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hivatkozásai igazolják, több tanulmány hivatkozik 
ugyanis a társszerzők eredményeire.

Az elemzések tehát általában az egyes hiva-
talnok életpályák bemutatásán, azaz a „személy-
történeti” kutatásokon keresztül közelítenek a 
fejedelemség hivatal- és intézménytörténetének 
átfogóbb vizsgálata felé. Bizonyos azonban, amint 
tanulmánya elején Glück László is hangsúlyozza, 

hogy az Erdélyi Fejedelemség hivatalnok értelmi-
ségéről meglévő képünk kiteljesítése még számos 
egyedi eset, személyes életpálya forrásokra tá-
maszkodó elemzését követeli meg. E kötet kiváló 
kiindulópontot jelenthet a megfogalmazott célki-
tűzés eléréséhez.

Pakó László

Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése a világhálón
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2010-ben megjelent az utolsó, 11. kötete Szabó T. 
Attila Erdélyi történeti helynévgyűjtésének, melyről 
a következő évben e hasábokon közöltem ismertetőt 
(A szavak bűvölete. Szabó T. Attila erdélyi történeti 
helynévgyűjtése. Erdélyi Múzeum, LXXIII (2011). 
3–4. 199–204.). 2012 tavaszán Kolozsváron, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület székházában Szabó T. 
Attila, az erdélyi névtani iskola megteremtője című 
konferencia keretében mutattuk be a nagy érdeklő-
dést kiváltó könyvsorozatot. A történész és nyelvész 
kollégák, ismerősök azóta haszonnal forgatják a so-
rozat egyes köteteit. A kiadvány hiányosságairól az 
ismertetőben szóltam, azt is megjegyezve, hogy az 
elektronikus közzététel sokat javíthat ezeken.

Most ennél többet kaptunk, hiszen olyan meg-
oldás született, amely ezt a fontos ‒ tulajdonkép-
pen a névtani (és nem csak) kutatásokban nélkü-
lözhetetlen ‒ munkát, hogy divatos szóval éljünk, 
igazán felhasználóbaráttá tette. Létrejött az Erdélyi 
helynévtörténeti adattár és interaktív földrajzi at-
lasz, melyet Bárth M. János (a papíralapú kötetek 
szerkesztője, gondozója, mindenese) szerkesztett 
a már megjelent kötetek, a Szabó T. Attila erdélyi 
történeti helynévgyűjtése alapján. A következő in-
ternetes címen található: http://eha.elte.hu/hu/eha.

php. Az adatbázis nyitó oldalán számos informáci-
ót oszt meg velünk a szerkesztő. 

Az ADATTÁRRÓL menüpontra kattintva részle-
tes ismertetőt, bevezetőt olvashatunk, mely három 
részre oszlik: az első Szabó T. Attila tudományos 
munkásságáról, az idevonatkozó életrajzi adatokról, 
valamint a helynévgyűjtemény létrehozásának tu-
dománytörténeti mozzanatairól, a papíralapú kiad-
vány elkészítésének történetéről, a kiadás módsze-
réről, végül az adattár elektronikus feldolgozásáról 
számol be. Itt olvashatunk mindazokról a buktatók-
ról, sikeres és sikertelen próbálkozásokról, melyek 
végül elvezettek a jelenlegi, korszerű névadatbázis 
felépítéséhez. A szerkesztő itt teszi közzé mind-
azokat a technikai lépéseket, tudományos elve-
ket, amelyek mentén létrejött az adatbázis. Szabó 
T. Attila helynévgyűjtése általában úgy készült, 
hogy nem pusztán a nevet, hanem azt egész szö-
vegkörnyezetével együtt jegyezte ki, vagy teljes 
határjárásokat, birtokösszeírásokat lemásolt, ahol 
egy mondaton belül is több helynév fordul elő. 
Így ezeket az adatbázisban sem csupaszították 
le, tehát ‒ a szerkesztő megfogalmazása szerint ‒ 
alanyesetű „tőhelynevekre” nem lehet számítani, 
de a kereső segítségével kinyerhető bármilyen 
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betűkapcsolat, szó, név, névszerkezet kronológiai, 
települési típusjellemzőivel és szövegkörnyezeté-
vel együtt. Mivel az adattár nagy része valójában 
mikrotoponimák sokaságának gyűjteménye, ezek 
egyenként nem, de a települések, amelyekhez 
köthetők, megjeleníthetők azonnal térképen is a 
Google Térkép alkalmazáson. Ezt a „Találatok 
megjelenítése” gombra kattintva tehetjük meg, 
mely az adatsor alatt található.

A FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET, SÚGÓ menüpont alatt 
részletes tájékoztatást kaphatunk az adatbázisban 
való keresés módjáról, a különböző szempontokról, 
melyek szerint adatok sorát nyerhetjük ki. A teljes 
adatbázisban kereshetünk az általános keresés me-
zőben, míg pontosabb keresésre az egyes oszlopok 
fölötti keresőt lehet használni, szűkítve a keresést 
időben és térben egyaránt. Az időintervallum -tól/-ig 
formában is megadható (pl. 1500‒1600), az Adat 
mezőben pedig kereshetünk az AND vagy OR beírá-
sával többféle kifejezésre, bizonyos egybeeséseket 
a NOT parancs beírásával kerülhetjük el: bik NOT 
bika. Természetesen a különböző szűrők nem olda-
nak meg minden keresési problémát, a felhasználó-
nak rendelkeznie kell bizonyos nyelvészeti, elsősor-
ban hangjelölési alapismerettel ahhoz, hogy minden 
keresett adatot kinyerhessen az adatbázisból. 

A „Találatok megjelenítése” gombra kattintva 
tehát azokat a településeket láthatjuk jelölővel meg-
jelölve a Google térképen, amelyek helynévanyagá-
ban a keresett adatok előfordulnak. Ugyanitt van két 
másik gomb, melyekkel parancsot adhatunk egyrészt 
az adatok kinyerésére Excelbe, másrészt törölhetjük a 
keresőmezőket. 

A KÖTETEK LETÖLTÉSE PDF-BEN gomb alatt megta-
lálható mind a tizenegy kötet pdf-formátumban, előt-
te néhány soros eligazítással, mely a használatra, il-
letve a javasolt bibliográfi ai hivatkozásra vonatkozik. 

A következő menüpont a PUBLIKÁCIÓK, ahová a 
szerkesztő felsorakoztatta az online kiadás alapjául 
szolgáló köteteket pontos bibliográfi ai adatokkal, 
illetve mindazokat a tanulmányait, amelyek vala-
milyen módon kapcsolódnak az Erdélyi helynév-
történeti adattárhoz. Lehet, hogy szerencsés volna 

ezt a sort bővíteni más szerzők ide vontakozó ta-
nulmányaival is.

A kapcsolódó linkek menüpont alatt a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, az ELTE BTK Magyar 
Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai 
Tanszék, a Magyar Nemzeti Helynévtár, a Névtani 
Értesítő, az Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár, 
az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (a MEK online 
kiadásában), a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet on-
line elérhetőségét adja meg. A linkek sorából hi-
ányolom az Erdélyi Múzeum-Egyesület digitális 
adattárának, az EDA-nak a címét, tudniillik ide 
(http://eda.eme.ro/handle/10598/28806) az Erdélyi 
magyar szótörténeti tár köteteinek kétrétegű pdf-
formátumú, korrektúrázott változatát folyamatosan 
töltik fel az EME nyelvész kutatói. Ez annyival 
nyújt többet egyelőre a MEK változatánál, hogy 
letöltés esetén is a szöveg betűhív változatát adja 
vissza, sőt, mivel a korrektúrát a Tár volt szerkesz-
tő munkatársai (András Zselyke és Tamásné Szabó 
Csilla) végzik, kijavítják azokat a hibákat is, ame-
lyek a papírformátumú kötetekben esetleg benne 
maradtak. Ez a változat teremti majd meg a lehető-
ségét egy esetleges újabb adatbázis kialakításának, 
mely a Szótörténeti táron alapul.

Az EHA Adatbázisának angol és román nyelvű 
változata is van, hiszen nagyon sok román nyelvű 
adatot tartalmaz, így joggal számíthat a román és 
akár más kutatók érdeklődésére is. 

Nagyon szerencsésnek tartom, hogy a szer-
kesztő a papírformátumú kiadáshoz képest, amely-
nek a címe az Erdélyi történeti helynévgyűjtés, 
rövidítése pedig ETH, visszatért az EHA, vagyis 
az Erdélyi helynévtörténeti adattár megnevezés-
hez, melyet Szabó T. Attila maga javasolt. Így ez a 
gyűjtemény jobban illeszkedik az Erdélyi magyar 
szótörténeti tárhoz is, hiszen a szerkesztők Szabó 
T. Attila utasítására ‒ aki így próbálta a hatalmas 
helynévi anyag legalább egy részét publikálni, ak-
kor, amikor az EHA kiadása reménytelenné vált ‒ a 
megfelelő címszókhoz az adattárból sok adatot be-
szerkesztettek, forrásként pedig az EHA rövidítést 
használták.
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Az adatbázis létrehozása nagy előrelépés a Szabó 
T. Attila gyűjtötte helynévanyag közzétételében. 
A különböző szempontú keresési és csoportosítá-
si, vizualizálási lehetőség mellett lehetővé válik a 
nyomtatott formában kiadott kötetek korrigálása is, a 
félreolvasásokból, a román nyelv nem kellő szintű is-
merete hiányából, a félreütésekből fakadó hibákat ki 
lehet javítani. Ugyancsak fontos az egységesített for-
rásjelzetek rövidítésének kialakítása, ez remélhetőleg 
a közeljövőben megvalósul, jó volna ezt a jegyzéket 
egy külön menüpont alatt megjeleníteni. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület nyelvész kuta-
tói is részt vesznek a Magyar Nemzeti Helynévtár 
létrehozásának munkálataiban, melyet a Debreceni 
Egyetem Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutató -
csoportja kezdeményezett. A digitális felületek 

mellett papíralapú kiadványok is készülnek majd. 
Egyikük az Aranyos vidékének földrajzi neveit tartal-
mazza majd, ebbe a jelenkori helynévanyag mellett 
az EHA, illetve ETH adatai is bekerülnek. Ez egyben 
lehetőséget nyújt az anyag aprólékos átnézésére, javí-
tására. Tapasztalatainkat természetesen megosztjuk 
az EHA szerkeszőjével is, így a következőkben vár-
hatóan az apró hibák javítására is adódik lehetőség.

Az Erdélyi helynévtörténeti adattár és inter-
aktív földrajzi atlasz közzététele nagy előrelépés 
tehát Szabó T. Attila életművének modern eszkö-
zökkel való feldolgozásában. Az adatbázis remél-
hetőleg nélkülözhetetlen munkaeszközzé válik az e 
területen tanulni, kutatni kívánók számára.

T. Szabó Csilla
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