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| Capitan Vram Kerechenÿ Vram ev Nagysága | It leÅen Gÿvlan, Ennek bÿÅonſagara | adtam eÅ en
levelemeth pechetem es | keÅem Jraſa alath

Actum gÿvle | 5 die ſeptembris. Anno domini 1562.

Idem prepositus Orodiensis Ladiſlaus kerechenÿ
manu propria manu propria

Komoróci János és Császári Kata asszony közötti megállapodás
Nábrád, 1574. május 10.
(OL P 21. 1. cs. No. 168. 1574.)

Anno D(omi)ni .1.5.7.4. EÅtendYbe ſÅaniÅlo ſÅent mÿhali nap | vtan ualo hetfeon, Komorochÿ
Janoſ kozoth es chÿaſÅarÿ | Kata aÅſÅon kYÅYth aÅ minemY egieneſÅig leoth Nabradon | aÅ en
haÅamnal, Nabradÿ pal elot es eſÅiki gergelne | aÅſÅoniom elYth | En komorochÿ Janos adom
mÿndeneknek tuttara aÅ kÿk eÅen | leuelemet lattiak hogi en aÅ en iſtenemet meg tekintuin | es aÅ en
eletemnek rouid uoltat es en aÅſÅoniomnak YhiaſÅari Katha aÅſÅonnak mÿndeneketh meg engettem |
Jllien modon es illien okkal, hogÿ eo kegielmeis aÅ | en eo hoÅÅa ualo Jo uoltomat meg tekintuin atta
enne= | kem aÅ meli erdYth nagi uolginek hinak annak | haſon felith mÿnden haÅnaiual egietembe
orokbe | bÿrnom, Annak felette aÅ JoÅag felolis Illien kYtiſt tottonk egÿ maſsal, aÅ mÿnth aÅ attÿainkis
egÿ maſsal kYtisſt tottenek uolt, hogÿ ha ennekem holtom tortinnik | magom ſÅakad aÅ en rÿſÅem JoÅag
eo kegielmire ſÅallion | ha eo kegielminekis holta tortinnik magua ſÅakad aÅ eo JoſÅagais en ream
ſÅallion, eÅtaÅ kotiſt illien okkal es (!) | ſÅerÅettuk egÿ mas koÅot hogÿ eÅt aÅ kYtiſt aÅ valameli | fel
meg nem allana es fel bontana ſÅaÅ forinton | maraggion es aÅ vÿce Jſpanoknak es ſÅolga bÿraknak |
hatalma lÿgien arra hogi mÿnd marhankbol mind | JoÅagonkbol aÅ ſÅaÅ forintrol JgaÅat teheſſen, |
Annak felette aÅ vÿgeÅis errolis vagion hogi aÅ minemY donacioth chÿaſÅarÿ katha aÅſÅon hoÅatot
onna(n) felol | aÅt en elottem el oluaſſak es ha helien kel hadnom | helin hagiom, ha penig ennekem
nem teccik mas | moddal kel wÿob donacioth benne hoÅatnonk | Ennekerroſsigire es bÿÅonſagara
adomis eÅ en leuelemet pecie= | tem alat, Iratot Nabradon .10. die maÿ 1574.

N. FODOR JÁNOS

L E V É L S Z E K R É N Y

Éder Zoltán írja:  Meglepetéssel olvastam, hogy FODOR ISTVÁN – FEHÉRTÓI KATALIN  „Ár-
pád-kori személynévtár (1000–1301)” címő mővének egyébként igen alapos ismertetésében – az
„Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen” I. kötetét 1992-re datálja (Nyr. 2006: 242). Az én
példányomban ugyanis a Band I. az 1993. évszámot viseli – mégpedig mindkét címlapon (könyvritka-
ságként tarthatjuk számon, hogy a kötetnek két, némileg eltérı címlapja van). Ám az ismertetésben nem
egyszerő elírásról van szó. Az EWUng.-ot ti. füzetekben tették közzé. Az 1. és 2. Lieferung (a szótári
rész 498 lapja) 1992-es évszámmal látott napvilágot (de valójában 1993-ban jelent meg, 1. GREGOR:
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MNy. 1993: 485). Az I. kötet viszont 3 Lieferungot tartalmaz, s a 3. 1993-ban jött ki a sajtó alól
(1. JUHÁSZ: Nyr. 1994: 335). A II. kötet éve kétségtelenül 1994. Majd ezt követi 1997-ben a 3., a Band III.,
a Register, amely a mőnek szerves része (1.: KISS: MNy. 1997: 367–8; PUSZTAI: Nyr. 1998: 104–6).
Az EWUng. szóban forgó adatai tehát helyesen: Band I–III. (vagy 1–3. kötet), 1993–1997.

A. Molnár Ferenc írja . RALF-PETER RITTER, aki a Krakkói Egyetem Magyar Tanszékén
a finnugor nyelvészet professzora, többször írt már magyar nyelvtörténeti kérdésekkel foglalkozó
közleményt vagy tartott ilyen tárgyú elıadást kongresszusokon. Nemrég egy fontos és új megállapítá-
sokat is tartalmazó cikket publikált a Murmellius-szójegyzékrıl. Ez azonban olyan helyen jelent meg,
hogy tapasztalataim szerint ha nem hívjuk fel rá a figyelmet, félı, hogy a magyar nyelvtörténeti szak-
irodalomba nem kerül be. Ezért néhány szakkönyvtárnak küldök belıle fénymásolatot, és megadom
a bibliográfiai adatait: RALF-PETER RITTER, A Murmellius-féle latin szójegyzék. In: AMADEO DI

FRANCESCO – NAGY LÁSZLÓ KÁLMÁN szerk., Lengyelek és magyarok a XVI. századi Európában.
Balassi Bálint és Báthory István kora (Tanulmányok a 2004. április 27–28-án Krakkóban megrende-
zett nemzetközi konferencia anyagából). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakkó, 2004.
217–21. (Rövid német rezümével.) A kötetben többnyire magyar, lengyel és olasz nyelvő elıadások
vannak, fıleg az irodalom és a történelem tárgykörébıl. Az említett konferenciát a krakkói magyar
tanszék, valamint a nápolyi magyar és finnugor tanszék szervezte.

Felhívnám még a figyelmet egy másik nehezebben hozzáférhetı írásra is: SIMONCSICS PÉTER,
Hajdú Péter emlékezete (Rálátás 7. 2006/3: 6–10). Kár lenne, ha ez az egyéni hangvételő, de tudo-
mánytörténeti szempontból is számba veendı szép írás a szakirodalomba kevésbé kerülne be. Fejléce
szerint a Rálátás „zsákai helytörténeti–honismereti, kulturális tájékoztató”. A hasznos és jó színvonalú
folyóirat sokszorosított formában évente négy számban jelenik meg, szerkesztıje DANKÓ IMRE,
a debreceni Déri Múzeum nyugdíjas igazgatója, a DE (korábban a KLTE) Néprajzi Tanszékének
címzetes egyetemi tanára. A szerkesztıség címe: „Mővelıdési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kas-
tély” (Zsáka nagyközség Hajdú-Bihar megyében), a szerkesztési munkákat azonban DANKÓ IMRE

tulajdonképpen a debreceni lakásában végzi. Több élvonalbeli kutató is írt már a Rálátásba, így példá-
ul a néprajzosok közül az említett számba a szerkesztın kívül PALÁDI -KOVÁCS ATTILA  és SZILÁGYI

MIKLÓS. E szám megemlékezik Jakó Zsigmond születésének 90., Péter László és Kallós Zoltán szüle-
tésének 80. évfordulójáról is. A Rálátásban olykor nyelvészeti témájú cikkek és hírek is olvashatók.
A folyóiratot a szerkesztıség szakembereknek, könyvtáraknak, tudományos intézményeknek küldi
el, s a köteles példányok is nyilván a megfelelı helyre kerülnek. Így tehát – a megjelenési hely isme-
retében – a Hajdú Péterrıl szóló íráshoz (is) hozzá lehet férni.

Dömötör Adrienne írja . – „A régi magyar nyelvemlékek” címő munkámban – amely az
Akadémiai Kiadónál jelent meg 2006 szeptemberében – sajnálatos módon hibák maradtak, ugyanak-
kor hibajegyzéket csak a példányok kisebb részéhez sikerült csatolnom. Így ezúton is szeretném kö-
zölni a legfontosabb javítani-, illetve pótolnivalókat.

A kolofonból kimaradt: Lektor: Korompay Klára. | 52. lap: felfedezıjükrıl, tulajdonosukról
vagy ritkábban... | 58. lap: Keszthelyi-kódex | 60. lap: Lobkowicz-kódex | 108. lap: ...amelyekben a magyar
nyelv szövegszerően megjelent | 108., 130. lap: Sylvester | 127. lap: A hívek felé fordulva az elızı
korszakhoz képest jelentısen... | 131. lap: Mészáros 1990. | 152. lap: sz×kseg×nkrxl | 156. lap:
Cancionale | 78., 88., 139., 142., 163. lap: s (az ſ-ek helyén).


