
„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM XXII, 145—166 DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK 1979. ÉVKÖNYVE 

I S M E R T E T É S E K , B Í R Á L A T O K 

SZABÓ T. ATTILA: Válogatott tanulmányok, cikkek. I. Anyanyelvünk éle
téből (1970, 574 1.), II. A szó és az ember (1971, 574 1), III. Nyelv és múlt 
(1972, 6231.). Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. 

Szabó T. Attila nemrég ünnepelte jó egészségben 70. születésnapját. A z elő
ző évben jelent meg a már olyan rég várt páratlan gazdagságú E/W#yz Magyar 
^z^ör^/zg^' Tar I. ( A — C ) kötete. 

A z ismertetendő három kötet több mint másfélezer lapján 225 tanulmánya 
és cikke jelent meg. Minden kötet végén található egy hasznos függelék, amely 
a forrásjelzés-rövidítéseket, a rövidítések és jelek, valamint a hangjelzések ma
gyarázatát és a tanulmányokhoz tartozó jegyzeteket tartalmazza. A harmadik 
kötetben olvasható az említett fejezeteken kívül az illusztris szerző szaktudo
mányi és tudománynépszerűsítő közleményeinek könyvészete Sz. Csáti Éva 
összeállításában. A könyvészet 1929—69, tehát 41 év termését sorolja fel idő
rendben. A felsorolás — noha az elmúlt nyolc esztendőben megírt munkákat 
nem tartalmazza — félezernél több tételből áll. Ezután következik a név- és 
tárgymutató, majd a szó- és szólásmutató, végül a helyesbítésekés pótlások. 

A három kötet külön-külön is 5—6 tárgykörre oszlik, és bemutatja a sok
oldalú szerző széles érdeklődési körét. A z első kötet nagyobb, összefoglaló 
szakaszai: I. A nyelvművelés elvi kérdései, II. A nyelvművelés gyakorlatában, 
III. A román szókincshatás vizsgálatához, IV. A z ember és a név, V. A hely 
és a név, VI. Tervek és eredmények a nyelvtérkép-munkában, vagyis válogatás 
a nyelvművelő, névtani, nyelvatlaszra és a román eredetű szavak kutatására 
vonatkozó tanulmányaiból. 

Szabó T. Attila nem szobatudós, noha a leggazdagabb magyar nyelvtör
téneti szótár gyűjtőjeként hosszú éveket töltött levéltári kutatással. Nyelvmű
velő cikkei széles körben olvasott folyóiratokban (Erdélyi Múzeum, Élet és 
Tudomány) jelentek meg vitázva és vitát keltve, átérezve a „kisebbségi nyelv" 
problematikáját is. Nemcsak részleteket érint, átfogóan is tárgyal nyelvművelő 
alapelveket. A könyv cikkeiben tárgyalt konkrét kérdések m a is időszerűek (pl. 
idegen szavak, asszonynevek, igekötőhasználat, ikes igék, a határozatlan név
elő, a „csinál" igés szerkezetek). Nyelvművelő cikkeiben a tudós alaposság tár
sul csevegő humorral és gazdag, árnyalt stílussal. 

A harmadik nagyobb fejezet a magyar nyelvbe került román jövevénysza
vakkal foglalkozik. Bátran állíthatjuk, hogy ennek a kérdéskörnek a szerző a 
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legjobb szakembere. Mintaszerűen tárja fel ennek a kutatási ágnak történetét 
Gyarmathi Sámueltól napjainkig. Néhány jelentős jövevényszócsaládot f/W/-
7?/k, fjz^noj bő anyagon mutat be. A már említett páratlanul gazdag Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tárához végzett gyűjtésében minden eddiginél pontosabb 
időhöz és helyhez kötött adatok birtokába jutott, amelyek a jövevényszó át-
kerülésének körülményeit a szakértő számára megvilágíthatják. 

A két következő rész a névtan két fő ágával, a személy- és a helynevekkel 
foglalkozik. A magyar névtudomány történetében Szabó T. Attilát megkülön
böztetett hely illeti meg. Nemcsak hatalmas anyagot gyűjtött és dolgozott fel, 
hanem a névadás elméleti kérdésével és történetével is foglalkozott számos 
tanulmányában. A z ismertetett kötetben a történettudomány szempontjából 
is érdekes módon foglalkozik a 17—18. századi erdélyi jobbágyszökések név
tani vonatkozásaival. Gazdag adattár alapján rendszerezi a 16—18. századi 
nemzedék-viszonyítást. Több cikke magyaráz női neveket. Mintaszerű a Syl-
vester vezetéknév változatairól írt tanulmánya. 

A z általánosabb vonatkozású helynévi közlésein kívül betűrendbe szedve 
több tucat néviejtését olvashatjuk. (#~agy, j 4 f W o W , #dMya6#k&, 2?e»&&?, 
2 W % stb.). A z első hallásra értelmetlennek tűnő helyneveket a régi adatok ta
núsága alapján a szerző rendszerint elavult vagy tájnyelvi szavakból vagy sze
mélynevekből fejti meg. N e m egyszer a népetimológiás torzulásokból kell ki
bontania az eredeti elnevezést (JRíszgg, Sofyom/ N e m ritka a szóhatár tévesz
tésével keletkezett z-kezdetű helynév: Zd/M6or%?, Z a W a , Z w W a , Zner, Z w -

Szabó T. Attila a tájnyelvi atlaszoknak (az ő szóhasználatában „nyelvtér
képeknek") is egyik előfutára, szervezője és megvalósítója. Csodálatosan gaz
dag térképanyag halmozódott már föl Kolozsváron. Reméljük, hogy rövidesen 
megkezdődik a páratlan és a magyar, de egyben a román dialektológia számára 
is nélkülözhetetlen atlasz-sorozat kiadása. E munka végrehajtói mind a szer
vező tanítványai voltak, de maga a szervező-irányító Szabó T. Attila is dereka
san kivette részét a gyűjtőmunkából. A z előkészítés folyamán az addig fel
gyűlt tapasztalatok alapján igen hasznos és a további gyűjtések részére gyü
mölcsözőn felhasználható gyakorlati utasításokat is e fejezet részeként olvas
hatjuk. 

A második kötet (A szó és az ember) a címhez híven a szókincs nagyobb 
tárgyköreivel foglalkozik. Ez megint jellemző szakterülete a tudós szerzőnek, 
hiszen a nyelvjárások és a régi erdélyi nyelv — mindkettőből saját gazdag gyűj
tésére is támaszkodhat — csak úgy ontja a megfejtésre váró színesebbnél szí
nesebb adatokat. 

A szavak szólásainkban c. fejezet húsznál több szólás eredetét és történe
tét tárgyalja (pl. Baj van Köpecen, Él a gyanúperrel, Fogadatlan prókátor, 
Hírharang, Szemenszedett hazugság). „A szavak sorsa" 15 belső keletkezésű 
szavunkkal foglalkozik, „A szókincshatás köréből" pedig egy tucatnyi román, 
szász és szláv jövevényszavunkról gazdagon adatolt érdekes tudnivalókat kö
zöl. A tájszavak életéből c. fejezet főleg erdélyi vagy Erdélyben is előforduló 
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tájszavakkal foglalkozik eredet, jelentés, történet és földrajzi elterjedés szem
pontjából. A tájszavak eredetének megfejtése vagy valamilyen nagyon fontos 
adatcsoporttal való kiegészítése a tudós szerző érdeme. A z V. fejezet címe: 
Holt és halódó szavak, változó jelentések. A z egyik cikk egy eddig sehol sem 
szótározott, de az SzT-ban gazdagon adatolt &zrMa.»6 lovas küldönc' szót mu
tatja be. Némelyik cikk (A gyermekló és rokonsága, A magyar felező számne
vek. ..) terjedelmes — egy-két íves — tanulmánnyá terebélyesedik. A z itt 
vázolt szótörténeti cikkek közül tízben térképre is veti szóföldrajzi eredményeit. 
A könyv utolsó fejezete a „Széljegyzetek nyelvemlékeinkhez" szerény címet 
viseli, de ennél lényegesen többet tartalmaz. 

A harmadik kötet a „Nyelv és múlt" címet viseli. Nagyobb fejezetei a kö
vetkezők : I. Népszerű nyelvészet, II. Régi és mai nyelvjárásaink, III. Nyelvtör
téneti tanulmányok, IV. Tervezés, módszer és értékelés a nyelvtörténetben, 
V. A z emlékezés fényében (megemlékezések, tudománytörténet). 

A z első csoportba tartoznak a szerzőnek igen hasznos, tartalmas és lebi
lincselő stílusban megírt tudománynépszerűsítő cikkei. A z első két tanulmány 
a sajnos — m a is fel-fel bukkanó — tudománytalan, délibábos, de ugyanakkor 
erőszakos és hangos nyelvrokonítgatásokról szól. Apostolai rendszerint nem is 
filológusok, képzett nyelvész eddig egy sem akadt köztük. Ezek a fellegjáró 
nyelvészkedők a nyelvtörténetnek és általános nyelvészetnek még az ábécéjét 
sem ismerik, de igyekeznek rágalmazni a magyar nyelvtudományt kezdeteitől 
napjainkig. Ilyen kuruzslók egyébként más anyanyelvűek közt is bőven akad
nak. A z emberi korlátoltság nemzetközi betegség. D e nemcsak a téves néze
teket cáfolja, hanem bizonyítja is nyelvünk rokonságát. Itt néhány kisebb ki
igazításra hívom fel a szerző figyelmét: a magyar egá- szó megfelelője, a votják 
#r azonos hangalakú az idézett zűrjén szóval (33). A magyar / W szó finn meg
felelője -&%/?/#, mert csak összetétel második tagjaként fordul elő (uo.). A finn, 
permi stb. ige- vagy névszótövek végéhez — ha csak ragosan élnek — mindig 
ki kell tenni a kötőjelet, pl. finn a»fa- (33), kzWfMfe-, m&fMfa- (39). A 39.1. al
ján a finn igenév helyesen: meneva. Következő cikkében röviden áttekinti a 
finnugor nyelvtudomány történetét. Meggyőzően magyarázza a /%?/-/?%%//%/ 
típusú számneveket. A további cikkek azokat a fogalmakat magyarázzák tu
dományos alapon, de közérthetőn, amelyek leginkább izgatják a laikusok kép
zeletét: Nyelv és társadalom; Nyelvjárás, köznyelv, irodalmi nyelv; M i a 
nyelvtörténet? Hány szó van a magyar nyelvben? Rendkívül tanulságos, és m a 
már tudománytörténeti jelentőségű az 1965-ben írt, de először itt megjelenő 
beszámolója: A romániai magyar nyelvtudományi munkálatok két évtizede 
(1945—1965). 

„Régi és mai nyelvjárásaink" címet viseli a következő változatos tárgykörű 
tanulmánycsoport. A moldvai csángókról szóló cikk a szerző számos e tárgy
ban végzett kutatásából eredő tanulmányainak rövid vázlata. Egy-egy tanul
mány foglalkozik a csángó csillagnevekkel és a csángó kicsinyítő képzők gaz
dag rendszerével. A z erdélyi magyar /j>rj hangváltozásról olvashatunk a kö
vetkező tanulmányban. Egyes toldalékok (-Wf képző, -w'~-mf és -f%w/~-MÖ/ 
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ragcsoport, -» igerag) régi elterjedésével és kronológiájával gazdagítja törté
neti alaktanunkat. 

Ugyancsak rendkívül változatos a „Nyelvtörténeti tanulmányok" tárgy
köre. Hangtani-helyesírási jellegű cikkek számolnak be a szerzőre jellemző rend
kívül gazdag adatolással a magyar bilabiális v jelöléséről, az y betű w hangérté
kéről és az ̂ MwmzoM); jellegű magánhangzókiesésről. A Temesvári János diák
ról szóló tanulmány egyrészt tisztázza, hogy két személy élt hasonló névvel 
Désen a 16. században, másrészt nyelvi sajátságaikból von le következtetése
ket. Egy rövid cikkben tisztázza, hogy egy többféleképpen olvasható 16. szá
zadi énekszerző nevének helyes olvasása Mz&yMfzc%H Mátyás. A z -e~-^ kérdő
szócskáról bizonyára tudós szerzőnk írta eddig a legterjedelmesebb, legbehatóbb 
tanulmányt (277—312). Noha főleg a 19—20. század költői nyelvében vizs
gálja a két változat gyakoriságát, úgy véli, hogy az -g is irodalmi nyelvi alaknak 
tekinthető. Egyetemünk tanácsülésein — kissé ünnepélyes színezettel ugyan — 
de nem ritkán hallottam és hallom az -g változatot az -e mellett. Eszerint nem
csak irodalmi, hanem (regionális?) köznyelvinek is tekinthető a hosszú ma-
gánhangzós alak. A magyar becenevek alakulásmódjairól szóló tanulmány nél
külözhetetlen mindazok számára, akik névtannal foglalkoznak. 

A IV. fejezet egyrészt tervekből, bevezetőkből, másrészt részletes ismer
tetésekből áll a magyar nyelvtudomány főbb vállalkozásairól. Itt olvashatjuk 
a szerző egyik legkorábbi művét, az 1933-ban, 27 éves korában tartott előadásá
ból kisarjadt tanulmányát, amellyel egész életére elkötelezte magát a névtudo
mánynak. Ez pedig Szabó T. Attila sokirányú tudományos munkásságának 
terjedelemre és jelentőségre is igen tekintélyes része. A z ő érdeme az élő hely
nevek tudományos alapokon és módszerekkel való gyűjtésének megkezdése. 
Bár nincs közvetlen kapcsolat Szabó T. Attila személye és az elmúlt másfél 
évtized magyarországi megyei és járási helynév-monográfiái között (Zala, So
mogy, részben Heves és Szabolcs-Szatmár), az utóbbiak mégis nehezen kép
zelhetők el a három évtizeddel korábbi lendületes kezdeményezés nélkül. 
A z „Erdélyi Helynévtörténeti Adattár" egy mintegy 650 ezer adatot tartalma
zó gyűjtemény (nagyrészt a szerző gyűjtése) hasznosításának terve. Négy terje
delmesebb tanulmány van kapcsolatban az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
ral: munkaterv, módszer, szerkesztési elvek és egy szócikk-mutatvány jegy
zetekkel. Alapos, terjedelmes vizsgálatnak veti alá a következő két nagy szó
tári vállalkozás első kötetét: A Magyar Szókészlet Finnugor elemei és A M a 
gyar Nyelv Történeti—Etimológiai Szótára. 

A z emlékezés fényében c. fejezet a következő személyek tudományos és 
tudományszervező érdemeit méltatja: Kriza János, Gáspár János, Kosztolá
nyi Dezső, Kannisto Artúr, Csűry Bálint, Kelemen Lajos, Kristóf György, 
Cs. Bogáts Dénes, Brüll Emánuel, Gergely Béla, Mindszenti Nagy Ottó, Sán
dor Gábor, Mikecs László, Kniezsa István. Kriza, Gáspár. Bogáts és Mikecs 
kivételével mindegyik tudósnak a fényképe is megtalálható a kötetben. 

Már ez a szinte puszta felsorolás is bizonyítja azt a hallatlan munkaerőt, 
azt a széles körű érdeklődést és tájékozottságot, amely Szabó T. Attilára jel-

148 



lemző. Életművének ez a három kötetre zsugorított válogatása is számos kö
vetendő (ha követhető) tudós erényére figyelmeztet. A z igazi tudós — akár 
rá van kényszerítve, akár nem — sokoldalú. A nyelvész legyen érzékeny az iro
dalom, a történelem iránt is. N e m az az igazi tudós, aki nyakatekert tolvaj
nyelven ír néhány hasonszőrű számára, hanem az, aki közérthetően és ugyan
akkor érdekesen ír. A tudós az igazságot keresse, ne csak a népszerűséget. 

H a ezek az „igazságok" közhelynek tűnnek is, nem időszerűtlenek, és 
éppen azért, mert az ellenkezőjére is bőven akad példa, tisztelettel adózunk az 
olyan tudósnak, akinek sikerült az eszményeket megközelítenie, és ugyanak
kor megmaradt embernek, közeli jó barátnak. 

KÁLMÁN BÉLA 

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I.k. A — C . Anyagát gyűjtötte és szer
kesztette SzABÓ T. ATTILA I. kötet A — C . Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 
1975, 12251. 

Egy várva várt nagy vállalkozás első kötete jelent meg. E kötet még alig 
nevezhető kollektív munkának, hiszen az idegen nyelvi fordítókon kívül az 
egész kötetet SzABÓ T. ATTILA gyűjtötte és szerkesztette. Világszerte megbe
csült szótárirodalmunk egy új és sajátos művel bővül. Műfaja szerint a SZARVAS 
—SiMONYi szerkesztette NySz.-hoz a SzAMOTA—ZoLNAi-féle OklSz.-hoz áll 
legközelebb. A z előbbi azonban a múlt század végén, az utóbbi a századfor
dulón jelent meg. Jelentős terjedelmük ellenére mérhetetlen gazdagságú nyelv
történeti anyagunknak szükségszerűen csak elenyésző hányadát dolgozták fel. 
Azóta számos, új forráskiadvány jelent meg, amelyeket szótár szamára még 
nem hasznosítottak, de legalább a kutatás rendelkezésére állnak. A hazai és 
külföldi levéltárakban azonban óriási kéziratos anyag lappang: jegyzőkönyvek, 
hagyatéki lajstromok, levelek stb. Érthető, hogy elsősorban a legrégibb anya
got dolgozták fel eddig, de a 16. századtól kezdve napjainkig megszámlálha
tatlan nyelvtörténeti és nyelvjárástörténeti dokumentum vár még a kiaknázásra. 

Csak hálásak lehetünk a tudós gyűjtőnek és szerkesztőnek, hogy több év
tizedes munkával mintegy egymillió adatot gyűjtött egybe, és részben fel is 
dolgozta. Hálásak vagyunk a Kriterion kiadónak, hogy ennek a páratlanul 
értékes műnek kiadására vállalkozott. 

A nagy m ű első kötete az v4 — C betűket tartalmazza 1183 lapon, a Ta/g-
kozfafo (15) alapján kb. 114000 cédula felhasználásával. Összehasonlításul: 
az A — C az ÉrtSz.-ban 813 lap. így tehát a munka terjedelme 8—10 az elsőhöz 
hasonló kötet lesz. Túlnyomórészt kéziratos forrásokat használ fel, anyaga 
mintegy hússzorosa lesz az O/c/gv^Z-^zoMrnak, amely eddig a legterjedelmesebb 
levéltári anyagot feldolgozó nyelvtörténeti szótár volt. 

A kötetet magyar, román és német nyelvű előszó vezeti be (5—10), majd 
az ugyancsak három nyelvű tájékoztató (11—35). Ez utóbbi nyolc fejezetre 
oszlik, és tájékoztat a Tar történetéről, rendeltetéséről, anyagáról, a szóanyag 
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