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paráznaság gyanújára hivatkozva maga a lelkész is rosszul bánt saját feleségével; 
a lelkész felesége egy esküvõn leült férfiak társaságába borozgatni, majd néhány 
pohár után beszámolt férje igazságtalanságáról. A harkaiak lelkészével több gond 
akadt: megsértette a bormérés rendjét, ivott és játszott, éjszakánként szánkózott és 
ordibált, a parasztasszonyokat paráznának nevezte, a bíróval kiabált és kezével 
fenyegette. Külön figyelmet érdemel a lelkész Bibliából levezetett eszmefuttatása 
a paráznaság kétféle természetérõl: a lelki és testi paráznaságról, illetve az 
egyháziról és a világiról. A közösség tagjai rátámadtak, miután kifejtette, hogy a 
lelki paráznaság bálványimádás. Az emberek környezethez való viszonyáról 
árulkodik több bejegyzés (42., 46., 50., 147. számú regeszták): ne hordják a 
szemetet az Ikva patak partjára, a pintérek és kádárok figyelmeztetést kapnak az 
erdõ pusztításáért, a nyúlvadászokat pedig testi fenyítés terhe mellett eltiltják a 
háló használatától. 

A sorozat eddig megjelent kötetei feltehetõen nagyban segítik majd annak a 
vállalkozó kedvû történésznek (vagy történészeknek) a munkáját, aki a jövõben 
majd a kora újkori szabad királyi városok hétköznapi életének megírására 
vállalkozik. De kihagyhatatlan források lesznek azok számára is, akik Bónis 
György nyomában az említett korszak városi jogszolgáltatását fogják vizsgálni. 
Remélhetõen addigra már egy újabb kötet is napvilágot lát majd a szerzõ tollából.  
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A Szegedi Tudományegyetem Germán Filológiai Intézete Német Nyelvészeti 
Tanszéke legfrissebb kiadványsorozatának elsõ kötetét tartja az olvasó a kezében 
(a továbbiakban: Buchstabengebrauch). Szerzõje Németh János, jelzi a kötet 
bevezetõjében, hogy a kötet alapját a 2008-ban megvédett PhD dolgozata képezte. 
Ugyanazon címet viselte, mint ez a kiadvány, csak éppen magyarul. A 
témavezetést Bassola Péter professzor látta el. A most harminchat éves kutató 
Szegeden, Hannoverben és Münsterben végezte stúdiumait. Tanulmányai 
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befejezése után 2000–2002 között anyaintézetében kapott megbízott oktatói állást, 
majd a Veszprémi Egyetem Germanisztikai Intézete Német Nyelvtudományi 
Tanszékén folytatta szakmai pályáját 2003–2008 között. Disszertációja anyagának 
nagyobb részét ezalatt gyûjthette össze a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Levéltár 
Sopron Városi Levéltárában és annak közreadott forráskiadványaiból. Erre utal a 
Soproni Szemle (SSz) 2004. évi 2. száma, amelyet a szerkesztõség a német–magyar 
együttélés tematikájának szentelt. Németh János ebben a számban „A soproni 
német nyelvû források nyelvészeti kutatásainak lehetõségei” (SSz. 2004. 102–123.) 
címmel foglalta össze mondanivalóját, amelyben lényegében nyelvtörténeti 
kutatómunkája módszerét és elképzeléseit is kijelöli. 

Az opus alapvetõen nyelvtörténeti munka. Alapkutatásaiban persze nagy 
segítségére lehetett választott második szakja, a történelem diszciplínája. „A 
nyelvi ki-egyenlítõdés vizsgálatát, írja a szerzõ, a 18. században pedig össze lehet 
kapcsolni Sopron 15., 16. és 17. századi nyelvének még elkészítendõ vizsgálataival, hogy 
ezzel a nyelvi kiegyenlítõdést a német nyelvnek a városi kancelláriában történõ elterjedésé-
vel kezdve a normatívnak tekinthetõ standard változat (Hochdeutsch) elterjedéséig 
vizsgáljuk” (SSz. 2004. 118.). Nos, ez lett a szerzõ célkitûzése. Még pontosabban, 
azt vizsgálta, hogy 1510– 1800 között miként alakult a városi kancelláriai 
írásbeliségben a hangjelölés, a betûhasználat. Másként szólva a jelenkori német 
standard graféma-rendszerhez mint normatív változathoz képest a soproni 
forrásokban miként alakult a nyelvi kiegyenlítõdés. Egyáltalán megfogható, 
kimutatható-e az egységesülés folyamata a hangjelölésben? Aki megnézi a 
kötetben a Németh Jánosra vonatkozó irodalmat, nem csodálkozik a 
témaválasztáson. 2000-ban kész volt a Budai jogkönyv három kéziratának 
eltéréseirõl írt munkája. 2005-ben kiadta a Házi Jenõ hagyatékban fennmaradt 
soproni Gerichtsbuch (1423–1531) anyagát. Ebben õ írta a forráskiadvány 
nyelvérõl szól tanulmányt. Ugyanebben az esztendõben Szegeden a 15–16. 
századi soproni városkönyvek jogi terminológiájáról értekezett, de 2008-ban a 
budai mészáros céh fennmaradt középkori iratainak nyelvezetét is górcsõ alá 
vette. 2010-ben pedig osztrák és cseh szakmai fórumokon elemezte a soproni 
forrásokat (Buchstabenge-brauch. 349.). Németh Jánost szakmai érdeklõdése és 
felkészültsége tehát kivált-képpen predesztinálta arra, hogy elkészítse a soproni 
források meglehetõsen hosszú szakaszának nyelvtörténeti elemzését.  

Az eredmény önmagáért beszél. Kitûnõ és páratlan munka született. E sorok 
írója több mint negyven évet töltött levéltári források között, s fõleg Kõszeg korai 
újfelnémet anyagán „nevelkedett”. A recenzor tudja, mit jelent ezekben a 
forrásokban dolgozni, noha életmûve történeti és nem nyelvészeti természetû. 
Elõre kell tehát bocsátani, hogy maga is játékos, de ez esetben inkább a pálya 
szélérõl követi az eseményeket: afféle széljegyzetek formájában. Egyben azt is be 
kell vallania, hogy ilyen alapos forrásismerettel, paleográfiai felkészültséggel, 
kitartó és következetes szöveggondozással még nem találkozott. Érvényes ez a 
közreadott CD-re is, amelyben már az is hatalmas teljesítmény, hogy a nem 
publikált szövegek (korpuszok) egészét közreadta, elérhetõvé, visszakereshetõvé 
tette. Az ilyen forráskiadás már az összeolvasás szakaszában is kivételes 
figyelmet és munkabírást követel. A táblázatszerkesztõ regiszterébe 
(forrásjegyzékébe) további olyan ötletet vezetett be, amellyel az egész kötet 
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szerkezete kitûnõen követhetõ (Buchstabengebrauch. CD: D Quellenverzeichnis – 
Register). Ez a regiszter arra enged következtetni, hogy nyelvi elemzés közel 160 
kiadott, s több mint 470 kiadatlan forrás alapján készült. Megismételjük, ez 
valóban páratlan teljesítmény. A regiszter 15 fõ- és 5 alszempont alapján írja le az 
elemzett forrásokat, benne többek között az iratokat kiadó személy, testület, 
valamint a címzett adatai alapján, nem feledkezve meg a rövid regesztáról 
(tartalomról), valamint az iratok minõsítésérõl sem, a kiadótól egészen az 
írásképig.  

Amikor Németh János könyvét elõször átlapoztuk, befészkelte magát a 
gondolat, hogy ezt a munkát tulajdonképpen nem lehet ismertetni. Hiszen 
nyomban felmerült, hogy a mû részletekben is rendkívül tagolt, ugyanakkor 
intellektuálisan is nagy ívû. Arról eleve le kellett mondani, hogy érdemben 
kitérjünk a kutatás elsõ kilencven oldalára. Mindenekelõtt a II–III. fejezetre. Aki a 
szerzõ kutatásait felhasználja, az tapasztalja, aki pedig a recenzorra szorul, annak 
el kell hinni, hogy Németh János kiválóan ismeri betûhasználat hazai és 
nemzetközi irodalmát, nyelvtörténeti elméleteit és a kiadványokat is 
(Buchstabengebrauch 41–95; 335–356). Ebben a könyvben ugyan nem hivatkozott 
Mollay Károly 1988-ban Göppingenben megjelent cikkére, amelyben a híres, 
soproni származású germanista professzor a kõszegi formuláskönyveket ele-
mezte. Németh János fenti idézett, soproni tanulmánya jegyzetében azonban utalt 
rá (SSz. 2004. 108, 31. jz.). E sorok írója vitte fel még az 1970-es évek elején 
személyesen a két, vaskos formuláskönyvet az akkor még volt pesti, piarista 
gimnázium épületében mûködõ német tanszékre. Mollay professzort az 
érdekelte, hogy a kõszegi hivatali utasítások mit tartalmaznak (Magyar Nemzeti 
Levéltár Vas Megyei Levéltára. Kõszegi Fióklevéltár. V/3/g. Formularbücher. 
Instruktionen: 1560–1595, 1588). Ebbõl bizony az következik, amit Németh János 
könyve kitûnõ összefoglalójában is megfogalmazott, hogy ti. létezik-e soproni 
párhuzam „Magyarország más német nyelvû városaiban”. (Buchstabengebrauch. 
316.). Minthogy Kõszeg ekkor zálogjogon Alsó-Ausztriához tartozott, nyelvi 
mintáit is innen, ill. Bécsbõl kölcsönözte.  

Maradjunk a mû összefoglalójánál és kitekintésénél (Buchstabengebrauch: 
309–316.)? Csak remélni tudom, hogy a magam eszközeivel jól adom vissza a 
Németh-féle kutatások szintézisét. A szerzõ ebben a részben két maximát idéz, 
olyanokat, amelyek a 16. század elsõ felének betûhasználatára 
(Buchstabenverwendung) vonatkoztak. Az elsõ maxima (alapelv) szerint azonos 
szavakat azonos módon kell írni. A második pedig arról rendelkezik, hogy 
azonos hangokra ill. azonos pozícióban lévõ hangokra azonos betûket ill. 
betûrendet kell használni. Ezek persze tendenciaként érvényesültek, aminek 
következtében a nyelvtörténet már egy harmadik maximát is felismerni vélt. Az 
egyik korai, soproni jegyzõ 1514-ben a mai német nyelvhasználat /i:/ betûjét az 
egyik jegyzõkönyvi forrásban <ye> formában írta, de pl. dy, dyser szavakban kö-
vetkezetesen <y> változatban. Németh János következetes aprólékossággal vette 
leltárba a szóhoz kötött és a szöveg írójára jellemzõ írásmódot.  

Aki már dolgozott német nyelvû forrásokkal, az tudja, hogy milyen 
jelentõsége van példának okáért a szövegkiadásokban a mindenkori 
hangjelöléseknek. Meg sem kísérlem ehelyütt, hogy a példákat folytassam. Pedig 
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a szerzõ ezt tette a 17. és a 18. századi soproni betûhasználat esetében is. Õ 
ugyanis nem tehetett mást, ha törvény-szerûségeket akart megállapítani. Ennek 
során mutatta ki, hogy az elsõ és a második maxima közti hierarchiának 
(nevezetesen, hogy a második betûhasználati alapelv alá volt rendelve az elsõnek) 
miként alakult az érvényessége a 17. század elsõ felében, továbbá hogy miként 
éledt újjá ez a hierarchia a 18. században. Jellemzõ például, hogy a 19–20. század 
fordulóján tartott helyesírási konferenciák a mai német nyelvhasználat <t> 
betûhasználatát miként normalizálták a <th> írásmód helyett. 

Mindez csupán egy csipetnyi só ahhoz a hatalmas fûszerkészlethez, amit 
Németh János a 16–18. századi hangjelölések nyelvi kiegyenlítõdésének 
folyamatvizsgálatában bemutatott. A módszer, ahogy ezt végrehajtotta, egyszerre 
bonyolult és átlátható. Bonyolult, mert ki kellett találnia azt a módot, hogy a miként 
vethesse össze a négy vizsgált korszak vagy ciklus (1510–1540, 1610–1640, 1720–
1750, 1770–1800) betûhaszná-latát a mai német fonémákkal (hangokkal) és 
grafémákkal (betûkkel). A mai német nyelv fonémáinak száma csaknem negyven, 
érthetõ, hogy a grafémáké ennél sokkal több. A forrásokban használt betûjelölések 
pedig ennek megfelelõen tovább sokasodnak. Ennek megértéséhez érdemes 
fellapozni az egyes korszakokhoz tervezett táblázatokat (Buchstabengebrauch. 168., 
213., 257., 300.). Minthogy eleve le kell mondanunk ezek részletezésérõl, 
okosabbnak tûnik példát hozni a követett módszerre. 

Vegyük példának okáért a /k/ hang ma normának tekintett <k> illetve <ck> 
hangjelöléseit, grafémáit. A /k/ hangnak az elsõ, középkori ciklusban ötféle: <k>, 
<ck>, <c>, <gk(h)>, <ck(h)> betûhasználata fordul elõ. A <ck> normának négy, 
nevezetesen <ck>, <ckh>, <gk> és <gkh>. (Buchstabengebrauch. 168.) Jelölésük at-
tól is függött, hogy szókezdõ pozícióban voltak el pl. kayserlich, clarlich avagy belsõ 
szótagban ill. szóvégi helyzetbe pl. merklich, furstreken (Buchstabengebrauch: 146–
148.). A szerzõ kidolgozta a hangjelölések elveit is (Buchstabengebrauch. 121–122.), 
amely szerint követni lehet, hogy az adott korszak betûhasználata mely 
forrásokban fordul el, továbbá, hogy ki volt a forrás soproni kancelláriai írója (pl. 
jegyzõ, ismeretlen írnok). Így utal a betû vagy betûcsoportok forráshelyére is, 
hiszen azok ismételt leírására nincs hely. Ennek a CD-n is utána lehet keresni. A 
/k/ hang kilenc középkori betûvariánsának ilyen tömörített felsorolására is 
csaknem három teljes publikációs oldalra volt szüksége. Egyetlen hang, két mai 
német betûjelöléséhez felsorolt középkori változatairól és azok forráshelyérõl van 
tehát itt szó (pl. <gkh>: kizárólag <gkh>: fordul elõ a 14 (2), 20 (2), 29 (2), a 40 (8) sz. 
forrásokban [Buchstabenge-brauch: 147.]). A recenzornak magának is igen figyelni 
kellett, hogy ebben a leegyszerûsített fejezetben ne vétsen hibát. Elképzelhetõ, hogy 
mennyi következetes fegyelemre volt a szerzõnek arra szüksége, hogy betartsa a 
nyelvtörténeti és a maga által kidolgozott elvek mindenre kiterjedõ, unos-untalan 
ismétlõdõ részleteit. A forrásokban talált kivételekkel együtt, amit persze itt ki is írt 
pl. kchummenn (Buchstabengebrauch. 146.). Pedig ezeket a változatokat minden 
esetben és minden korszakban össze kellett gyûjteni, csoportosítani kellett, el is 
kellett különíteni, és meg kellett adni a rövidített forráshelyét. Ez az oka annak, 
hogy a mû ismertetése úgyszólván lehetetlen. Ilyen értelemben egy szótárat sem 
lehet ismertetni, ha csak nem az elveit és módszereit vesszük számba.  
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A /k/ hang betûhasználati karrierje a 18. század végéig látványos utat futott 
be. 1610–1640-re már csak öt variánsa maradt életben, 1720–1750 között négy 
graféma, de ez az 1770–1800 közti periódusban már nem is változott. Meg is 
jegyezte a szerzõ, hogy a betûhasználatot illeti, „a 18. század elsõ és második fele közt 
nem is következtek be átfogó változások” (Buchstabengebrauch. 300.). 

Ebbõl az egyetlen példából könnyen belátható, hogy önmagában a 
forráspéldák kigyûjtése, leíró jellegû számbavétele, forráshelyének megjelölése is 
hatalmas analízist jelentett. Ezt végigkövetni csaknem negyven hangra (a négy 
korszakra vetítve ennek négyszeresére), hangonként általában kétféle (esetenként 
három) normatív betûátírására, illetve ezek közép-, korai újkori és újkori 
variánsaira, megismételhetetlen teljesítmény. És még nem szóltunk a 
nyelvszintekrõl, a városi kancelláriai és céhes anyag közti nyelvhasználatról, a 
graféma- és morfémahasználatról, a szisztematikus és genetikus irattani jellemzõk 
alapján elkülöníthetõ források kezelésérõl. Azaz arról, hogy mi következik 
nyelvileg az írást keletkeztetõk alá- és fölérendeltségi viszonyából, 
képzettségébõl, funkciójából (igazgatás, igazságszolgáltatás, statútum, 
országrendiségi értekezés, stb.) és az iratok (források) eredetjellegébõl (eredeti, 
másolat stb.). Megannyi befolyásoló tényezõ, hogy csak párat említsünk.  

Németh János kitûnõen oldotta meg a feladat, járatlan útból járt utat csinált 
azoknak, akik a soproni kutatást szeretnék követni. Ez a munka rendkívül fontos 
hozzájárulás ahhoz, hogy igazolva lássuk egy jelentõs nyugat-magyarországi város 
kancelláriája és céhei betûhasználatában a nyelvi kiegyenlítõdést. Azt, hogy miként 
következik be a dél-német „Hochsprache” írásbeliségében a közép- és északnémet 
hatás, így a gottsched-i nyelvtan adaptációja, vagy a szótári kiegyenlítõdés. Mikor 
adta fel és abból mennyit a helyi német kancelláriai írásbeliség az addig követett 
mintáit. Sopron ugyanis ehhez a délnémet, bajor–osztrák nyelvi hagyományhoz 
kötõdött. A három évszázad soproni korpuszainak betûhasználati vizsgálata ennek 
a nagy általános folyamatnak a részei.  

Sopron rendkívüli forrásadottsága számos kutatási ágat vonzott már 
magához. Így a német nyelvtörténetet is. Németh János ezt a gazdag 
tudománytörténeti hagyományt gazdagította rendkívüli erudícióval. Csak az 
elismerés hangján szólhatunk Ewa Drewnowska-Vargáné és Bassola Péter 
kiadóknak, kiváltképpen a doktori iskola és disszertáció témavezetõinek. Ezzel az 
elsõ kötettel igen magasra tették a lécet, de a szegedi mûhely ismeretében ez 
szinte kötelezõ erejû is volt. Egyszerre lett gazdagabb azonban Sopron városa is, 
de a hazai és a nemzetközi germanisztika nyelvészeti ága is. 
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