
380 Társasági ügyek 

3. BEKE JÓZSEF az írói szótár igényeihez megfelelő alapossággal és apparátussal készí-
tette el a Radnóti-szótárat. A címszóanyag felépítéséről megadja a szükséges és elégséges 
tájékoztatást, statisztikai adatokat közöl. A szótár címszavainak és alcímszavainak száma: 
5153, ezek összes előfordulása: 24 326. Balassi Bálint verseiben és Komédiájában 4735 szó 
fordul elő (BalassiSz. 7, 16), mindkét számadat mutatja, viszonylag milyen kevés szóból is 
lehetséges jeles, maradandó lírát alkotni. Egyébként Petőfi nyelvéből 22 719 címszót állított 
össze a PetőfiSz. (4: 800), BEKE Zrínyi nyelvéből pedig 6882 címszót (ZrínyiSz. 32). 

Sajnálatos: (a hivatalos hazai) tudományosság mérlegében a tudományos minősítések 
szempontjából a szótárak általában nem sokat nyomnak, némely esetben azonban úgy vél-
hetni, hogy ugyanakkor például az ún. PhD címek, amelyeket számos egyetemen szinte 
számolatlanul osztogatnak (némelykor a dr. habil.-t úgyszintén), nincsenek Justitia ilyen 
eredményű mérlegelésének kitéve. Mindettől függetlenül BEKE JÓZSEF újabb szótára érté-
kelhető tudományos munka, amely immár Radnóti lírájával együtt elválaszthatatlan része a 
jövendő idők magyar műveltségének is. Ezért természetesen a Radnóti-szótár kiadóját, az 
Argumentum Kiadót elismerés illeti. 

Jóllehet Radnóti Miklós lírai szókincsének szótárba foglalása BEKE JÓZSEF érdeme, ám a 
mostani és korábbi munkái közvetve a múlt században oly jeles tudós tanároknak is merituma, 
akiknél ő a XX. század közepe tájt a szegedi egyetemen nyelvészetet és irodalmat hallgatott, 
és akiktől bizonnyal a tanítás és a tudomány iránti elkötelezettséget is példaként kapta. 

BÜKY LÁSZLÓ 

T Á R S AS Á GI  ÜG Y E K 

Nyelvrokonság és nemzeti tudat: állásfoglalás 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság kötelességének tartja, hogy hallassa szavát, ha 
nyelvi vonatkozású tudománytalan nézetek jelentkeznek. Márpedig szaporodni látszanak a 
különböző helyeken megjelenő olyan vélemények, amelyek ellentétben állnak a tudomány 
megállapításaival. Sajnálattal olvastuk, hogy olyan vélekedés jelent meg a kulturális állam-
titkár nevéhez kötődően is, amely szerint a nemzeti tudatot még ma is egy szerencsétlen – 
mert kizárólagos – finnugrista elmélet dogmái közé próbálják beszorítani. 

Szakmai kötelességünk világosan kimondani, hogy a nyelvi rokonság kérdése sem 
ideológiai, sem politikai, sem érzelmi alapon nem tárgyalható, mégoly jó szándékú igyeke-
zettel sem, hanem kizárólag nyelvtudományi alapon válaszolható meg. A nyelvtudósok már 
régen minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a magyar nyelv a finnugornak nevezett 
nyelvekkel van rokonságban, mert szabályszerű eltérések és egyezések sorát mutatták ki 
ezen nyelvek nyelvtani szerkezetében és szavaiban. A finnugor nyelvrokonság tehát nem 
dogma, hanem nyelvtudományi körökben és a történeti nyelvtudomány általánosan alkalma-
zott módszereit elfogadók között mindenütt elismert, tudományosan igazolt tény. 

A magyar nyelvtudomány művelői sohasem állították, hogy a magyar nyelv finnugor 
rokonsága a magyar nemzeti tudat egyetlen, kizárólagos összetevője. Más kérdés, hogy a finn-
ugor nyelveket beszélő népek történetük folyamán – más népekhez hasonlóan – számos 
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néppel keveredtek, és különböző hatások érték őket. A nyelvrokonság másféle megközelí-
tést kíván, mint például a genetikai vagy a kulturális rokonság – a nyelvrokonaitól messzire 
került és körülbelül három ezer éves magyar nyelv esetében is. A nemzeti tudatnak a nyelv-
rokonság csak az egyik, s nem is a legfontosabb összetevője. 

Budapest, 2010. július 15. 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság választmánya 

N Y E L VT Ö RT ÉN E TI  A D AT OK 

Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból 

Széles – Az adatokat l. Szeles alatt. < széles ? ’széles (homlokú, arcú, vállú, mellű, 
termetű)’  (CsnSz.). Mm: H. 

Szeles – Földes 1. [1435–1439]: Nobilis domina Kathÿ vocata filia Stephani de Arthan-
haza nunc vero consors Mathie Zeles de feldes, no. (DL. 56710); Szentgyörgy 2. [1445–
1448]: Johannes Zeles, jo. (DL. 81193); 1450: Johannes heles [V: Zeles], jo. (DL. 81193); 
Litke 3. [1450 k.]: Petrus ſeles, jo. (DL. 82987); Újvár 4. 1460/1461: Laurentii Zelees, jo. 
(DL. 70910); Sényő 5. 1466: Emerico Zeles, fam. ign., jo. (DL. 55839); Tótkálló 6. 1466: Paulus 
Zeles, jo. (DL. 55839); Sásvár 7. 1478: Johannes Zeles [de eadem Saſvar], no. (DL. 70985); 
Márok 8. 1521: Dauid Zeles, inq. (DL. 82582). < szeles ’dühös’ (NySz.) / ’hebehurgyán kap-
kodó, szeleburdi, meggondolatlan’ (ÉrtSz.). – L. még Széles. 

Szent – Halmi 1. 1478: Paulo Zenth (!), jo. (DL. 70985). < szent ’vallásos, ájtatos, ke-
gyes’ (NySz., CsnSz.). 

Szentes – Besenyőd 1. [1435–1439]: Ladislaus Zenthes de Beſenewd, no. (DL. 56710); 
Kisvárda 2. [1445–1448]: Johannes ſentes, jo. (DL. 81193); 1449: Johannes ſentes, jo. 
(DL. 81139); [1450 k.]: Johannes ſenthes, jo. (DL. 82987); 3. 1449: Tomas Zentes, jo. 
(DL. 81139); 4. 1521: Mathias Zenthes, inq. (DL. 82582); 5. 1521: Joannes Zenthes, jo. 
(DL. 82582); Kér 6. [1460–1480]: Eliee ſenthes, jo. (DL. 56700); Újfalu2. 7. 1479/1757: 
Georgium Szentes, jo. (DL. 10008). < szentes ’vallásos, ájtatos, kegyes, jámbor’ (NySz.). 
Mm: H., E. 

Szépszakállú – Kisvárda 1. [1445–1448]: Valentinus ſepſakalo, jo. (DL. 81193). < 
szép szakállú ’ua.’ (CsnSz.). 

Szerény – Száldobágyterem 1. 1500: Petro Zerenÿ, jo. (DL. 73536). < szerény ’saját 
értékével, tehetségével, anyagi, társadalmi helyzetével, hatalmával nem dicsekvő, magát túl 
nem becsülő, csendesen visszahúzódó <személy>’ (ÉrtSz.). 

Szívós – Kisvárda 1. 1521: Marcus Zÿwos, jo. (DL. 82582). < szívós ’sokat kibíró, ki-
tartó’ (TESz.). 

Szőke – Olcsva 1. 1440: Nicolao Zewke, jo. (DL. 55194); 1440: Nicolao Zewke, jo. 
(DL. 55201); 1447: [Nico]lao Zewke, jo. (DL. 55346); Bátor 2. 1446: Ladislai Zeke, jo. 
(DL. 13934); Majtény 3. 1446: Andreas Zeke, jo. (DL. 13934); Szászfalu 4. 1450: Andreas 
Zewke, jo. (DL. 70896); Geszteréd 5. [1450–1470]: Michael Zewke, jo. (DL. 56701); 
Hatház 6. 1451: Johannes Zewke, jo. (DL. 14467); Hegyes 7. 1451: Stephanus Zewke, jo. 


