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A 18. századi hon- és államismereti irodalom egyik legjelentõsebb vállalkozása volt 
Bél Mátyás (1684–1749) latin nyelvû Notitiája, amelyben Bél a korabeli Magyarország 
valamennyi vármegyéjének történelmi, földrajzi, természeti, közigazgatási, népességi 
viszonyait kívánta bemutatni. A monumentális mûnek végül csak öt kötete jelent 
meg az 1730–1740-es években, a megyeleírások többsége kéziratban maradt. E párat-
lanul értékes és gazdag kortörténeti dokumentumok kritikai kiadására vállalkozott a 
Bél munkásságát régóta kutató Tóth Gergely, aki eddig két kötetet tett közzé munka-
társaival. A 2011-ben megjelent elsõ kötet Árva és Trencsén megye leírását tartal-
mazza, a 2012-ben kiadott másodikban Sopron, Vas, Zala és Veszprém bemutatása ol-
vasható. 

 Egy-egy megye leírása elõtt magyar és angol nyelvû bevezetés tájékoztat a 
különféle kéziratok családfájáról, a vármegyeleírás elkészítésének folyamatáról, a 
szerzõség kérdéseirõl, az egyes kéziratokról, a szöveg fõbb jellemzõirõl, tartalmáról és 
a kutatás számára legérdekesebb részeirõl, a kritikai szövegkiadás elveirõl és 
nehézségeirõl. A bevezetõt a leírásra vonatkozó legfontosabb adatok (adatközlõk, 
ellenõrzés, a szövegkiadás alapját képezõ kéziratok, magyarul vagy más nyelven meg-
jelent fordítások, szakirodalom) összefoglalása zárja.  

A sajtó alá rendezõk munkáját nehezítette, hogy Sopron esetében például számos 
fennmaradt szövegváltozatot kellett összevetni, míg a másik három megye leírása 
csak kései, romlott, rengeteg hibát tartalmazó másolatban maradt ránk, a Bél által ké-
szített vagy ellenõrzött kéziratok a Dunán való szállításkor eláztak és tönkrementek. 
A kötetben a legjobb és legteljesebb szövegeket igyekeztek közölni, a különbözõ javí-
tásokat, pótlásokat, késõbbi betoldásokat az alapszövegétõl eltérõ betûtípussal, 
betûmérettel, illetve a jegyzetekben jelölték.   

 A négy megye közül Soproné a legrészletesebb leírás. Olvashatunk a vármegye 
nevének eredetérõl, földrajzi elhelyezkedésérõl, hegyeirõl és vizeirõl, éghajlatáról, 
földjének termékenységérõl, vadon élõ és háziállatairól, bányászatáról, történelmérõl 
a rómaiaktól kezdve, az itt élõ magyarokról, németekrõl, horvátokról, hivatalokról és 
tisztségviselõkrõl, városokról, várakról, kastélyokról, egyéb településekrõl, az útháló-
zatról. Nagyon részletes Sopron városának bemutatása. Ezzel szemben a Vas megyérõl 
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szóló rész eléggé egyenetlen, befejezetlen. Közel kétszáz oldal szól ez elõkelõ csalá-
dokról (Kõszegiek, Batthyányak, Erdõdyek, Nádasdyak), fontos szerepet kap Kõszeg 
1532-es ostroma, Szombathely részletes leírását pedig római kori emlékek rajzai is il-
lusztrálják. Megfelelõ adatközlõ híján Zala megye ismertetése a legrövidebb, leghiá-
nyosabb. Csak néhány részlet emelhetõ ki, pl. a zalai borokról szóló, Kanizsa 16–17. 
századi története, vagy Csáktornya és a Muraköz leírása. A Veszprém megyérõl szóló 
részben tipográfiai megoldások segítségével azt is bemutatják a kötet sajtó alá 
rendezõi, hogy Bél, mint sok más esetben is, csak keveset módosított a másoktól, itt 
éppen Matolai Jánostól kapott leíráson. Viszonylag részletes a hegyek és folyóvizek 
ismertetése, a lakosság életkörülményeinek bemutatása, a zirci apátság leírása. A leg-
inkább figyelemre méltók a falvakról: a felekezeti viszonyokról, a katolikusok és pro-
testánsok békés egymás mellett élésérõl, a nemzetiségi megoszlásról, az 
iskolamesterekrõl, a falu határáról, a termõföld minõségérõl stb. szóló beszámolók.       
   

A kötet végén mutatók segítik a szövegben való tájékozódást. Bibliográfiából kettõt 
is találunk: az egyikben a Bél által is idézett mûvek szerepelnek, hivatkozással Bél 
könyvjegyzékének megfelelõ tételére (amennyiben az illetõ mû megtalálható benne), 
a másikban a további irodalom. A helynévmutató jellegzetessége, hogy a 18. századi 
elnevezések a fõalakok, ám mai helyesírással, és a településnevek mellett a hegyek, 
folyók stb. is szerepelnek benne. A személynévmutató is teljességre törekvõ, a konk-
rét, valós személyek mellett a mitológiai, fiktív személyeket, illetve családokat is fel-
tünteti.      

A sorozat e második kötete felépítésében az elsõt követi, bizonyos esetekben 
azonban talán túlságosan is kapcsolódik hozzá. Az elõszó elsõ mondata például 
meglehetõsen „in medias res”-re sikerült; egy bevezetõ bekezdést a szövegkiadással és 
Bél terveivel kapcsolatos utalások magyarázataként bizonyára jó néven venne az az ol-
vasó, aki nem rögtön az elsõ kötet átböngészése után veszi kezébe a másodikat. 
Ugyancsak meg lehetett volna ismételni e kötetben is a kéziratok ismertetésénél 
szereplõ sorok, számok jelentését. Nyelvi szempontból elsõ látásra kissé tarkának 
tûnnek a jegyzetek, de voltaképpen érthetõ, hogy a hajdani Hungaria más nemzeteirõl 
is szóló, a korabeli közös nyelven, latinul íródott mû szövegéhez a mai utódaiknak is 
szánt kiadásban latin jegyzetek készültek, míg a magyar és angol nyelvû bevezetõk 
jegyzetei természetesen magyarul és angolul olvashatók.  

Latin nyelvû szövegek kritikai kiadásaként a könyv a nagyközönség érdeklõdésére 
kevésbé tarthat számot, a tudomány számára azonban rendkívül fontos forrásokat 
tesz hozzáférhetõvé. A kötetet a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Központjának Történettudományi Intézete adta ki, a 
szöveg sajtó alá rendezésének hatalmas munkájában Benei Bernadett, Déri Balázs, 
Földváry Miklós István, Glück László, Gõzsy Zoltán és Jarmalov Rezsõ volt Tóth Ger-
gely segítségére. 
 
 
 
 


