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Kovács Eleonóra A Soproni Levéltár reformációs 
projektje

A 2017-es Reformáció Emlékévhez csatlakozva a Magyar Nemzeti Levéltár komoly elő-
készületeket téve a levéltári terület valamennyi szegmensét érintő projektet dolgozott ki 
és hajtott végre. Ebben az átfogó projektben a Magyar Nemzeti Levéltár valamennyi in-
tézménye részt vett, így Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára is.

Sopron kitüntetett helyen áll a magyar protestantizmus kutatásában, hiszen e város a 
legkorábbi helyszínek között tartható számon hazánkban, ahol a lutheri reformáció elter-
jedt. Mivel a város és a megye többi településeinek történetében a későbbi évszázadok-
ban is fontos tényező volt a protestáns egyházak jelenléte, ezért az elmúlt ötszáz év szinte 
valamennyi korszaka tartogat a témára vonatkozó értékes iratanyagot. Éppen ezért is volt 
kiemelten fontos, hogy az intézmény őrizetében lévő, releváns iratanyagról áttekintést 
kapjunk. Ezt a célt szolgálta az a fond- és állagszintű áttekintés, amely a magyarországi 
protestantizmus témakörében a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye 
Soproni Levéltára kutatásba bevonható iratanyagáról készült.1 A projekt honlapján köz-
zétett jegyzéken az általános jellemzés és a kutatási tudnivalók mellett szinte mindegyik 
iratcsoport esetében találunk feltüntetve érdekességeket is, amelyekre felhívják a figyel-
met az áttekintést készítő, s az anyagot alaposan ismerő levéltárosok.

Az áttekintés nem csupán a kutatók számára ad tájékoztatást és biztosít viszonylag 
zökkenőmentes eligazodást az iratanyagban, hanem a levéltáros kollégák további feltáró 
munkájának is ez szolgált alapul. A Magyar Nemzeti Levéltár reformációs projektjének 
alapja a forrásfeltárás volt, amelynek fő célja, hogy egyre több, a témához kapcsolódó irat-
anyagot tegyenek közzé, s ezzel is ösztönözzék a kutatást. Ehhez a célhoz járultak hozzá a 
levéltár munkatársai a projekt keretében megvalósult kiadványaikkal is, amelyek a feltárt, 
illetve a már ismert, de még nem publikált levéltári források közzétételét tűzték ki célul.

A Magyar Nemzeti Levéltár Forrásaink a reformációról című huszonegy kötetes 
forráskiadvány-sorozatának egyik kötete a Soproni Levéltáré (Dokumentumok az MNL 
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárából). A kiadvány szerkesztője Dominkovits 
Péter. A kötetben vizsgált időszak az 1524 és 1739 közti évekre esik; a szerkesztés azon-
ban nem kronologikus, hanem tematikus elveket követett, tizenhat témakör köré szervez-
ve mutatja be a soproni protestantizmus kialakulásának és fejlődésének mintegy kétszáz 
évet felölelő időszakát. Megismerhetjük belőle a város erőteljes és összetett kapcsolat-
rendszerét a külfölddel, s a hazai reformációban betöltött hangsúlyos szerepét is. Külö-
nösen érdekes része a kiadványnak a Sopron város evangélikus közösségének hétköznapi 
életébe bevezető források csoportja, amelyből megismerhetjük iskoláik, istentiszteleteik 

1   A jegyzék elérhető itt: http://reformacio.mnl.gov.hu/az_mnl_gyor_moson_sopron_megye_soproni_
leveltara_fond_es_allagszintu_attekintese_a_protestans
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rendjét, életmódjukat, sőt külön dokumentumcsoport kapcsolódik az egyházi zene té-
májához. Fontos jellemzője a kötetnek – s ez a számos közzétett forrásnak köszönhető –, 
hogy egyes kérdésekben árnyalja a reformációról eddig alkotott képet. A kötet a távoltól a 
közelig, a nagyobb közösségtől a kisebben át jut el az egyes emberig. Egyéni életutakat is-
mertető fejezetében esküvői meghívókat, hagyatéki és vagyonleltárakat, végrendeleteket 
olvashatunk. Mindez természetesen csak a jéghegy csúcsa, hiszen a Soproni Levéltár még 
számos kutatásra érdemes forrást tartogat és nemcsak megismerteti az olvasót a fontos 
dokumentumokkal, de kedvet is csinál a további kutatómunkához.

Az intézmény gazdag végrendelet-gyűjteménye adja az alapját a levéltár másik kiad-
ványának, amely a két szerkesztő, Dominkovits Péter és D. Szakács Anita saját kutatásaira 
épül, s közreadásuk már régi terveik között szerepelt. A közelmúltban megjelent kötet az 
Adalékok és források a soproni városvezető és szellemi elit 17–18. századi társadalomtörténeti 
kutatásához, végrendeletek címet viseli. A benne közzétett 48 végrendelet 1582 és 1781 
közöttről származik, s a szerkesztők bevezető tanulmányai mellett a kiadványban még 
Szemerei János („A reformáció jelentősége”) és Szála Erzsébet („Protestantizmus Nyu-
gat-Magyarországon a 16–17. században”) tanulmányai olvashatók. A kötet értékes része 
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a színes melléklet, amely egy kisebb fotógyűjtemény nemcsak a közölt végrendeletek 
képeiből, hanem a város evangélikus emlékeiből (portrék, tárgyak, épületek, sírkövek). 
E forráskötet további kutatások alapjául is szolgálhat, de önmagában is értékes, érdekes 
kiadvány.

A levéltári projekt fontos része volt, hogy a feltárt adatokat, új kutatási eredménye-
ket a kollégák ne csak a tudományos élet képviselőivel, hanem az érdeklődő nem szak-
mabeli közönséggel is megosszák, lehetőleg minden életkorú érdeklődőt megszólítva. 
A diákok megismertetése a reformáció történetével Sopronban nemcsak az iskolai tan-
anyag kiegészítésére alkalmas, hanem a fiatalok számára hozzájárulhat saját szülővárosuk, 
iskolavárosuk vagy éppen gyülekezetük jobb megismeréséhez is, arról nem is beszélve, 
hogy betekintést nyerhetnek a levéltári munka, s a levéltár mint történeti értékeket őrző 
intézmény életébe. A levéltári órákat látogató diákok országos versenyen vehettek részt, 
amelynek fő díja volt – a vetélkedő címével egybehangzóan – utazás Wittenbergbe. Az 
intézmény többféle tematikájú foglalkozást is kínált az érdeklődő fiataloknak a versenyen 
való részvételtől függetlenül is, sőt felnőtt ismeretterjesztő foglalkozásokra is volt igény. A 
nagyközönségnek és a szakmának egyaránt szólt a levéltár 2017. november 29-én Sopron 
és a Reformáció címmel megrendezett konferenciája, amely egy-egy jelentős periódusát 
vagy eseményét mutatta be a magyarországi protestantizmusnak.

A Soproni Levéltár két olyan nagy projektrészben is dolgozott, amely a Magyar 
Nemzeti Levéltár valamennyi intézményét érintette. A legadatgazdagabb és leglátványo-
sabb dokumentumokból készült „mi úgymond mennyei polgárok vagyunk…” Válogatás a 
magyarországi protestantizmus történeti emlékeiből a Magyar Nemzeti Levéltárban című 
képes albumban a soproni iratok közül több is helyet kapott. A kötet kronologikusan ha-
ladva, a magyarországi reformáció történetében lényeges vagy jelenségként érdekes ese-
ményeket bemutató, tartalmában fontos, ugyanakkor esztétikailag is értékes dokumen-
tumokból válogat, emellett tükrözi az egyes térségek és gyűjteményeik jellegzetességeit 
is. Ugyancsak megtalálható a soproni iratok képe a „Vissza a forrásokhoz” című vándor-
kiállítás molinóin is, amely 22 tablón és 20 témán keresztül mutatja be a magyarországi 
protestantizmus történetét és jellemző vonásait, jellegzetességeit, érdekességeit. Számos 
településen volt látható e tárlat 2017-ben, sőt határainkon túlra is több meghívást kapott.

A levéltár részt vett abban az adatgyűjtésben is, amely a reformációs projekt honlap-
ján (reformacio.mnl.gov.hu) az épített örökség, s a képzőművészet emlékeit örökíti meg. 
Protestáns síremlékek, festmények, épületek (templomok, iskolák) fotói és tervrajzai je-
lennek meg a felületen, több esetben levéltári adatokkal kiegészítve.

A Soproni Levéltár helyzetéből fakadóan, az általa őrzött dokumentumok jellegéből, 
tartalmából következően a későbbiek során is fontos műhelyként funkcionálhat majd, 
és adhat ösztönzést a protestáns, azon belül is az evangélikus egyháztörténet, illetve a 
16–18. századi várostörténet kutatására.


