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(a ruszin népnyelvben és a ruszin írott művekben a régi magyar kárpátaljai városokat ma is a történel-
mi nevükön említik). Számunkra különösen értékes az, hogy a határon túli magyaroknál használatos 
szójelentés is előfordul, például a szigorlat szócikk esetében (2. [határontúli magyaroknál] зáлік 
’egyetemi, főiskolai beszámoló’, vö. ÉKsz.2 1259–60, amely szerint azonban ez a jelentés csak a kár-
pátaljai magyarban van meg). 

A szótár nem kerüli el a mára történelmivé vált szovjet vonatkozású szavakat és kifejezéseket 
sem, mint a marxista, marxizmus, marxizmus-leninizmus, nacionál-szocializmus, Német Szocialista 
Egységpárt, szovjet, szovjetállam, szovjethatalom, SZSZKSZ stb. A magyarban előforduló mozaiksza-
vak ukrán jelentése is helyet kap a szótárban például a MALÉV – Угорська компанія повітряних 
сполучень, MÁV – Угорська державна залізниця, MGK – Економічна палата Угорщини, ORI – 
Гастрольно-концертне бюро Угорщини, OTP – Ощадний банк Угорщини. Érdekes szócikkekеt ta-
lálunk a változatos gasztronómiai megnevezések között, így megtalálhatók a paprikáscsirke – 
паприкаш з курчати és a paprikáskrumpli – картопля з паприкою ukrán megfelelői, amelyekben a 
magyarból származó ukrán паприка ’paprika’ szó szerepel (magyar jövevényszónak tekinti az új uk-
rán etimológiai szótár is, vö. Етимологічний словник української мови 4. Київ, 2004. 285). A ZH < 
zárthelyi ~ vizsga szócikknél письмовий іспит v екзамен, azaz ’írásbeli vizsga’ megfelelőt találunk. 
A Magyar értelmező kéziszótárban a zárthelyi ’felügyelet alatt készített írásbeli (dolgozat)’ jelen-
tésben is szerepel, azaz письмова контрольна робота ’írásbeli dolgozat’ ukrán megfelelőt is lehetett 
volna közölni. Nem találtam meg a W betűs szócikkek között – szemben az első kötetben szereplő 
fitnessz, fitnessz-szalon, fitnesszterem címszavakkal – a wellness, wellness-hotel ukrán megfelelőit, 
noha ezek manapság igen elterjedtek a vendéglátóiparban Magyarországon és Ukrajnában egyaránt. 

Megállapítható, hogy a szótár elkészítésében hatalmas munka fekszik, KÓTYUK ISTVÁN főmun-
katárs és a munkatársak CSOPEY LÁSZLÓ hagyományát folytatva világszínvonalú munkát végeztek, 
amely gazdagítja a Kárpát-medencében együtt élő népek kulturális örökségét. Az UDVARI ISTVÁN által 
szerkesztett ukrán–magyar és magyar–ukrán szótársorozat lehetőséget biztosít a magyar anyanyelvűek 
számára az ukrán nyelv tanulásához, s elősegíti a sikeres ukrán nyelvvizsga megszerzését. A Kárpát-
aljai Magyar Főiskola ukrán nyelvtanáraként tapasztalatból állítom, hogy e kétnyelvű szótársorozat 
munkaeszközévé válik a kárpátaljai magyar felsőoktatásban résztvevőknek, valamint a magyar iskolák 
tanulóinak és tanárainak egyaránt. 

BÁRÁNYNÉ KOMÁRI ERZSÉBET 

K Ü L Ö N F É L É K  

Száz éve született Országh László,  
A magyar nyelv értelmező szótárának szerkesztője* 

Igen tisztelt ünneplő közönség! Országh László neve bárhol a világon, ahol magyar emberek az 
angol nyelvvel találkoznak, az angol–magyar szótárt juttatja eszükbe. Itt most mégsem erről  
a közismert művéről és angol vonatkozású szótárainak sorozatáról szeretnék megemlékezni, hanem „A 
magyar nyelv értelmező szótárá”-ról, melyet ő élete fő művének tartott. Ennek 1952-től mint adatgyűj-
tő, majd mint értelmező magam is munkása voltam tíz évig, a VII. kötet befejezéséig. E szótár szer-
kesztése itt a közelben, a Zoltán utcában kezdődött, a Váci utcában folytatódott, majd 1954-től  
a Szalay utcai minisztériumi épületben zajlott mindvégig. A debreceni egyetemet 1950-ben veszteség 
érte, amikor ott megszűnt az anglisztika, de a magyar nyelvtudománynak nagy nyeresége lett az, hogy 

                                                           
* Elhangzott Országh László emléktáblájának avatásán, 2007. október 27-én, a Budapest V. ke-

rületi Balaton u. 12. számú háznál. 
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Országh László, a magyar és angol szavak jelentéseinek pontos ismerője irányíthatta annak a munká-
nak a szerkesztését, amely a XIX. századi CZUCZOR–FOGARASI-féle hatkötetes szótár után hasonló mé-
retekben állította össze a XX. század közepének aktív és passzív szókincsét jellemző lexikográfiai 
törzsanyagot, nem egészen hatvanezer címszóhoz kapcsolva. Aktív olyan értelemben, hogy sokat tá-
maszkodott az élő nyelvre, beleértve az akkor erősen politikai jellegű értelmezéseket is, de emellett 
bőven merített a XVIII. és főleg a XIX. század jeles íróinak műveiből, olyan szavakat is, amelyeket a 
mindennapi életben már nem használunk, de passzív ismeretük hozzátartozott egy érettségizett szintű ér-
telmiségi ember anyanyelvi műveltségéhez. 

Országh László nem csak a szavakat, de az embereket is jól ismerte. A Szovjetunió fegyveres 
ereje által védett szocialista rendszer megtépázta ugyan a magyar nemzeti öntudatot és történelmünk 
helyes ismeretét, de a magyar nyelv művelése soha nem kapott annyi hivatalos támogatást, mint az 50-
es, 60-as években. Máshonnan kirekesztett értelmiségiek tucatjai kerültek a Nyelvtudományi Intézet-
be, nagy részük nem tudományos státusban ugyan, hanem az Akadémiai Kiadó szótári részlegének al-
kalmazottjaként. Országh előrelátó gondossággal válogatta ki a szerkesztés első éveiben azokat, akik-
től aztán valóban értékes, pontosságra törekvő lexikográfiai munkát várhatott, fokozatosan bevezette 
őket a szótárírás műhelytitkaiba. 

Egy magyar értelmező szótár összeállítása már 1948-ban elkezdődött. Szabó Dénes, Kelemen 
József, Balázs János, Soltész Katalin már dolgozott rajta, amikor Országh vette át az irányítást. Kibő-
vítette a szótár kezdetleges koncepcióját, és ehhez nagyobb szerkesztőgárdára volt szüksége. A sok új 
munkatárs beszoktatását a lexikográfiába úgy szervezte meg, hogy a kezdőket brigádokba osztotta. Ba-
lázs János, Kelemen József, Martinkó András, O. Nagy Gábor voltak kezdetben brigádvezetők, majd 
Kovalovszky Miklós is. Négy-öt értelmező dolgozott a kezük alatt. Országh gondoskodott arról, hogy 
a brigád havonként más vezető alá kerüljön, hiszen mindegyiküknek más-más elgondolása volt a sza-
vak értelmezéséről és a szócikkek szerkezetéről. E szempontok összehangolása után kezdődött 1954-
ben az addig megfogalmazott szócikkek egységes megszerkesztése. 

Kérdezhetné valaki: 1956 hozott-e valami változást a szótár szerkesztésében? Az ideológiai, po-
litikai színezésben csekély enyhülést átmenetileg igen. Sztálin korában – hogy példát említsek –  
a „reakciós” megbélyegzéstől tartva a túlbuzgóság arra bírta az egyik brigádvezetőt, hogy a misszioná-
rius értelmezéséhez hozzátegye: „a gyarmatosítás előkészítője”, ahogy Engels megállapította. Országh 
László, aki maga egyetlen szónak az értelmezését sem dolgozta ki, de sokat javított mások értelmezésén, 
törölte ezt a nem szótárba illő hozzátoldást, és az egész értelmezést egyetlen szóra cserélte: hittérítő. 

Az 1958-ban és ’59-ben megjelent első két kötetet a hatvanas évek elején a további kötetek ellen-
őrzésére kijelölt politikai lektor újra cenzúrázta. Bizonyos idézeteket, egy-egy címszót kihagyásra ítélt, 
politikai vagy közgazdasági tárgyú szócikkeket pedig átíratott úgy, hogy e két kötet újabb lenyomatai 
nem pontosan azonosak az eredetivel. Erről az átírásról csak kevesen tudtunk. A többi kötet anyagánál 
vigyáztunk, hogy bizonyos szavaknál a marxista értelmezés legyen első helyen, Erdélyt még történeti-
leg se említsük mint Magyarország részét, stb. Ettől eltekintve sok területen nagyfokú tárgyilagosságra 
törekedtünk, mert Országh a belső munkatársakon kívül szaklektorok széles hálózatával ellenőriztette 
a szakjelentések helyes fogalmazását. Amikor pedig újra elfoglalhatta debreceni tanszékét,  
O. Nagy Gáborra bízta a szócikkek főszerkesztői jóváhagyását. 

1962 után a hétkötetes szótár alapján indult el az egy kötetbe sűrített Magyar értelmező kéziszó-
tár. Ennek értelmezéseit Országh már nem irányította, de tanácsokat adott a szótár koncepciójához, 
megtervezte a képekkel való illusztrálást, és figyelemmel kísérte annak végrehajtását 1972-ig, a kézi-
szótár befejezéséig. 

Országh lexikográfiai munkássága nem merült ki a szótárszerkesztésben és a tömörített kéziszó-
tár előkészítésében, hanem a távolabbi jövőre is kitekintett: emelni szándékozott a magyar olvasókö-
zönség szótári műveltségét. Arra is rámutatott, hogy egy hat kötet körüli középszótárból könnyebb egy 
1-2 kötetes kéziszótárt összeállítani, mint fordítva. A régóta tervezett akadémiai nagyszótár megvalósí-
tását nem tekintette feladatának, nem is érte meg annak XX. század végi nekilendülését, mégis azt lát-
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juk, hogy a tavaly megjelent nagyszótári kötetek szócikk-felépítése is a hétkötetes középszótár nyom-
dokain halad, azt bővíti régebbi irodalmi dokumentumokkal, régi szavakkal és újabb nyelvi fejlemé-
nyekkel, kellő forrásjelzéssel. 

A szótárírás elméleti és gyakorlati kérdéseit is összefoglaltatta munkatársaival az I. kötetbe ter-
vezett bőséges előszóként. Ezt ugyan föl kellett cserélni egy rövid tájékoztatóval, de a szótár befejezése 
után a részletes előszóból is lett egy 130 oldalas kiadvány a Nyelvtudományi Értekezések 36. száma-
ként. Ezenkívül többünket rávett arra, hogy szakterületeinkről kisebb-nagyobb tanulmányokat és szó-
tári bibliográfiákat készítsünk. Így jött létre a „Szótártani tanulmányok” című testesebb kötet. Ezért 
Országh László tekinthető a „szótárászat”-ból fejlődött magyar szótártudomány megalapítójának. 

ELEKFI LÁSZLÓ 

Benkő Loránd köszöntése az Akadémián 

Kiss Jenő üdvözlő szavai 

Tisztelt Osztály! A nyolcvanöt év – bárhogy nézzük is – tiszteletet érdemel, sőt: tiszteletet pa-
rancsol. Különösen akkor, ha olyan munkásságról, olyan imponáló tudományos teljesítményről van 
szó, amilyen Benkő Loránd mögött áll. Egy finn író, Juhani Aho szerint az élet hosszát nem a leélt, 
hanem az értelmes, hasznos munkával töltött percek hosszúságával kell mérni (elämän pituus ei ole 
elettyjen hetkien, vaan työskenneltyjen hetkien mukaan mitattava). Ha így nézzük, ha a munkásság 
nagyságát nézzük, akkor joggal vélhetnénk úgy, hogy Benkő tanár úr mögött igen hosszú, mondhat-
nám matuzsálemi vagy pátriárkai kor áll. 

Tizenöt évvel ezelőtt, az akkor hetvenesztendős Benkő Lorándot köszöntő Imre Samu felsorolva 
azokat a nyelvtudományi területeket, amelyekre Benkő Loránd nálunk rányomta bélyegét, tizenkettőt 
nevezett meg – a hely- és személynévkutatástól a nyelvjáráskutatáson át a történeti nyelvészet külön-
böző ágaiig. Minden kétségen felül áll: mind a kutatói produktum, mind a tudósi hatás valóban imponáló. 

Benkő Loránd hatvanhárom évvel ezelőtt, 1944-ben jelentette meg első tudományos közlemé-
nyeit Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeumban. Azóta sok víz lefolyt a Szamoson és a Dunán is. Túl va-
gyunk ideológia-, rendszer-, kultúra- és tudományos paradigmaváltásokon. Nincs még egy olyan hat-
van év a magyar nyelvtudomány történetében sem, amely annyi és oly gyökeres változásokat hozott 
volna, mint amelynek – tudniillik az elmúlt hatvan évnek – Benkő Loránd tevékeny résztvevője, aktív 
részese volt. Hiszen fiatalon, harminckét évesen került a magyar nyelvtudomány akkor még különösen 
is fontos posztjára: Pais Dezső 1953-ban vette maga mellé a Magyar Nyelv szerkesztőjének. A múló 
időben és a változó környezetben rá hárult – kiváltképpen Pais Dezső és Bárczi Géza halála után – el-
sősorban éppen a nyelvtörténeti kutatások továbbépítése, felfrissítése, új impulzusok adása, az utánpót-
lás nevelése, így egyebek mellett a következő fontos szintéziseknek a kezdeményezése, megszervezése 
és létrehozásuk irányítása: „A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára”, „A magyar nyelv történeti 
nyelvtana” és az „Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen”. 

Benkő Loránd a szerves továbbépítés és megfontolt újítás útját járta mindig. Azt az elvet követte 
és követi, amit Goethe így fogalmazott meg: „Was du von deinen Vätern ererbst hast, erwirb es dir, 
um es zu besitzen” – Borzsák István finoman aktualizáló, remek utánköltésében: „Próbáljuk mi is fá-
radságosan megszerezni a múlt értékeit, hogy jövőnkre gondolva birtokba vehessük”. Bizonyára ez a 
magyarázata annak is, hogy Benkő Loránd oly sokat és behatóan foglalkozott a magyar nyelvtudo-
mány történetével: birtokba vette ily módon is az elődök kutatási eredményeit. 

Heisenberg szerint a tudós természeténél fogva kerül mindenfajta dogmatikus álláspontot. Ez 
jellemző Benkő Lorándra is. Mások véleményét akkor is tiszteletben tartja, ha meg van győződve saját 
igazáról. Tudományos vitáiban a személyeskedést, a másik fél lejáratását nem követte és követi. Kár, 


