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KENYERES ISTVÁN 

 

A német nyelvû iratok kiadásainak 
kérdéséhez: a 16. századi magyaror-
szági városi és kamarai iratok forrás-
közlési gyakorlatáról 

 
Tanulmányomat egy szubjektív bevezetõvel kezdem: másodéves történelem és levél-
tár szakos hallgatóként kerültem be elõször – Németh Ildikó akkor levéltár szakos 
hallgató, ma soproni levéltáros kolléganõnk jóvoltából – Mollay Károly professzor úr 
germanistáknak meghirdetett és az Eötvös Collegiumban tartott iratolvasás óráira. 
Nem tagadom, nagy félsszel jelentem meg az elsõ órán, mivel a Professzor úr szigorú 
ember hírében állt és nagyfokú elvárásokat támasztott hallgatói irányába. Ráadásul, 
mint szembesülnöm kellett, felsõ éves, a Professzor úrhoz már évek óta járó hallga-
tókkal együtt kellett megküzdenem a német nyelvû iratok olvasásának számomra 
elõször szinte lehetetlen kihívásnak tûnõ ódiumával. Professzor úr ugyanis azt az el-
vet követte, hogy a hallgatók gondoskodjanak a tananyagról, ki mit kutat, hozza be, 
azután együtt elolvassuk. Úgyhogy emlékeim szerint egyszerre olvastunk 14. századi 
soproni oklevelet, I. világháborús tábornok magánlevelezését vagy 18. századi, szá-
momra fûzfapoétáknak tûnõ alkotók – nyilván laikus véleményem szerint – inkább 
rossz, mint jó kéziratos verseit.  

Egy alapszabály volt, amikor az ember sorra került, olvasnia kellett a szöveget, 
akár most dobták elõször a mélyvízbe, akár nem. Volt olyan – nevet nem írok – ma 
már nemzetközi szinten is elismert történész kolléga, aki elõször azt mondta: „de hát 
ez nekem nem megy, Professzor úr, elõször vagyok itt, majd legközelebb olvasok”, 
amikor a második körben is ugyanezt a választ adta kollégánk, a Professzor úr közölte, 
hogy már nem kell legközelebb jönnie, azaz késõbb be se tehette a lábát. A Professzor 
úr ugyanis azt vallotta, mindent el lehet olvasni, minden írást meg lehet tanulni, csak 
szorgalom és akarat, kitartás kell hozzá. És valóban nem volt olyan német nyelvû kéz-
irat, amit elsõ látásra ne tudott volna elolvasni, értelmezni és nyelvészeti megjegyzé-
sekkel ellátni, még arra is kitérve, hogy az írnok a német-római birodalom melyik 
szegletébõl származhatott és hol tanulhatta a kancelláriai gyakorlatot. De ennél is 
fontosabb volt, hogy nem hagyott senkit magára, megtanította, hogy a leglehetetle-
nebb szöveget is hogyan, milyen módszerrel kell megfejteni, elolvasni. Három évig 
jártam a professzor úrhoz, mindent, amit tudok a német iratolvasásról, tõle tanultam 
meg. Amikor már én is levéltárba jártam kutatni, tömegesen hordtam a számomra ér-
dekes – és nyilván az iratolvasási szeminárium többi részvevõje számára teljesen ér-
dektelen – iratokat, hogy közösen olvassuk el, fejtsük meg. Valóban egy életre szóló 
élmény és útravaló volt Mollay professzor úrhoz járni. 

 
*** 

Aki járt Mollay professzor úr iratolvasási szemináriumaira, olvasta munkáit, külö-
nösen forrásközléseit, tudja, hogy milyen forráskiadási elveket vallott. Az alábbiakban 
összegezni szeretnénk, hogy a középkori – kora újkori német nyelvû forrásszövegek 
kiadásánál milyen elvek fogalmazódtak meg, és ezek hogyan változtak az elmúlt 
majdnem egy évszázad során. Végezetül pedig a közremûködésemmel publikált késõ-
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középkori – kora újkori, elsõsorban kamarai iratok kiadásával kapcsolatosan felmerült 
kérdésekrõl, gyakorlatról szeretnék szólni.  

Áttekintésünket a magyar történettudomány által a német nyelvû iratok közlése 
megalkotott forráskiadási szabályokkal kezdjük. Elõre kell bocsátanunk, hogy nyelvé-
szeti szempontok nem mindig kerültek figyelembe vételre. Az elsõ – és ilyen szem-
pontból mindmáig az egyetlen hivatalos – szabályzatot a Magyar Történelmi Társulat 
tette közzé a Századok 1919–20. évi évfolyamában.1 A szabályzat az alábbiakat írja elõ 
a német nyelvû iratok közlésénél:2 

„Német szövegeknél kimagasló egyéniségek sajátkezû írásmódja megtartható, a 
nagy kezdõbetûk használatának kivételével, mire nézve az alábbi szabály érvényes. 
Egyéb német szövegeket a következõképen kell egyszerûsíteni. Semmit sem szabad az 
eredeti szöveghez hozzátenni és a magánhangzóknál semmit sem szabad változtatni, 
kivéve, hogy a magánhangzóknál a tájszólási kiejtésekre vonatkozó jeleket el kell 
hagyni. A mássalhangzóknak a mai írásmódnak meg nem felelõ minden halmozását a 
mai írásmódhoz lehetõleg közelebb kell hozni. A hol v vagy w áll u helyett, ott az 
utóbbi betût kell használni és viszont, y helyébe tulajdonnevek és görög származású 
nevek kivételével mindig i lép. Tulajdonneveket mindig az eredeti szerint kell írni, 
hacsak valamely írásmód nem kétségtelen, összetett szavakat, melyek nem felelnek 
meg a mai írásmódnak, fel kell oldani. Ellenben külön szavakat, melyek most mint 
összetett szók használtatnak, egy szóvá kell összevonni. Nagy kezdõbetûket a mondat 
elején, fõneveknél, megszólítási és czímformulák sigláinál (E. dt., de E. ft. Dt.) és leve-
lekben a megszólítottra vonatkozó névmásoknál kell használni. Tulajdonnevekbõl 
képzett mellékneveknél a németben is kis kezdõbetûket kell elõnyben részesíteni. 
Német hivatalos iratokban elszórt és végzõdésükben nem germanisalt szavakkal az 
illetõ nyelvre megállapított szabályok szerint kell eljárni, kis betûvel kell azokat kez-
deni s az eredeti szerint írni.” 

A fenti, egyébként nem különösebben részletezett szabály alapjában véve egy 
normalizált átírást fogalmazott meg – hangsúlyozni kell azonban, hogy a szabályzat 
elsõsorban az akkori szóhasználat szerinti újkori források kiadására irányult, ma már 
újkori helyett inkább kora-újkori – újkori szövegekrõl beszélnénk. A szabályzat tehát 
nyitva hagyta példának okáért a középkori forrásszövegek kiadásának kérdéskörét, 
ezért nem is csodálkozhattunk azon, hogy ezek kiadásánál más érvek, eljárások és 
szabályok alakultak ki.  

Az 1950–60-as években tudományosan megújult hazai német nyelvû forráskiadá-
sokban fõként Mollay Károly munkássága nyomán meghatározóvá vált a teljes 
betûhív átírásra való törekvés, azaz a diktámenek, mellékjelek minél hûbb nyomdai 
megjelenítése, a szöveg formai jegyeinek minél inkább az eredeti forrásban található 
visszaadására való törekvés. Természetesen ez egybevágott a magyar nyelvû szövegek 
kiadása kapcsán szintén nyelvészek által szorgalmazott betûhû átírására irányuló el-
várásokkal.3 Hozzá kell tennünk, hogy Mollay kiadási gyakorlatát fõként középkori, 

                                                        
1 A Magyar Történelmi Társulat forráskiadási szabályzatai. 4. Részletes utasítás az újkori történeti források kiadására. In: Századok, 
53–54. (1919–1920). Melléklet. 12–24. 
2 Uo. 16–17. 
3 A problémára összefoglalóan ld. Bak Borbála: A XVI–XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései In: Fons 
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 7. (2000) 1. sz. 91–137. (a továbbiakban: Bak, 2000) különösen 110–123.  
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sokszor egyedi források (pl. naplók) kiadása kapcsán alakította ki.4 Szende Katalin az 
alábbiakban foglalja össze Mollay hatását a hazai német nyelvû forráskiadási gyakor-
latra:5 

„Az 1945 utáni hazai német forráskiadványok elsõsorban Mollay Károly (1913–
1997) munkásságához kapcsolódnak, aki az elmúlt évtizedekben a hazai német nyelv-
történet legjelesebb mûvelõje, a német forráskiadás vitathatatlan nagymestere és 
iskolateremtõ egyénisége volt. Nem túlzás azt állítani, hogy aki ma Magyarországon 
középkori vagy kora-újkori források kutatásával foglalkozik, közvetlenül vagy köz-
vetve (azaz tanítványain keresztül) tõle tanulta a mesterség alapjait.” 

Érdekes módon a forráskiadás gyakorlati kérdésinek megtárgyalására a Történelmi 
Társulat 1919–20. évi szabályzatát követõ nyolc (!) évtizedben hivatalos keretek kö-
zött, azaz tudományos konferencián illetve nyomtatásban megjelent írásokban nem 
került sor. Ezt a hiátust kívánta, ha nem is megszüntetni, de legalább valamelyest pó-
tolni az 1999 végén Budapest Fõváros Levéltárban „A történeti források kiadásának 
módszertani kérdései” címmel tartott tudományos konferencia. A tudományos ta-
nácskozás megszervezésére az akkor éppen alig több mint fél évtizede mûködõ Fons 
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) folyóirat kezdeményezésére került 
sor. A Fons-ot lelkes levéltár szakos hallgatók hoztak létre 1993-ban. A folyóiratnak, 
amely immár fennállásának 20. évfordulóját ünnepli, mai napig az egyik fõ törekvése 
a hazai forráskiadás és forrásfeltárás elõsegítése. Akkor fiatal, szinte kezdõ levéltáros-
ként, a Fons akkori és jelenlegi fõszerkesztõjeként magam is egyik szervezõje voltam 
ennek az – utólag nyugodtan értékelhetjük így – historiográfiai jelentõségû konferen-
ciának. A konferencia szervezõihez névleg csatlakozott a nagy múltú Magyar Törté-
nelmi Társulat is, de a szervezés motorja egyértelmûen a Fons köre volt, azok az ifjú 
levéltárosok, történészek, akik Bak Borbála magyar iratolvasás, illetve Mollay Károly 
német iratolvasás óráin tanulták meg a történeti források kiadásának elveit. A nagy 
sikerû konferencia elõadásai, korreferátuma és a konferencián elhangzott hozzászólá-
sok nyomtatásban is megjelentek a Fons 2000. évi 1. számában.6 A folyóiratnak ez a 
száma ma már antikvár ritkaságnak minõsül, és nyugodtan mondhatjuk, jelenleg az 
ebben a Fons számban megjelent írások azok, amelyeket a közép- és kora újkori for-
ráskiadások készítõi egyfajta de facto szabályzatként elfogadnak.  

A konferencián az elõadók áttekintették az egyes korszakok és nyelvek forráskia-
dás kérdéseit és a publikálás tekintetében igyekeztek szabályokat megfogalmazni. Az 
elõre elkészített kéziratokat a szervezõk megküldték több tudományos mûhelynek, 
kiemelkedõ hazai kutatóknak és felkértek korreferátorokat az egyes területekre készí-
tett anyagok értékeléséhez. A konferencia elõadói között szerepeltek Tringli István,7 
                                                        
4 Elegendő itt utalnunk Kottaner Jánosné naplójának kiadására: Karl Mollay: Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. Die 
ältesten deutschen Frauenmemoiren (1439–1440). In: Arrabona 7. (Győr, 1965) 237–296., ill. Karl Mollay (Hg.): Die 
Denkwürigkeiten der Helene Kottanerin (1439–1440). Wien, 1971. Mollay forrásközlési leveinek utolsó szisztematikus összeállítása: 
Mollay Károly: Első telekkönyv / Erstes Grundbuch. Sopron, 1993, XIX. Mollay számos forráskiadására ld. Mollay Károly irodalmi 
munkássága. In: Soproni Szemle 47. (1993) 403–422. p., 51. (1997) 198. 
5 Szende Katalin: A magyarországi középkori német nyelvű források kiadásának elvei és gyakorlata. In: Fons (Forráskutatás és 
Történelmi Segédtudományok) 7. (2000), 60. (A továbbiakban: Szende, 2000.) 
6 A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Szerk.: Kenyeres István. Az 1999. december 8-án tartott Budapest Főváros 
Levéltára, Fons, Magyar Történelmi Társulat által szervezett Levéltári Nap előadásai. In: Fons (Forráskutatás és Történeti 
Segédtudományok) 7. (2000) 1. sz. 
7 Tringli István: Középkori oklevelek kiadásának problémái. In: uo. 7–40. 
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Oborni Teréz,8 Bak Borbála,9 Hermann Róbert,10 Sipos Péter,11 a korreferátorok között 
Szovák Kornél, Fazekas István, Dominkovits Péter, Szûcs László. A vitában a középkori 
források kiadása kapcsán részt vett Kubinyi András, Engel Pál, Jakó Zsigmond, a kora 
újkoriaknál Gecsényi Lajos, Pálffy Géza, Bessenyei József, az új- és jelenkoriaknál 
pedig Somogyi Éva és Varga László. A német nyelvû források kiadásának kérdéskörét 
ketten járták körbe: Szende Katalin12 a középkori, míg Sóos István13 az újkori szövegek 
publikálásának elveivel foglalkozott. Témák szempontjából érdemes Szende Katalin 
szövegébõl idéznünk:14 

„A szöveg leírójának nyelvjárásától és mûveltségi szintjétõl, az írásban való gyakor-
lottságától függött az egyes dokumentumok írásképe és írásmódja. Ez két oldalról is 
indokolja a betûhív átírások alább részletezendõ elvét. Egyrészt ha tudjuk a lejegyzõ 
személy származási helyét és társadalmi állását, a közölt szöveg újabb adalékot jelent 
az adott terület és társadalmi réteg nyelvi normáinak és nyelvjárásának megismerésé-
hez. Másrészt viszont ha a fenti adatok valamelyike nem ismert, hasonló nyelvi és 
hangzólejegyzési sajátosságok alapján következtethetünk rá, hogy honnan és milyen 
körökbõl származott a szerzõ vagy lejegyzõ. A dokumentumok írásmódja ily módon 
maga is forrásértékkel rendelkezik. A szöveg kiadójának tehát törekednie kell arra, 
hogy — az érthetõség ill. értelmezhetõség határain belül — minél többet megtartson 
ezekbõl a jellegzetességekbõl. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy bizonyos formai 
sajátosságok megfigyelése céljából még a legjobb kiadás mellett is szükség van az ere-
deti szöveg megtekintésére, ezért indokolatlan lenne a szöveg érthetõségét pl. a 
dictamen jelekkel vagy a sorvégzõdések feltüntetésével megzavarni. A kiadás ugyanis 
mindig egyfajta értelmezést is jelent, ezért nem az eredeti szöveg pontos képét tük-
rözi, hanem a kiadónak meg kell kísérelni leválasztani az esetleges és a szöveggel nem 
összefüggõ mellékes jelenségeket a szöveg lényegéhez tartozó elemektõl. ... Összefog-
lalva azt mondhatjuk, hogy itt is egyfajta köztes helyzet érvényesül a ’tetûhû’, paleog-
ráfiai hûségû és a teljesen normalizált, sõt modernizált szövegek között.” (kiemelés 
tõlem K.I.) 

Szende Katalin tehát már egyfajta köztes megoldást javasolt a betûhív és a teljesen 
normalizált szövegkiadási módszerek között.  

Soós István az alábbiakban foglalja össze a betûhív átírás kérdéskörét 18. századi 
iratok esetében:15 „Mivel a 18. században, a koraújkorhoz hasonlóan nem létezett 
egységes német helyesírás, a szövegek kiadásában nem követhetjük a késõbbi illetve a 
mai német helyesírási szabályokat. Ennélfogva nem „írhatjuk át" az egykori 
forrásokat; azokat eredeti formájukban kell közreadni. A kiadónak tehát a kútfõket, 
melyekben akár az egyes szavak korabeli kiejtésére vagy nyelvjárására nézve is fontos 
információkat kaphatunk, lehetõleg pontosan kell publikálnia. Ez persze nem jelenti 

                                                        
8 Oborni Teréz: A kora újkori latin nyelvű forrásszövegek kiadásáról. In: uo. 67–75. 
9 Bak, 2000. 91–137.  
10 Hermann Róbert: Az 1848–49-es források kiadása. In: uo. 151–170.  
11 Sipos Péter: A XX. századi forráskiadás problémái és ajánlás a forráskiadás szabályzatára. In: uo. 171–184. 
12 Szende, 2000. 49–62.  
13 Soós István: Javaslatok az újkori magyarországi latin és német nyelvű források kiadására. In: uo. 81–89. p. (A továbbiakban: Soós, 
2000.) 
14 Szende, 2000. 55–56. 
15 Soós, 2000. 87. 
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azt, hogy a szövegeket szigorúan betûhíven kell megjelentetni. A kizárólag betûhív 
kiadás különleges esetekben kötelezõ érvényû, mint pl. kiemelkedõ személyiségek 
kéziratainak közreadásakor.” 

Soós István tehát – igaz óvatosan – de alapjában véve szintén egyfajta normalizált 
átírást javasol. Igaz több esetben a részletszabályok tekintetében betûhív megoldáso-
kat javasolt.16 A fentiekbõl ugyanakkor az is kiderül, hogy éppen a 16–17. századi 
szövegek kiadója maradt az egyébként valóban historiográfiai jelentõségû konferencia 
eredményei ellenére támasz nélkül.  

Munkám során szembesültem azzal, hogy a 16–17. századi német nyelvû szövegek 
kiadása is egyfajta köztes helyzetet képvisel a középkori és a 18. századi szövegek kö-
zött. Szabályzat, avagy a fentiekhez hasonló ajánlás nem lévén, ki kellett dolgoznunk 
a 16. századi német nyelvû szövegek kiadási elveit. Jeleznem kell ugyanakkor, hogy 
ehhez a már fentebb említett, Szende Katalin és Sóos István tollából származó közle-
mények nagy segítségünkre voltak. 

A 16. századi hivatali – itt elsõsorban a kamarai – írásbeliség nyomán keletkezett 
német nyelvû szövegek közzétételére vonatkozó szabályokat az általam szerkesztett 
XVI. századi uradalmi utasítások címmel megjelent kétkötetes forráskiadás kapcsán 
dolgoztuk ki.17 A kötetben a legfontosabbnak tartott, mintegy 27 kamarai-kincstári 
uradalom 64 uradalmi instrukciója, illetve kivonatosan további 18 utasítás (összesen 
82) került közlésre. A kötetben több német nyelvû forrás kiadásra is sor került: a leg-
korábbi a magyaróvári prefektus 1532. évi instrukciója volt,18 de több német nyelvû 
utasítást publikáltunk szintén Magyaróvárról, illetve Komárom kapcsán is.  

A kiadás során két alapvetõ problémát kellett megoldani: 1) a szövegvariánsok ke-
zelését, 2) a német nyelvû iratok átírásának kérdéskörét.19 Az elsõ kérdéskör nem 
tartozik a német nyelvû források kiadásának problematikájához, azonban a normatív 
forrásközlések esetében nem megkerülhetõ probléma kezelésére kidolgozott eljárá-
sunkat érdemes röviden ismertetni:20 
„A két vagy több szövegvariáns esetében az alapszöveg mindig a legkorábbi (indokolt 
esetben eltértünk), a variáns szöveget betûjel jelzi, általában az adott utasítást kapó 
tisztviselõ családnevének kezdõbetûjével, vagy ugyanazon személynek szóló késõbbi 
tisztázat, másolat esetében M (másolat) használható. 
Két szövegvariáns képlete: 
’A’ szöveg (alapszöveg) → ’B’ szöveg (másolat, tisztázat, variáns)  
a) Az ’A’-ban nem szereplõ, ám a ’B’-ben többletet jelentõ szöveget lábjegyzetben 
közöljük. Pl. 

1
 B többlete: ... 

                                                        
16 Uo. 87–89. 
17 XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. Szerk. és a bevezető 
tanulmányt írta: Kenyeres István. I–II. köt. Budapest, 2002. Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány (Fons Könyvek 2.) (A 
továbbiakban: Kenyeres, 2002.) 
18 Mária királyné utasítása Jacob von Stamp magyaróvári kapitánynak és mosoni főispánnak a magyaróvári uradalom igazgatására. 
Brüsszel, 1532. február 24. Uo. 392–399. 
19 A kötet készítése kapcsán felmerült problémákra ld. Kenyeres István: XVI. századi utasítások kiadásának problémái. In: Magyar 
Levéltárosok Egyesülete két konferenciája. Kaposvár 2002. szeptember 4–6. Budapest, Balassi Intézet 2003. május 14. Szerk.: Böőr 
László. Budapest, 2003. Magyar Levéltárosok Egyesülete 124–132. 
20 Kenyeres, 2002. 84. 
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b.) Az ’A’-ban többletet képezõ, ám ’B’-ben nem szereplõ szöveget kurziváljuk. Teljes 
pontok hiányzására lábjegyzetben hívjuk fel a figyelmet. 
c.) Az ’A’ban és ’B’-ben egyaránt szereplõ, ám variáns szövegeket az ’A’-ban kurziváljuk 
és lábjegyzetben közöljük a ’B’ -ben szereplõ variánst, szintén kurziválva.  
Csak a tartalmi változásokat közöljük. Amennyiben ’B’ szövegben az ’A’ fõszövegben 
szereplõ pontok változatlan tartalommal, de más sorrendben szerepelnek, akkor ezt 
nem jelöltük külön. Amennyiben a ’B’ variáns-szövegben több egymást követõ pont is 
eltérõ tartalommal szerepelt, akkor ezeket teljes egészükben lábjegyzetben 
szövegvariánsként közöljük, ekkor a pontokat kis betûvel jelöltük pl. [a.], ugyanakkor, 
ha ezek között találhatóak olyan pontok is, amelyek tartalmilag kapcsolhatók a 
fõszövegben lévõk valamelyikéhez, akkor arra < > között utalunk pl. <vö. fõszöveg 
47. pont>.” 

A német nyelvû szövegek kiadásához az alábbi elveket dolgoztuk ki, figyelembe 
véve a fentebb említett ajánlásokat illetve Szende Katalinnal, Gecsényi Lajossal és 
Pálffy Gézával folytatott konzultációk eredményeit.21  
„Valamennyi forrás szöveghûen került átírásra, a szövegben elõforduló valamennyi 
hangalak megtartásával az alábbi szabályokkal:  
A szövegben csak az alábbiakat írtuk át nagybetûvel: 
a.) nép-, országok-, tájak-, hely-, vizek-, család- és személynevek; 
b.) hónapok, napok és ünnepnapok; 
c.) címek és megszólításformák (Euere Majestät) és az uralkodói többes (Wir, Unns 
stb.) írásakor (leszámítva a birtokos névmásokat: pl. unnser). 
A korabeli, XVI. századi szövegeket közlõ német nyelvû forráskiadványok és átírási 
szabályzatok általában a kisbetûs átírást javasolják. A magyarországi gyakorlatban 
Mollay Károly a teljes betûhívséget javasolja, ez azonban a tömeges akta-termelés 
korában már véleményünk szerint nem indokolt. (A szó közbeni nagybetûs alakok 
pedig kifejezetten zavaróan hatnak.)” […] 
„A magánhangzók átírásakor a következõk szerint jártunk el: az ’o’ fölötti mellékjel 
esetén állandósult és következetes használat esetén, amennyiben megállapíthatóan 
’ö’-t jelöl, akkor ’ö’-re írtuk át, ugyanígy jártunk el 2 pont vagy vonás esetén. Az ’a’ 
feletti mellékjel esetén: ’ä’, ’u’ feletti mellékjel esetén maradt az ’u’, kivételt képezett, 
ha egyértelmûen felismerhetõ volt az ’u’ fölött két pont, vagy vesszõ, akkor ’ü’. Az ’i’ 
változtatás nélkül megmaradt, tehát nem nem írtuk át ie-re, így pl. a hier, sieben stb. 
maradt a hir és a siben, még elméletileg értelemzavaró esetekben is a forrásban 
szereplõ rövid ’i’-s alakot tartottuk meg, ugyanis a szövegkörnyezetbõl egyértelmûen 
kiderül, melyik jelentésrõl van szó. (pl. wider – wieder).  
A mássalhangzók esetében ’cz’ és a ’tz’ betûkapcsolat átírásánál azt az elvet követtük, 
hogy amennyiben a ’z’ elõtti betû szára meghaladta a ’z’-t, akkor ’tz’-vel, amennyiben 
nem haladta meg, akkor ’cz’-vel írtuk át. Az ’u’ és ’f’ eltérés esetében a szövegben 
elõfordulót használtuk (pl. fogt és vogt.). A ’b – p’ eltérésnél is a szövegben elõforduló 
alakot használtuk. A kettõs ’s’ (’ss’)-t meghagyjuk és nem írtuk át ’ß’-szé, ahogy a ’ß’-t 
sem ’ss’-szé, ha egymás mellet egy hosszú és egy rövid ’s’ áll, akkor ’ß’-ként írtuk át. 
Valamennyi kemény mássalhangzós alakot megõriztünk, pl. gkh, kh, ckh a 
burgkhgrafen flekhen, rubrickhen. 
                                                        
21 Uo. 88–89. 



TANULMÁNYOK MOLLAY KÁROLY 

SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA  
418 

 

Az ’i-j’ eltérés esetén mindent értelemszerûen írtunk át ’j’-re, illetve ’i’-re: pl. in és 
nem jn, és jemand nem iemand). Kivételt képezett az igen gyakori ’y’, amit 
megõriztünk, amennyiben nem latin ragozást jelölt, a ’ÿ’-t ugyanakkor átírtuk ’y’-ra. 
Az ’u’ és ’v’ esetében a jelentésnek megfelelõen írjuk át: tehát unnd és nem vnnd. 
Ennek oka az, hogy ebben a korszakban még gyakorlatilag csak ’v’-t írtak, ritka az ’u’ 
használata, kivételt képez a ’w’, amelyet megtartottunk (pl. bawen). 
A források szövegeiben alkalmazott rövidítéseket minden esetben feloldottuk.  
A szavak egybe-különírása esetében a jól láthatóan egybeírt alakokat megtartottuk, 
azonban tekintettel a gót betûs írás jellegzetességére a szavakat értelmük szerint 
esetenként tagoltuk (pl. davondie helyett davon die). A szöveget értelme szerint a ma 
használatos központozási gyakorlat szerint tagoltuk.” 

 
Nem állítom, hogy az általunk kidolgozott, hangsúlyosan a tömeges aktákra, tehát 

fõként a központi hivatalok, elsõsorban a kamarai-pénzügyigazgatási terület iratanya-
gára kidolgozott szabályzatot nem lehet vita tárgyává tenni. Nagy örömömre szolgál 
ugyanakkor, hogy az itt kidolgozott kiadási elveket mások is hasznosították, példának 
okáért Dominkovits Péter, Lackner Kristóf polgármester javairól szóló forráskiadásá-
ban,22 vagy Szakács Anita Magyaróvár mezõváros 1581–82. évi protokollumának 
kiadásakor.23 tehát némi szerénységgel azt is mondhatjuk, hogy a Mollay Károly 
nyomdokain kidolgozott, de azt a mai követelményekhez igazító Szende Katalin, va-
lamint a 18. századi forráskiadási elveket megfogalmazó Soós István ajánlásait figye-
lembe vevõ, de a korszak átmenetiségéhez igazodó 16–17. századi német nyelvû 
forráskiadási ajánlás a kamarai és városi források esetében úgy tûnik jól alkalmazható 
és mintául szolgálhat a késõbbi forrásközzéadók számára.  

Úgy vélem, hogy ma a források digitalizálásának és közzétételének korában talán 
végleg eldõlt a fentebb vázolt betûhív-normalizált szövegkiadási elvi vita: aki arra kí-
váncsi, hogy az egyes betûkön milyen mellékjelek szerepelnek, hol csúszott meg az 
írnok tolla, esetleg mi az, ami nem toll, hanem légypiszok nyoma, akkor a digitális 
verziókon keresztül is tudja tanulmányozni az iratokat, míg a normalizált forráskiadás 
lehetõvé teszi a szélesebb körû felhasználást. Természetesen egyetértek azzal, hogy 
kiemelkedõ személyiségek egyedi, autográf kéziratai (pl. naplók, memoárok), vagy au-
tográf irodalmi szövegek közlésénél továbbra is Mollay Károly kiadási elveit kell al-
kalmazni. 

                                                        
22 Dominkovits Péter: Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai. Végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, 
osztályok 1591–1632. Sopron, 2007. hivatkozás: 22. 
23 Kenyeres István – D. Szakács Anita – Mihály Ferenc: Magyaróvár tanácsának törvénykezési jegyzőkönyvei az 1581–1582. években. 
Győr, 2012. 45–46 (a forráskiadás Szakács Anita munkája). 

 
 
 
 
 
 


