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akusztikai érzékenységével, lejegyzései finomságával. Gyakran hallottam ezt dicsérni Imre Samutól
is. Hangtani jelenségek vizsgálata során finom megfigyeléseire magam is mindig biztosan tudtam
támaszkodni atlaszunk anyagából szemelgetı írásaimban.

Amerikában szükségszerően elszakadt ugyan a magyar nyelvjárástantól, de csak ideiglenesen
a nyelvészettıl. Amikor már lehetısége nyílott egyetemi szintő munkára, kontrasztív vizsgálatokat
végzett (Morphemic and Semantic Analysis of the Word Families: Finnish ETE- and Hungarian EL-
„fore-”: Bloomington, 1964. 101 lap; Hungarian Postpositions vs. English Prepositions: a Contrastive
Study: The Hungarian–English Contrastive Linguistics Working Papers 7. sz., 1975. 203 lap; l. még:
About the Problem of the Hungarian „Implicative”: Ural-Altaische Jahrbücher 1965: 39–45).

Keresztes Kálmán személyiségében nagyfokú mértéktartás, pontosság, eszményeihez hőség, má-
sokkal szemben figyelem, magával szemben önfegyelem, gondosság, családszeretet testesült meg. Ma-
gyarságát büszkén vallotta, s amikor már a körülmények engedték, egyszer-egyszer haza is látogatott,
sıt Erdélyben is kis körutazást tett. De már megvallottan és önérzetesen tekintette magát amerikai pol-
gárnak, ahol befogadták és felkarolták, ahol tisztes otthont teremthetett és szakmájához térhetett vissza,
ahová fél évszázadnyi élet és részben családi viszonyai is odakötötték. Nem feledhetem, milyen büszke-
séggel, lelkes visszaemlékezéssel mutatta be a Columbián volt munkahelyét: intézetét és dolgozószobáját.
Elragadó környezetben, kies tóparti otthonában nagy szeretettel fogadta egykori meghittebb barátait.

Két pólusú életének különleges jelképe, hogy földi léte régi hazájában ért véget, porhüvelye pe-
dig az újban nyugszik már. A magyar nyelvtudomány mindenesetre egészében vallja magáénak Ke-
resztes Kálmánt, és fájdalommal, emlékének tisztelettel adózva búcsúzik tıle.

BENKİ LORÁND

N Y E L V T Ö R T É N E T I  A D A T O K

XVI. századi iratok a Barkóczy család levéltárából

Az alábbiakban a Magyar Országos Levéltárban található két XVI. századi nemesi levél betőhő
átírását közöljük. Mindkettı kisebb jogügyletek magyar nyelvő írásbeli rögzítését tartalmazza.

Az aradi prépost és a gyulai várkapitány közötti egyezség Horváth Ferenc javára
Gyula, 1562. szeptember 5.
(OL P 21. 1. cs. No. 108., 1562.)

En kvchÿlÿk peter, Aradÿ prepoſth, Vallom eÅ en | levelemben, hogÿ ſÅepeſÿ prepoſth vram |
es AÅ Nagÿſagos Kerechenÿ LaÅlo1 vram | kereſere, fewkeppen kedig Draſkovÿth | pewſpxk2 vramra
valo tekentetemben, | Aradÿ prepoſthſagomhoÅ valo egÿ | falvmath papokfeÿeregÿhaÅath3 | engedtem
es adtam Horwath FerencÅ4 | vramnak mÿnden Jxvedelmevel es | Borarvltataſaval chak Addÿg mÿg

                                                          
1 Kerecsényi László Zala megyei nemes család tagja, 1556-ig szigetvári, majd gyulai várkapi-

tány. A törökök 1566. szeptember 2-án a várat elfoglalták, ıt fogságba vetették, majd kivégezték.
Neje, Báthori Erzsébet 1562-ben hunyt el Gyulán (NAGY IVÁN  6: 208–9).

2 Draskovics György (1515–1586) zágrábi, majd gyıri püspök és kalocsai érsek, emellett 1553-
tól jászói prépost és nagyváradi kanonok (BOROVSZKY, Abaúj-Torna vm. 341).

3 Fehéregyháza, elpusztult falu Békés vármegyében, Öcsöd határában (vö. FÉNYES, MoGSz.).
4 Marinics Horváth Ferenc (†1566), horvát származású gyulai várkapitány-helyettes. A törökök

Gyula elleni ostromakor hunyt el 1566 augusztusában a táborban kiütött vérhasjárvány következtében
(vö. N. FODOR JÁNOS: KissJ-Eml. 486).
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| Capitan Vram Kerechenÿ Vram ev Nagysága | It leÅen Gÿvlan, Ennek bÿÅonſagara | adtam eÅ en
levelemeth pechetem es | keÅem Jraſa alath

Actum gÿvle | 5 die ſeptembris. Anno domini 1562.

Idem prepositus Orodiensis Ladiſlaus kerechenÿ
manu propria manu propria

Komoróci János és Császári Kata asszony közötti megállapodás
Nábrád, 1574. május 10.
(OL P 21. 1. cs. No. 168. 1574.)

Anno D(omi)ni .1.5.7.4. EÅtendYbe ſÅaniÅlo ſÅent mÿhali nap | vtan ualo hetfeon, Komorochÿ
Janoſ5 kozoth es chÿaſÅarÿ | Kata aÅſÅon6 kYÅYth aÅ minemY egieneſÅig leoth Nabradon | aÅ en
haÅamnal, Nabradÿ pal7 elot es eſÅiki gergelne | aÅſÅoniom elYth | En komorochÿ Janos adom
mÿndeneknek tuttara aÅ kÿk eÅen | leuelemet lattiak hogi en aÅ en iſtenemet meg tekintuin | es aÅ en
eletemnek rouid uoltat es en aÅſÅoniomnak YhiaſÅari Katha aÅſÅonnak mÿndeneketh meg engettem |
Jllien modon es illien okkal, hogÿ eo kegielmeis aÅ | en eo hoÅÅa ualo Jo uoltomat meg tekintuin atta
enne= | kem aÅ meli erdYth nagi uolginek hinak annak | haſon felith mÿnden haÅnaiual egietembe
orokbe | bÿrnom, Annak felette aÅ JoÅag felolis Illien kYtiſt tottonk egÿ maſsal, aÅ mÿnth aÅ attÿainkis
egÿ maſsal kYtisſt tottenek uolt, hogÿ ha ennekem holtom tortinnik | magom ſÅakad aÅ en rÿſÅem JoÅag
eo kegielmire ſÅallion | ha eo kegielminekis holta tortinnik magua ſÅakad aÅ eo JoſÅagais en ream
ſÅallion, eÅtaÅ kotiſt illien okkal es (!) | ſÅerÅettuk egÿ mas koÅot hogÿ eÅt aÅ kYtiſt aÅ valameli | fel
meg nem allana es fel bontana ſÅaÅ forinton | maraggion es aÅ vÿce Jſpanoknak es ſÅolga bÿraknak |
hatalma lÿgien arra hogi mÿnd marhankbol mind | JoÅagonkbol aÅ ſÅaÅ forintrol JgaÅat teheſſen, |
Annak felette aÅ vÿgeÅis errolis vagion hogi aÅ minemY donacioth chÿaſÅarÿ katha aÅſÅon hoÅatot
onna(n) felol | aÅt en elottem el oluaſſak es ha helien kel hadnom | helin hagiom, ha penig ennekem
nem teccik mas | moddal kel wÿob donacioth benne hoÅatnonk | Ennekerroſsigire es bÿÅonſagara8

adomis eÅ en leuelemet pecie= | tem alat, Iratot Nabradon .10. die maÿ 1574.
N. FODOR JÁNOS

L E V É L S Z E K R É N Y

Éder Zoltán írja:  Meglepetéssel olvastam, hogy FODOR ISTVÁN – FEHÉRTÓI KATALIN  „Ár-
pád-kori személynévtár (1000–1301)” címő mővének egyébként igen alapos ismertetésében – az
„Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen” I. kötetét 1992-re datálja (Nyr. 2006: 242). Az én
példányomban ugyanis a Band I. az 1993. évszámot viseli – mégpedig mindkét címlapon (könyvritka-
ságként tarthatjuk számon, hogy a kötetnek két, némileg eltérı címlapja van). Ám az ismertetésben nem
egyszerő elírásról van szó. Az EWUng.-ot ti. füzetekben tették közzé. Az 1. és 2. Lieferung (a szótári
rész 498 lapja) 1992-es évszámmal látott napvilágot (de valójában 1993-ban jelent meg, 1. GREGOR:

                                                          
5 Az Ung és Szatmár megyei köznemes család tagja. 1585-ben királyi adományt nyert a szatmári

Nábrád és Császári részbirtokokra (NAGY IVÁN 6: 327), de a fenti egyezséglevél tanúsága szerint már
ezt megelızıen is bírta a falu egy részét.

6 XVI. századi szatmári birtokos család tagja (BOROVSZKY, Szatmár vm. 574).
7 Szatmári nemes család tagja. NAGY IVÁN  szerint 1583 körül költöznek át másik birtokukról,

Fülpösrıl Nábrádra.
8 Utólagos betoldás.


