
Hírek 
1. Petrovici Emil akadémikus magyarországi látogatása és a Magyar Nyelvatlasz 

1955 őszén Petrovici Emil, a R o m á n Tudományos Akadémia rendes 
tagja a nemzetközi kulturális egyezmény alapján hosszabb időt töltött Magyar
országon. Petrovici akadémikus egyik különleges munkaterülete a nyelvatlasz. 
Ő az Atlasul Linguistic Romín egyik szerzője, mégpedig az, akinek munkáját 
magyar szakirodalmunk is elismeréssel méltatta (MNy. X L , 91 ; vö. még 
MÁBTON GYULA : MNnyv. IV, 233 kk.), s aki a magyar nyelvatlasz-gyűjtés 
egyik úttörőjének is számít, minthogy tudvalevőképpen a román nyelvatlasz 
magyar adatokat is tartalmaz, s azok az adatok, melyeket Petrovici gyűjtött 
három kutatóponton (Kovásznán, Magyarbikaion és Gyímesfelsőlokon), meg
bízható, becses adalékok. De ugyancsak Petrovici akadémikus vezeti a jelenleg 
készülő új román nyelvatlasz munkálatait, amely nemcsak a román nyelv
járásokra, de minden romániai népi nyelvre, így tehát a magyarra is kiterjed. 
Érthető tehát, hogy itt- tartózkodása alatt Petrovici akadémikus különösen 
érdeklődött a Magyar Nyelvatlasz folyamatban levő munkálatai iránt. Ismé
telten megtekintette Nyelvatlaszunk archívumát, mely az eddigi gyűjtések 
anyagát tárolja, a munkatérképeket, melyeken ez az anyag máris ideiglenes for
mában térképekre van vetve, valamint — vérbeli fonetikus lévén — a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének fonetikai laboratóriumát, 
ahol a nyelvatlasz-gyűjtéssel kapcsolatos nyelvjárási magnetofon-felvételek, 
lemezek anyagának kísérleti fonetikai feldolgozása folyik. E munkában maga 
is részt vett, s közben a laboratórium az ő saját román kiejtésének elemzésével 
is foglalkozott, főleg a difbongikus jellegű alakulásokkal, ami bár más termé
szetű problémákat vet föl, bizonyos fokig vág a Nyelvtudományi Intézet 
fonetikai osztályának munkájához, minthogy ennek egyik fő feladata a magyar 
nyelvjárások kettőshangzóinak vizsgálata (vö. HEGEDŰS LAJOS : Eszköz
fonetika a Nyelvatlasz szolgálatában ; A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere 
234 kk.). Nyelvatlaszunk kérdőíveit, elveit Petrovici már ismerte, hiszen 
1952-ben a magyar nyelvatlasz-munkaközösség két tagja : Benkő Loránd és 
Lőrincze Lajos tapasztalatcsere céljából több hetet töltöttek volt Romániá
ban (LŐBINCZE LAJOS : M N y . L, 220), s a Magyar Nyelvatlasz munkálatairól 
részletesen tájékoztatták őt, sőt vele közösen ki is szálltak a moldvai csángók
hoz kísérleti nyelvjárási gyűjtés céljából. Annál inkább óhajtott Petrovici 
akadémikus a munkának eddigi eredményeivel, az anyag középponti kezelésé
vel, a munkaközösség működésével, a fonetikai munkálatokkal közvetlenül 
is megismerkedni. E kitűnő szakember érdeklődését látva, a Nyelvatlasz 
munkaközössége meghívta őt egy kiszállásra, hogy gyűjtőinknek a terepen 
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végzett munkáját is ismerje meg. Petrovici nagy örömmel fogadta e meghívást. 
Október 22-én a Nyelvatlasznak csaknem teljes gyűjtő gárdája (Benkő 
Loránd, Kázmér Miklós, Keresztes Kálmán, Lőrincze Lajos, Imre Samu, 
Végh József; sajnálattal nélkülöztük Kálmán Bélát, kit hivatalos elfoglaltsága 
megakadályozott a kiszállásban való részvételben) kiszállt, hogy Zala megye 
hat kutatópontján (Oltárcon, Kányaváron, Bödeházán, Kerkabarabáson, 
Zalatárnokon és Becsvölgyén) végezzen gyűjtést és velük ment Hegedűs 
Lajos is, hogy magnetofon fölvételeket csináljon. Petrovici Emil velem, ki 
mint a Nyelvatlasz-munkálatok vezetője vettem részt a kiszálláson, Nagy
kanizsán szállt meg három napra, s ez idő alatt mindketten gépkocsival jártuk 
végig a kutatópontokat, ahol a gyűjtők dolgoztak. Petrovici akadémikus, aki 
tökéletesen tud magyarul, maga is részt vett a gyűjtésben (Kányaváron, Böde
házán, Kerkabarabáson, Becsvölgyében), jegyezte az adatközlők feleleteit, 
s utána a gyűjtővel hármasban röviden megbeszéltük a tapasztaltakat. 
Örömmel állapítottam meg, hogy a kitűnő fonetikus és gyakorlott nyelvjárási 
gyűjtő rendszerint velünk egyformán értékelte a hallottakat, mind fonetikai, 
mind egyéb természetű megállapításai a mieinkkel találkoztak. Bödeházán 
részt vettünk magnetofon-fölvételben is. 

A kirándulás eredményével Petrovici akadémikus nagyon meg volt elé
gedve, nagyon tanulságosnak tartotta a látottakat-hallottakat. Gyűjtőink 
összehangoltsága kellő mértékben kiállta a próbát a szakavatott kritikus előtt 
is, nemcsak a fonetikus hallás és följegyzés terén, de egyéb kérdésekben is, 
a nyelvi változatok szociális értékelésében, korok és nemek szerint való 
megoszlásuk megítélésében az egymástól függetlenül dolgozó munkatársak 
azonos megállapításokat tettek, s Petrovici Emil is ugyané következtetésekre 
jutott, valahányszor elég anyag állott rövid részvételéből rendelkezésre ahhoz, 
hogy e kérdésekben véleményt nyilvánítson. Maga a gyűjtési módszer termé
szetesen szintén megfelelő egyöntetűséget mutatott. A gyűjtés folyamán 
tapasztalt eljárásmódokat, fogásokat igen tanulságosaknak találta, s közülük 
egyiket-másikat (pl. azt, hogy a gyűjtés végén az iskolából kölcsönkért 2—3 
gyerekkel újra végigmegyünk a kérdőíven) a romániai nyelvatlasz-gyűjtésben 
is meghonosítandónak mondotta. 

Petrovici akadémikus látogatásának azonban még egy igen fontos követ
kezménye ígérkezik. Ö maga vetette föl (mielőtt mi, akik szintén ezen a nézeten 
vagyunk, sort keríthettünk volna rá), hogy kívánatosnak tartja a határokon 
túli magyar nyelvterületeknek (a Székelyföldnek, Kalotaszegnek, Moldvának, 
valamint kisebb-nagyobb nyelvjárásszigeteknek) a Magyar Nyelvatlaszba való 
bevonását. Véleménye szerint (mely szintén tökéletesen megegyezik a mienk
kel), ezt a gyűjtést valóban az eddigi nagy anyaggal egyöntetűen csak a mi jól 
összehangolt gyűjtőink végezhetik hasznosan. Bármily kitűnő magyar nyel
vész-gyűjtőkkel rendelkezik is Erdély, a dolog természetéből folyik, mint 
minden szakember jól tudja, hogy több gyűjtő munkájának egyöntetűségét 
csak hosszú időn át tartott egybehangolás, a gyűjtési módszemek, a hallásnak, 
a fonetikai feljegyzésnek egységét csak huzamos és állandóan folytatott 
gyakorlás, összevetés hozhatja meg. Arra nincs idő és alkalom, hogy a Magyar 
Nyelvatlasz eddigi munkatársai és a velük régóta nem érintkező erdélyi szak
társaink között ezt az egybeszoktatást megvalósítsuk, márpedig enélkül a világ 
legkitűnőbb gyűjtői sem adhatnak homogén, egymással aggályok nélkül 
összevethető anyagot. Ezért Petrovici is szükségesnek s egyszersmind minden 
különösebb nehézség nélkül megvalósíthatónak ítélte azt, hogy néhány gyűj-
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tőnk Romániába menjen és ott e nyelvatlasz-gyűjtést elvégezze, úgy mint 
ahogyan ez Csehszlovákiában történt. ígéretet tett arra is, hogy ezt az ügyet 
nemcsak pártolja, de a szükséges lépéseket a maga részéről megteszi. Maga a 
munkaközösség pedig a Magyar Tudományos Akadémiához fordult a terv elő
segítését, a gyűjtők kiutazásának lehetővé tételét kérve. H a ez a terv meg
valósul, amint reméljük, ennek valóban nem lesz akadálya/ az eredmény 
jelentősége a Nyelvatlasz szempontjából fölmérhetetlen. Mintegy 60 új kutató
pont bevonásával Nyelvatlaszunk értéke, használhatósága igen nagy mérték
ben megnövekszik, nyelvjárásaink jelenlegi állapotáról sokkal teljesebb képet 
kapunk, s belőle sokkal gazdagabb és megbízhatóbb következtetéseket von
hatunk majd le nyelvünk múltjára és jelenére egyaránt. 

N e m lekicsinylendő lépés lesz ez a művelődési kapcsolatok, a tudományos 
együttműködés kiépítése szempontjából, s e tény mind a magyar, mind a román 
nyelvtudománynak hasznára lesz. Petrovici akadémikus magyarországi tartóz
kodása tehát, nem tekintve egyéb gazdag gyümölcseit : baráti személyes kap
csolatok kiépítését, Petrovici néhány igen értékes előadását, számos szak
kérdésnek kötetlen formában való ösztönző megvitatását, a nyelvatlasz ügyé
nek messzevágó fontosságú előrelendítésével is rendkívül eredményes volt 
és még további nagy eredményekkel biztat. 

BÁECZI GÉZA 

2. Nyelvjárási gyűjtök képzése a debreceni egyetemen 

Az a csöppet sem vigasztaló kép, amelyet BÁBCZi GÉZA A magyar 
nyelvjáráskutatás időszerű feladatai című akadémiai előadásában (nyomtatás
ban megjelent : I. O K . VI, 59—87) a nyelvjárási gyűjtőmunka helyzetéről fest, 
sajnos, találóan jellemzi a mi körülményeinket is. Bizony igaz, hogy „sürgős 
és fontos" lenne a „nagyszámú új kutató nevelése"; de az is, hogy ,,egyetemi 
oktatásunk a maga zárt, hivatalos programjával ilyen különleges munka
területen való kiképzésre nem váüalkozhatik" (i. m. 66). Mégsem szabad abba
hagynunk erőfeszítéseinket, hogy ezt a munkát az egyetemi oktatással pár
huzamosan még mai tökéletlen formájában is folytassuk. Nyelvjárási kutatók 
nevelésére az egyetemen rossz, az egyetemen kívül viszont semmilyen lehető
séget nem találunk. 

Intézetünkben CsŰBY BÁLINT óta táplált hagyomány a nyelvjárási 
gyűjtők nevelése. Sajnos, e munka feltételei BÁECZI említett előadása óta sem 
javultak. Ennek egyik oka az anyagi lehetőségek további romlása, másik 
pedig az, hogy az egyébként indokolt visszatérés a kétszakosságra még keve
sebb időt enged hallgatóinknak az efféle különmunkára. 

Jelenleg két csoportban folytatunk „Bevezetés a nyelvjáráskutatásba" 
ajánlott kollégium címen nyelvjárási gyakorlatokat. Az ún. „haladó" csoport 
1953 őszén kezdte a munkát az akadémiai Nyelvtudományi Intézetben kidol-

i Mire e kis közlemény korrektúrára érett, reményünk valóra is vált: május 
3-án Benkő Loránd és Lőrincze Lajos elindultak egy kb. egy hónapos erdélyi nyelv
atlasz-gyűjtő útra. Természetesen egy ilyen alkalom éppen csak a munka megkezdé
séhez elegendő, azért ezt az utazást többször is meg fogják ismételni, s egy-egy el
következendő alkalommal már remélhetőleg hosszabb időt is fognak egyfolytában a 
gyűjtésre fordíthatni. 
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gozott, három évre szóló tematika alapján, 10—12 fővel. A fonetikai, fonológiai, 
elméleti nyelvjárási és hangjelölési kérdések vizsgálata mellett kezdettől fogva 
törekedtünk gyakorlati lejegyzési, meghallási és gyűjtési módszertani jártasság 
elsajátítására is. Mivel kiszállásokat anyagiak híján nem rendezhettünk, 
,,terepmunkánk" főleg abban állt, hogy meghívtunk a gyakorlatokra egy-egy 
olyan hallgatót, aki jól megőrizte nyelvjárási sajátságait, és attól kérdeztünk 
ki nyelvatlasz kérdéseket. A részvevők feljegyzéseit azután összehasonlí
tottuk, megvitattuk, ellenőriztük. 

Valóságos kiszállásra az első tanévben egyszer, 1954 tavaszán került sor. 
Megfelelő előkészítés után háromnapos tanulmányi utat tettünk Mezőkövesdre, 
közben egy nap Tardra is kigyalogoltunk. Célunk volt a tematika által előírt 
nyári feladat előkészítése (400 kérdés a nyelvatlasz kérdőfüzeteiből). Az élve
zetes, és — főleg a gyakorlati gyűjtő magatartás szempontjából — igen tanul
ságos út minden részvevőre élénk felvillanyozó hatással volt. A kiszállás költ
ségeit az Intézet tanulmányi kirándulási alapjából fedeztük. Kár, hogy az 
összegből több kiszállásra már nem futotta. 

1954 nyarán tíz hallgató végezte el az előírt gyűjtési feladatot, közülük 
többen igen megbízható munkát végezve. Az akadémiai Nyelvtudományi 
Intézet jóvoltából a tíz gyűjtőt minimális — inkább elismerő, mint értékelő 
jellegű — pénzjutalomban tudtuk részesíteni, összesen 1250 forint értékben. 

1954 őszén az akadémiai Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályától 
kaptunk 6 db nyelvjárási szövegű hanglemezt. így munkánk új színnel gazda
godott : most már a nyelvatlasz munkatársaihoz hasonlóan mi is gyakoroltuk 
a köznyelvi helyesírással előre legépelt szöveg fonetikus ,,áthangolását" a 
lemezrészlet ismételt meghallgatása alapján. 

A hanglemezek feletti örömünket — sajnos — nagyon megcsökkentette 
az a rendelkezés, amely az egyetemi intézeteknek eddig folyósított tanulmányi 
kirándulási segélyeket teljesen megszüntette. Ezzel a gyakorlati kiszállásoknak 
szinte utolsó lehetőségét veszítettük el. így az 1955 tavaszára tervezett kiszál
lásokról le kellett mondanunk. Csak hosszas, különböző irányú próbálkozások 
után sikerült egyetlen alkalommal mégis kijutnunk a „terepre", úgy, hogy más 
jellegű munkát is vállalva személyszállítási engedélyt szereztünk, és az egye
tem teherautóján utaztunk ki a Hegyközbe. 

Sátoraljaújhelyről mint szálláshelyről kisvasúttal és gyalog két kiszállást 
tartottunk, egyet Füzérradványba, egyet Pusztafaluba. A hely megválasztásá
val az volt a célunk, hogy az abaúji ö-ző nyelvjárásszigetet megismerjük. Itt is 
nyelvatlasz-kérdéseket kérdeztünk ki: a II. kérdőfüzetből kiválogattuk az 
igeragozásra vonatkozó kb. 200 címszót. Ezzel a gyűjtött anyag esetleges 
hasznosítása volt a célunk, valamint az, hogy példát adjunk a határozott célú 
nyelvjárási gyűjtés, séma készítésére is. A munka most még érdekesebbnek 
tűnt, a mostoha körülmények, megoldatlan ellátási stb. kérdések ellenére is. 

Az 1955 nyarára a tematika által előírt feladatot már nem tudtuk telje
síteni. Eszerint ui. séma és paradigmatár alapján a hangtan köréből 2000 szót 
kellett volna gyűjteni. Ez a feladat túlméretezett. Köztudomású, hogy hall
gatóink egy része nyáron pénzkereset után kénytelen nézni, más részének 
idejét a katonáskodás rövidíti meg. Nagyobb arányú gyűjtést inkább csak 
azok végeznek, akik nyelvjárási szakdolgozatra készülnek. így a tematikától 
eltérően nyári feladatképpen a nyelvatlasz egész I. kérdőfüzetét gyűjtötték fel 
a tanfolyam azon tagjai, akik még nem végeztek, és vállalni tudták a feladatot, 
összesen öten. Ezek után a harmadik évi munka sem haladhat a tematika. 
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szerint. Helyette KÁLMÁN BÉLA útmutatásai szerint inkább DEME LÁSZLÓ 
„Á magyar nyelvjárások néhány kérdése" c. munkája alapján a korszerű nyelv
járáskutatás elvi-gyakorlati kérdéseit vizsgáljuk. 

A csökkent létszámú haladó csoport mellett, melynek már csak III—IV. 
éves tagjai vannak, szükségessé vált az alsóbb évfolyamok hallgatói számára 
egy újabb 6—8 tagú ,,kezdő" tanfolyam indítása. Súlyos, egyelőre megoldatlan 
problémánk azonban, hogy anyagiak híján helyszíni gyakorlatokat nem szer
vezhetünk, és enélkül csak félmunkát végezhetünk. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

3. A Magyar Nyelvatlasz 

Legutóbbi híradásunk óta (MNyelvj. II, 182) megjelent ,,A Magyar 
Nyelvatlasz Munkamódszere" c. tanulmánygyűjtemény BÁECZi GÉZA szerkesz
tésében (Akadémiai Kiadó, 1955, 322 1. + X X V I I tábla). A kötetben Bárczi 
Géza előszava után ugyanő számol be a magyar nyelvatlasz-kutatás történeté
ről (5—44), Deme László a kérdőfüzetek anyagának összeállításáról (45—80) és 
a közös lemezlehallgatásokról (211—20), Kázmér Miklós a M N y A . hálózatáról 
és a kutatópontok kiválasztásáról (81 — 92), a hangjelölésről Kálmán Béla 
(93—112), a M N y A . anyaggyűjtésének módszeréről Lőrincze Lajos (113—86, 
ez a tanulmány külön is megjelent a M N y T K . sorozat 90. számaként), a gyűj
tött anyag nyilvántartásáról és az adatok térképre írásáról Imre Samu 
(187—210). A kötetet Hegedűs Lajos tanulmánya zárja le : Eszközfonetika a 
Nyelvatlasz szolgálatában (221—319). Bő ismertetése francia nyelven is meg
jelenik Bárczi Géza tollából (ALH. VI. kötet). 

A további gyűjtés a gyűjtők sokirányú elfoglaltsága ellenére is tovább 
haladt az elmúlt években. 1953-ban még arról számolhattunk be, hogy túl
jutottunk az anyaggyűjtés felén, most pedig már azt jelenthetjük, hogy a 
befejezéshez közeledünk. 1955 dec. l-ig az előirányzott 350 nyelvtani kutató
pontból 322-t, tehát 92%-ot, a 180 szóföldrajziból pedig 162-t, azaz 90%-ot 
elvégeztünk. 1954-ben Imre Samu és Kálmán Béla két ízben jártak Csehszlová
kiában és az ott előirányzott 17 kutatóponton elvégezték az anyaggyűjtést. 
Újabban reményünk van rá, hogy Románia magyarlakta területein is hasonló 
sűrűségben, tehát mintegy 60 kutatóponton folytathatjuk munkánkat. 

A nyelvatlasz kutatópontjainak ilyen örvendetes gyarapodása termé
szetesen a munkálatok időpontját is valamennyire kitolja. Hazai gyűjtésünket 
esetleg 1956 végére vagy 1957 közepére be tudjuk ugyan fejezni, de a romániai 
kutatópontok felgyűjtése és az ellenőrzés munkája még 1958-ra sem fejeződik 
be. Ez azonban nem akadályozhatja a magyar nyelvtudomány eme legnagyobb 
vállalkozásának szerkesztési munkáit. A szerkesztési alapelvek kidolgozása a 
közeljövőben megindul, és maga az érdembeli szerkesztés is megkezdődik 
1957 folyamán. 

Végh József őrségi és hetési regionális atlasza elkészült (mutatványt 
közölt belőle a MNy. LI, 363 kk.) és remélhetőleg 1956 folyamán kiadásra kerül. 

KÁLMÁN BÉLA 
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4. Az Új Magyar Tájszótár 

Legutóbbi tájékoztatásunk (MNyj. II, 181) óta jelentős mértékben előre
haladt az Új Magyar Tájszótár anyaggyűjtése, bár 1955-ben anyagi eszközök 
híján az előző évek eredményeihez képest kevesebb adatot tudtunk gyűjteni. 

Egyéb kisebb művek cédulázása mellett folyik a debreceni Déri Múzeum 
és a budapesti Néprajzi Múzeum kéziratos adattárának, továbbá a Néprajzi 
Értesítőnek a feldolgozása. 

Jelenleg több mint 250 000 adatot számlál gyűjteményünk. Ennek nagy 
része már betűrend szerint is rendezve van. Tervünk az, hogy az ezután 
készülő adatokat is besoroljuk a rendezettek közé, hogy a szótár megjelenése 
előtt ia hozzáférhető, használható legyen. A szótár megjelentetése ugyanis 
még hosszú időt vesz igénybe. 

A rendezett cédulaanyag a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudo
mányi Intézetében található. (Részletesebb beszámolónkat lásd N y H L 
TI, 240). 

K.K. 
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