-ben megjelent folytatást az utóbbi 
közzéadó jegyzi. A mostani kötet szerzõje a két elsõ kötet elkészítése után sem 
hagyott fel a regesztázás buktatókkal teli, ugyanakkor többféle területrõl (pl. 
nyelvészet, germanisztika, jogtörténet, helytörténet) is speciális háttérismereteket 
követelõ áldozatos munkájával, így napvilágot láthatott a Sopron város tanácsa 
bírósági jegyzõkönyvei sorozat legújabb darabja. A jegyzõkönyvi sorozatot 
különösen értékessé teszi az a tény, hogy a harmadik kötet megjelenésével a 
soproni eseményeket megszakítás nélkül, 1533-tól 1579-ig tanulmányozhatják az 
érdeklõdõk, vagyis ez a leghosszabb idõszakot felölelõ ilyen jellegû 
regesztakiadvány. 
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Felvetõdhet az olvasóban az a kérdés, vajon miért olyan nehéz mûfaj a 
regesztázás, miért olyan érdekesek, értékesek ezek a kiadványok? Sajnos, még a 
témakörben nem elég tájékozott történészektõl is hallani olyan véleményt, hogy a 
forráskiadás másodrangú, nem tekinthetõ önálló szellemi produktumnak. Ezt a 
jegyzõkönyvekkel kapcsolatban feltétlenül cáfolni kell: a regeszta készítõje 
nemcsak elolvassa, hanem nyelvileg és tartalmilag is értelmezi, majd a mai olvasó 
számára érthetõ formában „tálalja”, vagyis kutathatóvá teszi a szöveget. A 16. 
században keletkezett szövegek írásmódja, a sajátos nyelvezet, az írókra jellemzõ 
egyéni sajátosságok, a gyakori utalások, rövidítések, kihagyások még a 
korszakkal foglalkozó szakembereknek is komoly gondokat okozhatnak, ha nem 
mélyedtek el korábban kellõképpen a kapcsolódó egyéb levéltári anyagokban, és 
nincsen megfelelõ helyismeretük. A soproni bírósági jegyzõkönyv bejegyzései a 
városi élet majdnem minden, tanácsi felügyelet alá tartozó szegmensére 
kiterjednek: hagyatéki ügyek, adósságok és csõdügyek, bûnügyek, közerkölcsök, 
hiteleshelyi funkció, városi alkalmazottak szegõdtetése, kegyúri jog, céheken 
belüli viták, árszabások, élelmiszerellenõrzés, mértékfelügyelet, termékhamisítás. 

Dominkovits Péter és D. Szakács Anita a kötet elején elhelyezett rövid, de 
adatgazdag bevezetõje jó áttekintést, eligazítást nyújt a fõbb kutatási 
lehetõségekrõl (a gazdaságtörténettõl a jogtörténetig vagy a társadalmi nemektõl 
a kapcsolati hálók tanulmányozásáig), egyben segít eligazodni a szakirodalomban 
is. A bevezetõ fejezet különösen hasznos azok számára, akik nem ismerik a város 
történetét a szerzõpárossal azonos mértékben vagy egyenesen laikusként 
kezdenek a szöveg tanulmányozásába. A bevezetõ fejezet elengedhetetlenül 
fontos, ha a regesztakötetet a felsõoktatásban oktatási segédanyagként akarjuk 
felhasználni, de középiskolai tanárok is színesíthetik tanóráikat egy-egy 
„életszagú” bejegyzés ismertetésével. A csak bizonyos kérdéskörök iránt 
érdeklõdõ hallgatók, tanárok dolgát jelentõsen megkönnyíti a kötet végén el-
helyezett, véleményem szerint regeszták esetében egyenesen nélkülözhetetlen mu-
tató.  

Néhol azért hiányoltam legalább egy-egy néhány soros lábjegyzetet, esetleg a 
bevezetõben valamiféle rövidebb eligazítást a speciálisabb ismereteket igénylõ 
határozatokhoz. Ilyen, a többség számára feltehetõen értelmezhetetlen 
bejegyzések azok, melyek állatok megölésével vagy a panaszos becsületével 
kapcsolatosak. Miért nem engedi dolgozni a céh azt a takácsmestert, aki beteg 
lova elaltatásában segédkezett (424., 490. számú regeszta), mit jelent az, hogy 
emiatt folt esett a céh becsületén? Miért fordult egy másik takácsmester azért a 
tanácshoz, mert mezõõri hivatala miatt mások nem akarták tisztességesnek 
elismerni (1. számú regeszta)? Miért fordult mestere és céhe a mészárossegéd 
ellen, aki véletlenül akkorát ütött az asztal elé piszkító kutyára, hogy az 
elpusztult (161. számú regeszta)? A magyarázat viszonylag egyszerû, a kortársak 
a tisztességüket, becsületeket mindennél többre tartották, pontosan tudták, hogy 
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a becsületükön esett folt akár egész további életüket hátrányosan befolyásolhatja: 
a törvényszék nem hisz majd nekik, nem kaphatnak polgárjogot, nem lehetnek 
céhtagok. Jól ismerték a becsületvesztéssel járó cselekedeteket, az árnyalatnyi kü-
lönbségeket és a meg nem cáfolt szóbeszéd hatalmát, ezért amint lehetett, azonnal 
hivatalos helyrõl szereztek igazolást arról, hogy tisztességesek.  

Az embereknek nem kellett feltétlenül köztörvényes bûntényt elkövetniük 
ahhoz, hogy a becstelenek közé sorolják õket, akár születésük (etnikai, vallási 
hovatartozás) és foglalkozásuk alapján is a lenézettek csoportjába kerülhettek. A 
legalantasabb személynek a városokban a hóhérokat tekintették, akiket mindenki 
került, nem ültek velük egy asztalhoz a kocsmában, külön helyet kaptak a 
templomban, amihez hozzáértek, az tisztátalanná vált. A hóhérok viszonylag 
ritkán dolgoztak ítéletvégrehajtóként, hétköznapjaik többségét a gyepmesteri 
teendõk végzése töltötte ki. A kutya vagy a ló megölésével a kortársak szemében 
a mészárossegéd és a takács a hóhér feladatait vette át, méltatlanná vált a 
tiszteletre, s ha nem rekesztették volna ki, akkor közvetlen környezetére is 
szégyent hozott volna. 

A felsorolt kutatási lehetõségek közül kiemelném a mûvelõdéstörténetet, a 
mentalitástörténetet vagy az ún. mindennapi történelem (Alltagsgeschichte, histoire 
de la vie privée) modern irányzatát, melyeket az alábbiakban néhány érdekes 
példával kívánok szemléltetni. Régebben a regesztaköteteket elsõsorban a kora 
újkori városok közigazgatási, gazdasági viszonyainak tanulmányozására 
használták, pedig a hétköznapi élet rekonstruálásához is elsõrangú források. 
Érdekes a városigazgatás hozzáállása a különbözõ ajkú lakossághoz, 
„vallonoknak és olaszoknak” soha nem adományoznak polgárjogot (38., 398. 
számú regeszták), ugyanakkor természetesnek vélik, hogy magyar anyanyelvûek 
vitájában nem dönthetnek tolmács jelenléte nélkül, az érintettek kérésére pedig a 
határozatot latin nyelven adják ki (126., 128. számú regeszták). Számos apró, de 
érdekes részletet ismerhetünk meg például az egyik utcában kipattant rejtélyes 
tûzesetrõl (306−310., 321., 326., 328., 341., 346., 349., 353−354., 360−361., 384., 394., 
427., 457., 469. számú bejegyzések), mely többek házát felemésztette. Az 
eljárásjogi finomságok és az ítélkezés érvei mellett a tanúvallomásokból 
betekintést nyerhetünk az érintettek egyéni sorsának alakulásába − pl. a tüzet az 
egyik elhagyott asszony férje gyújtotta volna, hogy megleckéztesse családját −, a 
tûzhely õrzésének szokásaiba vagy akár a pletyka terjedésének természetébe.  

Hasonlóan figyelemre méltóak a meggyesi és a harkai evangélikus lelkészek és 
híveik között kialakult nézeteltérések rendezését szolgáló tanúkihallgatások, 
tanácsi határozatok (434., 444−445., 555. számú regeszták). A regeszták a hozzá 
érkezõket olykor ingerülten fogadó meggyesi lelkész esetébõl több, a nõtörténet 
szempontjából érdekes adatmorzsára világítanak rá. A lelkész azért nem fogadta 
megfelelõ tisztelettel az egyik férfit, mert az illetõ felesége elõzõ éjszaka egy 
batyuval a kezében menekült a lelkészlakba; közben kiderült az is, hogy 
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paráznaság gyanújára hivatkozva maga a lelkész is rosszul bánt saját feleségével; 
a lelkész felesége egy esküvõn leült férfiak társaságába borozgatni, majd néhány 
pohár után beszámolt férje igazságtalanságáról. A harkaiak lelkészével több gond 
akadt: megsértette a bormérés rendjét, ivott és játszott, éjszakánként szánkózott és 
ordibált, a parasztasszonyokat paráznának nevezte, a bíróval kiabált és kezével 
fenyegette. Külön figyelmet érdemel a lelkész Bibliából levezetett eszmefuttatása 
a paráznaság kétféle természetérõl: a lelki és testi paráznaságról, illetve az 
egyháziról és a világiról. A közösség tagjai rátámadtak, miután kifejtette, hogy a 
lelki paráznaság bálványimádás. Az emberek környezethez való viszonyáról 
árulkodik több bejegyzés (42., 46., 50., 147. számú regeszták): ne hordják a 
szemetet az Ikva patak partjára, a pintérek és kádárok figyelmeztetést kapnak az 
erdõ pusztításáért, a nyúlvadászokat pedig testi fenyítés terhe mellett eltiltják a 
háló használatától. 

A sorozat eddig megjelent kötetei feltehetõen nagyban segítik majd annak a 
vállalkozó kedvû történésznek (vagy történészeknek) a munkáját, aki a jövõben 
majd a kora újkori szabad királyi városok hétköznapi életének megírására 
vállalkozik. De kihagyhatatlan források lesznek azok számára is, akik Bónis 
György nyomában az említett korszak városi jogszolgáltatását fogják vizsgálni. 
Remélhetõen addigra már egy újabb kötet is napvilágot lát majd a szerzõ tollából.  
 

BARISKA ISTVÁN 

 

Németh János: 

Buchstabengebrauch in der 

Ödenburger 

Kanzleischriftlichkeit vom 16. 

bis zum 18. Jahrhundert (1510–

1800) Frankfurt am Main, 2012. 
 
Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik 
Herausgegeben von Ewa Drewnoska-Vargáné und Péter Bassola 
Band 1. 
Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften 
Frankfurt am Main, 2012.  
356pp.+CD-Textkorpus 

 
A Szegedi Tudományegyetem Germán Filológiai Intézete Német Nyelvészeti 
Tanszéke legfrissebb kiadványsorozatának elsõ kötetét tartja az olvasó a kezében 
(a továbbiakban: Buchstabengebrauch). Szerzõje Németh János, jelzi a kötet 
bevezetõjében, hogy a kötet alapját a 2008-ban megvédett PhD dolgozata képezte. 
Ugyanazon címet viselte, mint ez a kiadvány, csak éppen magyarul. A 
témavezetést Bassola Péter professzor látta el. A most harminchat éves kutató 
Szegeden, Hannoverben és Münsterben végezte stúdiumait. Tanulmányai 


