
lemét mutatják. Egész múzeumra való régi eszköz, tárgy és anyag támad fel a szemünk előtt, egy
eltűnt régi világ köznapi fogalmaival ismerkedünk. A szavak múltja és históriája nem csupán
nyelvtörténeti érdekű: a régi levelek, periratok, lajstromok és okmányok sárgult lapjai nemcsak
anyanyelvünk történetét beszélik el, hanem népünk és művelődésünkmúltbeli életét is. A Szó tör
téneti Tár úgy is olvasható, akár egy gazdag, kimeríthetetlen történelmi és művelődéstörténeti

enciklopédia: a használati eszközök, a művelődési formák, a társadalmi szokások alakulásával,
a vallásos élet hagyományaival ismerkedik meg az olvasó. Ahogy rálapozunk egy-egy fogalom
ra, a szótörténet köre valósággal kitágul, tárgytörténetté, művelődéstörténettéválik. A tények és
adatok gazdagsága és a szerkesztő kéz gondos munkája következtében széles körű, látványos pa
noráma rajzolódik ki anyanyelvünk szavai köré.

Ez a munka a jelenben is tovább folyik: Szabó T. Attila ma is a levéltárban tölti idejének te
kintélyes részét, kiegészíti a szerkesztő munka során kezébe kerülő részleteket. Közben rendezte
sajtó alá kutató munkájának más eredményeit is. Nyelvészeti, néprajzi ésművelődéstörténeti ta
nulmányaiból öt vaskos kötetet adott közre: 1970~ben az Anyanyelvünk életéből, 1971-ben A szó
és az ember, l 972-ben li Nyelv és múlt, 1980-ban a Nép és nyelv, végül l982-ben a Nyelv és iroda
lom című gyűjteményeket. Ezek a könyvek átfogó módon foglalkoznak a magyar nyelv kutatásá
nak különféle területeivel a szótörténettől a nyelvjárástörténetig. A nyelvész munkája erősen a
nyelvi valósághoz kötött: Szabó T. Attila sem merész elméletekkel, hanem adatokban rendkívül
gazdag tanulrnányokkal alapozta meg tekintélyét. .

Gyűjtő és kutató munkája sohasem igazodik csupán a tudomány érdekeihez, tevékeny élete
során nemcsak tudományos feladatok vezérlik, nagy emberi és erkölcsi célok is. Népének törté
nelmi tudatát, nemzeti identitását, szülőföldjénérzett otthonosságát akarja erősíteni. Midőn Ke
lemen Lajos születésének százados ünnepén szép előadással adózott mestere emlékének, a többi
között a.nagy előd hűségéről beszélt: .Szígorú erkölcsi elveiből természetszerűenkövetkezett jel
lemének egy említetlenül nem hagyható vonása: a hűség. Ez, amellett, hogy emberi kapcsolatait,
rokonságával, barátaival szemben való magatartását határozottá, szilárddá tette, biztosította ra
gaszkodását népéhez és azokhoz az intézményekhez, amelyekbe beleszületett vagy amelyekhez
élete folyamán a hajlam vonzotta vagy a hivatástudat kötötte." Ei a hűség hatja át Szábó T. At
tila emberi egyéniségét és tudományos munkásságát is: hűség népe és népének igazi történelme
iránt.

Mint egykoron ...
Reped a jal,
omlik a kő.

Össze tanakodik
tizenkét építő.

"Térjetek meg
földetekre
hozzátok el
öletekben
utolsó kincsetek!"

El is hozzák délig,
befalazzák estig.

Feszül a váz,
házgerinc.
Megépült egy
vár. Megint . . .
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