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Régi magyar glosszárium 
(Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára). Szerkesztette Zfemfr ,/o/á/z 

és Károíy & W w . Akadémiai Kiadó. Budapest, 1984. 805 1. 

A z 1950-es években újra lendületbe jövő magyar nyelvtörténeti kutatások nagy 
tervei közé iktatódott egy új magyar nyelvtörténeti szótár létrehozása. Indítékai köz
hely számba mentek: a Szarvas—Simonyi-fele NySz. koncepcionális és megvalósítási 
hibái a forrásanyagban és a források adataiban való válogatás tekintetében; új nyelv
emlékek, oklevélkiadványok felfedezése, megjelentetése; a leíró és történeti lexikográ
fia elméletének és módszereinek fejlődése; a történeti grammatikai kutatások új, ki-
lúgozatlan adattárak iránti igénye stb. Indokoltnak látszott tehát, hogy az NySz.-
hez korábban csatolt „pótlások" — mint az Oklevélszótár, a Nyelvújítási Szótár — 
újabb darabjainak létrehozását napirendre tűzze nyelvtudományunk. A z „Új M a 
gyar Nyelvtörténeti Szótár" összefoglaló címmel indított munkálat az E L T E magyar 
nyelvtörténeti tanszékének célfeladata lett, elvi irányítója Pais Dezső, közvetlen ve
zetője Berrár Jolán. A z első kötet a X I V — X V I . századi szótárak, szójegyzékek és 
glosszák adatait kívánta közreadni. Ez a m ű látott most napvilágot saját, lényegét 
jobban kifejező címmel — ami egyben arról is árulkodik, hogy a korábbi nagyralátó 
tervekről a feltételek hiánya vagy a nyelvtudomány rendszerének fokozatos átalaku
lása alighanem lemondani kényszerít bennünket. 

A szótár elveinek és adatközlő gyakorlatának kialakításába Berrár Jolán mellé 
Károly Sándort vonták be a munkálat irányítói. Szerencsésebb szerkesztő párost ke
resve sem találhattak volna. Károly Sándor jelentéstani kutatási teljesítményei és 
mindkettőjük leíró, illetőleg történeti szintaktikai felkészültsége olyan történeti szó
tárt eredményezett, amely anyagát minden eddiginél sokoldalúbb felhasználásra tette 
alkalmassá. Előre várható volt ez már abból a közös közleményükből is, amelyben a 
szótár szerkesztési elveit kifejtették és mutatvány-szócikkekben szemléltették (MNy. 
LXIII, 263—4, 381—94). 

A szótár terjedelmes bevezetése (7—62) messze túlmegy azon, ami a munka gya
korlati használatához szükséges. Azt mondhatjuk, nemcsak rendkívül körültekintő 
lexikográfiái, hanem alapos lexikológiai tanulmánynak tekinthető, amelyben a szó
jelentés legkülönfélébb kérdései kerülnek terítékre. A z itt kifejtett gondolatok nagy 
hasznára lehetnek mind az egy-, mind a kétnyelvű szótár szerkesztésére vállalko
zóknak. 

A glosszárium (-RMG1.) anyaga felöleli az összes 1290 és 1604 közt keletkezett 
és azóta nyomtatásban kiadott szótár, szójegyzék és szótár magyar szókincsét. Ki
vétel Calepinus 1585-ös Dictionariuma, amelynek van jó kiadása, és terjedelme jelen-
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tős. Összesen 7500 szócikkben kb. 60 000 magyar szóadatot tartalmaz, amelyeket 
58 szótári jellegű nyelvemlékből gyűjtöttek össze. 

Tudatos törekvése volt a szerkesztőknek, hogy a feldolgozott források magyar 
szavait, összetételeit, körülírásait, a latin vagy más nyelvű kifejezések értelmezéseit 
minél jobban szétszedve, minél több helyen tartsák számon, mutassák be. Különösen 
fontos újítás, hogy az összetételek elemeit külön is értelmezik. így valójában a tő-
szók szinte teljes szemantikai és szintaktikai szóródását együtt láthatjuk: a szócikkek 
szinte sugallják az átfogott három évszázad jelentésfejlődéseinek menetét, csábítanak 
a szótörténeti folyamatok tanulmányozására. 

Bizonyára mindenki egyetért majd azzal, hogy a főnevesült melléknévi igeneve
ket külön címszóként tartja számon. Egyesek talán helytelenítik, hogy a -&<%%#%, 
-&e/zf toldalékos alakokat — Lazicziusra hivatkozva — kétféleképpen kezelik: főnévi 
alapszó esetén a főnév címszavánál, melléknévi alapszó esetén külön szócikkbe fog
lalják (vö. 21. 1.). Igaz, egy kissé megzavarja az olvasót, hogy nemcsak a cWd/afa$ 
és csWá/afas&gp^eM kapott külön címszót, hanem a főnévi CM%&% és cM%&z&e#?gf% is, de 
ez nem okvetlenül hiba. Egy kissé terjedelmesítő a számnevek címszóként való külön 
kezelése olyan esetekben mint &f/#zcve/z, &f/e/zcv#Wf&, &fWcvg7Zfzer — ha elvi in
doklását elfogadjuk is. Helyeseljük a személynévmási határozószók részben bokrosí-
tott formájú címszavasítását (/zaU/e/M/W, g/z/ze&f/M, ffMeA;g(f stb.), mert így szófajtör
téneti tanulságokhoz juthatunk. 

Nyereségnek tekinthetjük a tulajdonnevek felvételét, a közszóktól való külön 
kezelését. Sajnáljuk, hogy a segédszók (névelők, névutók, igekötők, kötőszók) ún. 
egyszerűsített szócikkben kaptak helyet, bár igaz, hogy ezek utalórendszeréből a se
gédszó egész kapcsolatrendszere felderíthető. Kétségtelen, hogy ezeknek, meg az alá
rendelt összetett szavaknak „egyszerűsített" felvétele jelentős terjedelemcsökkentést 
tett lehetővé, és alkalmat ad a szemantikai és szintaktikai kapcsolódásmódok együtt
látására is. 

A szótár úgynevezett „teljes értékű szócikkei" négy részre tagolódnak. A címszó 
mai helyesírással, félkövér kapital betűtípussal szedve igen könnyűvé teszi a keresést. 
Utána a jelentés vagy a jelentések következnek — németül. A leggyakoribb jelentés 
sorszáma szintén félkövér. A z egyes adatok után zárójelben ott találjuk a megfelelő 
jelentés sorszámát. H a nincs sorszám, akkor a félkövérrel jelzett fő jelentés érvényes 
az adatra. M a g u k a nyelvi adatok időrendben sorakoznak, előttük a források erősen 
redukált rövidítésével. Nyilván a hellyel való takarékoskodás az oka, hogy az egyes 
adatok előfordulási évszáma nem szerepel. H a talán ez a gyakorlott kutatóknak nem 
okoz is nehézséget, a kötetnek a felsőoktatás gyakorlatában való felhasználását az 
évszámok jelentősen megkönnyítenék: kezdő hallgatóktól aligha várhatjuk a félszáz-
nyi rövidítés kapásból való feloldását és az időtengelyen való elhelyezését. M á r az is 
nagy segítség lett volna, ha legalább az első adat évszámát jelezték volna a szer
kesztők. 

A z egyes forrásokból kiemelt adatok az ottani latin, német megfelelővel együtt 
szerepelnek. A különböző források adatait függőleges vonal különíti el. A z eredeti-
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ben található rövidítéseket feloldva találjuk úgy, hogy a kiegészítések felemelt betűk
kel szerepelnek. Kár, hogy ezeket a betűket ugyanolyan méretűnek szedték, mint az 
adatot; szerintünk jobb volt a mutatvány szócikkek gyakorlata, ahol az emelt betűk 
mérete kisebb volt, így azok nem szorongtak úgy a sorközben, és méreteltérésükkel 
funkciójukat is jelezték, nem hihette Őket elcsúszott betűknek az olvasó. 

A szócikkek adatfelsorolása után félkövérrel kiemelt „L. még:" jelzés és köz
nyelvi helyesírás figyelmeztet a címszóbeli adat további kapcsolataira, azokra az ösz-
szetételekre és szerkezetekre, amelyekben az adat szintén előfordul. Például az eff& 
szócikkben ilyen utalások sorakoznak: eff&cjW/d, efeA:6e/z fer/Mo/e/"gg, efe&/z<Wd, 

AMe/eg ef&ef drw/, e/e&/bgd, eVek/ozó, efek W W e % o , eVe&Wjfo/d, efe& /eve, efe& meg-
Mfó/ofa, efeArAez W d W//o. 

Sok szócikkhez jegyzetek is kapcsolódnak, amelyek apró, jól elkülönülő betűk
kel a forrás hibáira, a kiadások javításaira vonatkozó technikai tudnivalókat tartal
mazzák. 

A névelők, névutók, igekötők és kötőszók „egyszerűsített szócikkeket" kaptak. 
„Ez annyit jelent, hogy ábécé-rendben felsoroljuk legközvetlenebb környezetüket, 
névutóknál a névszót, amelyhez csatlakoznak, igekötőknél az igét, amelynek bővít
ményei." (35). Egy kissé komplikálja egy-egy névutó adatainak összegyűjtését, hogy 
a megjelölt főnév esetleg tovább utal egy harmadik címszóhoz: a/aff; 1. mzfa/, ott 
viszont tovább kell mennünk az e6 címszóhoz, ahol végre előkerül az A s z W a/af 
Aewem e6 kifejezés. Kétségtelen azonban, hogy így sok teret lehet megtakarítani, és 
az adatok végül is előkeríthetek. 

Érdekes és hasznos gondolat volt, hogy a jelzős szintagma egészét továbbképző 
-w, -# képzős szavakat külön címszóként kezeli a szótár kötőjeles címszók formájá
ban : -á6rázarw, -aWzw, -ógw, -agyogw, -o/a&á stb. összegyűjtésük szóképzésünk sa
játos jelenségének történeti vizsgálatára is alkalmas lenne. 

összegezve azt mondhatjuk: a Régi Magyar Glosszáriumban értékes, modern, 
sokféle módon, sok célra felhasználható adatgyűjteményt kaptak a nyelvünk történeti 
alakulását vizsgáló kutatók. 
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