
SOPRONI KÖNYVESPOLC  384 

 

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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A helytörténetírás 1990 utáni reneszánszának egy újabb példáját ismerhetjük meg 
Horváth Gyõzõ Páli címû könyvében. A helytörténet, a történelem lokális 
változata, lehetõvé teszi a kisebb közösségek, ez esetben Páli históriájának 
összefoglalását, az itt lakóknak a róluk, nekik és az elszármazottaknak szóló 
monográfia elkészítését. E mûfaj lehetõvé teszi a történelem után kevésbé 
érdeklõdõnek is, hogy mint az elõbb említett közösség tagja, mégiscsak Klió 
bûvkörébe kerüljön.  

Horváth Gyõzõ legújabb munkáját, Páli község történetét lapozgatva, 
óhatatlanul felmerül a Szerzõ mûveinek hosszú sora. A felsorolást kezdhetjük akár 
az elsõkkel, az 1974-ben megjelent „Fejezetek Farád múltjából és jelenébõl”, és az 
ugyanakkor kiadott „Rábaközi gyermekjátékok” címû munkákkal. A teljesség 
igénye nélkül megemlítjük még továbbá a „Szülõföldünk Vica. Szemelvények Vica 
község történetébõl és népéletébõl” címmel 1989-ben Csornán kiadott, vagy a 
néprajzi területrõl a „Lucanaptól Pünkösdig. Rábaközi népszokások” címû 1991-
ben publikált könyveket, avagy a népzene területérõl Gyõrött 2002-ben 
megjelentetett „Daloló muzsikáló Rábaköz. Rábaköz népzenei hagyományaiból” 
címû CD-ROM-ot. E felsorolás is jelzi a szerzõ évtizedes elkötelezettségét a 
honismereti, helytörténeti, néprajzi, népzenei kutatással. Legújabb kötetében 
ugyancsak e területekrõl kapunk átfogó feldolgozást, ismertetést Páli községrõl, 
kezdve a természeti viszonyokkal, a régészettel, folytatva a történeti áttekintéssel és 
zárva a néprajzi fejezettel.  

Természetesen Horváth Gyõzõ, lévén Vica szülötte, gyermekkorában ismerkedett 
meg a Rábaközzel és a településsel, mikor a páli erdõbõl hozták az Úrnapi sátorhoz a 
gyertyán-ágakat. Tíz évvel késõbb már népzenei gyûjtést végzett a faluban és 
munkája eredményes-ségét dicséri, hogy az ekkor rögzített dalok közül több is 
bekerült a daloskönyvekbe. 

Az itt ismertetett kötet elkészítéséhez alapos kutatást végzett a szerzõ Gyõr-Mo-
son-Sopron Megye Soproni-, valamint a Gyõri Egyházmegyei, és a Premontrei 
Rend csornai Levéltárában. Könyvébe beépítette az elõdök munkáit, így Felber János 
egykori páli plébános „A páli templom és plébánia története” címû, 1908-ban 
megjelent munkáját. Nem feledkezett meg Póczik Vilmos tanár úr, Eõry Ferenc 
iskolaigazgató és Németh Sándor tanító, valamint a község vezetõi közül Konczos 
Imre Népfront elnök, Gáncs Antal VB titkár és Horváth Ferenc VB elnök régebbi, még 
az 1960-as években végzett kutatásairól sem.  

A több mint egy évszázada megkezdett községtörténeti kutatómunkát 
koronázta meg Horváth Gyõzõ 2010-ben megjelent monográfiája. A 248 oldalas 
kötetrõl már elsõ ránézésre látszik, ízléses munka. Képei, térképei jó minõségûek, 
szinkronban vannak a szöveggel. Így például megfelelõ helyre kerültek a 
természeti részben az erdészt, s a humort sem nélkülözõ vadõrt ábrázoló 
felvételek. A kötet Póczik András polgármester ajánló szavaival indul, amit a 
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szerzõ bevezetõje követ. Az említett két részen kívül, négy fõ fejezetre tagolódik a 
monográfia. 

Az elsõ fejezetben megismerkedhetünk Páli földrajzi helyzetével és 
névhasználatával. E részben olyan érdekességet is megtudhatunk, hogy a ma is 
létezõ Linkó-ér, amelynek a nép nyelvén Keszeg-ér a megnevezése, vízfolyást és 
„vízállást” is jelöl. Páliban ez utóbbi értelemben használják, így a vízjárta, 
vízmosásos mélyedéseket értik rajta. A másodikban „Amit az eke a földbõl 
kiforgat” címmel áttekinti a régészeti lelõhelyeket, leleteket. A harmadik nagyobb 
egység a „Fejezetek Páli írásos történetébõl” címû, amely maga is 27 alfejezetre 
tagolódik. Ebben a szerzõ a kezdetektõl napjainkig dolgozza fel a falu históriáját. 
Talán érdemes lett volna „Az alapítás” címû alfejezetnél még a címben 
megjegyezni, hogy nem a település létrehozásáról, hanem egyik birtokosa, a 
pápóci prépostság létrejöttérõl van ebben szó. Az eligazodást segítette volna, ha a 
27 alfejezet 154 oldalát, kronológiai alapon, középegységekre tagolja. A negyedik 
fõrész a néprajzi fejezet, amely hét alfejezetre tagolódik. Az utolsó részben 
megismerkedhetünk a Páli származású közéleti személyekkel és alkotókkal, s a 
felhasznált irodalommal. 

A munka alaposságát dicséri a szerzõ gazdag szakirodalmi ismerete, legyen 
szó régészetrõl, török kultúráról, 1848–1849-rõl vagy néprajzról. Így a régészeti 
fejezetben Bella Lajos, Csatkai Endre munkáit ugyanúgy feldolgozta, mint Takács 
Károly 2005-ös örökségvédelmi tanulmányát. Természetes, ez az alaposság 
minden fõ fejezetre érvényes megállapítás, sõt ezt hangsúlyozza még, hogy 
Horváth Gyõzõ áttekintette a környezõ településekrõl eddig megjelent 
monográfiákat is.  

A történeti részben megtudhatjuk, hogy kezdetben – az 1325-ös oklevél 
tanúsága szerint – két Páli volt, és Kispáliban Szent Demeter tiszteletére emelt 
templom állt. A lakosság állatait a ma már a község határát képezõ Bándhegyen 
legeltette. Ugyancsak a határ részét képezi az eredetileg önálló, de ma már Dág 
pusztának nevezett rész is. 1505-ben a páli jobbágyok egyik, Bándhegyen 
elkövetett hatalmaskodása (más veteményesében tartott marha-legeltetéses 
konfliktus) ügyében Vághy György „elölülése” alatt Sopron vármegye Németiben 
(ma Sopronnémeti) tartott törvényszéket. Ez volt a rábaközi sedria, mivel Sopron 
vármegye a 17. századig két helyen is tartott megye-gyûlést és törvényszéket.  

A néprajzi fejezet hét részre tagolódik. Itt kapott helyet a népesedérõl szóló 
rész. A település lélekszáma 1787-ben 967 fõ, legtöbben, 1405-en 1890-ben éltek 
itt. Ettõl az idõponttól folyamatosan csökkent a lakosság, 1941-ben 1177 lélekre, 
majd egy rövid emelkedõ idõszak után 1970-re 788 lakosra. 2005-ben 
mindösszesen, és ez a megdöbbentõ, az 1787. évi lakosság kevesebb, mint felére 
csökkent a faluban élõk száma, 407 fõre. Valószínûleg a korfa még tragikusabb 
képet mutat. Az általános iskolás tanulókat 2007 óta kisbusz szállítja át Szilba. 
Sajnos, a népességcsökkenés a Rábaköz falvainak túlnyomó többségét sújtja! 
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Evezzünk vidámabb „vizekre”, a falucsúfolók világába, s idézzünk meg egy 
Páliról szólót: A páliak keresztbe vitték be a létrát az erdõbe. Ezt akár 
ostobaságnak is tekinthetnénk, ha nem lett volna meg a frappáns válasz, hogy 
annyi fát mondhattak a magukénak, amennyi a lajtorja nyomvonalába esett. 

A szerzõ precizitására csak egyetlen adalékot említünk, 77 mûre 230-szor 
hivatkozik, legyen szó Drinóczy György csornai premontrei prépost mûvérõl, vagy 
Belitzky János, Nagy Imre, Horváth Zoltán, Soós Imre munkáiról. A tudományos 
alapossággal készült olvasmányos munka stílusa miatt, a „céhen kívüli” 
nagyközönségnek, a község lakóinak is szóló olvasmány.  
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Az elmúlt év végén jelent meg Csapody Tamás Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a 
bori munkaszolgálat történetébõl címû kötete. Bár a kötet szorosan vett soproni, il-
letve az egykori Sopron megye területéhez kötõdõ vonatkozásokat nem tárgyal, 
az mégis számot tarthat a Soproni Szemle olvasóközönségének érdeklõdésére. S 
nem csupán azért, mert a kötet szerzõje soproni származású, hanem azért is, mert 
a magyar munkaszolgálat, s annak fõként 1944–1945-re esõ történetében a 
Dunántúl nyugati része, s benne az egykori Sopron vármegye területe kiemelt 
szerepet játszott. A német birodalommal határos nyugat-magyarországi megyék 
területe, mindenekelõtt Sopron, Vas, Gyõr és Moson, ezt egyrészt az itteni 
védelmi vonal- és erõdítésrendszer építése érdekében idekoncentrált 
munkaszolgálatos kötelékek, másrészt a további munkaszolgálatos századoknak 
a birodalom belsejébe történõ transzportálása útvonalaként „érdemelte ki”. A 
munkaszolgálat soproni, illetve az egykori Sopron megyei vonatkozású története 
igen részletesen feltárt, elsõdlegesen Szita Szabolcs munkásságnak köszönhetõen.  

Az igen jó adatoltság ellenére azonban nem a Sopron megyéhez kötõdõ 
munkaszolgálat története ment át a szélesebb köztudatba. Nem kockáztatunk 
sokat azzal, ha kijelentjük, hogy a munkaszolgálatosok történetén belül a bori 
munkaszolgálatosok sorsa a legismertebb országszerte. S az nem is elsõsorban a 
roppant nehéz bori munka- és életkörülményeknek, vagy épp a visszavonulás 
során a Szerbia és Magyarország területét átszelõ híres-hírhedt „erõltetett 
menet”-nek tudható be, hanem mindenekelõtt a 20. század egyik legnagyobb 
magyar költõjének, Radnóti Miklósnak a tragikus halálával, s személyes – de 
végeredményben az egész emberiség – kálváriájáról is tudósító megrendítõ 
verseivel hozható összefüggésbe. A Razglednicák, a Hetedik Ecloga emelték a boriak 
sorsát, az erõltetett menet történetét széles körben ismertté, legalábbis olyan 


