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A történeti Magyarország területén a 16–17. századi városi krónikák meglehetősen rit-
ka portékának számítanak, és szinte kizárólag a német polgársághoz kapcsolódnak. Ám 
nem minden németajkú város ápolta egyforma gonddal saját írott emlékezetét: Elbeszélő 
források nagyobb számban csak a szepességi Lőcséről, az erdélyi szász központokból és 
Sopronból maradtak ránk, ezeket tarthatjuk a kora újkori városi történetírás magyaror-
szági fellegvárainak. Míg azonban az előbbi vidékek gazdag hagyományából (különösen 
Erdélyből) számos értékes szöveg kivonat formájában vagy teljes kiadásban már az első 
világháború előtt napvilágot látott, addig a soproni német krónikák közül csak Hans 
Tschany és fia 1670 és 1704 között vezetett feljegyzései és Johann Georg Ritternek az 
1701 és 1719 közötti időszakot tárgyaló írása jelentek meg nyomtatásban (1858 illetve 
1874/1875). Ezt csak 1942-ben követte Georg Payr és fia: Michael Payr krónikájának 
(1584–1700) kiadása, majd hosszú késés után, 1995-ben, Kovács József László gondos 
munkájának köszönhetően Marx Faut és Melchior Klein művének (1526–1616), azaz 
a soproni krónikahagyomány legrégebbi, 1610-ben elkezdett darabjának közlése. Lazán 
ebbe a sorba illeszkedik a tudós soproni polgármester, Christoph Lackner (1571–1631) 
ismeretlen latin nyelvű önéletírásának 2008. évi edíciója is. 

Világos azonban, hogy a kora újkori soproni elbeszélő források tárháza még koránt-
sem merült ki. Dominkovitsné Szakács Anita helyesen ismerte fel ezt a tényt, és tavaly 
megjelent, igényes nyomdai kivitelű forráskiadványában egy újabb, kevésbé ismert, való-
színűleg a 17. század végén összeállított krónikakompozíció közlésére vállalkozott.

A nyolcvankét nyomtatott oldalat kitevő szöveg legalább három, különböző időben 
élt krónikás munkáját őrzi. (Közülük egyébként az első az a Georg Payr, akinek műve már 
megjelent nyomtatásban.) Bennük az egyszerűbb városi krónikákban szokásos elemek 
sorakoznak: tűzvészek, nagy viharok, az országos jelentőségű, de a várost is érintő esemé-
nyek (hadak átvonulása, koronázások), a soproni elitre vonatkozó információk, olykor 
pedig apró-cseprő helyi ügyek is. A lőcsei és erdélyi szász krónikákkal való összevetésben 
azonban lényeges különséget jelent, hogy a szövegben milyen nagy szerep jut a mezőgaz-
daságnak, különösen a szőlőművelésnek. Akad olyan év, amelynek esetében a terjedelem 
kétharmadát ilyen értesülések adják. A forrás sajátos „röghöz kötöttségének” hátterében 
elsősorban Sopron eltérő földrajzi adottságait és gazdasági karakterét kell keresnünk, 
hiszen ugyanezt a többi soproni krónikában is megfigyelhetjük. Emellett az is valószínű-
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nek tűnik, hogy a krónika sorrendben második, a 17. század középső harmadában műkö-
dő szerzője elsősorban földművelésből, borászatból kereste kenyerét. Akiket az időjárás 
története, az ártörténet vagy a mezőgazdaság, és benne a soproni bor múltja érdekel, azok 
számára kiadványunk igazi aranybányát fog jelenteni. Szintén feltűnő a kéziratnak ebben 
a szakaszában (a közreadó is éles szemmel nyugtázza) az egyházi vonatkozású adatok 
nagy száma és részletessége. Szakács joggal feltételezi, hogy a szerző az evangélikus egy-
házban valamilyen, talán éppen templomgondnoki tisztséget töltött be. A közölt adatok 
egyháztörténeti jelentőségét persze teljesen csak a Payr Sándor munkáival és Gottlieb 
Gamauf kéziratos hagyatékával való összevetés nyomán lehet majd megállapítani. A for-
rásból kirajzolódó témákról, a 17. századi Sopron számára sorsfordító történeti esemé-
nyekről a bevezetőben szép és arányos áttekintést kapunk. 

A német szöveget végigolvasva pedig az a benyomásunk támad, hogy az átírás 
mintaszerűen pontos és átgondolt. A szöveget rövidre szabott, irodalmi hivatkozásokat 
mellőző, de általában elegendő információt nyújtó tárgyi lábjegyzetek is kísérik. Szúró-
próbaszerűen Dominkovitsné Szakács Anita fordítását is ellenőriztük, és azt nem csak 
szöveghűnek, de kifejezetten magyarosnak is találtuk. (A recenzens töredelmesen bevall-
ja, hogy ő maga nem tudott volna ilyen jó fordítást készíteni a szövegből.) Kifogás csak 
igen ritkán merülhet fel, az 1595. esztendőnél szereplő „Sterb” például nem arra vonat-
kozik, hogy az olasz zsoldosok hadakozásukkal sok ember halálát okozták, hanem vala-
milyen járványos betegséget (Sterb/e/) hurcoltak be magukkal. Ez azonban inkább csak 
a szabályt erősítő kivétel, máshol inkább csak apró pontatlanságokat lehet találni, és nem 
félrefordításokat. Ahogy az a soproni forráskiadványok esetében szokásos, az olvasó nem 
pusztán a forrásszöveget veheti kézbe két nyelven, hanem a bevezetőt és a mutatókat is. 
Az összevont hely- és személynévmutatót hasznos tárgymutató is kiegészíti. Legfeljebb 
annyit jegyeznénk meg, hogy a krónika kéziratába bemásolt 1686/1687. évi adójegyzék 
személynevei nem kerültek be az indexbe.

Dominkovitsné Szakács Anita forráskiadványáról összefoglalóan elmondhatjuk, 
hogy egy viszonylag rövid, de értékes városi krónikakompozíciót igényes gondozásban 
tesz közzé, a helytörténet mellett számos speciális történészi szakterület művelőinek 
szolgáltatva értékes alapanyagot. Hiányérzetünk csak azért lehet, mert a közreadó ma-
gának a kéziratnak és a szerzőség kérdésének nem szentelt elég figyelmet. (A realitás 
terepén maradva: ennek hátterében alighanem a szorongató pályázati határidőket, és a 
levéltárosokat általában terhelő hivatali teendőket kell keresnünk.) A most közreadott 
szöveget természetesen akkor tudjuk majd igazán pontosan elhelyezni a soproni krónikás 
hagyományban, hogyha az egész, több intézményben (MNL Győr-Moson-Sopron me-
gye Soproni Levéltára, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Evangélikus Országos 
Levéltár, Soproni Evangélikus Gyűjtemények) szétszórva őrzött 16–19. századi forrás-
anyag feltérképezése megtörténik.
 


