
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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tér- és időbeli határairól, anyagának forrásairól, az adatok kijegyzésének és 
felhasználásának módjáról, az anyag nagyságáról és felhasználásának csökken
téséről, valamint a m ű szerkezetéről és szerkesztési kérdéseiről. 

A tájékoztatóból megtudjuk, hogy az E/W/y/ Műgyar Szdförfe/iff/ 7%r 
(a továbbiakban SzT; szerencsés véletlen folytán a rövidítés egyben a gyűjtő és 
szerkesztő kettős vezetéknevének kezdőbetűiből áll) gondolata mintegy két 
évtizedig érlelődött gyűjtés közben, míg 1966-ban a gyűjtő megkezdte az első 
kötet szerkesztését, a végleges kézirat pedig 1973-ban készült el. A z SzT ren
deltetéséről szóló fejezetben az NySz. és az OklSz. érdemeit elismerve meg
jegyzi, hogy az előbbinek anyaga Mohács előtt túlnyomóan latinból fordított 
egyházi jellegű forrásokra támaszkodik, későbbi adatai pedig szinte kizáró
lagosan irodalmi művekből valók, és így eltávolodott a köznapi beszéd nyel
vétől. A z utóbbi színesebb, de jelentős része szórványemlékből való, és gyak
ran a szövegösszefüggés hiányzik. E fejezet egy töredékét idézem: „ N e m hall
gatható el az a hiány, illetőleg egyoldalúság sem, hogy mindkét történeti szó
tárunk a múltbeli nyelvi valóság tükröztetésében purista szellemű anyaggyűj
tésével már eleve kizárta az egykori közhasználatú szóanyag teljes egészében 
való bemutatásának lehetőségét. Milyen egyoldalú megvilágításba kerül pe
dig az idegen és a jövevényszavak élete, ha ezeket a rendelkezésre álló történeti 
szótáraknak »purista« szellemű anyaggyűjtéssel egybeszerkesztett, hiányos szó
készlete alapján vizsgáljuk, és viszont mennyivel sokszínűbben, életszerűbben 
jelentkeznek az egyes szavakkal kapcsolatos kérdések, ha a purizmus szempont
ját félretéve minden kor szókészletét a maga teljességében szemléljük! Végül, 
de nem utolsósorban az NySz.-ben az egyes adalékok időbeli és mindkét szó
tárban a szóföldrajzi rögzítésnek hiánya gátolja a szótörténeti kérdésekben ba-
joskodót a modern szellemű vizsgálódásban" (12). 

A z SzT tehát gazdag példaanyagában az élő nyelv teljes színpompáját bont
ja ki a letűnt korokra vonatkozóan. A hivatalos iratok száraz (de művelődés
történeti és néprajzi szempontból hallatlanul érdekes) felsorolásai mellett 
helyet kapnak a bírósági jegyzőkönyvek szókimondó tanúvallomásai, a X V I — 
XIX. századi Erdély „chronique scandaleuse"-e, a babonák, boszorkányhit, a 
munka, az adók, a háborúk (de nem a hadvezér szemével), tehát az egész szí
nes élet minden szépségével és rútságával együtt gyönyörű veretű magyar nyel
vezeten. 

A z SzT anyagára vonatkozóan megtudjuk, hogy a szerkesztő kirekesz
tette a tulajdonnevek legnagyobb részét, de toldalékok szempontjából igye
kezett szélesre tárni a kaput. A szótár térbeli határait a történelmi Erdélyen 
kívül kiterjesztette a szerző Máramarosra és Szatmárra, az időbeli határokat 
pedig a X V . sz. közepétől a XIX. sz. végéig vonta meg. 

A m ű forrásai főképpen a nagyközönség számára alig hozzáférhető kéz
iratok voltak, de felhasználta a jelentősebb történeti forráskiadványokat is, ez 
utóbbiakat korántsem a teljesség igényével. A szerző betű szerinti hűséggel 
közli anyagát — nem törekedve az egyénenként is változó legkülönfélébb mel-
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lékjelek minden változatának paleográfiai hűséggel való visszaadására. Nyel
vészeti szempontból ennél többre nincs is szükség. 

Nagy gondot okozott a szerkesztőnek a nagyjából egymillió cédulányi 
anyag csökkentése a kiadhatóság mértékére. Elsősorban a hiányos, kétes, idő
ben vagy földrajzi szempontból rögzíthetetlen adatokat hagyta ki, és a hely
ben és időben közel álló adatokat ritkította. 

A 7a/6%azfafa 8. fejezete hasznos útmutatásokat ad a szótár használói 
részére. Maga a szótári rész a 43. lapon kezdődik. A szótár már említett és 
említetlenül maradó értékei mellett jelentősen gazdagítja tudásunkat az egyes 
szavak első előfordulására vonatkozólag is. Tucatjával találunk ugyanis olyan 
szavakat, amelyeknek az SzT az eddig (TESz.) ismert első adatánál valamivel, 
néha évtizedekkel, sőt évszázadokkal is korábbi előfordulását közli. Tudjuk, 
hogy egy-egy szó első írásos előfordulása még korántsem jelenti a szó megho
nosodásának időpontját, de mégis fontos fogózó. N e m kevésbé értékesek az 
eddig ismert előforduláshoz közel eső, de valamivel későbbi adatok. Az aláb
biakban megkísérlem teljességre korántsem törekedve egy jegyzék összeállítá
sát azokról a szavakról, amelyekről az SzT korábbi vagy majdnem egykorú 
adatot közöl. A zárójelben levő évszámok közül az első a TESz., a második az 
SzT legkorábbi adata (az SzT utáni felkiáltójel az igen jelentős eltérésekre 
figyelmeztet): a&?za/wf~-wj (1599—1579), o^zo/wre (1835—1732!), a&sz/mk-
c# (1806—1786), <%&az (1776—1740), aayw„kfwj (1792—1732), aayzwzfaV 
(1717—1721), 6%//WűMJ (1703—1709), a d m m ö z W / (1682—1598!), aaWnüzf-
rdc# (1788—1632!!), aa'm/M^z/rá/ar (1783—1688!), <%&?&%%% (1802/1891—18. 
sz. v.), d # % (1575—1568), a g W 'mozgat' (1847—1757), ag;Wa/%# 'tárgya
landó' (1643), agrg^z/J (1929—1755!), ogrg^zor (1950—1761!!), fbVa&ya/, 
agya/ 'agyba-főbe ver' (1793—1779), agy»fW (1763—1748), a/anW 'meg
tett' (1895—1778), aAWáYy (1585—1591), akcep/aV (1656—1579!), aWa" 
(1789—1592!!), akkora (1577 k.—1587), akkwrarwj (1810 k.—1758), dkowYa 
(1620—1625), akr/v/zd/ 'feljogosít' (1951—1820!), akfus (1789/1890—1649!) 
a/am%?z/ (1767—1632 szn.), a/W/Mafo&yag (1585—1583), a/Wma.ÖMf (1594— 
1599), a/körmör (1690—1666), a/&a„yaf (1813—1746!), a//aW^a"g (1621— 
1573), a V & # (1588—1569), a/d (1749—1756), a/Wv^J (1672—1627), omw&y 
(1578—1573), a mMzw (1800—1720!), a„gana (18. sz. e.—1595), a„gm (1799— 
1805), ángya" (1833—1766!), aWaga/ (1893-6—1784), a/znVc (1796—1793), 
a^/&f/ (1562—1568), a/W&%a~-aj (1787—1752), á)?grrg (1647—1617), <%,-
rg/zeWa"/ (1645—1572!), a^rJ^M^^r (1604—1584), araazaj (1787—1726!), 
ar#zaaj (1673—1680), argwme„fáY (1604-1—1584), árka/--aj (1577—1580)! 
a"rwd/w (1668—1629), ar/Má"j (1772—1772), am^r (1634—1604/53), drWam 
(1583—1590), 6fjWW/k (1757—1741), aMzözfáV (1700—1703), aMzözfg„wa 
(1740—1682!), aJzfraW/z (1807/1890—1807), â /â z (1789—1560!!), ̂ va^ 
(1580—1582). 

W 6 a ^ g (1726—1706), 6a6ra (1809—1808), aacj (1569 Szabó T. A. adata), 
6a&a,zc.Mw (1790—1744), W/maj (1695—1652), 6a^a (1612—1611), 6om6a-
6am6wc (1777/1932—1652!), WraM^az (1637—1579!), oar^z^á/ (1585—1586), 
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W W (1816—1809), bajzfajkoaVA: (1914—1597!!), 6af̂ zf (1763—1756), 6a-
ẑ ardẑ a (1577 k.—1574), 6ecjfe/Wf (1723—1668!) , 6^f (1835—1816), 6z-
A:eĉ  (1774—1781), 6grreg (1787—1634!!), 6erf<% (1572—1560), 6̂ ze/gef 
(1584—1584), 6^zer&a (1645 SzTA adata), 6zWő^'A; (1762—1752), 6/Mof6%a 
(1765—1609!), 6/c^a (1708—1632!), 6/ĝ f'a (1835—1763!), 6;Y&# (1712—17. 
sz. köz.), 6W/(1620—1619), M z v ^ (1584—1592), 6/oA:aW (1703—1707), 6oa^ 
(1834—1843), 6dabrog (1650—1648), 6oAJW^-WyJWj (1585—1585), 6q/f 
'fenyőgally' (1948—1607!!), 6o^r^a (1585—1570), WyaW~-á? (1794— 
1601!!), 6oWa^z/Á; (1757—1694!), Wgor (1624—1618), 6orM (1578—1583), 
6ormW(í (1631—1582), 6orvíz (1720—1677), M W 6 ^ (1796—1598!!), W/wz 
(1787—1755), 6r/c^a (1831—1820), Wga^ro^ (1707—1708), 6ro„z (1808— 
1805), 6m^fw (1848—1854), 6wggy (1801—1777), 6w»a"a (1723—1732), W/dM 
(1673—1592-3!), W ^ a (1752—1735), 6ő6á;oj (1585—1584), 6üaoa%&* (1767— 
1679!), 6wroA;mfa (1842—1826), 6iwzkf (1702—1696), W ö (1688—1607); 

coWj-cokfMea (1876—1807/18!), c^oz--J (1683—1661), ceZeWZ 
(1600—1597), ceMzwra (1644—1586!), cgMzwrdz (1833—1788!), c/Wka (1888— 
1756!), czgdyzyoz (1588—1586), ci'W (1776—1744), n'W (1761—1681!), czYm-
aer (1792—1793), cf'm6ora (1598—1597), Cfm6or^ (1563—1570), cmemm^f 
(1848—1674!!), c/rdWa (1778—1732), czrWaV (1740—1739), nYa^//a (1702 
SzTA adata), cWaVk (1662—1668), cm/ (1816—1825), c m % (1845—1757!), 
c/Wj (1766—1736), cWa"á^ (1662—1668), cof (1757—1647!), co/jfô  (1833— 
1829), cöföp (1651—1590!), cwWk (1700 k.—1630!). 

Arról ez a jegyzék természetesen nem tájékoztat, hány szóval és szóalak
kal, hány jelentéssel van több az SzT-ben, mint a TESz.-ben. A TESz.-ben is 
vannak olyan szavak, amelyek itt nem fordulnak elő. Az SzT nagy terjedel
mi többletét az okozza, hogy etimológiát nem ad, de az egyes szavakat nagy 
bőségben adatolja teljes mondatokban az egész korszakon keresztül. 

A korábbi vagy egyidejű alakok fentebb közölt listája megerősíti a 7a/g-
kozfafo megjegyzését, hogy a TESz. két elődje nem fordított kellő figyelmet a 
jövevényszavakra. így történhetett meg, hogy a TESz. csak jóval későbbről 
adatol — főleg latin jövevényszavakat. Nyelvtörténeti főforrása ugyanis az 
NySz.-en és az OklSz-en kívül a kéziratos Nagyszótár volt, amely anyagát el
sősorban XVIII—XIX. századi nyomtatott forrásokból vette. Akadnak egé
szen meglepő időbeli különbségek a TESz. és az SzT első adatai közt, néha 
száz évnél is nagyobbak, mint az a6jzo/wfe, aaWMMzWcKf, agrg&9z%f, agr&Mzor, 
aWo, a&znmszf, 6am6a, WyaW, cfWka, cmemmfye, co/, de van két-háromszáz 
év különbség is, mint az af&wz, 6ajzfa,)&:oaV&:, 6q/f, 6JW6#%. 

Meglepő a jelentések gazdag változatossága. Ugyancsak érdekes a szó
lásanyaga. Csak találomra közlök néhány kevésbé ismertet (köznyelvi átírás
ban): y4z özvggygf ás drvdf a Jzá/yo66af% án (449); ̂ z förő/c ma//Maf cja& az aa*om 
Aa/f/a (82), E6 aa% &wrfa"Ma& W6ajz á"ráW (105), Á # a/f J /rözá Mgm örö/Mĝ f 
f&yzf az %#ír (152), v4z á/ ̂g»A:mgA; jgm 6ard(/a (579), 0&őr a/aff 6or/wf Árgrĝ  
(1016). Számuk sajnos nem nagy, de a források nagy része hivatalos irat, ame-
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lyek nem nagyon bővelkednek szólásokban. A z alkalmi szókapcsolatok nagy 
része is színes, érdekes. 

Felbecsülhetetlen nyelvtörténeti és nyelvjárástani értékei mellett a néprajz, 
a művelődéstörténet kutatói is teljesebb és igazabb képet kaphatnak a föl
dolgozott századokról, mintha a korabeli széphistóriákat vagy az egyházi iro
dalmat tanulmányozzák. 

A gyűjtőnek és szerkesztőnek hálás lehet a magyar tudomány, hogy évti
zedek fáradságos munkájával elénk varázsolta az elmúlt századok színes hét
köznapjait, és egyébként is nagyhírű szótárirodalmunkat egy ilyen páratlan 
értékű művel gazdagítja. Műve a jövő kutatások nélkülözhetetlen és gyakran 
idézett forrása lesz. Türelmetlenül várjuk a következő kötetet, és a szerkesztő
nek hosszú, nyugalmas életet kívánunk minden egyéb mellett azért is, hogy be
fejezhesse nagyszerű vállalkozását. 

KÁLMÁN BÉLA 

KRISTÓ GYULA: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominata. Acta Historica 
LV). Szeged, 1976. 1001. 

Kristó Gyula az egyik szerzője az Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez 
I—II. c. műnek (ugyané sorozat XLIV. és XLVIII. számaként; ismertettem: 
M N y j . X X , 150—52). 

A m ű az előszóból (3—6) és a következő további fejezetekből áll: Név
telenség, elnevezés (7—14), Formáns nélküli helynevek (15—49). Ide tartoz
nak a puszta személynévből, a törzsnévből és a templom védőszentjének nevé
ből alakult helynevek. A z -/ képzővel alakult helynevek (50—84). Ide veszi a 
szerző külön alfejezetként a népnévből és a foglalkozásnévből alakult helyneve
ket. Rövidebb fejezet a -d képzővel (85—8) és az utótaggal (89—97) alakult 
helynevek. A kötetet rövid orosz és francia nyelvű összefoglaló zárja le. 

A szerző jól ismeri a legfontosabb névtani irodalmat. Sajnálom azonban, 
hogy három kiadást megért névtani könyvecskémet (A nevek világa. Gondolat 
K. 1967., 1969., 1973) valamint kisebb névtani cikkeimet nem vette figyelembe. 

Nagy gondot fordít a különböző helynévtípusok kronológiájára. Gyakor
lati szempontból főleg a X — X V . századdal foglalkozik, hiszen a XVI. század
tól kezdve viszonylag kevés és nagyon szétszórt a helynévanyag. 

Mivel a honfoglalástól 1002-ig semmiféle oklevelünk, és így helynevünk 
sincsen, közvetlen bizonyítékunk nincs akkori magyarországi helynevekre. 
A Kárpátok medencéje a honfoglalás idején majdnem „üres" volt. Néhány 
víznéven kívül csak egészen kivételesen öröklődött át név a római korból. 
A X. században a gyér települések egy része még mozgó lehetett. A csekély 
népsűrűség és az állandó települések ritka és új volta miatt első okleveleink 
számos birtokot csak körülírnak, vizekhez, erdőkhöz, fákhoz, halomhoz vi
szonyítanak, tehát nem is tekinthetjük őket igazi helységneveknek. A birtokos 
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