
POMOGATS BÉLA

MAGYAR SZAVAK TUDÓSA
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Az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar tudományos vállalkozása - pontosabban ennek a vál
lalkozásnak első eredményei - a bukaresti Kriterion Kiadó gondozásában kerültek a nyilvános
ság elé. Szabó T. Attila terjedelmét tekintve is lenyűgöző munkájára, az Erdélyi Magyar Szó tör
téneti Tár-ra gondolok, amelynek nyolc-ti z kötetre tervezett sorozatából hamarosan megjelenik
a harmadik vaskos kötet. Ki ez a tudós, aki élete alkonyán- tavaly töltötte be hetvenötödik élet
évét - ilyen hatalmas, egy tudományos intézet teljes szellemi erejét igénylő munkára vállalko
zott?

A kolozsvári tudós 1906-ban született a Nagyküküllő megyei Fehéregyházán, a történelmi
csatamező és a Petőfi Sándor csontjait rejtő tömegsir köze/ében. Tanulmányait a kolozsvári re
formátus kollégiumban, majd a kolozsvári egyetemen és a református teológián végezte, filozó
fiával, egyháztörténettel és görög nyelvészettel foglalkozott. Másodéves korában svájci ösztöndí
jat kapott, harmadévesként a skóciaí Edinburgh és St. Andrews egyetemén tanult. Angol tudását
gyarapította, az újszövetségí görög nyelv kutatásával kívánt foglalkozni. Aztán hazatért Erdély
be - miként előtte Apáczai Csere János és Tótfalusi Kis Miklós -, s tudományos pályája egészen
új fordulatot vett. Első mestere a kolozsvári református teológia igazgatója, Tavaszy Sándor, ő
biztatta arra, hogy minél több időt töltsön a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. A fiatal teoló
gust Kelemen Lajoshoz irányította, aki akkoriban a nagy múltú Erdélyi Múzeum Egyesület le
véltárosa volt. Szabó T. Attila megszerette a levéltári munkát, s ettől kezdve, ha csak tehette,
minden nap eljárt a poros iratcsomók közé.

Egyelőre a pedagógiai pályát választotta, két történelmi hagyományokban gazdag iskola, a
nagyenyedi Bethlen Kollégium.majd a zilahi Wesselényi Kollégium tanára. A fiatal tanár erdélyi
hivatástudattal mélyedt el az enyedi és zilahi hagyományokban, s e hagyományok szellemében
folytatta tudományos kutatásait. 1929-ben jelent meg első tanulmánya az Erdélyi Múzeum
Egyesület XVI--XIX. századi kéziratos énekeskönyv-gyűjteményéről.Ezt számos rnűvelődéstör

téneti, néprajzi és a magyar-román kapcsolat történetét feldolgozó tanulmány követte, közöttük
olyan jellegzetesen erdélyi téma, mint a román nyelv tanítása a gyulafehérvári kollégiumban a
XVII. század közepén. Ígéretes tudományos pálya indult, Szabó T. Attilára szép jövő várt az iro
dalomtörténetírás területén.

Ebből a körből Csüry Bálint személyes és tudományos vonzása szakította ki. A kiváló rtyel
vésszel még egyetemi éveiben került kapcsolatba, majd hívásának engedve, 1929-hen elkísérte
moldvai kutatóútjára a csángók közé. Ekkortájt ébredt érdeklődése a nyelvészet iránt. Nyelvtör
ténettel és helynévkutatással kezdett foglalkozni, első nyelvészeti dolgozatát 1932-ben a Közép
Szamos vidékének határneveíről irta, majd Nagyenyed, Zilah, Dés és Máramaros helyneveinek
történetéről tett közzé tanulmányokat. 1934-ben a Magyar Nyelv cimű folyóirat közölte A hely
névgyűjtés jelentősége és modszere cimű előadását, amely korszerű helynévtudományi kutatáso
kat szorgalmazott.

Ettől fogva hosszú időn keresztül a helynevek gyűjtese és vizsgálata állott munkásságának ten
gelyében. Mint l955-ös keltezésű. Az .Erdélyi Hclynévtiirténeti Adattár" és az erdélyi helynév/w
tatás néhány kérdése cimű előadásábanelmondta, az erdélyi helynevek gyűjtését és feldolgozását
1925-ben kezdte meg. Elsőbben a történeti Erdély egész területét fel akarta dolgozni, késöbb a
Székelyfőldre, a régi közép-erdélyi megyékre és a Szilágyságra szűkitette kutatásait, A sok évti
zedes munka eredményeként hatvanöt doboz cédulaanyaget gyűjtött össze, a többi között Ko ..
lozs, Maros-Torda, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos, Csik, Háromszék, Udvarhely és Alsó-Fe
hér megyék hclyneveiről. A teljes gyűjtemény, amely jelenleg egy kétszobás lakőtelepi lakásban
találhátó, körülbelül hét-nyolcszázezer adatra tehető. A hatalmas tudományos értékű- a törté
nelem- és néprajztudomány számúra is elsőrendű forrást jelentő - gyűjtemény egyelőre kindatla-
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nul áll. Csupán a negyvenes évek közepén látott napvilágot néhány kisebb részlete: Kalotaszeg,
a Kolozs megyei Borsavölgy, a Dobokai-völgy, valamint a Tőki-völgy helyneveiről. Jó volna
tudni, hogy e nagyszabású kutató munka eredménye - aszótörténeti tárhoz hasonlóan - egyszer
majd eljut a nyilvánosság elé.

A fiatal tudós időközben~ hatesztendősvidéki tanárkodás után - az erdélyi magyar művelő
dés központjába, Kolozsvárra költözött: Kelemen Lajos mellett az Erdélyi Múzeum Egyesület
tisztviselője lett: Itt ismerte meg igazán az erdélyi múltat, a levéltári munka fortélyait, azt a: szel
lemiizgalmatjamelyet a régi oklevelek, családi iratok böngészése jelent. Élete nagy részét Ko
lozsvár igen gazdag levéltáraiban töltötte: ahogy másnak a könyvtár, a műhely, az iskola vált
második otthonává, úgy lett az ő második otthona a levéltár. Gyűltek az adatok, lassan megtel
tek az otthon őrzött dobozok, sokasodtak a nyelvészeti, művelődéstörténeti, néprajzi kőzlemé
nyek. A levéltári munka teljes elvonultságot és áldozatos elmélyedést kővetelt. Pihenés gyanánt
Szabó T. Attila Kolozsvár környékét járta családjával; barátaival, s.kirándulásairól mindig nép
rajzi adalékokkal megrakodva tért haza,

Az immár országos megbecsülésrtek örvendö.nyelvtudós 1940~~n,'a .kolbzsván egyetem pro
fesszora, s egy ideig ellátta az akko~ibaJ1 ezervezett Erdélyi Tudományos -Intézet igazgatását is.
Ekkor jelentek meg a kalotaszegi magyarságnyelvével és ,müvelő~éséYel, il bukovinai magyar
szórványokkal, az erdélyi magyar ~épműv~zettel,illetveaz Erdélyi MúzeumEgyesület történe
tével foglalkozó tanulmányai. Számtalan apróbb nyelvészeti cikk, szófejtés, szólásmagyarázat
került ki tolla alól, szerkesztette a történelmi' múltra visszatekintőE"d~lyiMúzeumfolyóiratot,
és Csüry Bálint mellett társszerkesztőjevolta debreceni egyetem gondozásában megjelent Ma
gyar Népnyelv című évkönyvsorozatnak. Munkásságában mind nagyobb szerepet kapott a
nyelvjárás- és szótörténetkutatás.

A második világháború után - midőn az erdélyi magyarság történelmi sorsa ismét fordulathoz
érkezett - Szabó T. Attila a helyén maradt, s továbbra is a kolozsvári egyetem tanszékvezető

professzoraként dolgozott. Egész sereg kiváló nyelvész, a többi között Szabó Zoltán, Gálffy Mó
zes, Vámszer Márta, Vöő István, B. Gergely Piroska tartoztak tanítványai közé. Tanári és tudo
mányszervezőmunkája során jött létre a ma már nemzetközi hirű "kolozsvári nyelvészeti isko
la", amely elsősorban a nyelvtörténeti és tájnyelvi kutatásokban ért el igen értékes eredménye
ket. Ebben az időben teljesedett ki Szabó T. Attila nyelvjáráskutató tevékenysége: munkatársai
val, egész tudományos alkotó közösség együttműködése révén dolgozta fel a Kolozs megyei, a
Fekete- és Sebes-Körös vidéki magyarság, továbbá a moldvai csángók nyelvi helyzetét. Ezek a
munkálatok alapozták meg a Románia Magyar Nyelvjárásai Nyelvtérképe című - jelenlegis fo
lyamatban lévő - nagy tudományos vállalkozást. Ekkor bontakozott ki igazán a kolozsvári tu
dós nyelvtörténeti munkássága is, amely az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár tudományos kon
cepciójának kialakításához, az eddigi kötetek megjelenéséhez vezetett.

E hatalmas tudományos gyűjteménya teljes magyar szókincs történetét tekinti át a történeti
Erdély keretei között oly módon, hogy lehetőleg minden írásbefi, kéziratos forrást tekintetbe ve
gyen. Szabó T. Attila fél évszázadon keresztül kutattaaz erdélyi levéltárakat, régi okiratokban,
családi levelekben, kéziratos feljegyzésekben nyomozva szavaink történetét. Több mint egymil
lió adatot gyűjtöttössze, a XVI. század közepével, az önálló erdélyi fejedelemség kialakulásával
kezdte a gyűjtést, és ,a XIX. század végével fejezte be. Az anyag óriásira növekedett, a munka
szinte végetérhetetlennek, a feladat egyedül kivihetetlennek látszott. Az erdélyi tudós bírta erővel

és türelemmel, l972-ben befejezte a kutatás és szerkesztés munkáját es a Kriterion Kiadó segítsé
gével megkezdte a hatalmas gyűjteménysajtó alá rendezését. Munkáját azóta kisebb munkakö
zösség, tanítványainak baráti gyüIekezete támogatja: remélhető, hogy a tudománytörténeti érte
lemben is kivételes vállalkozás belátható időn belül célhoz ér.

A nyelvészek valóságos "aranybányát" találnak benne: adatok, szóalakok, nyelvi tények egész
seregét tudják majd hasznosítani anyanyelvünk történetének, szavaink múltjának kutatása so
rán. Bizonyosnak tekinthető,hogya szótár fel fogja lendíteni a nyelvünk történetével foglalkozó
munkálkodásokat. Ámde nemcsak a nyelvtudomány művelői forgathatják sók haszonnal és
gyönyörűséggel a testes köteteket, Szabó'T. Attila művébenmindenki értékes társra talál, akit
érdekel szavaink történelmi sorsa, anyanyelvünk élete. Ezek a kötetek valósággal a múlt üzenetét
közvetítik számunkra, a magyar nyelvterület egyik legnagyobb és legszebb tartományának szel-
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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 . . .

JUHÁSZ GÁBOR
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