
Néhány megjegyzés a TESz. első kötetével kapcsolatban 

Talán mondanom sem kell: nem vagyok hivatott arra, hogy a címben 
jelzett munkáról ismertetést írjak — akárcsak annak valamely részvonatko
zásában is —, így az alábbiakban nem erre kívánok vállalkozni. Nem szeretnék 
elébe vágni annak a gépi feldolgozásnak sem, melyet a TESz.-en, az ÉrtSz.-éhoz 
hasonló módon, el kívánunk végezni és melynek eredményeképpen pontos 
statisztikai adatok fognak rendelkezésünkre állni nem csupán erről a munká
ról, hanem tőszókincsünk etimológiai rétegeiről, szókincsünk koronkénti 
szinkrón állományáról, fokozatos gazdagodásáról stb. Ezért pontos és végleges 
statisztikai áttekintést sem kívánok adni a TESz.-ről: az első kötet alapján ez 
úgyis illuzórikus lenne. Célom csupán a következő: megvizsgálni egy kisebb 
minta alapján a z o n s z a v a k T E S z.-b e l i s z ó c i k k e i t , m e l y e k 
s z e r e p e l n e k a z E r t S z.-b a n ö n á l l ó s z ó c i k k e l , d e n e m 
s z e r e p e l t e k a S z ó f S z.-b a n. A SzófSz. —TESz. viszonyára, vagyis 
több mint egy negyed század magyar etimológiai kutatásainak mérlegére 
vonatkozóan a tüzetes választ a gépi feldolgozás fogja megadni; az i t t követ
kezők azonban durva közelítéssel képet adhatnak arról, milyen is lesz ez a 
mérleg, milyen arányokat fog tükrözni stb. 

Ez utóbbihoz még a következőt kell fűznöm. Természetesen lesz eltérés 
a SzófSz. és a TESz. között egyes, a SzófSz.-ban már szereplő etimológiák 
vonatkozásában is. Lesznek — vannak — olyan esetek, hogy a TESz. elveti 
a SzófSz. nyújtotta etimológiát. Ám néhány kisebb anyagrész átvizsgálása azt 
az érzést kelti bennünk, hogy ez az eltérés — bármennyire emlékezetes is a 
TESz. szerkesztői, szerzői számára — a maga egészében, statisztikailag alig 
lesz lemérhető. így például — egy más téma kapcsán — átvizsgáltuk azokat 
az a végű finnugor, magyar belső és török eredetű tőszavakat, melyek szere
pelnek a SzófSz.-ban és szerepelnek a TESz. megjelent első kötetében is. Úgy
szólván nem találtunk eltérést, inkább csak hangsúlybeli, megfogalmazásbeli 
különbségeket a két szótár között. Egy-egy szó történetének megítélése igen 
sok vihart válthat ki, elvi szempontból is rendkívüli jelentőségű lehet (vö. pl. 
a nyak szó körüli vitákkal), ez a tény a kutatóban óhatatlanul azt az érzést 
ébresztheti, hogy a SzófSz. megjelenése óta igen sok történt a már meglevő 
etimológiák területén is. A summás áttekintés azonban, úgy lehet, alig-alig 
tudja érzékelni ezeket az eltéréseket. 

Annál érdekesebbek viszont a fentebb említett, a SzófSz.-ban még nem 
szereplő szócikkek. Hiszen e szavak etimológiájával eddig vagy egyáltalán nem 
számolhattunk, vagy szét volt az szórva különféle folyóiratokban, résztanul
mányokban — tehát etimológiai összképünk kialakításában nehezen játszha
tot t szerepet. (Hogy mit értek etimológiai összképen, az talán közvetlenül is 

9 Nyelvtudományi Közlemények LXXI/1. 
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belátható; kézzelfoghatóbbá válik majd az alább elmondandókból.) Fontos 
ezeknek az új (vagy elsőként összegyűjtött) etimológiáknak az ismerete sajá
tosan a mi számunkra azért, mert az ÉrtSz. címszóanyagát a SzófSz. alapján 
osztottuk etimológiai csoportokra; mi tehát vagy nem használhatjuk fel eti
mológia-kódjainkat, vagy — inkább — számításba kell vennünk a várható 
főbb eltéréseket, és így használhatjuk fel a SzófSz. nyújtotta információkat. 
De fontos lehet ennek az eltérésnek a felmérése talán valamivel általánosabb 
szempontból is. Nevezetesen: joggal szeretnénk etimológiai összképünket 
minél előbb kialakítani, durva közelítésben lehetőleg még az előtt, hogy 
a TESz. további kötetei is megjelennek és ezek teljes anyagát is feldolgoztuk 
volna. Ez a közelítő összkép segíthet egyes konkrét etimológiák megoldásá
ban; de talán nem érdektelen maguknak a TESz. alkotóinak a számára sem: 
ők mindig egy-egy fát látnak s vágnak, egy-egy szócikk alakjában, ezek mögött 
nem árt olykor magára az egész erdőre is kipillantani. Persze, a TESz. alkotói
nak maguknak is van érzésük az ilyen értelemben vett ,,erdő"-ről; ám nem tu
dom, nem tér-e az el elég lényegesen attól az összképtől, amelyet mi, más 
eszközöket használva, nyújtani tudunk (vö. i t t alább például a / kezdetű 
szócikkek statisztikájával). 

1. Az általunk átvizsgált m i n t a mindössze 400 szó (szócikk) volt: 
300 a és 6 kezdetű és 100/kezdetű — csupa olyan szó (szócikk), mely a SzófSz.-
ban nem szerepelt. Ezzel egyben át is tekintettük majdnem az összes olyan 
a, b, f kezdetű szócikket, mely a SzófSz.-ban nem szerepelt, de az ÉrtSz.-ban 
benne volt: a és 6 kezdetű ilyen szócikk volt összesen 321, /kezdetű 114 (ter
mészetesen csak a tőszavakról van szó). Ez a négyszáz átvizsgált szó mintegy 
az egyhatoda-egyhetede az összes olyan tőszónak, amely az ÉrtSz.-ban szere
pelt, a SzófSz.-ban azonban nem. 

2. A számszerű e r e d m é n y e k e t az 1 — 3. táblázat tükrözi. Ehhez 
a következő megjegyzéseket fűzhetjük. 

a) Azért kellett három táblázat, hogy két különböző mintát lássunk; 
megfigyelhessük, mekkora lehet az eltérés attól függően, hogy az eleve eléggé 
„idegen" a kezdetet vagy a vélhetően „magyarosabb" b, illetőleg hang
utánzó-hangfestő, finnugor szavakkal bővelkedő / kezdetet vizsgáljuk. A har
madik táblázat természetes módon összegezi az első kettő eredményeit; 
a további következtetések levonása céljából inkább ez utóbbiból kell kiin
dulnunk. 

1. táblázat 

o, b kezdetű tőszavak (100% = 300) 

Százalék Halma zott 
százalék 

nemzetközi, vándorszó stb. 69 23 23 
német 55 18 41 
nincs benne a TESz.-ben 50 17 58 
magyar 
latin—görög 
neolatin 

28 
25 
23 

9 
8 
8 

67 
76 
83 

ismeretlen, bizonytalan stb. 21 7 90 
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2. táblázat 

f kezdetű tőszavak (100% = 100) 

Százalék Halmazott 
százalék 

német 27 27 27 
nemzetközi, vándorszó stb. 26 26 26 
nincs benne a TESz.-ben 12 12 63 
latin—görög 12 12 75 
magyar 9 9 84 
neolatin 6 6 90 
ismeretlen, bizonytalan stb. 5 5 95 

b) Az első, talán legszembeszökőbb eredmény: bizony, ezek az újonnan 
etimologizált szavak igen kevéssé magyarok a maguk egészét tekintve! Nincs 
különösebb okunk annak feltételezésére, hogy az egyéb szókezdő fonémák 
esetén lényegesen más lesz a helyzet: a SzófSz.-ban nem szereplő, szigorú érte
lemben vett tőszavainknak előreláthatólag közel a fele nemzetközi, vándorszó, 
vagy éppenséggel — német eredetű. 

Nem csodálkozhatunk azon, hogy a TESZ.-ben — a SzófSz.-hoz képest — 
az átvizsgált anyagrészben nem tűntek fel új finnugor eredetű szavak (ha az 
avítt-düt tőszónak számítjuk — amennyiben töve ma nehezen felismerhető —, 
akkor benne egy olyan finnugor tőre bukkanhatunk, melynek ez a származéka 
a SzófSz.-ban, ha jól nézem, nem szerepel). Nem túlságosan magas azonban 
a magyar belső keletkezésű szavak aránya sem, bár e téren igazán nagyvona
lúan jártam el (1. alább, 3.) : az egyszerűség kedvéért mindent, ami a magyar 
nyelven belül keletkezett, e kategóriába soroltam. 

c) Egy további tényező, amely szemet szúrhat: elég sok olyan elem van, 
amely szerepel ugyan az ÉrtSz.-ban, de nem szerepel a TESz.-ben (15% körül). 
Még mindig elég sok az olyan szó is, mely szerepel ugyan a TESz.-ben, de 
eredete továbbra is bizonytalan, ismeretlen, vitatott stb. (mintegy 6%). 

3. Az összefoglaló számszerű adatoknál azonban ékesebben szólnak a 
listák, vagyis az egyes kategóriákba tartozó elemek tételes felsorolása. Nem 
kívántam a helyet pazarolni: listáim általában (ha csak erre külön utalást nem 
teszek) illusztratív jellegűek lesznek, távolról sem teljesek még a mondott 
anyagon belül sem.* 

a) Vajon nem túlságosan ritkák-e, szókincsünknek csupán a perifériáján 
meghúzódok az oly nagy egyedszámot kitevő nemzetközi és német szavaink? 

íme a nemzetközi és vándorszavak közül néhány: a: abrakadabra, ab
szint, achát, akkord1'-, akrobata, akvarell, alkohol, alkörmös, ametiszt . . . ; b : 
banán, barakk, barikád, bariton, barokk, baskír, batik, bauxit, bazalt, bazár, bár1, 
bárd2, bendzsó, benzol, beton, bifsztek, bizarr, bizmut, blöff, bojkott, boksz1'2'3, 
bombardon, bór, bridzs, brigád, brikett, brindza, brokát, bróm, bumeráng, busz . . . ; 

* A l is tákon az egyes szavak u t á n álló emel t számok (zárójelben vagy anélkül ) 
az E r t S z . homonima- és á lhomonima-kódja inak felelnek meg, hacsak külön u t a l á s nincs 
a r ra , h o g y e számok a TESz.-bel i k ó d r a u t a l n a k . (A T E S z . homonima-kódja i egyéb
kén t az esetek nagy többségében, a m i n t ez természetes is, egyeznek az É r t S z . hasonló 
ada ta iva l . ) 

9* 
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f: fajansz, fakír, fanfar, fantom, farm, faun, fauna, favorit, fazon, fesztivál, 
fiaskó, firma, fjord, flamingó, flotta, flóra, flört, foszfát, fotel, fotó, foxtrott, főn, 
frank2, freskó1'2, frivol, fríz2. 

3. táblázat 

a, b, f kezdetű tőszavak (100% = 400) 

Százalék Halmazott 
százalék 

nemzetközi, vándorszó stb. 95 24 24 
német 82 20,5 44 
nincs benne a TESz.-ben 62 15,5 60 
magyar 37 9 69 
latin—görög 37 9 78 
neolatin 29 7 85 
ismeretlen, bizonytalan stb. 26 6,5 91,5 

És a németek közül: a: abcúg, adu, afrik, agrár, akt, alarm, alibi, alma
nach, aló, alpakka, alt. . .; b : balkon, ballaszt, ballon, bankett, barhent, bála, 
bászli, bejgli, bifláz, bigott, biliárd, blama, blazírt, blokád, blokk, bombaszt, bor
nírt, bója, börze, brácsa, brit, bruttó, bubi, buksza, buli . . . ; f : fakszni, farba, 
fasírt, fád, fájront, fásli, ferbli, ferslóg, fess, fez, filc, filigrán, firhang, firlefánc, 
firnisz, fix, flanc, flekk, flott, flóta, forsz, fuga, frankó, frász, frottír, früstök, 
fuccs. 

Valóban, eléggé különböző értékűek ezek a szavaink. Nem kellett azt 
a speciális gépi rendezést megnéznünk, ahol az etimológia a stílussal volt 
kombinálva (természetesen van ilyen rendezésünk) : szemmel látható, hogy az 
átlagosnál több it t az ÉrtSz. szerkesztői által helytelennek és/vagy szaknyelvi
nek minősített elem. Ám ugyanakkor tagadhatatlan, hogy szép számmal akad
nak köztük igen hasznos és használatos, semleges szavak is. — Jól látható 
ugyancsak, hogy ezek az elemek majdnem kivétel nélkül főnevek (esetleg mel
léknevek, főnév-melléknevek) ; ha olykor egy-egy ige keveredik közéjük, annak 
is csupán a töve idegen eredetű, de immár magyar képzővel szerepel (bifláz). 
(Vö. tőigéink ősi voltára vonatkozóan: Nyr. 91. 52 [1967].) 

b) De melyek hát akkor azok a magyar belső fejlődés eredményeként, 
a nyelvújítás során, utólagos elvonással, hangutánzás-hangfestés eredménye
képpen, a gyermeknyelvből stb. bekerült elemek, melyek nem szerepeltek a 
SzófSz.-ban? íme: ah, aha^,(^, aj, ajóka . . .; á2; bakcsó, baltacím, banga, 
banka, barka2, barkohba (!),báh2, báva**, be2, betlehem (!), bige, bili, biz, bóka, 
bóna, brr, brúgó2, buba (?), buci, buga1'3; fészer, fi2, fika1 (TESz homoníma), 
filosz (!), fityula, fitty, fizimiska, foncsor, főte. Aligha állíthatjuk, hogy ezek 
a szavak valamivel is fontosabbak (sőt nem egyszer: nyelvi szempontból 
helyesebbek), mint az előző csoport tagjai. 

** A TESz . szerint u g y a n szerepel a SzófSz.-ban (barnul a l a t t ) , á m a h iva tkozo t t 
SzófSz.-beli szócikkből csak közvetve s b izonyta lanul o lvasható k i ez a címszó; n e m 
is szerepel u ta lószóként (utalással a bámul szócikkre) a SzófSz.-ban. Ezé r t helyben
h a g y t u k J A K A B LÁSZLÓ eljárását , ak i anyagunk számára ezt a mel léknevet úgy ve t t e 
föl, m i n t amely n e m szerepel a SzófSz.-ban. 
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c) Álljanak i t t teljes egészükben*** azok az elemek, melyek megvannak 
ugyan az ÉrtSz.-ban, de hiányoztak nem csupán a SzófSz.-ból, hanem hiá
nyoznak a TESz.-ből is. Mint látni fogjuk: a „hiányozni" igét nyugodtan 
idézőjelbe tehettük volna — ezek a szavak szükségesek voltak a lexikográfus -
nak az ÉrtSz.-ban, de aligha lehettek szükségesek (legalábbis túlnyomó több
ségüket tekintve) egy olyan jellegű műben, mint a TESz. íme: acetilén, ad2 

(„latinosan szerkesztett határozó viszonyító szava"), aisz, ajnye (megvan az 
ejnye), akut, allegro, amalgám, amarant, amper, andante, annales, anno, anód, 
antracén, antracit, aorta, asz, atlasz3'*, attitűd, axióma, azálea, a1, áA(1),(2); áhá, 
áj, áve; b1'2'3, bangó, bazedov, belég, bessz, béta, bikarbóna, biszkvit, bongyor, 
borgisz, boszton1'2, bouillon, börbönye, brandy, breton, bruhaha, budoár; fair, 
fácit, fárosz, fenomén, fibula, ficcs, fim, fisz, fonéma, forte, fortissimo. 

d) Érdekességként megemlíthetem még a következőket. 
Bár a SzófSz.-t a TESz.-tol elválasztó időben rengeteg történt a magyar 

nyelv szláv elemeinek felderítése, rendszerezése terén, alig találunk a vizsgált 
kis anyagban új (ti. a SzófSz.-ban még nem szereplő) szláv etimológiákat 
(beléndek, borona2, borovicska, bratyi). Jó példa lehet ez a fentebb mondottak
ra: oly hatalmas az eddig már — alapjában helyesen — felhalmozott anyag, 
hogy azon évtizedek is alig változtatnak. Pedig ezek nem is akármilyen évtize
dek voltak, hanem hazai szlavisztikánk Kniezsa-korszaka. 

Ugyanezen oknál fogva alig érezhető a török jövevényszavaink terén 
tapasztalható változás. Uj jövevény a vizsgált anyagrészben négy oszmán
török elem: aga, bej, bég, fermán. — Egyébként hadd tegyük mindjárt hozzá: 
még ezek (s az említett szláv) jövevények sem újak: a TESz. gazdag irodalmi 
utalásainak tanúsága szerint zömükben már m e g v o l t a helyes etimoló
giájuk néhány évtized óta, a SzófSz.-ba alkalmasint annak korlátorzott terje
delme miatt nem kerülhettek bele! 

Szerepel a TESz.-ben néhány ritkább kölcsönző nyelvből eredő szó is — 
szintén nagyobbára már korábban megállapított etimológiával, így az a n-
g o 1 bébi, berber i, bricsesz, bulldog; a s p a n y o l bodega; az o l a s z bokály, 
bóra, bravó, brávó, briganti, a c i g á n y bibasz stb. 

Természetesen külön figyelmet érdemelnek a TESz. megjelenése után 
is vitatott , ismeretlen, bizonytalan eredetű stb. tövek és szavak: alít . . . ; 
becő, belga2, borbolya, bögyörő, börzsöny, bőnye, brúgó1, buga, bugris, bugyii, 
bugyor (bútor alatt), busa; fentő1'2, finak, fránya. 

Az általunk alkalmazott, bizonyos gépi listákból kiinduló, az ÉrtSz.-ra 
épülő módszer csupán azt tette lehetővé, hogy a TESz.-nek az^ ÉrtSz.-hoz 
képest észlelt hiányait (illetőleg: „hiányait", 1. fentebb) észleljük. Ám véletlen
szerűen előbukkant egy-két fordított eset is: így az aj1, apacs1 ' . . . dorong', 
bolt1 és fika2 ' takony' címszavak külön címszavakként szerepelnek a TESz.-
ben, de nem szerepelnek (illetőleg: csupán egy jelentésként állnak) az ErtSz.-
ban. (A homonima-számok e négy szó esetében a TESz. jelölései.) 

4. A SzófSz.-tól az ÉrtSz.-on át a készülő TESz.-ig haladó útból eti
mológiai összképünk számára, azt hiszem, le kell vonnunk egy fontos követ
keztetést. Éspedig: Valószínűleg szakítanunk kell azzal a nézettel, amely 
szerint szótári tőszókincsünk tekintélyes részében finnugor—magyar. A TESz. 
lapozgatása ráébreszt bennünket arra, hogy bizonyos optikai csalódás áldo-

Ti. azon a 400 szavas mintán belül, melyet átnéztünk. 
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zatai voltunk eddig. A biká-tól kezdve a szalmá-ig, a könyv-tői s a gyöngy-tői 
kezdve a pumpá-ig azoknak a szavaknak az etimológiáját volt érdemes, érde
kes kutatni, melyek teljesen beleolvadtak nyelvünkbe — néhány évszázad, 
vagy akár több mint egy évezred alatt. Személy szerint, mint egyetemi előadó 
is tudom: alig van hálásabb anyagrész, mint a könyv szó feltételezett etimo
lógiáinak ismertetése (ezt én ti. az orosz kríiga szóval kezdem, de végül termé
szetesen eljutok a könyv-ig), mint a gyöngy (nálam: zemcug), SL sátor, a,ház stb. 
szavak sorsának végigkísérése. Ám mi történik, ha, mint a TESz. szerzői, arra 
vagyunk kényszerítve, hogy lényegében az ÉrtSz.-ban tükrözött e g é s z 
tőszókincsen átmenjünk ? Akkor kiderül, hogy ilyen vonzó történetű szavunk 
elég kevés van, a nagy többség — színtelen nemzetközi szavak; átlátszó törté
netű német kölcsönzések a különféle mesterségek nyelvében — és így tovább. 

Azt hiszem, a fenti számok elég egyértelműen tanúskodnak erről. Hadd 
tegyek ehhez hozzá még egy igen lényeges dolgot. Mindeddig hatezer-egynéhány 
„szigorú értelemben vett" , vitathatatlan tőszavunkról beszéltem; közülük e-
meltem ki azokat, melyek a SzófSz.-ban nem voltak minősítve stb. Ám még az 
ErtSz.-ban is mintegy négyezerre rúg az ún. , ,vitatható" tőszavaknak a száma, 
melyek épp azért vitathatók, mert egytől-egyig, vitathatatlanul, egészen 
átlátszó módon idegen eredetűek. Ilyen tőszavaink az anilin, vanilin . . . ; az 
album, tedeum (a latinul nem tudók — s ezek, sajnos, egyre többen vannak — 
nyelvtudata nyilván egy csoportba fogja e kétféle -um véget); az inkorrekt, 
impozáns stb. féle gyakori idegen eredetű elő- ós/vagy utótagot tartalmazó 
elemek. (Erről valamivel bővebben 1. NyelvtudÉrt. 58. 518 — 522.) Ismétlem: 
ezekről a szavakról eddig nem is tettem említést, ezek vannak még az ÉrtSz.-
ban is majd négyezren, ugyanakkor, amikor finnugor eredetű tőszavunk van 
ugyancsák^iz ÉrtSz.-ban (a SzófSz. szerint) — hatszázegynéhány. És finnugor 
tőszavunk immár nem is lesz sokkal több, ezt előre is teljes biztonsággal mond
hatjuk: ugyanakkor az in-\im-, homo-, ana-, ex- stb. kezdetű, az -(il)in, -um, 
-or stb. végű szavak száma egyre szaporodik, sőt ténylegesen az egyes szak
nyelvekben máris jóval több van belőlük, mint amennyit az ÉrtSz. tükröz 
(tükrözhet). 

Korszerű gyakorisági szótár híján, méghozzá olyan híján, mely mai 
reális telefonbeszélgetések, vezércikkek, sporttudósítások, rádióhírek és tévé-
hiradók anyagára, tehát a legtömegesebben hallott-hallgató t t és gyakorolt 
megnyilvánulási formákra épül, nem merem kétségbe vonni, hogy viszont 
finnugor—magyar elemeink, ha a tőszókincsben nem \s, a szövegekben igen 
gyakoriak. Azt viszont egészen pontosan tudom, milyen hihetetlen produkti
vitással szövik át meg át képzős egytövú szavainkat tőszókincsünk legősibb 
elemei. Látom most már szófajonként és ezen belül a képzettség szerinti 
osztályokban, hol vannak kiemelkedő finnugor—magyar szigetek, melyek az
után szókincsünk egészére kisugároznak. Eléggé kitapintható számomra (a vég
ső pontos eredményt csak bizonyos elektronikus gépeken történő feldolgozás 
után fogom tudni), hogy a szótározott szóösszetételek során, különösen a hár
mas-négyes összetételekben, szintén sokkal magasabb ősi elemeink aránya, 
mint a tőszókincsben. 

Vagyis, ha csupán a szótári szókincset nézzük s eltekintünk egyelőre 
a szövegektől, mint ma még egzaktan fel nem dolgozhatóktól: a szótári szó
kincs magyarságát, azt hiszem, kissé differenciáltabban kell értékelnünk az 
eddiginél. Tulajdonképpeni tőszókincsünknek kis hányada az ősi elem. Szigorú 
értelemben vett tőfőneveink zöme például vagy nem szerepel a SzófSz.-ban 
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(a fentiek elég ékesen bizonyíthatták, miért nem: etimológiai szempontból 
eléggé érdektelen, átlátszóan idegen szavak ezek), vagy bizonytalan eredetű, 
vagy szláv — és csak ezt követik, egészen szerény aránnyal, a finnugor és 
a magyar elemek (7,1, illetőleg 7,4 százalékkal). Annál csodálatosabb az a 
dinamizmus, amellyel áthatják mégis főneveink további, bonyolultabb struk
túrájú (képzett, összetett stb.) rétegeit. Vagy: nemzetközi tőfőnév-arzená-
lunkkal szemben még jobban kiemelkedik tőigéink fentebb is említett ősi volta 
(mely viszont a képzés során kissé elsimul: a sok idegen eredetű névszói 
tőből elég sok igét tudunk képezni!). Szókincsünk magyar s finnugor magvát 
tehát épp a szókincsen mint rendszeren belül ható erők emelik ki. 

Ezek az erők is több összetevőjűek. így például a bonyolultabb (hármas, 
négyes) összetételek során finnugor elemeink azért látszanak előtérbe lépni, 
mert — rövidebbek az átlagos tőszavaknál és a mi nyelvünkben (attól a helyes
írási konvenciótól teljesen függetlenül, hogy bizonyos szótagszám után a szavak 
külön íratnak), pillanatnyilag úgy látszik, működik egy olyan tendencia, mely 
összetétel során a rövid szavakat részesíti előnyben, sőt: mely lehetetlenné 
teszi hosszabb szavaknak még csak kettős összetételekben való szereplését is. 
(Például: falevél van, de *'egyetemaula nincs, ugyanakkor van egyetemtér, egye
temfal stb.) Vagyis: azok a bizonyos erők, amelyek bizonyos esetekben elsőbb
séget biztosítanak szókincsünk rendszerében ősi elemeinknek — nem hogy 
nem nyelvünk s népünk gondolkodásmódjában rejlenek, de elég külsődlegesek 
is lehetnek (ilyen tényező a hosszúságé). Másrészt azonban talán mégis ,,ma
gyarok", vagyis sajátosak bizonyos mértékig: úgy tetszik, például a német 
nyelvben, ismét eltekintve a helyesírás konvenciójától, nincs akadálya hosz-
szabb szavak egymásba fűzésének sem. 

E kérdések vizsgálata azonban már messzire elvezetne a fentebb tár
gyaltaktól. 

P A P P FERENC 

HeKOTOpwe saiweqaHMH no noBOay nepBoro TOiwa Hoeoro aTüMOJioromecKOro 
cjioeapH BeHxepCKoro A 3 bina 

B cTaTbe pacciwaTpHBaeTCH Bonpoc o TOM, MTO HOBoro AacT HaM HOBHH 3THMOJiornnecKHH 
cjioßapb BeHrepCKoro H3biKa no cpaBHeHHio co cjiOBapeM V. BapuH (1941 r .) . C STOÍÍ iiejibio pac-
CMaTpHBaioTCH 3arjiaBHbie cjiOBa HOBoro STHMOJiorHHecKoro cjioBapn, (JmrypHpyioinHe B TOJI-
KOBOM cnoBape BeHrepCKoro ?i3biKa (ÉrtSz.), HO oTcyTCTByiomHe B cJiOBape BapuH. Uw^po-
Bbie pe3yjibTaTbi npHBeAeHH B Taßji. 1—3. (Un^poBbie AaHHbie OTHOCHTCH K ^acTH crcoBHHKa 
HOBoro STHMOjiorH^ecKoro cJioBapn.) Ha ocHOBe pacciviOTpeHHoro MaTepnajia MO>KHO o>KHAaTb, 
MTO B HOBOM 3THM0JT0rHHeCK0M CJiOBape B H,eJIOM ÖyAeT 3HaHHTeJlbH0e KOJIHMeCTBO MOKAyHa-
pOAHblX CJIOB, np03paMHbIX H MaJlO HHTepeCHblX (C TOHKH 3peHH3 3THM0J10rHMeCKHX HCCJieAO-
BaHHÖ) HCMeUKHX 3aHMCTB0BaHHÍÍ. CoOTBeTCTBeHHO MO>KHO npeAnOJIO>KHTb, qTO Mbl 6yAeM 
Bbmy>KAeHbi HecKOjibKO H3MeHHTb HauiH npeACTaBJieHHH 06 STHMOJiorHHecKOM cocTaße BCH-
repCKHX KopHeBbix CJIOB: npeoßjiaAaiomee 6ojibuiHHCTBo KopHeBbix CJIOB — He 4>HHHO-yrop-
CKOro H He coöcTBeHHO BeHrepCKoro npoHCXOKAeHHH. flpyroíi Bonpoc — STHMOJiorHnecKoe 
pacnpeAejieHHe CJIOB B TeKCTax; eme ApyroM — Kanyio pojib HrpaioT cJiOBa Toro HJIH HHOTO 
npOHCXO>KAeHHH B CJI0B0OÖpa3OBaHHH, B CJIOBOCJIO>KeHHH. 
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