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SOpROni KönYvESpOLc

A Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 2018-ban két forráskiadványt adott ki: 
mindkettő a reformáció – néhány irat kivételével – 16–18. századi soproni történetéhez 
kapcsolódik. A két kötet, noha a bennük foglalt időhatár, a forrástípusok és a szerkesztési 
elvek különbözőségei miatt más, mégis egymást kiegészítve együtt állják meg helyüket, 
emiatt a recenzióban is e két kiadványt egyszerre ismertetem. 

A reformáció 500. évfordulójához kapcsolódóan, 2018-ban a Magyar Nemzeti Le-
véltár a Reformáció Emlékbizottság támogatásával és a tagintézmények munkájának kö-
szönhetően egy 21 kötetből álló forrásgyűjtemény-sorozatot jelentetett meg Forrásaink 
a reformációról címmel. Az összefogás eredményeként a megyei levéltárak az egyes köte-
tekben saját anyagukból válogatva olyan forrásokat közöltek, melyekben az adott megye 
protestáns közösségeinek életébe pillanthatunk bele. A válogatásnál nem szabták meg 
sem az időhatárt, sem a tematikát, de a sorozat – noha eltérő hangsúlyokkal – mégis egy-
séget képvisel a magyarországi protestantizmus történetének kutatásában. 

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában D. Szakács Anita és Dominkovits 
Péter vállalkozott arra, hogy a levéltár anyagából kiválasszák azokat az iratokat, melyek se-
gítségével széles betekintést nyújthatnak a soproni protestantizmus 1524–1739 közötti 
korszakába. Bizony nem volt könnyű dolguk, hiszen Magyarország talán leggazdagabb 
városi levéltári anyagát őrzik Sopronban, mely évszázadok óta a dunántúli evangélikusság 
egyik központja. A kiadott 86 forrás – melyek nagy része német nyelvű, hiszen Sopron-
ban a német anyanyelvűek voltak ekkor többségben – nem kronológiai szempont szerint 
követi egymást, hanem a szerkesztők a tematikus csoportosítás mellett döntöttek. Ez sze-
rencsés választásnak mondható, hiszen ezáltal sokkal könnyebben áttekinthetővé válik a 
kötet, mintha keletkezési időrend alapján rendezték volna el. Az olvasó így könnyebben 
meglelheti a kötetben az őt érdeklő iratokat, és az egyes folyamatok, összefüggések job-
ban érzékeltethetővé válnak.

A tizenhat témakör, melybe a szerkesztők a forrásokat sorolták, a közösségtől az 
egyén felé halad. Elsőként az augsburgi birodalmi gyűlés előterjesztéseibe, majd ország-
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gyűlési aktákba olvashatunk bele. Ezek kilógnak ugyan a többi irat közül abból a szem-
pontból, hogy nem kizárólag Sopronra vonatkoznak, hanem országos áttekintést nyújta-
nak. Ha szigorúak vagyunk, és csak a városi eseményekre koncentrálunk, akkor helyettük 
más forrásokat is várhatnánk, de az összeállítók ezzel nyilván az országos célkitűzésekhez 
is akartak kapcsolódni. A következő témakörökbe a „tévtanok” elleni küzdelmek iratai, 
különös tekintettel a prédikátorokra vonatkozók kerültek. Majd megismerhetjük a lelké-
szek, kántorok munkáját gyülekezeti, oktatási és egyéb feladataik ellátása közben, majd 
tőlük eltávolodva egyéni életutak kerülnek a középpontba esküvői meghívókon keresztül 
egészen a végrendeletekig. 

Az Adalékok és források a soproni evangélikus városvezető és szellemi elit 17–18. századi 
társadalomtörténeti kutatásához, végrendeletek című kiadványban az evangélikus városve-
zetők, lelkészek, rektorok, tanárok 1582 és 1781 között készült német nyelvű testamentu-
maiba olvashatunk bele – szintén D. Szakács Anitának és Dominkovits Péternek köszön-
hetően –, melyekben házuk, szőlőjük vagy éppen személyes tárgyaik: könyveik, ruháik 
és egyéb használati eszközeik sorsáról döntöttek. A 47 német nyelvű forrás kronológiai 
sorrendben követi egymást.

A két kötetet tehát érdemes együtt kézbe venni, hiszen nemcsak a címbeli ígéretek-
nek megfelelően egy 16–18. századig terjedő időszakot fognak közre, hanem a kötetek 
bevezetői (a Forrásainkban Dominkovits Péter: Bevezető, az Adalékokban Szemerei János: 
A reformáció jelentősége, Szála Erzsébet: Protestantizmus Nyugat-Magyarországon a 16–17. 
században, Dominkovits Péter – D. Szakács Anita: Adatok és szempontok a 16–18. száza-
di soproni evangélikus városvezető és szellemi elit történetének kutatásához, végrendeletek) is 
kiegészítik egymást. Egyrészt bő képet kapunk a soproni protestantizmus vizsgált idő-
szakáról, másrészt elhelyezhetjük a város történéseit a nyugat-magyarországi események 
sodrásában, mindemellett megismerhetjük a reformáció emberre, oktatásra, kultúrára 
vagy éppen társadalomra gyakorolt hatását is. 

Sopronban Luther tanai a 16. század elején jelentek meg. Ennek első bizonyítéka 
Moritz Pál kalmár működése, akinek köszönhetően a városlakók lutheránus könyvekkel 
találkozhattak. II. Lajos 1524-ben kivizsgáltatta az ügyet, és emiatt a Magyar Királyság 
területén először Sopronban került sor „hitehagyottak” műveinek elégetésére.1 Az 1555-
ös augsburgi vallásbéke lehetőséget teremtett az evangélikus felekezet szabad vallásgya-
korlására,2 melynek hatására a tanok a városi polgárság körében is egyre jobban terjedtek. 
Ennek köszönhetően 1557-ben Hummel Kristóf polgármester támogatásával megalakult 
a város legrégibb középiskolája, amit a – ma is méltán híres – Berzsenyi Dániel evangéli-
kus líceum elődjének tekintenek. Néhány évvel később, 1565-ben pedig Gerengel Simon 
megalakította az evangélikus egyházközséget. 

A bécsi udvar és a soproni evangélikus polgári elit között azonban a felekezeti el-
lentétek a 16. század végére mindinkább felerősödtek, amelynek során bebörtönzések, 

1   Forrásaink …, IV./1–2.
2   Forrásaink …, I./1.
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leszámolások is kezdődtek.3 A Bocskai-szabadságharcot – melyhez Sopron nem csatla-
kozott – lezáró bécsi béke azonban némi nyugalmat hozott a városban: megkezdődött 
az evangélikus iskolai és kulturális élet megerősödése, amit jól példáz Andreas Rauch 
zeneszerző, orgonista munkássága.4 De közben Draskovith György győri püspök – aki 
1636-ban letelepítette a városban a jezsuita rendet – a bécsi udvarhoz fordult segítségért, 
hogy a kegyúri jogok gyakorlását, valamint ingatlanokat szerezzen vissza a katolikusok 
számára.5 Ennek a küzdelemnek egyik eredménye az lett, hogy míg a 17. század első felé-
ben több dunántúli főúr katolizált (pl. Batthyány Ádám, Nádasdy Ferenc), addig az oszt-
rák főrangú evangélikus családoknak éppen Sopron lett a menedéke. Így Eggenberg her-
cegnének is, aki evangélikus istentiszteleti helyet biztosított a vallásgyakorlók számára.  
Az első evangélikus fatemplom azonban 1676-ban leégett, ezután újra egy fatemplomban 
gyűltek össze 1677 és 1722 között, majd 1722 és 1782 között a soproni evangélikusoknak 
már kőtemplomuk volt. A mai 1782-1783-ban épült.

A két kötet felépítése azonos, a bevezető részek után a források olvashatók. Az Ada-
lékokban egymás után beszámozva követik egymást, rövid regesztával ellátva. Ebben a 
szerkesztők feltüntették az irat keltezését, a személyeket, akik végrendelkeztek, valamint 
közölték – ha van – az irat külzetén található információkat, az irattani sajátosságokat 
(van-e rajta pecsét) és természetesen a forrás lelőhelyét is. A Forrásokban az iratok szá-
mozása a témakörökön belül újrakezdődik, a fejregeszták pedig az előző kötethez képest 
bővebbek – jobban segítve ezzel az értelmezést –, de ugyanazokat az információkat köz-
lik. A szövegközlési mód, ami csak ott követi a mai helyesírást, ahol kell, a forráskiadás 
követelményeinek megfelel. A szerkesztők igyekeztek ezzel megőrizni az akkori írásmód 
sajátosságait, viszont az esetleges hibákat mégis kiküszöbölték. 

A Forrásaink végén a felhasznált irodalom és a tartalomjegyzék olvasható, mely az 
Adalékokban a könyv elején kapott helyet. Ez utóbbi kötet végén személy- és helynév-
mutatóval találkozunk még, ami az első kötetből sajnálatos módon hiányzik. Mindkét 
kötetet képek jegyzéke zárja: a Forrásainkban kizárólag iratokról készült fotók láthatók, 
az Adalékokban személyek, tárgyak, épületek is megjelennek. 

A források kiadását fontos lenne folytatni, különös tekintettel a végrendeletekre: 
érdemes lenne más felekezetű vagy más társadalmi rétegekbe tartozó végrendelkezők 
testamentumait is megjelentetni. Egyrészt, hogy minél bővebb képet kaphassunk Sop-
ron város mindennapi életéről, másrészt a végrendeletekben rejlő elemzési szempontok 
alapján jóval nagyobb kutatói érdeklődésre tarthatna számot. 

A köteteket nemcsak Sopron város története vagy a reformáció kutatóinak ajánljuk, 
hanem azoknak is, akik a kora újkori Magyarország politika-, társadalom-, egyház- vagy 
életmódtörténete iránt érdeklődnek.

3   Forrásaink …, V./1.
4   Forrásaink …, XII/2–3. 
5   Forrásaink …, VI/1–5.


