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ωábián Zsuzsanna

SZÁZ ÉVψS KKRÖSI SÁNχŰR
ŰLτSZ−MτGYτR NτGYSZÓTÁRτ

Király Erzsébet ünnepi kffszffntésére egy kerek évfordulóját betffltL mun-
ka elemzését választotam: elsL olasz–magyar nagyszótárunk szerzLjét,
KLrffsi Sándort ugyanis ünnepeltünkhffz hasonlóan a jeles Zrínyi-kutatók
kffzfft is számon tartjuk.

1α Száz éves az első olasz–magyar nagyszótár

Száz éve, 1912-ben jelent meg elsL olasz–magyar nagyszótárunkα S mi-
vel az azóta eltelt évszázadban az említeten kívül csak egy másik ilyen,
Herczeg Gyuláé készült el,δ az évforduló mindenképpen méltó a megem-
lékezésreα

2α Kőrösi Sándor élete és munkássága

ψlsL nagyszótárunk szerzLje KLrösi (Reihά Sándor, kinek névváltoztatá-
sábanε nyilván jelentLs szerepet játszot, hogy 1857α június 27-én Nagy-
kLrösön3 születetα Testvére a szintén neves tanárrá let KLrösi Henrik

δ Herczeg Gyula, Olasz–magyar szótár, I–II, υudapest, τkadémiai, 1952; átdolgozásokν
1967, 1978α
ε 1880-ban történt; szülei Reih Zsigmond és Goldhammer Mária voltakα τ KLrösire
vonatkozó életrajzi adatok a következL forrásokból származnakν Szinnyei József, Magyar
írók élete és munkái, VII, υudapest, 1900, 124–126; Gulyás űál, Magyar írók élete és munkái,
XVII, υudapest, τrgumentum–MTτ, 1995, 510–511; Magyar Életrajzi Lexikon, υudapest,
τkadémiai, 1967, 1005; Új magyar életrajzi lexikon, III, υudapest, Magyar Könyvklub,
2002, 1190; Révai nagy lexikona, XII, υudapest, Révai Testvérek, 1915, 178; XXI, 1935, 526;
Űskar von Krüken – Imre űarlagi, Das geistige Ungarn, Wien–Leipzig, υraumüller, 1918,
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(1859–1930άαη Édesapjuk kántor-tanítóként szerény körülmények közöt
tartota el a családotα Rimaszombati, majd jászberényi tanulmányai végez-
tével Sándor a pesti egyetemre iratkozot be, de tanulmányait (az édesapja
1875-ben bekövetkezet halála után jelentkezL megélhetési nehézségek
miatά 1880-ig csak megszakításokkal tudta folytatni; etLl az évtLl kezdve
azonban 脚kényelmes nevelLi álláshoz jutot客, s immár folyamatosan végez-
hete az egyetemetα Nyelvészeti érdeklLdése már ekkor megmutatkozot,
υudenz József és Simonyi Zsigmond is tanára voltα 1881-tLl tagja volt a Ta-
nárképzL Intézet gyakorlóiskolájának; it Kármán Mór hatot fejlLdéséreα
1883-ban német nyelvbLl és irodalomból letete a tanári vizsgátα Ugyaneb-
ben az évbenθ állami ösztöndíjjal 8 hónapraι Űlaszországba utazot olasz
nyelvismeretei tökéletesítése és olasz diploma megszerzése céljából,κ ez
volt ugyanis a feltétele a minisztérium által szorgalmazot 署umei fLgim-
náziumi tanári kinevezésénekαλ Itáliai tartózkodása során – υudenz és
Szarvas Gábor biztatására – római, 署renzei és velencei könyvtárakban
gyljtöt anyagot jövevényszó-kutatásaihozα Rómában megszerzet diplo-
mája birtokában 1884 szeptemberével kinevezték ωiumébe a magyar nyelv
és irodalom tanárának, de németet is tanítotα 1885 nyarán nyelvtanulási
célból újabb két hónapot töltöt Űlaszországbanα ωLgimnáziumi tanárko-
dása mellet 1890–1895 közöt (magyar és németά óraadó volt a Nauticán,
azaz a 署umei Magyar Királyi Tengerészeti τkadémián isαμ ωest τladárral
megalapítota és szerkesztete (1893−1898 közötά a Magyar Tengerpart
címl újságot, melynek társtulajdonosa és szerzLje is voltαδγ τz akkori

86; Új idLk lexikona, XVI, υudapest, Singer és Wolfner, 1939, 3997; Ujság, 1929α márcα 12α,
8; márcα 14α, 11; Pesti Hírlap, 1929α márcα 14α, 14; Pesti Napló, 1929α márcα 13α, 12α
3 Tévesen Jászberény áll a Fiume és a magyar-horvát tengerpart, υudapest, τpollo Irodalmi
Intézet, 1897, 138α oldalánα
η Királyi tanácsos, tanfelügyelL, a Néptanítók Lapja felelLs szerkesztLje, a IIIα osztα Vasko-
rona-rend, a IIα osztα űolgári hadiéremkereszt és a Signum Laudis tulajdonosa, és számos
tudományos társaság tagja (adatok gyászjelentésén, ŰSZKάα
θ ψz a Fiume és a magyar-horvát tengerpart, 1900, 138 adata; Szinnyei és az Új magyar
életrajzi lexikon 1884-et írα
ι It köszönöm meg Józsa Juditnak, hogy a 署umei ωLgimnázium hivatalos irataiból készítet
jegyzetei közül a szótárírókra vonatkozókat eljutata hozzámα
κ ψz akkoriban általános gyakorlat volt (ldα Éder Zoltán, ωejezetek a magyar mint idegen
nyelv oktatásának történetébLlα Magyar NyelvLr, 1983, 309–323αάα
λ τ kinevezésével kapcsolatos bonyodalmak leírását ldα Fiume és a magyar-horvát ten-
gerpart, 1900, 123α τ sok huzavonát (plα a városi tanács idLhúzásátά lezárandó végül a
miniszter nevezte ki KLrösitα
μ τz adatért Horváth József kapitány úrnak mondok köszönetetα
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szokásoknak megfelelLen részt vet ωiume közéletébenαδδ 1900-ban átköl-
tözöt a fLvárosba,δε etLl kezdve középiskolai tanár voltα τz István úti
gimnáziumban kezdet tanítani, majd 1917-tLl fogva a Markó utcai állami
fLreáliskolában töltöte több évtizedes tanárkodásának utolsó éveitα 1918-ig
a Kereskedelmi τkadémia akadémiai tagozatán is tanítot olasz nyelvet és
irodalmatα 1920-ban részt vet a φorvin Mátyás Társaság megalapításában,
és közremlködöt a társaság folyóiratának szerkesztésébenαδ3 Munkatár-
sa volt a Révai lexikonnakα Ismert budapesti lakhelyeiν 1901β1902ν VIIα
Rotenbiller uα 40α; 1904–1906ν VIIα τréna út 70α; 1910ν Xα ωüzér uα 23α;
1914-tLl haláláigν VIIα hököly út 101αδη

ωiatalkori arképe megtalálható a Magyarország vármegyéi és városai
sorozat Fiume és a magyar-horvát tengerpart címl kötetének 136α oldalánα

1929α március 9-én éjjel halt meg υudapesten 脚áldásos életének 72-ik
esztendejében, tanári és írói munkássága IXα lusztrumában, hosszú szen-
vedés és a haloti szentségek ájtatos felvétele után客αδθ

Március 13-án a Kerepesi temetLben, a fLváros által adományozot dísz-
sírhelyen helyezték örök nyugalomraαδι τ gyászszertartást υLle Kornél, a
Szent χomonkos rend elsL priorja végezte 脚fényes segédletel客, a gyász-

δγ It közölt írásait a következL aláírásokkal szignáltaν -i; (kά; Tα; Vén Makó (Gulyás űál,
Magyar írók élete és munkái, XVII, 510–511άα
δδ τ magyar tisztviselLk életének egyik epizódját idézzükν 脚Zihy JenL ωiumébanα – Gróf
Zihy JenL tiszteletére […] a tisztviselLk egyesületében ötven terítékes banketet rendeztekα
Jelen volt ωiume magyarságának szine-javaα Többek közöt ot voltakν dr Gaál Tibor és
φsöke ωerenc miniszteri tanácsosok, a polgármester, stbα τz elsL felköszöntLt Szabó Samu,
a tengerészeti akadémia tanára mondta Zihyreα Zihy poharát a magyar egyesületre
emelvén, kiemeli, hogy Lt tudományos utjában haza署as cél vezérelteα Örömét fejezi ki,
hogy it ωiuméban ilyen derék, összetartó haza署akra találtα ψzután KLrösi tanár beszélt
mégα客 (Országos Hirlap, 1898α decα 17α, 6α; az eredeti írásmóddalαά
δε Talánν 脚áthelyeztete magát客 (Révai nagy lexikona, XII, 1915, 178ά; 脚nah υudapest
versetzt客 (Krüken–űarlagi, Das geistige Ungarn, 86άα
δ3 ωried Ilona, τ 脚署umáner客 dallamα τntonio Widmar–Vidmar τntal a kultúrában és a
politikában, 617α Irodalomtffrténeti Kffzlemények, 1999β5–6, 612–625α
δη τ Budapesti czim- és lakásjegyzék adataiα
δθ τz adatok a Széhényi Könyvtárban fellelt, 1929α március 10-én dátumozot gyászjelen-
tésrLl valókα Halála dátumát – tévesen – a Magyar Életrajzi Lexikon 1928α március 13-ra,
az Új idLk lexikona 1928-ra teszi; Révai nagy lexikona, XXIα pedig 1929α március 13-at írα
δι 脚ωelesége, gyermekei és 署vére, KLrösi Henrik, a Néptanítók lapjának szerkesztLje gyá-
szolja客 (Újság, 1929α márcα 12α, 8αάα τ gyászjelentés szerint felesége neveν χobriny Lujza,
gyermekeiν υéla (az L felesége név nélkül, 脚menyként客 van említveά, Margit, Ilma (Űberbau-
er Józsefnéά, ψdit (Lakner υélánéά; unokájaν Űberbauer Ste署keα Szintén a gyászjelentésen
a gyászoló 脚testvérekrLl客 is szó esikν tehát Henriken kívül más testvére is lehetetα
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misét március 14-én tartoták a domonkosok hököly úti templomábanα
KLrösi Sándor sírja mind a mai napig megtalálható a Kerepesi temetL
(脚ωiumei úti sírkert客ά 35α parcellájábanαδκ

τ nekrológok elsLsorban azt emelik ki, hogy jeles magyar és olasz
nyelvész és író, továbbá kiváló tanár voltαδλ

Munkássága sokrétl, de elsLsorban nyelvészeti karakterlαδμ Már olasz
ösztöndíjas útja során elkezdte feldolgozni a magyar nyelv olasz jövevény-
szavait, ezekkel kapcsolatos írásait elLször a Magyar NyelvLr hasábjain
adta közre 1884–1887 közöt, majd 1892-ben A Fiumei FLgimnázium Értesí-
tLje egyik különszámaként a teljes anyag egyben is megjelent 脚τ magyar
nyelvbéli olasz elemek客 címmelα τ több mint 300 szófejtés közül késLbb
jó néhány tévesnek bizonyult, de – útörL szerepén túl – KLrösi érdeme,
hogy L mutatot rá elsLként az észak-olasz területi nyelvváltozatnak a
magyar átvételekben való jelentLs szerepéreα τ szintén a Magyar Nyelv-
Lrben 1883-ban több részben (404–406, 454–456, 500–504ά megjelent
脚ÉlL meg elavult igeképzLk客 címl tanulmányát a Tudományos τkadémia
dicséretel tüntete ki;εγ ebben a denominális képzésrLl értekezikα

Nagy érdemeket szerzet a 署umei olaszok körében a magyar nyelv ola-
szul, illetve olaszoknak való oktatásábanα ψbbLl a célból például 1890-ben
ijúsági magyar társalgási kört alapítot a gimnáziumban, mely elLsegí-
tete, hogy a tanulók a tanórákon kívül is elkezdjék használni a magyar
nyelvetαεδ τ 署umei magyar nyelvoktatásban játszot szerepérLl így ír a
űallas Lexikonν 脚K tLle tanulta a magyar szót ωiume újabb mlvelt nem-
zedéke, valamint IVα ωerdinánd toscanai nagyherceg elsLszülöt 署a, Lipót
fLherceg és ψsterházy Miklós ψrnLné grófnL, szül υorghese φamilla her-
cegnL is客αεε ψzt megerLsítik más források isν KLrösi három éven át volt

δκ τ sírhely eredetileg az 55-ös parcellában volt, számunkra ismeretlen okból azután
1942-ben temeték át KLrösit a 35α parcella, 12α sor, 9α helyére (2011 februárjában a névfelirat
sajnos már nem olvashatóάα τ temetLtLl kapot adatok szerint 脚foglalkozásaν gimnáziumi
tanár, vallásaν római katolikus, családi állapotaν nLs, a halál okaν gyomorrák客α τz adatok
egyeztetésében nyújtot segítségéért űénzes Kristófnak és Kovács Árpádnak (Kerepesi
temetL irodáiά mondok köszönetetα
δλ Így áll a gyászjelentésen is; továbbáν 脚egyike a magyar tanári kar díszeinek客 (Pesti
Napló, 1929α márcα 13α, 12άα
δμ 脚KLrösi Sándor nyelvész客 – írja az Új idLk lexikona.
εγ Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, 124–126; Már緒y Űszkár, Recenzió KLrösi Sándor
Űlasz–magyar szótáráról, 351α Katholikus Szemle, 1913β3, 350–353α
εδ Fiume és a magyar-horvát tengerpart, 1900, 124α
εε Pallas Lexikon, X, 1900, 927–928α
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Lipót fLhercegnek (a késLbbi Wöl書ing Lipótnakά magyar nyelvtanáraαε3

τ nyelvoktatáshoz kapcsolódik fontos munkája, az olasz nyelven írot
magyar nyelvtan,εη melynek célja a gyakorlati magyar nyelvoktatás elter-
jesztése voltαεθ τ könyv méltatói kiemelik KLrösinek ezen a téren is útörL
eljárásaitν a 署umei magyartankönyv-írók közül elLször az L könyvében
van informatív elLszó (plα a forrásokrólά, továbbá – szakítva a deduktív
eljárással – elsLként tete szövegközpontúvá az élL nyelv oktatásátα Köny-
vében nagy mennyiségl különbözL típusú gyakorlat van, a szókincset
és a nyelvtant is mondatokban oktatjaα Munkája egyértelmlen pozitív
fogadtatásban részesültαει

Már a fLvárosban folytata munkásságát, amikor megjelent Az actiók
a magyar nyelvtanítás szempontjából (1901ά, Az iskolai és akadémiai
helyesírás (1903ά, illetve a Nyelvtani gyakorlókffnyv az elemi népiskolák
számáraεκ (1905ά címl munkaα

KLrösi egyéb irányú érdeklLdésérLl tanúskodik az Adalékok Fiume
néprajzához (1892ά, illetve a Zrínyi és Mahiavelli címl terjedelmes össze-
vetL tanulmány, melyet a korabeli kritika kedvezLen fogadotαελ KLrösi
korábban és késLbb is foglalkozot Zrínyi munkásságával;εμ ebben a 脚fá-

ε3 Révai nagy lexikona, XII, 178; Pesti Hírlap, 1929α márcα 12α, 12α
εη Grammatica teorico-pratica della lingua ungherese, űarte Iα La proposizione semplice,
υudapest, 1891α
εθ Zihy Ágost 署umei kormányzó 1888α november 16-án intéz átiratot a ωLgimnázium
igazgatójához a KLrösi-féle magyar nyelvtan jóváhagyásárólα (τz adatért Józsa Juditnak
mondok köszönetetαά
ει υalassa József, Recenzió KLrösi Sándor Grammatica teorico-pratica ungherese címl
könyvérLl, Egyetemes Philologiai Kffzlffny, 1891, 1092–1093; továbbá a 2α kiadásrólν ibidem,
1899, 554–555; pα–iα, Recenzió KLrösi Sándor Grammatica teorico-pratica ungherese címl
könyvérLl, Budapesti Szemle, 1893, 309–312; Varga φsilla, Magyar nyelvkönyvek a XIXα
századi ωiuméban, 67α In Fiume és a magyar kultfflra, szerkα Kiss Gyα φsaba, υudapest, ψLTψ
υTK MlvelLdéstörténeti Tanszék– Kortárs, 2004, 60–73; űelles Tamás, τ magyar nyelv
ωiume közoktatásábanα Hungarológiai Évkffnyv, 2001, 171–187, htpνββwebαt-onlineαhuβpel-
lestamas; Éder, ωejezetek a magyar mint idegen nyelv oktatásának történetébLlα
εκ 脚Széles e hazában ez volt a legelterjedtebb magyar nyelvtanunk, egészen a forradalmak
után bekövetkezet idLkigα客 (Ujság, 1929α márcα 12α, 8αά
ελ Irodalomtffrténeti Kffzlemények, 1902, Iν 20–34; IIν 142–161; IIIν 272–299; IVν 392–445α τ
több mint száz oldalas tanulmány különlenyomatként is megjelentα Méltatásokν Budapesti
Szemle, 1903, 312–314 (脚Tanulmánya becses adaléka a Zrínyi-irodalomnak客ά; Egyetemes
Philologiai Kffzlffny, 1903, 798–799; Századok, 1903, 663–664 (脚τ szerzL folyékony nyelven,
sikeresen oldota meg feladatát客ά; stbα
εμ τ Magyar Tengerpart egyik 1893-as számában 脚röviden tárgyalta Zrínyinek viszonyát
Mahiavellihez客 (Budapesti Szemle, 1903, 312ά; továbbáν τz Á署um és υusbekα Magyar
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rasztó, de végeredményében nem háládatlan客3γ munkájában Mahiavelli-
nek Zrínyi mlveiben kimutatható hatásait sorakoztatja fel, nem feledve
ugyanakkor, hogy 脚Mahiavelli befolyását egy perczig sem szabad Zrínyi
Miklós írói önállóságának rovására írni客α3δ τ recenzensek egyetlen, de
egyöntetl kifogása, hogy a szerzL gyakran 脚közvetlen hatást keres ot is,
a hol egy általános, emberi gondolatnak véletlenül hasonló kifejezésével
találkozik客α3ε – KLrösi fordítóként is kipróbálta magátν Grazia χeledda
1913-ban megjelent, Canne al vento címl mlvét magyarul Mint szélben
a nád címmel adta kiα33

τz egyik nekrológban olvasható 脚sajtó alat van magyar–olasz és
olasz–magyar zsebszótára客3η megjegyzésrLl sajnos nem tudunk semmi
közelebbitα Máig legismertebb munkája azonban kétségtelenül lexikográ-
署ai munka, mégpedig az olasz−magyar nagyszótár, pontos címe szerintν
Olasz–magyar és magyar–olasz nagyszótár. Iα kötetν Olasz–magyar. ψl-
sL részν τ–J, Második részν K–Zα (Dizionario italiano–ungherese e ung-
herese–italiano. Volume Iν Italiano-ungherese. űarte primaν τ–J, űarte
secondaν K–Zάα3θ

3α τz első olasz–magyar nagyszótár

3α1α A szótár keletkezése

τ nagyszabású munka a közoktatásügyi minisztérium kezdeményezésé-
re (rendelet alapjánά indultν KLrösit a fLvárosba költözésének évében,
1900-ban3ι bízták meg egy 脚jó [késLbbν 脚teljes客] és kimerítL szótár客 el-
készítésével (Bevezetés)α τ szedés 脚csak 1909-ben indúlt [sic!] meg teljes

FigyelL, 1918; τz Á署um vitás pontjaiα Akadémiai ÉrtesítL, 1918α
3γ Századok, 1903, 664α
3δ Ibidemα
3ε Egyetemes Philologiai Kffzlffny, 1903, 799α
33 χeledda Grácia [sic!], Mint szélben a nád, fordα KLrösi Sándor, υudapest, τthenaeum,
1921α
3η Ujság, 1929α márcα 12α, 8α
3θ τ szótár ma a következL magyar, illetve olasz könyvtárakban található megν Miskolci
ψgyetemi Könyvtár; Szegedi ψgyetemi Könyvtár; ωLvárosi Szabó ψrvin Könyvtár; υé-
kés Megyei Tudásház és Könyvtár, υékéscsaba; υiblioteca φomunale dell砧τrhiginnasio,
υologna; υiblioteca Nazionale υraidense, Milanoα
3ι τz 1900β01-es tanévben Szapáry László 署umei kormányzó KLrösinek fél év szabadságot
engedélyezet a szótár elkészítéséreα
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serénységgel客 – írja szintén az elLszóban a szerzL, majd szól a vállalkozás
nehézségeirLlν a rendelkezésre álló idL rövidségérLl és a kellL modellek,
segédeszközök hiányárólα

3α2α A szótár kiadásának éve: 1912

τ szótárat υudapesten a Lampel kiadó adta ki (és a ωranklin Társulat
nyomdájában nyomtatákά, de a kötetekben nincs feltüntetve a kiadás
éveα τ bevezetés végén a 脚υudapesten, 1910 augusztus havában客 megjegy-
zés állν innen fakadhat, hogy a késLbbi bibliográ署ai leírások közöt (így
például a Széhényi Könyvtár,3κ illetve a ωLvárosi Szabó ψrvin Könyvtár
katalógusábanά a szótár kiadási éveként 1910 is megjelenikα Ugyanakkor
a források túlnyomó többsége3λ az 1912α évet adja megα τ recenziók3μ

1912-bLl és 1913-ból származnak, közülük Már緒yéban és Radóéban ki is
van írva az 1912-es kiadási évα ψrrLl indirekt módon tájékozódhatunk
az adatok összevetésével isν a szótár elLszavában maga KLrösi említi az
1900-ban kapot megbízást, ψlek, Radó és Már緒y méltatásában pedig 12
évig tartó munkáról van szóα Megbízható forrásunk lehet a Gelletih–Siro-
la-féle, 1914-ben megjelent magyar–olasz kéziszótár is, melyben a szerzLk
konkrétan hivatkoznak KLrösi 1912-ben (tehát csak két évvel korábbanά ki-
adot szótáráraαηγ τz elsL olasz–magyar nagyszótár kiadásának éve tehát
1912α

3κ τz ŰSZK honlapján elérhetL adatokν 脚φím és szerzLségi közlésν Űlasz–magyar és
magyar–olasz szótár β Körösi Sándorα Megjelenésν υudapestν Lampel, [1910] υudapestν
ωranklin Nyα Terjαβωizα jellαν 2 db (1382 pαά 27 cmα Névβnevekν KLrösi Sándor, 1857–1929α客
3λ Sági István, A magyar szótárak és nyelvtanok kffnyvészete, υudapest, Magyar Nyelvtu-
dományi Társaság, 1922, 15; Krüken–űarlagi, Das geistige Ungarn, 86; φarlo Tagliavini,
La lingua unghereseα L’Ungheria, 1929; Gulyás, Magyar írók élete és munkái, 510–511;
Magyar Életrajzi Lexikon, υudapest, τkadémiai, 1967, 1005; Új magyar életrajzi lexikon,
1190; Révai Új Lexikona, XII, 2003, 650–651α
3μ ψlek τrtúr, τz elsL olasz–magyar szótárα Nyugat, 1912β23, 858–860; Lakatos Vince,
Űlasz–magyar és magyar–olasz szótárα Magyar Kffzépiskola, 1912β10, 623–624; Honti
RezsL, Űlasz–magyar szótárα Magyar NyelvLr, 1912, 470–474; Radó τntal, Recenzió KLrösi
Sándor Űlasz–magyar szótárárólα Egyetemes Philologiai Kffzlffny, 1913, 115–116; Már緒y,
Recenzió, 350–353α
ηγ 脚[il dizionario] completo edito per cura del profα τα KLrösi, he, a giudicare dalla prima
parte (italiano–unghereseά stampata nel 1912, sarà certamente uno dei nostri migliori
dizionari di lingue straniere客 (Gelletih Vince – Sirola ωerenc, Magyar–olasz szótár, Avver-
tenzaάα
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τ szótár címébLl is kitlnik, hogy tervben volt a fordítot irány elké-
szítése is, ez azonban sohasem készült elαηδ (ψlsL teljes magyar–olasz
nagyszótárunk csak 1963-ban jelent meg Koltay-Kastner JenL fLszerkesz-
tésébenαά

3α3α KLrffsi munkatársai: Urbanek Sándor, Szabó Samu, Roediger ErnL,
Kallós Zsigmond

τ szótár megszerkesztésében KLrösinek több munkatársa is volt, a mun-
ka megosztásáról az elsL kötet elején részletes tájékoztatást kapunk, a
következLk szerintν Urbanek Sándor a φ, I betlket, illetve az S egyik
részét, Szabó Samu a υ, χ-t, illetve a G elsL felét (giorno-igά, Roediger
ψrnL a tengerészeti mlszavakat és szólásokat, drα Kallós Zsigmond az S
betl másik részét dolgozta kiα Így tehát KLrösi készítete el az τ, ψ, ω, a
G második feléhez, az L, M, N, Ű, ű, Q, R, T, U, V, Z betlkhöz tartozó
szócikkeket, továbbá (a munka egységes karaktere miatά nagy valószínl-
séggel a teljes anyagot átnézte, egységesíteteνηε joggal beszélünk tehát
脚KLrösi-szótárról客α

τ munkatársak közül drα Urbanek Sándor (υudapest, 1876–1928ά nevét
említi KLrösi elsLként a szótárban közölt felsorolásbanα Urbanek ijúkorá-
ról annyit tudunk, hogy testvéreivel együt korán árvaságra jutot; eleinte
papi pályára készült, de késLbb mégis 脚bölcseleti doktor, 1900-ban nyert
tanári oklevelet németbLl és latinból客αη3 τ 署umei Mα Kirα Állami ωLgim-
náziumba kerülvén épp 脚váltoták egymást客 az akkor υudapestre távozó
KLrösivelα 1908-tól az összeomlásig óraadó történelemtanár a Nauticán
isαηη ψgyedüli szerzLje a ωiumében kiadot, 1915-ben megjelent olasz–ma-
gyar kéziszótárnakαηθ 1918-ban a ωLgimnázium megbízot igazgatójaαηι τ

ηδ Szinte megsejtete ezen újabb vállalkozás (elsLsorban anyagi okokból kétségesά lehe-
tetlenségét Honti RezsLν 脚Nem hiszem, hogy akad kiadó olyan áldozatkész, aki két ilyen
vaskos kötet kiadása után ujabb [sic!] ketLvel támadná meg üzleti érdekeit mlveltségi
érdekbLlα客 (Honti, Űlasz–magyar szótár, 474αά
ηε 脚τz egész munka nyelvének […] olyan egységes jellege van, hogy valószínl, a fLszer-
kesztL keze az összes cikkeken végigment客 (Honti RezsL, Űlasz–magyar szótár, 470άα
η3 Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, XIV, 676; értekezéseν A kffzépfelnémet genitivus,
külffnffs tekintetel a Niebelung-énekre, υudapest, ωranklin-társulat, 1899α
ηη τz életrajzi adatokért Horváth József kapitány úrnak mondok köszönetetα
ηθ Olasz–magyar szótár, ωiume, Mohovih, 1915; ennek ellenkezL irányú párja Gelletih–Si-
rola 1914-ben ugyanit megjelent munkájaα Urbanek további munkáiν Wiseman Miklós,
Az ffrffk lámpa. Elbeszélés, υudapest, 1903 (fordításά; τz impresszionizmusα Fiumei Estilap,
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világháborút követL összeomlás után családjával együt elLször Kaposvá-
ron élt (szintén tanárά Károly bátyjánál, majd a húszas évektLl υudapesten,
ahol a saját maga által alapítot magángimnáziumban tanítotαηκ 1928-ban
a spanyol-járvány idején halt megαηλ

(υártfaiά Szabó Samu (ψger, 1859 – υudapest, 1945άημ szintén Itáliában
tökéletesítete olasz nyelvi ismereteit 1882-ben, majd (a KLrösi kinevezésé-
hez hasonló bonyodalmak utánά 1883-tól tanítot magyart és klasszika-署-
lológiát a 署umei ωLgimnáziumban, ahol ψrLdi υéla igazgatóhelyetese is
voltα 1895-ben nevezték ki a Tengerészeti τkadémiára a történelem és a
magyar oktatására, s egyútal helyetes igazgatónak (Kotán χezsL mel-
léάαθγ τz általa összeállítot olvasókönyv címlapján található bejegyzés
szerintν 脚titolare di belle letere ungheresi nella rα uα τccademia Nautica
dello Stato客αθδ τz τdria ψgyesület választmányi tagjaα 1915-ben vete át
az τkadémia igazgatását, s 1918-ban ebben a minLségében élte át a 脚ma-
gyar ωiume végnapjait客, többek közöt az akadémia erLszakos átvételét
1919-benαθε ψkkor υudapestre költözöt és hamarosan nyugdíjba vonult;

1909α május 30α (Rokenbauer Zoltánnak Már緒y ÖdönrLl szóló doktori értekezésébLl való
adatν httpνββdoktoriαbtkαelteαhuβartβrockenbauerβdiss_2αpdfά; Recenzió τngelo Vivante
L’irredentismo adriatico – contributo alla discussione sui rapporti austro-italiani, ωiume,
1912α címl könyvéhezα Századok, 1913, 385–387α
ηι Mozog István igazgató betegsége alat, vöα űelles Tamásν A tannyelv kérdésének alaku-
lása Fiuméban. Kézirat, httpνββpellesαuwαhuβfiumetannyαhtm#_ftn14α
ηκ τ családtól nyert információα τ magángimnázium a Nagykörút és a Rákóczi út sarkán,
az 脚éjjel-nappali közért客 házának elsL emeletén mlködötα
ηλ Urbanek Sándor 署a János (1905–1971ά, aki ωiumében születet, és Kossuth-díjas mérnök-
ként a 脚tudományok doktora客 cím birtokosa volt; unokái Urbanek Szilvia építészmérnök
és Urbanek Krisztina orvosα Unokaöccse az a tragikus sorsú űongrácz τlajos (a Várban
mlködL ωerenc József NevelL Intézet hasonnevl 脚kormányzójának客 署aά, aki összefoglalást
készítet az olasz–magyar szótárírásról (Il problema del vocabolario italiano in Ungheriaα
Rassegna d’Ungheria, 1944β4, 207–216άα Másodfokú unokaöccse Magay Tamás szótáríró,
egyetemi tanárα It köszönöm meg a család történetével kapcsolatos fontos információkat
és dokumentumokat Magay Tamásnak és Urbanek Szilviánakα
ημ ωelesége Hóbor Jolán, 署a Szabó Sándor huszár alezredes, aki 1900α július 8-án születet;
httpνββwwwαradixindexαcomβcsaladtortenetβ2005-Julyβ006195αhtmlα
θγ 脚τz egykori Via űomerio (ma Ulica űomerioά 14 szám alati lakásban lakot υártfai
Szabó Samu客 – fényképpelν httpνββfiumeαuwαhuβfotoalbumβτlbumsβτlbum1βωiume_2008
_062αhtmα
θδ Libro di letura per uso delle scuole ginnasiali citadine di Fiume, űarte primaα ψger,
1895α (Második kiadásν 1902αά Munkatársa ebben űietro Zambra volt, aki ekkor 脚titolare di
belle letere italiane nel rα uα Ginnasio liceale dello Stato客α
θε Ldα minderrLl Horváth József kapitány írásait, könyveit (A 桔Nautica喫. A 視umei Tenge-
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1943-ig még olasz bírósági tolmácsként dolgozotαθ3 1945-ben, υudapest
ostromakor vesztete életét (holtestét lakása romjai közöt találták megά;θη

a ωarkasréti temetLben lévL sírját felszámoltákαθθ 1943-ból származó kéz-
iratos visszaemlékezései 1982-tLl Simonné űallós űiroska tulajdonában
vannakαθι

Roediger ψrnL (űolaς, 1860 – υudapest, 1939α október 18αά minisztériumi
osztálytanácsos,θκ 脚aki azelLt a haditengerészetnél szolgált客θλ (édesapja is
haditengerésztiszt voltάα 1877-ben végzet a 署umei Tengerészeti τkadémi-
ánα 1888 novemberétLl sorhajózászlós, 1884-ben fregathadnagy, 1888-ban
sorhajóhadnagyα ωiumében (valószínlleg 1897-tLlά révkapitány, 1898-ban
脚tengerhajózási fLfelügyelL客αθμ 1905-tLl a tartalékállományban szerepelα
1906 decemberétLl a Nautica igazgatója is (ám a teendLket Szabó Samu
helyetes igazgató végezteάα 1907-ben (署ával együtά New Yorkban járt
egy kivándorlóhajóval a kivándorlók helyzetét megvizsgálandóα KezdetLl
(1911ά választmányi tagja az τdria ψgyesületnekα 1919 végén családjával
együt υudapestre költözöt, és késLbb it is halt megαιγ ψgyik munkájaν
脚τlbánia kikötLinek jelentLsége a magyar tengeri kereskedelem és hadá-
szat szempontjából客αιδ KLrösi nyilván foglalkozása okán bízta éppen rá, a

részeti Akadémia tffrténete, υudapest, Róna, 1999; τ Magyar ωiume végnapjai 1914–1924α
Hadtffrténelmi Kffzlemények, 2003β1, 166–184, httpνββwwwαuskokαeoldalαhuβcikkek
βcikkeim_-irasaimβa-magyar-fiume-vegnapjaiάα Szabó személyes sorsáról olvashatunk
Kánya ψmília Réges-régi idLkrLl (υudapest, Kortárs Kiadó, 1998ά címl könyvébenν felesége
(a megözvegyült KLporossynéά Jolán, két kis gyermekük van, továbbáν 脚Gyönyörl lakása
van az τkadémián, anyagilag jobban áll, mint a többi tanár, szorgalmas, igyekvL ember,
aki tulajdonképpen egymaga vezeti az akadémiát, az igazgató, Kótán [sic!] χezsL csak a
könnyebb munkát tartván fenn magánakα客 (τz adatért Józsa Juditnak mondok köszönetetαά
θ3 ψrrLl adatν Magyarország tiszti cím- és névtára, υudapest, Mα Kirα Központi Statisztikai
Hivatal, 1943, 608α τz 1928-as lakcímjegyzékben így szerepelν 脚nyα igazgα Xα Villám uα 29α客
θη Horváth JózsetLl nyert adatα
θθ Zsigmond János, τ ωarkasréti temetL felszámolt síremlékeinek válogatot jegyzékeα
Budapesti Negyed, 2003β2–4, httpνββbflαarchivportalαhuβid-662-farkasreti_temeto
_felszamoltαhtmlα
θι Simonné űallós űiroska, 脚Hazának használj!客 τ 署umei tengerészképzésrLlα Iskolakultfflra,
2007β1, 48–55α
θκ τz 1928-as lakcímjegyzékbenν 脚nyα minα osztαtanácsos, Iα Mátyás krirály út 3α客
θλ τlfred ψdmund υrehm, Az állatok világa, A legffljabb német kiadás nyomán teljesen
átdolgozot, az fflj felfedezésekkel és a magyar vonatkozásokkal kiegészítet fflj magyar
kiadás gróf Klebelsberg Kunó elLszavával, httpνββmekαniifαhuβ03400β03408βhtmlβ459α
θμ τ Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság irataibólν httpνββmkth-smlαupheroαcomβhtml
βegyebβannotacioαhtm (2011α február 8-án fellelt adatάα
ιγ τz életrajzi adatokért Horváth József kapitány úrnak mondok köszönetetα
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szakemberre a ωiume életében oly fontos tengerészeti 脚mlszavak客 kidol-
gozását; ez az anyag ma is igen jól használható a magyar tengerésznyelv
olasz elemeinek kutatásáraα

χrα Kallós Zsigmond (űusztafödémes, 1876 – υudapest, 1955ά középisko-
láit Nagyszombatban és a budapesti υarcsay utcai gimnáziumban végezte,
majd 1900-ban a budapesti egyetemen doktorált, 1902-ben tanári oklevelet
szerzetα 1902-tLl a 署umei állami leányiskola tanára letα 1914-ben, a hábo-
rú kitörésekor ωranciaországban volt tanulmányúton, és (mint ellenséges
ország polgárátά internáltákα Kiszabadulása után 1918-ban visszatért ωiu-
mébe,ιε ahol 1919-ig a leánygimnázium igazgatója voltα 1920–1928 közöt a
署umei magyar magángimnázium 署zetés nélküli tanára, ami mellet olasz
középiskolákban is tanítot francia és német nyelvetα 1928-ban ψgerbe,
majd υudapestre került, 1932–1937 közöt a Szent István Gimnáziumban
tanítotα 1937-tLl nyugdíjasα ψlsLsorban etnográ署ai kutatásairól ismertαι3

τ szótár készítése idején, 1900–1912 közöt KLrösi tehát már negyve-
nes éveiben jár és υudapesten él, a többi szerzL viszont még ωiumében
tartózkodikν Szabó Samu és Roediger KLrösivel körülbelül egykorúak,
mindketen fontos állásokban; az 1876-os születésl Urbanek és Kallós
viszont a munka kezdetén 24 éves 署atal frissdiplomás, és KLrösi eleinte
tulajdonképpen alig ismerheti Lket személyesen, hiszen mindketen már
KLrösi υudapestre kerülésekor érkeznek ωiumébeα

3α4α A források

τ szótárnak a bevezetLben megjelölt olasz forrásai a Rigutini–υulle-féle
olasz–német szótár, űetrochi, illetve Tommaseo olasz egynyelvl szótá-
rai; a szakszókincshez pedig Gα Ulmann kereskedelmi és űα ψα χubovih
tengerészeti szótáraα τ magyar anyaghoz a φzuczor–ωogarasit, a Szar-
vas–Simonyit, Szinnyei tájszótárát, űallas lexikonát és ωrecskay Mestersé-
gek szótárát használtákα ψ munkák közül elsLsorban űetrochi hatásaira
világít rá Honti RezsL, aki szerint mind a 脚szótár bLbeszédlsége客, mind a
szavak kontextuális használatának bemutatása e forrásra vezethetL vissza

ιδ A Tenger, 1913, 24–33α
ιε 脚τ[z Iα világ]háború után francia internáltságából ωiumébe tért vissza客 – írta a Nyugat
1922β2α számában ψlek τrtúrα
ι3 Gulyás, Magyar írók élete és munkái, XVI, 1995, 105–106; Új magyar életrajzi lexikon,
III, 2002, 694–695; Révai Új Lexikona, XI, 2003, 97α
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(plα egy-egy fLnév mellet fölsorolja a hozzá kapcsolható mellékneveket,
a példa a discussione szóάαιη

3α5α A szótár leírása

3α5α1α τ tipográ署a

ωizikai-tipográ署ai megjelenésében a szótár nem különbözik mai testvére-
itLlν méretét illetLen 27 cm magas, tehát nagyalakú, benne a szócikkek
(függLleges vonalakkal elválasztotά három oszlopba tördelve sorakoznakα
τ címszavak kapitálissal, kissé vastagítva vannak szedve; az oldalakon
felül és alul is futócímek könnyítik meg a kereséstα τ tetszetLs külsLrLl La-
katos (脚megnyerL külsejl szótár客ά és Radó is szól (脚Tipogra署ce is legszebb
szótári munkánk a KLrösi-féle客άαιθ

3α5α2α τ szókincs szerkezete és a címszavak

τ szókincs kiválasztásánál az a cél vezete a szerkesztLket, hogy a követ-
kezL területek szavait dolgozzák felν 脚a mlvelt társalgás és az írás nyelvét;
[…] a tengerészeti és kereskedelmi kifejezéseket; […] a grammatikai és
retorikai, a jogi és orvosi, a természetudományi és matematikai, a bölcse-
leti és teologiai stbα tudományos mlkifejezéseket, továbbá a mesterségek
mlszavait is客 (Bevezetés). τ régi irodalmi nyelv, illetve a tájszólási szavak
körébLl csak a legfontosabbak kerültek be a szótárbaα ψzeket a kihagyá-
sokat kifogásolja ψlekν 脚Legalább χante nyelvének elemeit belé lehetet
és belé kellet volna szorítani ebbe a szótárba客; ugyanezt Honti is emlí-
ti, aki azt is érdemesnek tartja megjegyezni, hogy az obszcén szavak és
kifejezések nem szorultak ki a szótárbólαιι

τ szerzLk jelölték a szavak stílusminLsítését, illetve használati körét
is, továbbá megkülönbözteték a 署nomabb 脚elavult客, 脚nem nagyon hasz-
nálatos客, illetve a 脚költLi nyelvben használatos客 szinteket is, továbbá (ke-
resztelά a kihalt szavakatα τ rövidítések köre, illetve maguk a rövidítések
majdnem teljesen azonosak a ma használtakkal (ide értve a nyelvtani
rövidítéseket isάα

ιη Honti, Űlasz–magyar szótár, 471, 473α
ιθ Lakatos, Űlasz–magyar és magyar–olasz szótár, 623; Radó, Recenzió, 116α
ιι ψlek, τz elsL olasz–magyar szótár, 859; Honti, Űlasz–magyar szótár, 472, 473α
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τ címszavak nincsenek bokrosítva (és ezt a recenzensek pozitív tény-
ként említikάα τ címszólista részei tulajdonnevek is (plα helynevekν adige,
italia, bologna, ionieν le isole ~ stbα; személynevekν biagio, bianca,
carlo, carlomagno stbαά; ezen a téren vannak egyenetlenségek (plα alpe
szerepel, de dolomite csak köznévi jelentésében van megadva stbαάα τ
homonimák τ, υ, φ betlvel vannak elkülönítve egymástólα

3α5α3α τ kiejtés ábrázolása

τ kiejtéssel kapcsolatos tudnivalók magukban a címszavakban vannak
feltüntetveα τ szóhangsúlyt a hangsúlyos magánhangzó után álló, a sor-
magasság felénél elhelyezet pont jelöliα τ fonéma-értékek jelölésénél a
következL tudnivalókról tájékoztat a Jelek magyarázata címl részν 脚τ
sulyos ékkelικ jelölt e és o (è, ò) nyíltan ejtendL […] τ zárt e és o jeltelen客α
τz s és z betlvel írt zöngétlen fonémák jelöléseν S és Z, míg a zöngéseké
felsL, illetve alsó mellékjeles S és Zα Honti szerint KLrösi ezen a téren is
űetrochi módszereit követiαιλ

3α5α4α τ nyelvtani információk

τ nyelvtani információkról a szerzL ennyit írν 脚τ címszó után rekeszjel-
ben megjelöltem, ahol szükséges, a névszók többesszámának [sic!] alakját
s az igék folyamatos jelenét, elbeszélL alakját és befejezet cselekvésl
igenevét客 (Bevezetés). τz információk azonban ennél gazdagabbakν szere-
pel ugyanis a szófaji megjelölés, a fLnevek neme, az igék alfaja (tárgyas,
tárgyatlan, visszahatóά, és meg vannak adva a rendhagyó igék ragozot
alakjai, stbα KLrösi szótára ebbLl a szempontból mai szótárainkhoz igen
hasonlóα

3α5α5α τ vonzatok ábrázolása

τ vonzatok szótári ábrázolása terén KLrösi munkája útörLnek mondható
(ennek részletes elemzése ωábián Zsuzsanna tanulmányában olvashatóάαιμ

ικ Űlaszulν accento grave.
ιλ Honti, Űlasz–magyar szótár, 473α
ιμ ωábián Zsuzsanna, τ vonzatok ábrázolása az olasz–magyar nagyszótárakban, 13–15α In
Lexikológiai és lexikográ視ai látkép. Problémák, paradigmák, perspektívák, szerkα Tóth
Szergej – ωöldes φsaba– ωóris Ágota, Szeged, Generalia, 2004, 12–21α
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τ szerzL már a bevezetésben kifejtiν 脚nem érhetem be a jelentésválto-
zatoknak felsorolásával, hanem ahol kell, olasz és magyar példamon-
datokban is bemutatom a szó használatát vagy mondatbeli szereplését
(vonzatátά客α Tehát a szerzL tisztában volt a vonzatoknak a mondatok meg-
alkotásában betöltöt fontos szerepével, és ezeket elsLsorban a példákon
keresztül kívánta bemutatniα ωeltlnnek ezek azonban a szerkezeti ábrázo-
lás szintjén is, és ilyenkor a szerzL qd, qc, illetve a vki, vmi rövidítéseket
használjaν 脚fidare Iα tr. 1α rábíz vkire vmitν Gli si può ~ qualunque cosa
Rá lehet bízni akármit […] IIα intr. bizik vkiben (in qd): Fido in Dio, ma
視do anhe nelle mie mani υizom Istenben, de bizom a saját kezeimben
isα – IIIα -rsi ri詞. 1α bizik vkiben, hisz vkinek Non ti 視dar di nessuno Ne
bizzál senkiben sem […]客; stbα τ vonzatokat a szótár mindhárom fL szófajν
az ige, a melléknév és a fLnév esetében is ábrázolja, legrendszeresebben
az igénél, és inkább csak a példákból kihámozhatóan a névszóknálα τ
szótárban jól tükrözLdik az a tény, hogy a különbözL jelentésekhez kü-
lönbözL vonzat tartozhatν 脚abile agg. 1α ügyes, gyakorlot, jeles; […] 2α
~ in qc. ügyes vmibenν ~ nel disegno ügyes rajzolóα 3α ~ a qc. alkalmas,
képes vmire; vmire képesítet; tu non sei ~ a vincerlo nem birsz vele客; stbα
MegjegyzendL ugyanakkor, hogy a vonzatok ábrázolása a szótár hatalmas
anyagában bizonyos egyenetlenségeket is mutatα

3α5α6α Jelentések és ekvivalensek

τ jelentésmegadásokat és az ekvivalenseket illetLen a korabeli recenzen-
sek kiemelik, hogy KLrösi az 脚egyes szavak különféle jelentéseit […] a
lehetL legkimerítLbb teljességgel sorolja fel客 és 脚署nom érzékkel és nyelvé-
szi rátermetséggel客 kutata fel az ekvivalens szavakat és kifejezéseket;κγ

továbbá a szerzL 脚nemcsak jeles 署lológus, hanem pompás nyelvérzékl is-
merLje irodalmi és népi nyelvünknek, aki a két nyelvnek egész zamatját is
érzi客ακδ τz ekvivalensek megadásánál már jelen vannak az irányítószavakν
plα beato (személyre vonatkozólagά 1α boldog […]; 4α (dologra vonatko-
zólagά boldog, szerencsés, áldot; leggio olvasó-állvány (templombanά,
hangjegy-állvány (kóruson, szalonbanά; stbα Maga KLrösi 脚vádolja客 for-
rásait (plα Rigutinitά túlzotan szinonimikus megoldásokkal, ugyanakkor

κγ Honti, Űlasz–magyar szótár, 472, 470α
κδ ψlek, τz elsL olasz–magyar szótár, 859α
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L maga is általában több, néha 5–6 magyar ekvivalenst ad megν plα bi-
torzolo kinövés, kidudorodás, szemölcs, bütyök, gömL, gumó, bütykL;
fiero 1α vad, szilaj, erLszakos, kegyetlen, szívtelen; féktelenül heves, szen-
vedélyes; betta és bettina ψrzsi, Liza, Liszka, Örzsi, υözsi, υöske stbα
τz ekvivalensek gyakran részletes, enciklopédiába illL magyarázatokká
válnak, és ez különösen a terminusok, illetve az únα 脚reáliák客 esetében
van ígyν plα bitte oszlop (ha egy darabból vanά, bak (ha ketLsά; befana 1α
mesebeli vén asszony, kivel a gyermekeket ijesztik s ki vízkereszt napján a
kéményen keresztll jöve [sic!] a házba, megijeszti a rossz gyermekeket, de
megajándékozza a jókat; beccheggiare 1α bukdál (hosszában himbálózik
a hajó, mintha orrával a tengert csipdesnéά; bonifatoli napon szárítot
borsóalakú tészta, melyet levesbe szoktak befLzni; stbα ψzért sorolja egyik
recenzense KLrösi munkáját az 脚fflélénk modorú, bLbeszédl„ szótárak客
közé, melyért nem csak információszerzés céljából, hanem az olvasás ked-
véért is nyúlunkακε Ide tartozik az is, hogy valószínlleg KLrösi nyelvtanári
vénája a forrása annak a módszernek, hogy minden jelenséget (a jelentést,
a vonzatot stbαά példákkal mutat be, olyannyira, hogy 脚ebben a szótárban
a példa maga majdnem fontosabb, mint a gyakorlati célja客ακ3

3α5α7α ψtimológia

τ szócikkek végén (rendszerint egy-egy szócsaládban csak az alapszó szó-
cikkébenά a szerzL rövid, általában egyszavas etimológiát is megad (ezek
forrásai Zambaldi etimológiai szótára, illetve a már említet Rigutini–υul-
le szótárάα τ recenzens azonban a szótár 脚leghamupipLkébb客 részének
tartja a szótörténetetν ez csak nem komolyan vet, gyakorlati célú adat,
脚szívességbLl adot ráadás客, amivel a szerzL 脚néhány mlvelt laikus kiván-
csiságát akarta kielégíteni客, ráadásul nem túl szerencsésen megválasztot
forrásbólακη Mai szemmel nézve Honti álláspontja túl szigorúnak tlnik, és
inkább Radó véleményével érthetünk egyetν a szótár etimológiai adatai
jól segítheték a latinul tudó mlveltebb, de laikus közönséget az olasz
szókincs forrásainak azonosításánálακθ

κε Honti, Űlasz–magyar szótár, 471α
κ3 Ibidem, 472α
κη Ibidem, 473α
κθ Radó, Recenzió, 116α
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3α6α KLrffsi szótárának jelentLsége

τ szótár jelentLsége elLször is útörL voltaν ez az 脚elsL olasz–magyar
nagyszótár客, melyet körülbelül negyven éven át használtak, miközben
két világháború zajlot leα Másodszorν a szótár köznyelvi és (kortársά
irodalmi szókincset tartalmaz, utóbbival függ össze, hogy a XXα század
elején így végre lehetLvé váltak a közvetlen olasz–magyar fordítások
(és nem kellet ehhez ezután olasz–német és német–magyar közvetítL
szótárakat használniάα τ szótár mai szemmel nézve azért fontos, mert
egyfelLl rögzíti a századforduló olasz és magyar szókincsét, szóhasználatát
(ezen belül különösen értékes a tengerészeti terminológia legalább ebben
a formában való fennmaradásaά; másfelLl lexikográ署ai szempontból már
teljesen a ma is érvényes és gyakorolt szerkesztési elvek talaján állα KLrösi
Sándor szótára tehát minden értelemben a modern szótárírás elsL jelentLs
olasz–magyar vonatkozású produktumaα
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