Válasz Tinerné Somogyi Magda bírálatára
Nem szokás bírálatra, ismertetőre, recenzióra nagyobb terjedelemben válaszolni, mint maga a választ
kiváltó mű,1 de – az alább ismertetett okok miatt – vállalnom kell, hogy (mutatis mutandis) a következő
ítélet fogalmazódhat meg írásommal kapcsolatban: „A szerző nem tartja be a tudományos etika egyik
alaptörvényét: a vitacikk terjedelme nem lehet hosszabb a vitatotténál.”2
1

A jegyzetapparátussal-irodalomjegyzékkel kapcsolatban több alpontban foglalom össze

álláspontomat. A válasz ezen része hosszú, úgy érzem, indokolt részletesen megfogalmaznom
véleményemet, hiszen a bíráló nem tartalmi kifogások, hanem vélt formai meg nem felelés miatt javasolt
„[…] jeles helyett jó (4) érdemjegyet […]”3 szakdolgozatomra.
1.1

„Sajnos, itt is meg kell említeni, hogy nagyon hiányzik a dolgozat végéről a felhasznált irodalom

jegyzéke, a hivatkozott művek, szótárak rendszeres felsorolása. Ezt nem helyettesítik a lábjegyzetek. A
szerzőnek tudnia kell, hogy nyelvészeti munkában hogyan kell hivatkozni […]” – írja a T. Somogyi
Magda.
Véleményem szerint a felhasznált irodalmak jegyzékével tökéletesen ekvivalens a jegyzetapparátusban
megadott bibliográfiai adatok, mivel – szándékát tekintve – minden felhasznált irodalom szerepel a
jegyzetekben, azaz a jegyzetapparátus – terminus technicusként értve – rejtett bibliográfiaként (is)
funkcionál.4 „Gyakran összefoglaló monográfiák, életrajzi kötetek jegyzetei tartalmazzák egy-egy téma
vagy egy-egy személy műveinek legteljesebb bibliográfiáját. A rejtett bibliográfia műfaja eléggé elterjedt
a magyar könyvészetben, […] kiadóink […] gyakran elhagyják a kötet végi önálló bibliográfiát.”5
(Gyurgyák egy helyütt megengedően (és ezzel nem értek egyet, ebben én szigorúbb volnék) hozzáteszi,
hogy rejtett bibliográfia esetén megadhatóak a részletes bibliográfiai adatok a jegyzetekben.6)

1

A bírálat kb. 3.800–3.900 karakter (szóközökkel), ez az írás 16.747 karakter (szóközökkel), azaz – kerekítve – közel négy és
félszeres terjedelmű.
2
BÁLINT Csanád: Lektori jelentés. Szabó István Mihály „Magyar őstörténettudomány: Kritikai ambíciók szaktudományi
ismeretek nélkül. Válasz Simon Zsoltnak is” című kéziratáról. Forrás: http://www.matud.iif.hu/05dec/26.html. (Utolsó letöltés:
2012. január 7.) (A szöveg offline kiadása = Magyar Tudomány, 2005/12. 1604–1608. Az oldalszámok leírása a MATARKA
(http://www.matarka.hu) adatai alapján történt.)
3
A külön meg nem jelölt idézetek a bírálatból valók. A csak oldalszámokkal megjelölt idézetek a szakdolgozatból valók.
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Lásd pl. a Lapoda Multimédia Kislexikonjának bibliográfia szócikkének következő pontját: „[…] [a bibliográfiák fajtái:] e)
önálló és rejtett bibliográfia (egy-egy könyv vagy folyóirat szövegei után vagy jegyzetei között található irodalomjegyzék)
[…]”. (Kiemelések tőlem – M. T.) Forrás: http://www.kislexikon.hu/bibliografia2.html. (Utolsó letöltés: 2012. január 6.)
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GYURGYÁK János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Osiris, Budapest, 20052. 132. (Az első kiemelés tőlem – M. T.)
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Lásd: GYURGYÁK, id. mű, 103.

Az, hogy két7 szakirodalom bibliográfiai leírása sajnálatosan kimaradt a szakdolgozatból, persze hiba.
Ám elvi szinten ez mit sem változtat. Kárhoztatható figyelmetlenség előfordulhat akkor is, ha az ember
A[merican]P[sychology]A[ssociation]-féle hivatkozási rendszert használ.
Valóban, a szakdolgozat szerzője nem tudja, hogyan kell hivatkozni (általában vett!) nyelvészeti
munkákban, de azt tudni véli, hogyan lehet. Tökéletesen egyetértek Gyurgyák Jánossal a következőkben:
„Magyarországon tudományos könyvekben hagyományosan láb-, fejezet vagy szövegvégi jegyzetet
alkalmazunk, és semmi okunk nincs arra, hogy ezen a jól bevált rendszeren változtassunk. Főleg
angolszász hatásra nálunk is egyre inkább terjed a zárójeles jegyzet (ennek rohamos térhódítását aligha
lehet megakadályozni), mégis e kézikönyv az előbbi módszert tartja követendőnek.”8
1.2

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy – az általánosan vett magyar tudományosságon kívül – a

nemzetközi tudományosság is (el)ismeri az általam is használt hivatkozási formát. Gács Anna rövid
összefoglalását idézem az ELTE MMI régi site-ján máig is elérhető Academic Writing-oldalról. „Az
MLA [Modern Language Association] stílus legfőbb jellemzője, hogy láb- vagy végjegyzeteket használ.
A jegyzetek[et] zárójeles (1) vagy felső indexben lévő számok 1 jelölik, melyeknek meg kell jelenniük a
szövegben és a lap alján, ill. közvetlenül a szöveg végén […].” 9 Az MLA-nak a Wikipedia szerint10
30.000 tagja van a világ 100 országából.
1.3

A jegyzetelés célját és lényegét illetően teljes egyetértéssel idézem Gács Annát a fentebb

hivatkozott11 oldalról: „A hivatkozási rendszerek célja egyrészt az, hogy a szerző elkülönítse saját
szövegétől a máshonnan átvett szövegeket, gondolatokat, adatokat stb., másrészt megkönnyíti az olvasó
munkáját abban, hogy a felhasznált forrásokat megtalálja. A lényege az, hogy soha ne ékeskedjünk idegen
tollakkal anélkül, hogy jeleznénk a forrást, és hogy a forrás mindig egyértelműen visszakereshető
legyen.”12
1.4

A jegyzetapparátussal kapcsolatban a következetesség az a vezérelv, ami követendő. Hasonlattal

élve: olyan ez, mint pl. a nem magyar nevek átírása. Teljesen mindegy, hogy latinosan, az „akadémiai”
vagy a tudományos átírással írjuk le az Íliász és Odüsszeia „szerzőjének” nevét (azaz: Homerus,

7

A dolgozat tüzetes átvizsgálása után kettőt találtam.
Az elsőt az OSZK webes katalógusa (http://nektar.oszk.hu) alapján írom le: [Domokos Lajos et al. (közrem.):] Magyar
grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy magyar társaság, Alberti Ny[omda]., Béts[, 1795.]
A második leírás oldalszám-adata kétséges, nem emlékszem, hogy az egész recenzió szerepelt-e az 56. oldalon vagy csupán a
cikkből idézett rész. A mű címét (ha volt), ill. a címként szerepeltethető első szavakat nem jegyeztem fel, a leírás így csak az
eredeti dokumentum ellenőrzésével lehetséges. (A visszakereshetőséget biztosítják a szakdolgozatban közölt adatok.)
8
GYURGYÁK, , id. mű, 103.
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Forrás: http://emc.elte.hu/~gacsanna/acadwr/jegy.html. (Kiemelés tőlem – M. T. Utolsó letöltés: 2012. január 4.)
10
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Language_Association. (Utolsó letöltés: 2012. január 4.)
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Lásd: 4. lábjegyzet.
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Kiemelések tőlem – M. T.

Homérosz, ill. Homéros), a fontos, hogy a választott átírási rendszert következetesen alkalmazzuk.13
„Minden átírás végső soron megállapodás kérdése, a legfontosabb az, hogy egy könyvön, cikken,
publikáción belül egyetlen átírást érvényesítsünk következetesen.” – írja Németh György (aki eltér az
AkH.14 általi átírástól) egyik kötetének Bevezetésében.15
Ellenpéldának egy Jelenkor-kiadványt, Venyegyikt Jerofejev Moszkva – Petuski (a kötéstáblán, ill. a
védőborítón szóközök nélkül: „Moszkva–Petuski”) c. művét, annak 2. kiadását hozom fel.16 A
kötéstáblán és a védőborítón ez a szerzőnév áll: „Venedikt Jerofejev”, a szennycímoldalon és a
címoldalon: „Venyegyikt Jerofejev”. A baj nem pusztán az, hogy a kötet szerkesztője vagy a nyomdai
dolgozók nem vették észre az – a könyv szempontjából belső, a kötéstáblán, ill. a védőborítón szereplő
név szempontjából külső – anomáliát. A baj a kötéstáblán, ill. a védőborítón szereplő névvel az, hogy
következetlen, a kereszt- és a vezetéknév más szabályok szerint van átírva (a keresztnév betű szerint, a
vezetéknév kiejtés szerint). (A szerző – teljes, az apai nevet is tartalmazó – neve oroszul: Венедикт
Васильевич Ерофеев.)
Ennyit röviden a hivatkozási rendszerekről általában.
1.5

Mindezek után fontosnak tartom megjegyezni, hogy magától értetődően elismerem az

egyetem/intézet/tanszék/szak jogát arra, hogy előírja a dolgozat formai követelményeit. Ugyanakkor az
ELTE SZMSZ-ének II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer17 a következőképpen fogalmaz a 76. §ban: „(4) A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit az egyes szakcsoportok képzési és kimeneti
követelményei, illetve az adott szak tanterve rögzíti. A tartalmi és formai követelményekre a kari tanács,
a kari tanulmányi bizottság, illetve a kari tudományos tanács – a tanári mesterképzési szak esetében a
TTT – ajánlásokat és kötelező előírásokat is megfogalmazhat. Az ajánlásokat és a kötelező elő írásokat a
kar honlapján, illetve a TO hirdetőtábláján minden félév regisztrációs időszakában közzé kell tenni.”18 Ez
– a kiegészítéstől eltekintve – tökéletesen egyezik az ELTE régi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának19
61. §-ának vonatkozó részével: „(3) A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit az adott szak
tanterve rögzíti.”
Írásbeli érdeklődésemre – hogy a kérdéses tanterv elérhető-e – az alábbi választ kaptam a Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Titkárságától: „A formai követelmények ugyanazok, amik a
13

Vö.: GYURGYÁK, id. mű, 103.
Mivel a szerző nem egy konkrét kiadásra hivatkozik, a leírástól itt eltekintek, csak jelzem, hogy a rövidítés A magyar
helyesírás szabályai c. kiadvány címének rövidítése (nem értve ez alatt Mestyán Ádám verseskötetének címét!).
15
NÉMETH György: A zsarnok utópiája. Antik tanulmányok, Atlantisz, [Budapest,] 1996. (A kútnál.) 10.
16
JEROFEJEV, Venedikt: Moszkva – Petuski, Jelenkor, Pécs, 1999. (Kiseurópa.)
17
Forrás: http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf. (Utolsó letöltés: 2012. január 4.)
18
A lábjegyzetet elhagytam – M. T.
19
Forrás: http://info.etr.elte.hu/info/doc/ETVSZ.pdf. (Utolsó letöltés: 2012. január 4.)
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szemináriumi dolgozatok esetében. Erről annak idején, a proszemináriumon kapott segédanyagot, de
elérhető az intézeti honlapon is, itt:
http://mnyfi.elte.hu/?page=d61432760d71603e983905799f471ec0&open_page=12, [sic!]”
Vitatom, hogy egy oktatási segédanyag pótolja, helyettesíti a tantervet. (A levélen túl az Intézet honlapja
is segédanyagként nevezi meg a dokumentumot, az az „OKTATÁS” menüpont „Segédanyagok”
almenüpontjáról érhető el.20)
Ám magát a kérdéses dokumentumot tekintve is indokolatlannak és/vagy következetlennek érzem, hogy
az elvárt hivatkozási rendszertől való eltérést érdemjegyrontással szankcionálja a bíráló. Erre nézvést a
dokumentum nem ad eligazítást. A bírálat ugyanakkor – feltehetően – erre a dokumentumra utalva
fogalmazza meg azt, hogy bár „[…] tanulmányának célkitűzése és eredményei messze túlmutatnak egy
átlagos szakdolgozattól elvártakon […]”, mégis „[…] ezek miatt [ti. „a szerkesztéssel, hivatkozási
rendszerrel kapcsolatos kifogások” miatt] vagyok kénytelen; jeles helyett jó (4) érdemjegyet javasolni.”21
Hozzá kell tennem, hogy témavezetőm felhívta a figyelmemet arra, hogy jegyzetapparátusom nem
megszokott, ennek szóvá tétele „[…] valamelyest [!] bíráló-függő […]”22 – azaz kötelező érvényű
előírások nem kötik a bírálót ez ügyben.
A kérdéses oktatási segédanyaggal kapcsolatban felvetődő problémák között szeretném megemlíteni,
hogy a dokumentum egyáltalán nem ad eligazítást (2011-ben!) arra nézvést, hogy az internetről származó
művek/adatok bibliográfiai leírása miképpen történjék. Mivel a szakdolgozat – különösen a leíró
nyelvészeti elemzést tartalmazó rész – jelentős számú ilyen forrásra hivatkozik, korántsem elméleti
jellegű felvetés, hogy vajon a segédanyag kielégítően teljesíti-e a kitűzött célt?
(Zárójelben jegyzem meg, hogy a hivatkozási rendszer kézikönyve, a Publication Manual of the
American Psychological Association nem található meg (katalógusszinten) sem az MTAK, sem az OSZK
(inkluzíve KSZK), sem az OIK gyűjteményeiben (egyik kiadás sem!). Igaz, az ELTE PPK (!)
könyvtárának állománya tartalmazza a mű 2007-es (5.) kiadását, de az az egy példány kölcsönözhető és e
válasz fogalmazásakor (2012. január 6.) ki is volt kölcsönözve, bár a kölcsönzés január 2-án 10 órakor
lejárt.23 A teljesség kedvéért hozzáteszem, hogy két korábbi kiadás, az 1994-es, ill. 1995-ös (mindkettő 4.
kiadás, annak különböző lenyomatai) is megtalálható a könyvtár állományában, ám ezek internetes
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Lásd: http://mnyfi.elte.hu/. (Utolsó letöltés: 2012. január 7.)
Kiemelések tőlem – M. T.
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Idézet egy magánlevélből.
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Forrás: http://opac.elte.hu/F/SPN3BQ1Y8C4CGB5NMMIHJ8479UICJF8CHQ91YNFERAVDHMITI2-70455?func=itemglobal&doc_library=EUL01&doc_number=000685963&year=&volume=&sub_library=L_135. (Utolsó letöltés: 2012. január
6.)
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hivatkozások formai követelményeit megnézni aligha kielégítő. A mű 2009 júliusában megjelent
legfrissebb, 6. kiadása a katalógusok alapján nem található meg nyilvános magyarországi könyvtárban.24
Mindezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy a segédanyag nem kielégítő volta elég nehéz helyzetbe
hozza a szerzőket, ha az APA-féle rendszert követik. Továbbá. Ha egyéb helyről kívánunk tájékozódni,
nem segít sem a fentebb említett Gács-féle segédanyag, hiszen bizonyos hivatkozásoknál25 sem szerzőt
(bár nicket szinte biztosan), sem évszámot nem tudunk kideríteni, holott – idézem Gács Annát –: „[…]
két dolgot kell megjelölnünk: a szerző vezetéknevét, és az idézett forrás megjelenésének évszámát.” Ez
esetben tehát a pontos hivatkozás – feltehetőleg – így nézne ki: „(Dr. Istenc Bruce, é. n.)”, ám a
bibliográfiai leírás mikéntje továbbra is homályban marad.
Maradva a zárójelben megjegyzem továbbá, hogy bár a digitális formában leadott szakdolgozat –
ismereteim szerint – elsősorban plágiumszűrési célt szolgál, ugyanakkor a digitális
kiadásokhoz/verziókhoz meglátásom szerint célszerűbb az MLA-féle lábjegyzetes hivatkozási forma,
hiszen rögtön az lap alján szereplő jegyzetből megnyitható a forrásra mutató link. Hivatkozást linkelni
nem célszerű, gondolva az esetleges nyomtatott verziókra, ahol a hiperhivatkozás nem hívható elő.)
A segédanyag torzó-volta is indokolja tehát a APA-féle hivatkozási rendszertől való eltérést. Sokkal
üdvösebb megoldásnak tartom egy következetes, ismert, bevált jegyzetapparátus használatát, mint egy
nem kielégítően megfogalmazott elvárásrendszer követését. (Különösen, ha ilyen súllyal esik latba a
formai követelményeknek való megfelelés.)
1.5

Megjegyzem, hogy a bíráló a saját hivatkozási rendszerének követelményit nem teljesíti, amikor

az angolszász/APA-féle hivatkozását („Etimológiai szótár (Zaicz szerk. 2006)”) nem oldja fel.26
1.6

A jegyzeteléssel kapcsolatos felvetésekkel kapcsolatban végül szeretném megjegyezni, hogy

semmilyen összefüggést nem látok „irodalmi véna” és jegyzetapparátus-preferencia között.
2

A dolgozattal kapcsolatos tartalmi felvetésekre a következőket tudom válaszolni.

2.1

A Nyelvőr indulási évszámát elírtam, vitathatatlan.

2.2

A 190. lábjegyzettel kapcsolatos kritikát nem látom helytállónak. Szakdolgozatomban ezt áll:

„Összefoglalásképpen kijelenthető, hogy az -Vnc produktív (az alapszavak osztálya nyitott), hiába
24

A MOKKA (http://www.mokka.hu) adatai szerint még 3 egyetem állományában található meg a mű valamely régebbi
kiadása: BCE (5. kiad.), PTE (4. kiad.), SZTE (4. és 5. kiad.).
25
Lásd pl. a szakdolgozat 202. lábjegyzetét (63).
26
Vö. GÁCS Anna, id. mű: „Az APA stílus alkalmazásakor nem használunk lábjegyzeteket, a forrásokat a szövegtestben, ill. a
dokumentum végén a […] jelentetjük meg.”

található a szakirodalomban az ellenkezője is.∗” (60) Az idézett helyen összefoglalásképpen említettem
meg, hogy a nyelvészeti szakirodalomban található olyan szöveghely, amely azt állítja, hogy a képző
improduktív, a szakdolgozatban semmilyen utalás, sugalmazás arra nézvést nincs, hogy ez az állítás
mikor fogalmazódott/jelent meg. Hozzáteszem, hogy a lábjegyzet közli a kiadásra vonatkozó bibliográfiai
adatot (6. kiadás), így esélye sincs annak, hogy az olvasó azt gondolja, hogy egy 1985-ben frissen kiadott
szakkönyvre történik hivatkozás. (Másfelől pedig az a ’80-as évek szakkönyvkiadási problémája, hogy
egy közel 20 éves szakkönyv – mely még címében is A mai [!] magyar nyelv – jelentősebb átdolgozás
nélkül jelenhetett meg. Ám felteszem, hogy jelentős átdolgozás esetén sem revideálták volna a vizsgált
képzőre vonatkozó megállapítást (improduktív).)
2.3

Hogy „[…] nem elég pl. a Nyelvőr 41. évfolyamát említeni, kell az évszám is […]”, ezzel nem

értek egyet, az évfolyam megadásával biztosíttatik a visszakereshetőség, az pedig, hogy pontosan
hányban jelent meg a cikk, az áttekintés szempontjából jelentéktelen kérdés, a fontos – és ez teljesült –,
hogy a kronológiát ne törje meg. Persze elegánsabb, informatívabb lett volna zárójelben –
tájékoztatásképp – megadni (1912). Hozzáteszem, hogy a Nyelvőrre való hivatkozás kérdéses formáját
Szathmári István professzor úrtól volt szerencsém tanulni, de hivatkozhatok számos (szak)tudományos
írásra is, amely így használja, találomra lásd a Magyar Nyelvőr (!) 133. évfolyamának 3. számának 310.
oldalát, ahol Pete István cikkének27 bibliográfiájában ez áll: „Pete István 2003. Hány esetük van a magyar
főneveknek? Nyr. 127: 308–13.” Maga a folyóirat is kapcsos zárójelben (azaz kiegészítő információként)
közli a megjelenés évét A Magyar Nyelvőr szerzőinek figyelmébe c. alatt elérhető dokumentumban: „Nyr.
120 [1996]: 121–3. nyomán”.28
2.4

Egyéb képzőkkel persze össze lehet – és kellene is – hasonlítani a képzőt, ám a szakdolgozat alap-

kutatás-jellegű volt, szigorúan a vizsgált képzőre fókuszált. A bírálatban is említett -dA képzővel való
összehasonlításhoz természetesen alapmű a bíráló által írott (2000-ben megjelent) tanulmány is (és a
következő lábjegyzetben megadott Ladányi-kötet is).29 (A tanulmányra való utalást – sajnálatosan – e
válasz írásakor fedeztem fel (így nem állt még módomban tanulmányozni a munkát), őszintén sajnálom,
hogy a hosszú évek – szakdolgozatom anyaggyűjtésének ideje – alatt senki nem hívta fel rá a
figyelmem.30

∗

Lásd pl.: RÁCZ Endre (szerk.): A mai magyar nyelv, Tankönyvkiadó, Bp., 19856.
PETE István: A fokozás mibenlétéről = Nyr. 133 [2009]: 295–310.
28
Forrás: http://www.c3.hu/~nyelvor/figyelm.htm. (Utolsó letöltés: 2012. január 6.)
29
T. SOMOGYI Magda: A -da/-de képző diadala = BALÁZS Géza–A. JÁSZÓ Anna–KOLTÓI Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk.
Írások Grétsy László 70. születésnapjára, Tinta, Bp.[, 2000.] (A bibliográfiai leírás alapja: LADÁNYI Mária: Produktivitás és
analógia a szóképzésban: elvek és esetek, Tinta, Bp., 2007. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 76.) 297. A
Ladányi-kötet bibliográfiájának Hivatkozott művek c. része – ennél a tételnél – nem közöli a forrásmű vonatkozó oldalszámait.)
30
Megjegyzem, Ladányi Mária is megjegyzi, hogy másodkézből értesült a tanulmányról, lásd: LADÁNYI, id. mű, 132 (81.
lábjegyzet).
27

2.5

A Zaicz Gábor szerkesztette Etimológiai szótárral kapcsolatban a következőket szeretném

rögzíteni. A szakdolgozatban három helyen említem a művet, mindhárom helyen negatív éllel, lásd pl.
„Újabb etimológiai szótárunk sem segít a homály eloszlatásában. Sőt!”, ill. „Ha a Zaicz-féle etimológiai
szótárban felhozott – meglátásom szerint elég szerencsétlenül választott – példától el is tekintünk […]”31
(8, ill. 53). Az első szöveghelyen közel egy teljes oldalon keresztül részletezem a képzővel kapcsolatos
szócikkek ellentmondásait-következetlenségeit.
Hangsúlyozom, hogy a Zaicz-féle szótárban szereplő szócikk(ek) következetlenségeit kritizáltam, nem a
„nyelvújítás ellentmondásait”!
Bírálóm a kérdéses szótár toldalék-szócikkeinek szerzője-szerkesztője volt. „Etimológiai szótár. Zaicz
Gábor főszerk., Tinta Könyvkiadó. (A toldalékok szócikkeinek írása, szerkesztése.) 2006.”32
Ez a tény (a fentiek tekintetében) felveti az elvárható pártatlanság sérelmét. Úgy érzem, hogy a bírálatban
túl nagy hangsúllyal esik latba a – máskülönben nem is vitatottan következetes és pontos –
jegyzetapparátus kifogásolása, amely miatt – bármiféle kötelezően követendő előírás, szabály nélkül –
egy érdemjegyet rontott a bíráló szakdolgozatom értékelésénél.
2.6

A bírálatban olvasható, hogy „Lényegi kérdésre tapint rá, amikor azt firtatja az Etimológiai szótár

(Zaicz szerk. 2006) szócikkei kapcsán, hogy az -nc végződés és az -onc/-enc/-önc képző azonosnak
tekinthető-e vagy sem. Egyértelműen jó válasz erre nincs […].”
A -c/-nc/-(V)nc-kérdés nem a Zaicz-féle szótár kapcsán vetődik fel, hanem a TESz.-szel kapcsolatban.
Mint írtam, a Zaicz-féle szótár csak fokozza a TESz. zavarosságát, pontatlanságát. Hogy a -nc „végződés”
(!) és az -(V)nc azonosnak tekinhető-e vagy sem, arra adható egyértelműen jó válasz! Nem. Az 1810-ből
adatolt, a németből a magyarba került (ám latin eredetű) kredenc (< „[…] lat. *credentia ’hit, hitel,
bizalom; kölcsön’ […]”33), az 1864-ből adatolt, szláv eredetű34 Cserenc helynév vagy épp a valószínűleg
az ősmagyar korban kialakult, részben permi eredetű35 kilenc -nc vége semmiképp sem azonos az -(V)nccel.

31

. Az első idézet lábjegyzetét elhagytam – M. T. A nem idézett hely: 51.
T. Somogyi Magda publikációs jegyzéke. Forrás: http://nyelvtortenetelte.tombo.hu//docs/498b6cf48090aefbd8decd29f697e6b6/SomogyiM_publ.doc. (Utolsó letöltés: 2012. január 4.)
33
BENKŐ Loránd (főszerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 2. köt. H–Ó, Akadémiai, Bp., 1970. 644.
34
Lásd a Cserenc és a Csörnöc-Herpenyő szócikkeket Kiss Lajosnál: KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, 1. köt.
A–K, Akadémiai, Bp., 19972. 320, ill. 345.
35
Lásd, BENKŐ, id. mű, 488–489.
32

A Zaicz-féle szótárral kapcsolatban megfogalmazott kritikákat fenntartom, illetve megerősítem annyiban,
hogy a különc magyarázata elfogadhatatlan, a szó semmiképpen sem -c-vel képeztetett.36 (Még akkor
sem, ha a szótó a külön volt (nem pedig a külön valamelyik származékszavából elvont – ám a külelőtaggal csak végső soron azonos37 – kül-), lásd ehhez a szakdolgozat 64–65. oldalát.)
2.7

Jómagam a szakdolgozat hiányosságaként azt tudom megjelölni, hogy a mű nem támaszkodik a

Magyar Nemzeti Szövegtár adataira.38
3

Végül rögzíteném, hogy – bár a fentebbieken semmit nem változtat – az Intézet nem biztosította

az államvizsga előtt 5 munkanappal a bírálat kézhezvételének lehetőségét.39
Májer Tamás
Miskolc, 2012. január 8.

36

Lásd ehhez pl.: BALLAGI Mór: Nyelvujítás és nyelvrontás [BENKŐ Loránd (bev., újraközl.)] = Magyar Tudomány 2000/10.
1267–1271. (Oldalszámok az IKER (http://w3.oszk.hu/rep.htm) alapján, a közvetlen forrás:
http://epa.oszk.hu/00700/00775/00023/1267-1271.html. (Utolsó letöltés: 2012. január 7.)), SZVORÉNYI József: Fejlődési
tünemények a nyelvben fő vonatkozással a nyelvujításra, Érseki Lyceumi Könyv- és Kőnyomda, Eger, 1877., SZARVAS
GÁBOR: Ballagi Mór és a magyar nyelv, IX. rész = Nyr. 10 [1881]: 496–507., SZARVAS Gábor: A törvény nyelve = Nyr. 13
[1884]: 140–144., V. J.: Egy új német-magyar szótár = Budapesti Szemle 106 [1901]: 92–116., SIMONYI Zsigmond: Még egy
leszámolás a nyelvújítással = Nyr. 30 [1901]: 209–215, 257–264., SIMONYI Zsigmond: A magyar nyelv, Athenaeum Irodalmi
és Nyomdai R.-Társulat, Bp., 19052., SZINNYEI József: Jó magyarság, MTA, Bp., 1935. (Nyelvművelő Füzetek, 1.)
37
Lásd a kívül, kül-, külön, külső szócikkek vonatkozó magyarázatait: BENKŐ, id. mű, 501, 690, 691 és 693.
38
Ennek oka, hogy – bár volt szerencsém néhány adatbázishoz – nem jöttem rá, hogyan lehetne csonkolt szavakra keresni. A
hiányosságot pótolni fogom, ha találok értő segítőt.
39
HKR, 79. §: „(5) Ha a képzési és kimeneti követelmények a szakdolgozatnak és a szóbeli védésnek elkülönített értékelését
írják elő, akkor a szakdolgozatra vonatkozó bizottsági véleményt legalább 5 munkanappal a szakdolgozat védése előtt el kell
juttatni a jelöltnek.”

