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hatástalanok maradtak (ezért tapasztalható az idık elırehaladtával a szigorodásuk), másrészt nem a
szılıhegy teljes területére kiterjedı általános tilalmak voltak! A tanulmány következtetései azt
bizonyítják, hogy korszakoktól és piaci viszonyoktól függıen változott a szılıhegyek
gyümölcstermesztésének jelentısége, s fontos volt a nemesítésben és a szaporításban is a parcellák
elkülönített gyümölcsöseinek a funkciója. 

Több hegytörvényt egymás után olvasva feltőnhet, hogy mindegyiknek szigorú büntetések kilátásba
helyezésével nyomatékosított pontjai szólnak a szılıskertek kártételek elleni biztosításáról, a
folyamatosan jobbítandó kerítésekrıl, kapukról, a távol tartandó háziállatokról – az igavonó barmoktól
a házırzı ebekig bezárólag. (Napi gyakorlatból tudjuk, hogy a vadállatok – borz, róka, fácán és
seregély – elriasztása is a csıszök feladata.) Ezek után több mint meglepı az a negyedik tanulmány
által bizonyított tény, hogy a kezesjószág takarmányozásában a szılıhegyeknek fontos szerepe volt.
Mégpedig nem csak a gyepőkön, gyümölcsösökben kaszált szénát etették fel a jószággal (ami
természetes), hanem szigorúan meghatározott módon tartott, vagy (keményen kiszabott idıben) ırzött
jószágnak a gyepőkön belül is lehetséges volt a legeltetése, s miként a vizsgálat alá vont iratok
bizonyítják akkor is, ha nem volt ínségben, vagy legelı szőkében a község.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy e tanulmánykötet írásai, a módszeres forráselemzések tanulságai
mindennél ékesebben bizonyítják a SZTF három kötetének fontosságát, érdemeit és hasznát. Abban
reménykedünk, hogy a közeli jövıben, immáron a feltárt német nyelvő forrásokat is bevonva a vizsgálat
körébe s azokat a szomszédos osztrák és morva területek anyagával összevetve, Égetı Melinda tollából
közép-európai összefüggésekre rávilágító tanulmányokat olvashatunk. 
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A mai olvasó szemszögébıl szimbolikusnak tőnhet a kézirat megszületésének idıpontja; a kortárs maga
– érezve és felmérve a szorítást – akkor joggal korszakfordulót látott. Ugyanis a Dunántúli Evangélikus
Egyházkerület püspöke 1950. január 7-i, I. 90sz. körlevelében az adott gyülekezetek fél évszázados,
sorsfordulókban bıvelkedı 1900–1949 közötti idıszaka eredeti forrásokon alapuló történetének
megírására szólította fel a lelkészeket (51./III./1950. sz. rend.). E célból készült az itt megjelentetett
kézirat. Szerzıje a város nagy munkabírásáról ismert, nagytekintélyő vezetı lelkésze, Hanzmann
Károly, aki egyrészt példátlanul alapos levéltári forrásfeltáró és reprodukáló munkával, másrészt
kortársként –szemtanúként és aktív cselekvıként – tömör kommentárok, jellemzések sokaságával
valójában nem csak nagy múltú helyi evangélikus gyülekezet történetének tárgyidıszakra vonatkozó
kézikönyvét készítette el, hanem munkáját a várostörténetbe ágyazva Sopron város politika-,
mővelıdés- és társadalomtörténetéhez is sokban hozzájárul. A fenti kettısség (levéltári források, tömör,
szubjektív kommentárok) mellett nem szabad feledni, hogy a narrációt harmadik elemként a keletkezés
legkonkrétabb idıszakának az eseményei, politikája is önkorlátozó jelleggel befolyásolták.

Ki is a szerzı? Hanzmann Károly, Hanzmann Károly János cipészmester és Gottschling Zsuzsanna
gyermekeként 1884. december 7-én, Sopronban született. A fiatalember 1903-ban a nagyhírő helyi
Evangélikus Líceumban érettségizett, 1904–1906 során az itteni teológiai akadémia hallgatója volt. Az
1906/1907. tanévben tanulmányait a Hallewittenbergi egyetemen folytatta. Teológiai, filozófiai,
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szociológiai stúdiumainak befejezését követıen 1907 júliusában Gyurácz Ferenc evangélikus püspök
Szombathelyen pappá szentelte. Szolgálatát káplánként a Vas megyei Répcelakon kezdte, majd 1908
szeptemberétıl a Tolna megyei Varsádra került. Segéd, majd 1909. május 1-jétıl helyettes lelkész lett,
és az évben a népes gyülekezet lelkészévé választotta. Menyhárd Frigyes lelkész halálát követıen a
szülıvárosba történı visszatelepedés tervét is megvalósíthatta: 1919. december 20-án német és magyar
bemutatkozó istentiszteletet tartott, és márciusban már a soproni gyülekezet lelkészévé választották –
minderrıl egyébként visszafogott tárgyilagossággal, részletesen szól munkájában. Egy hónappal késıbb
történt meg beiktatása, április végén családja is Sopronba költözött. Egy évtizedes soproni szolgálatát
követıen így jellemezte ıt a város és a vármegye prominens személyeit bemutató kézikönyv: „itteni
hiveinek hőséges és buzgó lelkigondozója, egyházának nagy képzettségü csendes munkása, s a
felekezeti békének ápolója.”173(173) Ugyanakkor már ez a mő is kiemelte: a lelkipásztori munka mellett
Hanzmann aktívan foglalkozott az evangélikus tanügy és az egyház pénzügyeinek kérdéseivel. Mind
saját gyülekezete, mind a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület, mind pedig a helyi társadalom
életében, mőködésében jelentıs szerepet vállalt (pl. több más tiszte mellett az egyházkerület
fıszámvevıi és az egyházmegyei lelkészgyámolda ügyvivıi tisztét töltötte be, tevékenyen részt vett a
zsinati munkálatokon, illetve a Diakonissza Egyesület elnöki, gyámintézet és az ifjúsági egylet elnöki
tisztjeit is ellátta, az építési bizottság és népiskolai bizottság elnökeként is hosszasan és eredményesen
tevékenykedett). 1948-tól, Ziermann Lajos nyugdíjba vonulásától, a soproni gyülekezet igazgató
lelkészi teendıit látta el; 1949–1950 során esperesként szolgált. 1951-ben – egészsége megrendülését
követıen – tisztségeibıl lemondva a 91lelkészi szolgálatból visszavonult, 1955. október 18-án,
hetvenegy éves korában elhalálozott. 

A két, technikai okokból eltérı idıben megjelentetett, de tartalmi tekintetben szervesen összetartozó
kötet, tárgyalását tekintve sokban emlékeztet a kor város- és intézménytörténeti munkáiban – mellesleg
Házi Jenı fılevéltáros „retorikájában” – is megfigyelhetı tagolásra, az ún. „külsı” és „belsı”
történetnek megfelelı felosztásra. 

Az egyházközség krónikáját kronologikusan bemutató részben Hanzmann (gyakran) visszatekint a 19.
század második felére; a gyülekezet közelmúltjának és jelenének a történetét középtávon periodizálta,
megállapítva: a korszakhatárok nem a külsı (politikai stb.) eseményekhez, hanem egyes meghatározó
lelkészek nevéhez, tevékenységéhez főzıdnek. Az idırendi fejezetekben (pl. 1900–1913; 1914–1919;
1920–1939; 1940–1945) a gyülekezet életét a teljességre törekedve, sallangmentesen, gazdag
adatolással mutatta be (lelkészek személye és tevékenysége, konventülések kronológiája, tárgyai,
egyházkerületi felügyelık személye és tevékenysége stb.). A problémákat is adatolva mutatta be a
presbiterium összetételét, mőködését. Fontos társadalom- és mentalitástörténeti információkat is
közölve dolgozta fel a meghatározó lelkészválasztásokat, az egyházi-kulturális rendezvényeket és
ünnepeket (pl. a reformáció ünnepeit), a nagyon fontos külföldi kapcsolatokat. Minden idırendi
egységben kifejtette azok gazdasági vetületét, a gyülekezet vagyonát és pénzügyi helyzetét is. Igen
részletesen tárgyalja Kapi Béla püspök 1929. június 8–12-i egyházlátogatását. Ugyanakkor jelzi:
szemben az akkor elhangzott beszédekkel, az önállóságára vigyázó soproni gyülekezetben nem ez volt
az elsı canonica visitatio, hanem arra már 1861-ben, Haubner Máté superintendens idején sor került.
Speciális egyháztörténeti vonulatként, gyülekezete oldaláról adatolja a soproni Református
Egyházközség önállósodásának folyamatát, miként más oldalról, a római katolikus egyházzal való
együttmőködés jó és rossz vonásait is megörökíti – Papp Kálmán városplébános idıszakáról például
mint a jó együttmőködés koráról szólt. Miként említettem, az egyházközség történetét annak egyházi és
világi (külsı és belsı) kapcsolatrendszerébe ágyazottan mutatja be. Szól többek között a Dunántúli
Evangélikus Egyházkerülethez, az Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karához
főzıdı személyes és intézményesült kapcsolatokról. Hanzmann munkája a kor politikatörténetének
kutatói számára fontos információkat ad. Levéltári forráskutatások és saját emlékei alapján írt több
más mellett Horthy kormányzó soproni látogatásairól és az 1921-es népszavazásról. Személyes
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tapasztalatai nyomán mutatja be a német megszállás idıszakát, a károkat és a túlélést, és a város német
lakosságának tragikus kitelepítését – ami különösen fájdalmasan érintette a nagy múltú evangélikus
gyülekezetet.

A „belsı történetet” taglaló II. rész – a bevezetı, összegzı kisebb egységeket nem tekintve – három
nagyobb, a szolgálatokat taglaló fejezetre, és egy terjedelmes személyi részre oszlik. A kötet a
legfontosabb egyházi munkaág, az Ige szolgálatának bemutatásával kezdıdik. Hanzmann itt részletesen
bemutatja az igehirdetés központi jelentıségő helyét, a templomot, a kegyszereket, harangok történetét,
az istentisztelet rendjét, az igehirdetések legfontosabb tárgyait, a keresztelések, konfirmációk,
esketések, 92temetések alakulását, miképpen részletesen kitér a hitoktatásra is. Az egyik legösszetettebb
„A kultúra szolgálata” címő fejezet. Ebben az 1849-es múltig követett „Testvéregyesület”
(Bruderschaft), az 1855 körül létrejött Gyülekezeti Nıegylet, a keletkezésének szálaiban 1793-ig
visszanyúló Árvaház, az eredetét tekintve az 1850/1860-as évek fordulójáig visszavezetett
Gyámintézet, a vele közel egykorú, (1862-es) Gyámintézeti Nıegylet, továbbá az 1895-ben létrehozott
Diakonissza Állomás, az 1898-ban Gyurácz püspök kezdeményezésére megalakított Olvasó- és Ífjúsági
Egyesület, az 1922-ben Ziermann Lajos irányításával megindult Leányegylet, illetve az 1836-ra
visszamenı Óvoda és Bölcsıde történetét, munkásságát, gazdasági helyzetét mutatja be, sok helyen a
vezetı személyek archontológiáit is összeállítva.  Ugyancsak e fejezetben ír a Szegényügyi Bizottság
mőködésérıl, részletesen ismertetve a segélyezés módját, a segélyakciókat, és a segélyezettek körét,
illetve itt szól az 1896-ban új alapszabályokat kapott Hivatásos Tisztviselık Segélyegyesületérıl is. 

Az „anyagiak szolgálata” fejezet az egyházi vagyonáról, annak összetételérıl szól, részletesen ismerteti
annak nagyságát, és hasonlóan jár el az alapítványokkal. Az egyházközség házait, a gyülekezet
szılıgazdaságát és adóügyeit is bemutatja. Az utolsó nagyobb szerkezeti egység a vizsgált korszak
személyeinek (gyülekezeti felügyelık, lelkészek, egyházközségi alkalmazottak, konvent és
egyházközségi tagok) tudatosan vállalt jellemzését adja (268–347 pp.). Ez esetben joggal sajnálhatjuk,
hogy egy 19–20. századi soproni életrajzi lexikon párhuzamosan nem áll rendelkezésünkre.

A Hanzmann kötetek olvasatának más dimenziói is lehetségesek; pl. Sopron város 20. századi történetét
figyelve (1930-as, ’40-es évek eleje), a gazdag adatolású munkák evangélikus szemszögbıl mutatják be
az egyházak belmissziós tevékenységét. Ezt a munkát egyértelmően a társadalmi-szociális problémákra
történı reagálás jellemezte (ezt tükrözi például a Kurucdomb esete).174(174) Hasonló mondható el az
oktatás, különösen egy korprobléma, a leánynevelés fontosságának felismerése kapcsán is. Ugyanakkor
a személyek gazdag adatolása a társadalomtörténeti kutatások oldaláról a hálózatelemzés lehetıségeit is
felveti.

Bizton állítható, Hanzmann Károly egyháztörténeti „helyzetrajzai” valójában a 20. század elsı fele
soproni társadalom- és politikatörténetének megkerülhetetlen munkái. Miként a két kötet is
folyamatosan látott napvilágot, úgy türelemmel várjuk sorozat most készülı harmadik darabját, amely
az elsı kettı mutatóit tartalmazó segédkönyv lesz. Ez utóbbi fontosságát már csak a névanyag
szempontjából sem kell külön hangsúlyozni. A harmadik, lezáró kötetre várva sem feledkezhetünk meg
arról, hogy felhívjuk a figyelmet: a nagy önfegyelmet és odaadást igénylı szöveggondozást és 
- közzéadást, továbbá megjelentetést, a győjteményvezetı Szála Erzsébet fıigazgató asszonynak és
Varga Imréné levéltárosnak köszönhetjük. E kiadványozás eredményes folytatását kívánjuk a Soproni
Evangélikus Gyülekezet Levéltárának!
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