
326Soproni könyvespolc

SOpROni KönYvESpOLc
dominkovits péter primus inter omnes. Emlékkönyv Bedy 

Vince születésének 150. évfordulójára. 
Szerk.: Arató György, Nemes Gábor, Vajk 
Ádám. Győr, 2016. 846 pp.

A 20. század első harmadát joggal tartja a historiográfia a győri egyházmegyei történet-
kutatás aranykorának. Máig gyakran használt kézikönyvek készültek el és jelentek meg 
abban az időben. Példaként elég, ha csak Bán János későbbi soproni városplébános alap-
kutatásokra épülő soproni egyháztörténetére, avagy Erős István kanonok plébánia- és 
községtörténetére gondolunk. Ennek az összességében és jelentőségében máig alig is-
mert és méltatott historiográfiai tendenciának volt az egyik legkiemelkedőbb egyház-
megyei személyisége az 1866. március 31-én, a győri székeskáptalan gyirmóti birtokán 
született és 1938-ban elhunyt Bedy Vince nagyprépost. 

A kötet számára Bedy életét és munkásságát az Egyházmegyei Levéltár munkatársa, 
Nemes Gábor foglalta össze. Munkája függelékeként válogatást közölt az életutat méltató 
kortársi nekrológokból, és publikálta az életműbibliográfiát is. Ez utóbbi jól tükrözi, hogy 
Bedy munkássága főként az egyházmegye centrumára, Győrre összpontosult, de számos 
munkája (miként a győri székeskáptalanról szóló nagymonográfiája is), az egyházmegye 
egészét átfogta, így a Sopron megyei birtokok történetével e térség településtörténetét is 
érintette. Ezért cseppet sem csodálkozhatunk azon, hogy a 33 szerzőt felvonultató, terje-
delmét tekintve is impozáns emlékkönyvben a történeti egyházmegye egésze képviselve 
van. 

Minthogy egy évtizeden belül az Egyházmegyei Levéltár immáron a második tema-
tikus tanulmánykötetét jelentette meg.1  Ebből is kitűnik, hogy az intézmény napjainkra 
szervesen építkező vidéki szakmai műhellyé vált; olyan kutatási bázissá, amely kapcsolat-
rendszerében, a régi és új szerzők témaválasztásában egyszerre mutatja a biztosan meg-
szilárdult helyi, regionális, sőt esetenként országos határokon is átnyúló hagyományokat, 
és amely egyúttal új kutatók bevonásával tovább építkezik.

E rövid, figyelemfelhívó ismertetésnek, folyóiratunk profiljából adódóan, csupán a 
Sopronnal és a történeti Sopron vármegyével kapcsolatos tanulmányok és szerzők rövid 
áttekintése lehet a célja. A Bedy életéből és munkásságából merítő Lukácsi Zoltán kano-
nok, a Hittudományi Főiskola rektora – aki nem témaválasztásában, hanem személyében 
kötődik a történeti Sopron megyéhez –, személyes hangú beköszöntő sorai után a már 
említett Nemes Gábor egyházmegyei levéltáros Bedy Vince koráról és életútjáról szóló, 
gazdagon adatolt tanulmánya következik, amely függelékként az életút egészét áttekintő 

1  A korábbi kötet: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből, szerk. Nemes 
Gábor – Vajk Ádám. Győr, 2011.
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kortárs nekrológokat, és Bedy bibliográfiáját is közzé teszi. A kötet három, egymáshoz 
szervesen kapcsolódó nagyobb tematikus blokkra tagolódik: 1. Egyház, állam, politika; 
2. Oktatás, művelődés, vallásosság; 3. Táj, helység, épített örökség. 

Az első blokkból a megyei közgyűjtemények szorgos kutatója, Johann Karall mun-
káját kell kiemelni, aki az egyházi közigazgatás egyik meghatározó egységét, az esperesi 
kerületek kialakulását és változásait vette vizsgálat alá, és vázolta fel a változásokat az első 
fennmaradt és publikált canonica vizitációs jegyzőkönyvektől, a 17. század második fe-
létől az 1990-es évekig. Ugyancsak e blokkban kapott helyet az egyházmegyei levéltár 
munkatársa, Csermelyi József forrásközléssel ellátott tanulmánya, amely a győri püspöki 
szék 1526 utáni elhúzódó betöltésének valamint az egyházmegyei javak és jogosultságok 
birtoklásának problémaköréhez kapcsolódik. A Szerző a mohácsi vereség utáni viszon-
tagságos esztendők vizsgálatához tár fel újabb forrásokat és vet fel eddig kevésbé érintett 
szempontokat, Veit von Fladnitz és a jelentős bevételeket biztosító egyházmegyei tizedek 
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birtoklása kapcsán. Napóleon és Győr kapcsolatának, a forrásközléseknek és feldolgozá-
soknak már így is tiszteletet parancsoló szakirodalma van. Ezeket új forrásanyag feltárá-
sával gyarapítja e kötetben Krisch András tanulmánya, amely a franciák legkeletibb hódí-
tásának elnevezett Győr 1809. évi történetének alaposabb megismeréséhez járul hozzá, 
a megszállás pénzügyi terheire fókuszálva. Szintén e blokkban található Hajdók Judit 
műemlékvédelmi szakember írása, aki az egykorú egyházmegye területéről az I. világhá-
ború idején a háborús fémszükségletek miatt a hadi begyűjtés áldozatává vált homlokzati 
orgonasípokat mutatta be. Munkájához kitűnő kiindulási pontot, forrásalapot nyújtott az 
az 1912. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv, mely gazdagon adatolva tért ki e hangszerekre. 
Soós Viktor Attila az Állami Egyházügyi Hivatal győri egyházmegye területén 1951 és 
1989 között tevékenykedő munkatársainak (püspöki biztosok, megyei megbízottak) az 
életrajzait állította össze. 

A sokszínű második blokkban Németh Ildikó, a Soproni Levéltár főlevéltárosa 
Hahnenkamp József soproni katolikus tanító, iskolaigazgató életútját és a 19. századi sop-
roni katolikus iskolai élet megújítása terén végbevitt tevékenységét mutatta be. Osváth 
Ádám, a Soproni Múzeum történésze a soproni egyházi tulajdonok 1945 és 1948 közötti 
államosítását vizsgálta. Medgyesi S. Norbert a teljes egyházmegyére kiterjedően szólt az 
alsófokú iskolákról, tanítóikról, és az e körből fennmaradt 18. századi kéziratos énekes-
könyvekről. A számos Sopron megyei adat mellett (Barbacs, Bágyog), külön kitért Ko-
váts István dőri iskolamester 1762 után keletkezett ún. dőri énekeskönyvére, a magyar ka-
tolikus népénektörténet egyik legjelesebb forrására. Bojtos Anita PhD hallgató (PPKE) 
az egyetlen magyar szerveződésű férfi szerzetesrend, a pálosok legfontosabb dunántúli 
kolostora, Sopronbánfalva kora újkori funkciórendszerét, annak katolikus megújulásban 
betöltött jelentőségét, a rend és kolostora pasztorációs tevékenységét bontotta ki. Kite-
kintett a búcsújáróhelyként is funkcionáló rendi központ lelkiségére, a pálos lelkiség kife-
jezésformáinak bemutatására. Kádár Zsófia korábban e folyóirat hasábjain dolgozta fel a 
soproni jezsuita kollégium alapítását. Most e kötetben a renden belüli hosszas képzési idő 
szerinti utolsó próbaév (tercia probatio) eddig ismeretlen munkásainak tevékenységét 
mutatja be, kitérve a soproni terciaház alapítására, majd a Széchenyi György alapította 
győri terciaházat (1668–1670) és annak tevékenységét vizsgálja. Az ugyancsak PhD hall-
gató (PPKE) Szuly Rita, az egyházmegye kora újkori vallásos társulatai sorából a sop-
roni Congregatio Agoniae Christi társadalmi beágyazottságát elemezte, illetve további 
társadalomtörténeti elemzésekhez közölte az 1661 és 1781 között fennmaradt albumok, 
alapján az elöljárók névjegyzékét, valamint a tagnévsorokat. 

A tanulmánykötet harmadik blokkjában a Soproni Múzeum régész, művészettörté-
nész, történész munkatársaiból alakult kutatócsoportja, Gabrieli Gabriella, Nemes And-
rás és Kelemen István a Széchényiek előtti Fertőszéplak birtoklás- és építészettörténetét 
mutatta be, módszertanilag is mintaadó, komplex megközelítésű tanulmányban.


