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Életutamról, munkásságomról 

Tudományegyetem nem részesíthet nagyobb megtiszteltetésben 
valakit, mint hogy a doktori fokozat adományozása után — évtize
dekkel később — a "honoris causa doctor" címmel tünteti ki. Ez 
azt mutatja, hogy az Egyetem rajta tartja szemét a kebelébe foga
dott doktorokon, számon tartja, milyen mértékben teljesítették a 
doktori esküben a tudományszak további művelésére tett fogadalmu
kat, és gondos mérlegeléssel, értékeléssel dönt a legmagasabb 
egyetemi kitüntetés megadása ügyében. Mikor most az engem ért 
megtiszteltetésért a Tudományegyetem Rektorának, Tanácsának és 
tanárainak hálás köszönetet mondok, jól tudom, hogy más körülmé
nyek között az átadás nagyobb nyilvánosság előtt és ennél ünnepé
lyesebb keretek között történik. Nagyon köszönöm a Rektor úrnak, 
hogy különleges helyzetemre való tekintettel szűkebbkörű, de egy
ben bensőségesebb ünnepséggel teszi számomra ezt az alkalmat 
felejthetetlenül emlékezetessé. 

Az arra illetékesek tájékoztattak arról, hogy e szűkebb kör
ben — az ünnepélyesebb avatásokon megszokott szakelőadás helyett 
— tőlem inkább a pályámról és tudományos munkásságomról szóló 
beszámolót várnak. A következőkben igyekszem lehető tárgyilagos
sággal megfelelni a várakozásnak. 

Mondandóimat két csoportra osztva, előbb életutamról számo
lok be, aztán meg tudományos felkészülésemről, terveimről és ki
fejtett munkásságomról ejtek szót. 

Ami az első kérdést, életutamat illeti, 1906. január 12-én 
születtem a Nagy-Küküllő megyei Fehéregyházán, abban a faluban, 
ahol utoljára látták Petőfi Sándort. Másfél éves koromban elvesz-

* Szabó T. Attillát, a kolozsvári egyetem nyugalmazott pro
fesszorát, az MTA tiszteleti tagját 1986. október 29-én "honoris 
causa" doktorrá avatta a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem. 
Ebből az alkalomból hangzott el az új díszdoktor itt közölt be
széde. S.Á. 
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tettem édesapámat, és édesanyám öt gyermekével idegenből a család 
fészkébe, Désre költözött vissza. Nehéz élet kezdődött számára, 
számunkra Désen, mikor a nagy családot özvegy édesanyámnak fele
kezeti tanítónői fizetéséből kellett fenntartania. Tisztes sze
génységben nevelkedtünk. Magam a VI. gimnáziumig bezáróan Désen 
folytattam, majd a Kolozsvári Református Kollégiumban fejeztem be 
középiskolai tanulmányaimat. Az érettségi után a Kolozsvári Re
formátus Teológiát végeztem el úgy, hogy a III. évben ösztöndíj
jal a skóciai Edinburgh és St. Andrews egyetemén hallgattam a 
teológiai előadásokat. A teológiai tanulmányok befejezése után a 
kolozsvári román egyetemen szereztem tanári képesítést. Először 
1930-tól a Nagyenyedi Bethlen—Kollégium Tanítóképzőjében, majd 
— egy évi állástalanság közbeiktatásával — a Zilahi Református 
Wesselényi-Kollégiumban helyettes tanárként működtem. Minthogy 
még teológus koromban Kelemen Lajos tanítványaként a levéltári 
kutatás bűvöletébe estem, felhagyva a tanári munkával 1936 márci
usától tanárom mellett az Erdélyi Múzeum levéltárosa lettem. 
1940. őszén az egyetemi tanári kinevezés szervezetileg ugyan el
szakított a levéltártól, de mindmáig megrögzött levéltári kutató 
maradtam. Az 1944. évet követő főhatalomváltozás után továbbra is 
Kolozsvárt, az egyetemen teljesítettem kötelességemet. A sztáli
nizmus idején 1951—1953 között — minden indoklás nélkül — el
távolítottak az egyetemről, nyilván előbb azért, mert nem voltam 
hajlandó elfogadni és előadásaimba bedolgozni Marr, majd Sztálin 
nyelvtudományi tételeit. Két évig akkordmunkásként nehéz anyagi 
és lelki körülmények között az Akadémia Nyelvtudományi Intézeté
ben dolgoztam. Az egyetemre való visszahívásom utántól 1971-ben 
történt nyugdíjaztatásomig az Egyetemen továbbra is a nyelv- és 
nyelvjárástörténet előadása volt a feladatom. 

Az életpályáról felvázolt kép nem volna teljes, ha nem szó
lanék házasságomról. 1939-ben dr. Csáti Évában megértő, sőt kuta
tómunkámhoz is értő feleséget kaptam. Az ő asszonyi gondossága, 
orvosi gondoskodása, mellettem állása nélkül nem tudtam volna és 
nem tudnám megállani helyemet azokban a zord időkben, amelyekbe 
állított a sors. A házasságunkból három fiú Attila, Ádám és Áron 
született. 

A pályakép felvázolásánál jóval nehezebb feladat számot ad
nom tudomámyos pályám alakulásáról. A tudományos munkára való 
előkészülés teológus koromig nyúlik vissza. A Kolozsvári Reformá
tus Teológián emberi magatartásban és tudományos felkészültségben 
olyan kiváló tanáraim voltak mint Imre Lajos, Kecskeméthy István, 
Makkai Sándor, Maksay Albert és Tavaszy Sándor. A tudományos pá
lyára való felkészülés módszerességét nekik köszönhetem. De már 
II. éves teológus koromban döntő hatás sugárzott felém a nagy er-

82 



délyi levéltáros-történész, Kelemen Lajos felöl. Az egész éle
temre szóló levéltári kutatás bűvöletét neki köszönhetem. Más 
irányú hatást jelentett életemben az Egyetem nagy tanárával, Csű-
ry Bálinttal való kapcsolat. A nyelvjárások és népi élet iránti 
érdeklődés az ő hatása nyomán jellemzi egész munkásságomat. Noha 
egyetemi hallgató voltom kora kezdetén Kristóf György professzor 
tanítványaként néhány évig az irodalom-történeti forráskutatás és 
forrásfeltárás munkamezején dolgoztam, a 30-as évek második felé
től kezdve - nem utolsósorban Csűry Bálint, Gombocz Zoltán, Me-
lich János és Pais Dezső szellemi hatására - véglegesen a nyelv
tudomány irányában kötődött le érdeklődésem. A gazdag erdélyi le
véltári anyagban dúskálva, korán tudatosítottam, hogy mennyire 
fontos mentől több ismeretlen nyelvi forrásanyag feltárása. Kü
lönösen sokat tehettem e tekintetben, mikor csaknem öt évi vidéki 
tanárkodás után 1936-ban Kolozsvárra az Erdélyi Múzeum levéltárá
hoz kerültem. Ez időtől kezdve vetettem meg a későbbi években 
naggyá fejlesztett két gyűjteményem, az Erdélyi Helynévtörténeti 
Adattár és az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár alapjait. Már a 
30-as évek második felétől kezdve azonban beláttam, hogy a fel
tornyosuló sokrétű nyelvjárási és nyelvtörténeti feladatok el
végzésére segítőtársakat kell nevelnem. Ezért már a 30-as évek 
utóján a kolozsvári román egyetem néhány önként vállalkozó magyar 
szakos hallgatója számára gyakorlattal egybekötött nyelvészeti 
előadásokat tartottam. Az így kialakult kis közösségből rövidesen 
néhány olyan kiváló kutató emelkedett ki, mint amilyen a helynév
kutató Árvay József és a két nyelvjáráskutató-munkatárs: Gálffy 
Mózes meg Márton Gyula. 

1940 őszétől az egyetemi tanárság még kedvezőbb alkalmat 
látszott biztosítani egyrészt a kutatónevelésre, másrészt meg 
nagy kutatói tervek kialakítására. Sajnos azonban, a magyar ura
lom négy esztendeje alatt ígéretesen növekvő kutatógárdát a halál 
és a háború utáni szétszóródás nagyon megapasztotta. Csak jó né
hány évi nevelőmunkával sikerült főként Gálffy Mózesnek és Márton 
Gyulának újabb munkásokat szerezni az erdélyi nyelvjáráskutatás 
ügyének. 

Az egyetemi tanszék a kutatónevelés lehetőségét biztosítot
ta, az 1940 őszén megalakított Erdélyi Tudományos Intézet viszont 
lehetőséget teremtett nagy tudományos tervmunkálatok végzésére, 
illetőleg végeztetésére is. Magam és munkatársaim kutatóerejét 
három irányban igyekeztem foglalkoztatni: 1. Tervbe vettem az er
délyi magyar nyelvjárások atlaszának megvalósítását. 2. Megindí
tottam a már addig gyűjtött helynévtörténeti anyag kiegészítése 
céljából az erdélyi jelenkori helynévanyag egybegyűjtését. 3. Cé-
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lul tűztem ki nyelvjárási és nyelvjárástörténeti jelenségmonog
ráfiák szerkesztését. 

A háborús és a háború utáni évek azonban nem voltak alkal
masak a nagy tervmunkálatok véghezvitelére. A nehéz és egyre ne
hezedő körülmények között mégis magam és munkatársaim igyekeztünk 
mentől többet megvalósítani a nagyarányú tervekből. Az első cél
kitűzés vonatkozásában még a második világháború befejezése előtt 
megjelentettünk egy 25 lapból álló nyelvföldrajzi mutatványkötet 
Kalotaszeg és Kolozsvár közvetlen környéke nyelvföldrajzi helyze
téről. Ezt a tudománytörténet az első magyar nyelvföldrajzi ki
adványként tartja számon. Magam még részt vettem a moldvai magyar 
csángóság településeinek felkutatásában és a csángó nyelvföldraj
zi anyag egybegyűjtésében, de aztán teljesen munkatársaim való
sították meg a nagy tervek egy-egy részletét. Cálffy és Márton 
összegyűjtötte a keleti székelység nyelvföldrajzi anyagát (ez 
szótár formájában rövidesen megjelenik). Egybegyűlt a Felső-Ma-
ros-mente, Aranyosszék, és a Szilágyság kisebb kérdőíves nyelv
földrajzi anyaga. A magam tervezete alapján egyetlen gyűjtő, Mu
radin László összegyűjtötte, munkatérképlapokra vetítette, sőt 
szótár formájában fel is dolgozta a romániai magyar nyelvjárások 
negyedfélezer kérdéses hatalmas anyagát. Sajnos, rajtunk kívül 
álló okokból a nagy nyelvföldrajzi anyagból eddig csak mutatvány
lapok jelenhettek meg. 

A változott viszonyok között csak részben tudtam megvalósí
tani, illetőleg megvalósíttatni az erdélyi jelenkori helynévanyag 
összegyűjtésére vonatkozó tervemet. Magam mindent megtettem a 
történeti helynévanyag gyűjtésére. Erdélyi Helynévtörténeti Adat
táramnak 80 dobozában tárolva mintegy 700.000 helynév vár kiadás
ra, belőle eddig — a jelenkori helynévanyaggal kiegészítve — 
csak Nagyenyed, Dés, Zilah, Kolozsvár és Szásznyíres helyneveinek 
monografikus feldolgozása jelent meg, adattárszerűen azonban ki
sebb-nagyobb terjedelmű kiadványokban a kutatás rendelkezésére 
áll Kalotaszeg, Gyergyó, a Kolozs-megyei Borsavölgy, a Dobokai és 
a Toki völgy helynévanyaga. A nyomomat követő kutatók azóta is 
jelentős mennyiségű történeti meg jelenkori erdélyi anyagot tet
tek és remélhetőleg tesznek ezután is közzé. 

A harmadik célkitűzésként említett nyelvjárási, illetőleg 
nyelvjárástörténeti jelenségmonográfiák megteremtésének ügyében 
magam viszonylag keveset tettem, tehettem. Csak a magyar személy
névanyagnak helynevekben való jelentkezéséről, Kolozsvár és Ma
rosvásárhely becenévanyagáról és a csángó bece- és kicsinyltőkép-
zők kérdéséről tettem közzé egy-egy jelenségmonográfiát. Remélhe
tőleg rövidesen időt szakíthatok az egybegyűjtött nagyon gazdag 
dési történeti becenévanyag feldolgozására is. Szerencsére ta-
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nítványaim és munkatársaim közül többen már eddig is szép jelen
ségmonográfiákkal szaporították a romániai magyar nyelvjárások 
jelenkori állapotára vonatkozó ismereteinket. 

Ehhez a harmadik célkitűzéshez a 40-es évek derekán lassan-
lassan egy negyedik is megérlelődött: az Erdélyi Magyar Szótörté
neti Tár terve. Néhány kisigényű szó jegyzék-közlésem ugyan a 30-
as évek végén a 40-es évek elején már jelezte az erdélyi magyar 
nyelv múltja és éppen a szótörténet iránti érdeklődésemet, elő
ször azonban a Pais—Emlékkönyvben 1956-ban számoltam be az erdé
lyi magyar nyelv történeti szótára anyaggyűjtéséről és a szer
kesztés terveiről. Végül is fél évszázados levéltári gyűjtéssel 
több milliós anyagot hordtam egybe a Tár szerkesztéséhez. Sajnos, 
túlságosan későn kínálkozott kiadási lehetőségem e terv valóra 
váltásához. Az eddig megjelent négy kötet, gondolom, eléggé tájé
koztat a vállalkozás mennyiségbeli arányairól és hiánypótló vol
táról is. 

Mindehhez még azt is hozzá kell tennem, hogy magam a Szótör
téneti Tárt az erdélyi régiség nyelvét egybefoglaló olyan nagy 
adattárnak szántam, amelyből nyelv járástörténeti részlettanulmá
nyok egész sora, sőt az erdélyi történeti nyelvjárási és köznyel
vi helyzet teljes képe is megrajzolható. A részletfeldolgozások 
tekintetében kínálkozó lehetőségekre magam már eddig is több ki
sebb-nagyobb tanulmánnyal rámutattam. Külön kiemelendő, hogy a 
Tár lehetőséget teremt a magyarsággal évszázadok óta együttélő 
két másik nép, az erdélyi románság és szászság részéről a magyar 
nyelvet ért nyelvi kölcsönhatás beható vizsgálatára is. A Szótör
téneti Tár ilyen természetű egykorú anyagának feldolgozását a ko
lozsvári egyetem magyar nyelvészeti tanszékének tagjaiból alakult 
egy kisebb munkaközösség a románság nyelvi hatása vonatkozásában 
már el is végezte. Az erről készült terjedelmes monográfia kia
dásra készen áll. A nyelvi kölcsönhatás vizsgálata terén ezután 
elvégzendő feladatként kínálkozik a Szótörténeti Tárban rejtőzkö
dő német, illetőleg szász jövevényszóanyag monografikus feldolgo
zása. 

Tudományos munkásságom felvázolása rendjén nem hagyhatom 
figyelmen kívül a tudománytörténet és intézménytörténet művelését 
sem. Két tanulmányban foglalkoztam az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
történetével, megrajzoltam a moldvai csángó nyelvjáráskutatás, a 
XIX. századi magyar helynévkutatás másfél évszázados múltját, és 
megírtam a bukovinai, erdélyi és moldvai balladagyűjtés történe
tét. Emellett ha valamely jelentősebb munkával kritikailag fog
lalkoztam, mindig igyekeztem a mű jelentőségét a tudománytörténet 
távlatába beállítva értékelni. A magyar tudomány- és művelődés
történet nagy alakjairól, eltávozott tanáraimról, emberi és tu-
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dósi mintaképeimről, munkatársaimról több ízben tettem közzé tu
dománytörténeti távlatú megemlékezést. 

Mindezek mellett a nyelvészet határán is nemegyszer túlcsapó 
érdeklődésről tanúskodnak eddig hat kötetben megjelentetett válo
gatott tanulmányaim. Ezek azt bizonyítják, hogy nemritkán saját 
tudományterületemen kívül eső mezőkön is munkálkodtam. A más tu
dományszakok mezején való tájékozódás sokszor segített a jelensé
geknek összefüggésben való szemléletében. A nyelvtudományi vizs
gálódás mellett különösen a településtörténet, a népi kézimunka
vizsgálat, a népi építkezés és fafaragás kötötte le tartósabban 
érdeklődésemet. Településtörténeti tanulmányaim közül a bábonyi, 
a dési, a kolozsvári és a szásznyíresi monográfiát tartom megem-
lítendőnek. 

Rövid ideig az Erdélyi Múzeum, az Erdélyi Tudományos Füze
tek, az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyvének szerkesztőjeként 
és a debreceni Magyar Népnyelv társszerkesztőjeként nemcsak saját 
tudományos termelésem közzétételére kínálkozott kedvező lehető
ség. E kiadványokban bőséges teret biztosíthattam a környezetem
ben felnövekvő—munkálkodó, sőt a tőlünk függetlenül dolgozó ku
tatók szellemi termésének közkinccsé tételére is. 

A kiemelés szándékával utolsónak említem meg a kisebbségi 
helyzetben oly fontos nyelvművelés kérdésében kifejtett tevékeny
ségemet. A tanítónő édesanya és tanítóim, tanáraim egészséges 
nyelvi környezetéből egész életre szólóan magammal hoztam az 
anyanyelvi gondosság szellemét. így aztán a zord időkben az Erdé
lyi Múzeum lapjain és újságok hasábjain igyekeztem magam is ápol
ni, védelmezni a veszedelmezett anyanyelvet. Kezdeményezésem sze
rencsére az utánam jövő fiatalok soraiban követőkre talált mind
addig, amíg az ilyen irányú tevékenység előtt számunkra szűkre 
nem szorultak a lehetőségek. 

Ha aztán most átlépve a 80. év küszöbét, visszatekintek 
életemre, tudományos munkásságomra, tiszta lelkiismerettel állít
hatom: mindig tárgyilagosan, a tudományos igazságra törekvés el
szántságával igyekeztem vizsgálódni. Talán e törekvésem felisme
résének eredményeként ért most az Alma Mater részéről ez a nagy 
kitüntetés. Mikor befejezésül hálás szívvel ismételten megköszö
nöm a megtiszteltetést, érzem, ez erőt ad a hátralévő években el
végezendő nehéz, sokrétű feladat teljesítéséhez. 

SZABÓ T. ATTILA 
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