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A Nyelvtudományi Értekezések 40. számát „Bárczi Géza születésének 
70. évfordulója alkalmából írták tisztelői, barátai, tanítványai". M á r a kötet 
címe is az ünnepelt munkásságára utal. Legutóbbi könyve ugyanis „̂ 4 magyar 
MjWv #gf/YZ/za" (Bp., 1963. Gondolat Kiadó) címmel jelent meg. A z emlék
könyv tanulmányai — csekély kivétellel — valóban a magyar nyelv életének 
valamelyik korszakából merítik témájukat, s legtöbbször olyan kérdéseket tár
gyalnak, amelyekkel BÁRCZI GÉZA maga is foglalkozott, tovább fejlesztik az ő 
nézeteit, kiegészítik azt, vagy vitatkoznak vele. A kötetet a szerkesztő „Bárczi 
Géza hetven éves" című értekezése vezeti be, amelyben BENKŐ LORÁND áttekinti 
a kitűnő tudós életpályáját, méltatja tudományos és tanári, valamint nevelői 
munkásságát. Ezután hatvanegy szerzőtől hatvan tanulmány következik 
átlagban 5—6 lapnyi terjedelemben, s végül a kötetet BÁRCZI GÉZA tudományos 
munkáinak jegyzéke zárja be, amelyet E. AjBAFFY ERZSÉBET állított össze. 

Bár a legtöbb értekezés a magyar nyelv életrajza köréből meríti anyagát, 
mégis annyira szétágazóak, hogy a szerkesztő nem vállalkozott arra, hogy 
valamilyen szempont szerint csoportosítsa őket, hanem a könnyebb megoldást 
választva, a szerzők neve szerint ábécérendben közli az egyes dolgozatokat. 
A z emlékkönyv tanulmányait témájuk szerint csoportosítva megállapíthatjuk, 
hogy leggazdagabban a nyelvtörténet, szótörténet van képviselve, de szép szám
mal foglalkoznak a szerzők nyelvjárási kérdésekkel, táj szómagyarázatokkal, 
kisebb arányban finnugor nyelvészeti, általános nyelvészeti, leíró nyelvtani, 
névtani, irodalmi nyelvi, stilisztikai, nyelvművelő és egyéb problémákkal. 
Évkönyvünkben természetesen nem foglalkozhatunk mind a hatvan tanul
mánnyal. Leghelyesebb talán az lesz, ha a nyelvjárási témát tárgyalókat mutat
juk be olvasóinknak a többiek közül pedig az általunk fontosabbnak tartottakra 
hívjuk fel a figyelmet. Természetesen a válogatás teljesen egyéni, a kötet gaz
dag és értékes anyagából mások bizonyára más értekezéseket emeltek volna ki. 

VÉGH JÓZSEF ,,/4z &a^gf 6 Aefá» (A/?o?zgw.s7-eM6bzer ás a WeJropcWafoj 
&era%e&" című dolgozatában (369—74) megállapítja, hogy az Őrségben és 
Hetesben a köznyelvi <?, <? helyén %, w van hangsúlytalan szótagban, toldalékok 
előtt és toldalékokban. A köznyelvi g helyén ezeken a területeken hangsúlyta
lan helyzetben és toldalékokban — csekély kivételtől eltekintve — / szerepel, 
hangsúlyos helyzetben viszont # kettőshangzó fordul elő. A z wo, wö, valamint 
w, # kettős megfelelést VÉGH BÁRCzival szemben úgy magyarázza, hogy az eredeti 
ON, ö% diftongusból minden helyzetben d,ő fejlődött, az o, o-ből azután hang
súlyos helyzetben wo,#ö lett, hangsúlytalan helyzetben pedig egyidejű rövidülés-

5 Kálmán: Magyar nyelvjárások XI. 65 



sel és zártabbá válással w, #. (A nyelvjárásra jellemző ugyanis egy erősen rövi
dítő tendencia). VÉGH szerint ez a záródás és rövidülés hasonló volt ahhoz a 
fejlődéshez, amelyen „a tővégi rövid magánhangzók az elsorvadás előtt keresz
tülmentek" (371—2). A szerző helyesen próbálja egy kiindulópontból magya
rázni az wo, #ö —w, w kettősséget. Véleményünk szerint is az eredeti záródó dif
tongus o, ő-vé fejlődött. N e m értjük azonban miért hasonlítja Végh József a 
rövidülés és záródás folyamatát a tővégi magánhangzók sorsához. A sorvadás 
— h a egyáltalán volt ilyen — különben is csak a rövid szóvégi magánhangzókat 
érintette. A z o, ő további alakulása kétféleképpen képzelhető el: zártabbá vált, 
w, w-vé, utána pedig megrövidült, vagy az o, ő időtartama csökkent a nyelvjárás 
erősen rövidítő tulajdonsága következtében. A z utóbbi esetben azonban olyan 
hang jött létre, amely szóvégi helyzetben nem állhat a magyar nyelvben: o, ö. 
N e m állhatott tehát az őrségi és hetési nyelvjárásban sem. A 6araz6/o, vo/#d"fzyo-
féle formák nyilván újabb alakulatok, s még m a sem kizárólagosak a jelzett 
vidéken (vö. VÉGH JÓZSEF, Őrségi és hetési nyelvatlasz. 29. és 30. térképlap). 
A rendszerkényszer következtében azután az o, ö helyébe «, w lépett. A zártabb 
hangok később behatoltak a hangsúlytalan szótagba és a toldalékokba is. 
A z analógia és a nyomán esetleg kifejlődött zárt tendencia olyan erős volt, hogy 
a hangsúlyos szótagok o, ő elemeire is hatott, s ezeket wo, wö kettőshangzóra 
bontotta. A z analógia az ilyen tőszavakban, mint jzo/o > jzwö/w és a 
rövid, zárt magánhangzót tartalmazó toldalékos alakokban kezdődhetett, majd 
ezek mintájára olyan szavakra is kiterjedt a kettőshangzó, amelyek végén nem 
volt zárt magánhangzó vagy megfelelő toldalék. — A z őrségi és hetési z-zés 
fejlődését VÉGH is analogikusnak tartja. Véleménye szerint először a diftongu-
sos eredetű z-zés alakult ki. Az/rövidségét ugyancsak a nyelvjárás rövidítő saját
sága magyarázza. A kettőshangzóból eredő z-zés toldalékokban jelentke
zett, innen hatolt a szótövek hangsúlytalan szótagjába, s egy időben jelentkezik 
a hangsúlyos szótagban levő zé' diftongussal (373—4). Szerintünk ez a kettős
hangzó is az analógia következtében jött létre. 

IMRE SAMU „v4 w > 6 meg/e/g/ej a/g/főőn MjWy/drá'jMe/Mef /övevázyazavaz-
6űM" (148—9) című cikkében rámutat, hogy az osztrák-bajor w >magyar 6 
megfelelés a felsőőri nyelvjárásban „szinte napjainkig élő jelenség maradt". 
Ezt a nyelvjárás olyan jövevényszavai bizonyítják, amelyek kétségtelenül X X . 
századi átvételek: áé'/Wr, ' ébresztőóra, vekker'; / W W hosszúkás alakú, pék 
sütötte kenyér'; /%&#' virsli'. Ez egyben azt is igazolja, hogy a korábbi átvé
teleknél is ̂ ogMűT-r^M^AröM^J hanghelyettesítés történhetett, s a kérdéses szavak 
nem német nyelvjárási 6-vel kerültek át a magyarba. A fentieken kívül ez a 
megfelelés megtalálható még a következő szabakban: 6a&fw/ 'éjszakázik'; 
Mfzg/Y 'könnyű, kis lovas kocsi'; 6á#r 'vihar, zivatar'; 6zmmé/7z 'pattanás'; 
6wzcs#/ 'szerencsekívánatot mond'; 6wog ,mérleg'; /gaW%z/jz 'síkpor'; Áror/zo-
6^A: 'borókafenyő'; jwáz6^jf 'disznósajt'; W?z%fz, 6z7:jz 'cipőmáz' és néhány 
tulajdonnévben: # # z 'Weiss' A j W 'Oswald'; #4rwo 'l^ozyaw'; ̂ zá7/&roa/ 
'Willerdorf'. A jelenség nem kivétel nélküli. ^ ^ 

M o Ó R ELEMÉR „v4 cWzYq/dj e/zzevfzáygz' o zzep^g/v^eM 6 az e/Mevezéjek 
m w W & z % - es M̂ p/örígMgZz' /ű/zwW^űz" című érdekes tanulmányában (260—4) 
elsősorban a /?azbz.$7za&, /?a/ojfo/(fj, /?a/ozj7za 'csalitojás', valamint a ./g/re, 
/tâ roc ̂ /(gfrec; r&e ̂ rwca; kacsa, /takaf, gdcjgr jövevényszavaink eredete, s a 
magyar nyelvterületen való elterjedése alapján megállapítja, hogy a baromfi
tenyésztést a magyarság a szlovénektől és a szlovákoktól tanulta meg. A széke
lyeknél és a moldvai csángóknál élő jWoz.?/za& szó szlovén eredetű. A szerző 

66 



szerint ez a szó is azt bizonyítja, hogy a székelyek őseit a XI. század végén a 
Dunántúlról telepítették át Dél-Erdélybe, majd onnan mai hazájukba. 

KÁLMÁN BÉLA „7#jzdmagyardzafo&" címmel (158—65) az q/a 'szekérrúd' 
6ag&,? 'bögöly'; 60&MZ 'kendergombolyító'; 6ocfA;or/ Aw^zAra 'lúd, tojólúd'; 
A:aiW»c^aAaM^ÁrdA^»^A;oAdMgc^A:űAű»yec 'bányamécs, olaj lámpa'; &rc#pö/ 
'fánk'; ̂ wmö/ 'köménymag' és a/%z&?zgMfoj tájszavak etimológiájával foglalko
zik. Ezenkívül adalékot nyújt a fZfWr szó eredeztetéséhez, és a cywpa, valamint 
a Ag^ggő 'bál, mulatság' szavak jelentéseinek alakulását magyarázza. 

N. K A K U K ZsuzsA a régi nyelvi ̂ ze^z^Ma 'málhás nyereg, csomag' szavun
kat a perzsa eredetű török je/cseme 'istállófelszerelés, teherszállító ló, csomag' 
szóval veti egybe, amely a török hódoltság idején szláv közvetítéssel került át 
nyelvünkbe. A szó népnyelvi jze&jzW.y 'becsípett' jelentésű változatát 
újabb, szerb átvételnek gondolja. A székely nyelvjárásban előforduló jza&jzffzo 
'holmi, limlom' pedig a szerző szerint valószínűleg román közvetítéssel került 
át (154^-7). 

LŐRiNCZE LAJOS a hóvirágnak Szentgálon még főképpen az idősebbek által 
ismert nevével, a /zyaAraazegeff szóval és ennek kapcsán a azeg ige különféle 
jelentésváltozataival foglalkozik (240—3) BEKÉ Ö D Ö N pedig összegyűjti azokat a 
régi és népnyelvi növény ne veket, amelyekben a W r w & & előfordul (39—42). 

DEME LÁSZLÓ „GoM&;/#fo& »}Wvűf/a.?z-g//eM&zá? &öz6e»" című tanulmá
nyában — mint a magyar nyelvtudomány egyik nagyobb vállalkozásának 
munkatársa — az atlasz különböző munkálatai során szerzett tapasztalatairól 
ír (66—72). Dolgozatából érdekes felvilágosítást kapunk az atlasz adatainak 
értékelésére vonatkozólag, s igen hasznosak a kívülálló számára a nyelvatlasz
gyűjtés módszerének tanulságai is. DEME gazdag tapasztalatai alapján rámutat, 
hogy a magyar falvakban — különböző hatások következtében — egyre inkább 
terjed a köznyelv. A falu lakói „kétnyelvűvé" váltak, beszélik a nyelvjárást, 
de a köznyelvet is a környezetnek megfelelően. A szerző szerint „ M a a köz 
nyelvies beszéd idegenek előtt egyre többekben már reflex" (71). Ez minden
képpen helyes megfigyelés, de szerintünk kissé pesszimista módon értékeli 
DEME LÁSZLÓ a helyzetet amikor azt írja, hogy tizenöt-húsz év múlva „a hagyo
mányos nyelvjárási anyagot általánosan a köznyelvi szorítja ki" (69). 

KiRÁLY PÉTER „/4 Afagjworjzdgf S z A W & A{ye/v/&ájoA; j4f/aszd»a& /e/e»fő-
j^ge" című dolgozatában a készülő atlasz alapján a párhuzamos nyelvfej
lődés problémájával és a magyar nyelvnek a magyarországi szlovák nyelv
járásokra gyakorolt hatásával foglalkozik (187—92). 

B. LŐRINCZY ÉVA az Üj Magyar Táj szótár szerkesztése közben felmerült 
szerkesztési problémák egy részéről tájékoztatja az olvasót „/4 fa/fẑ Á: &özör, 
///efo/eg &&/ÖM jzdcz&&6e Joro&WMO& néhány kérdése" címmel (244—8). A szer
kesztőknek az egyes szavak szócikkbe sorolásánál követett elveit és módszereit 
a M m W , a cjgreAogar és a ̂ af/c? szócsaládokon mutatja be igen szemléletesen. 

KÁZMÉR MiKLÓs „,4 /̂h yb/va' »gv/o/&o/za á? megffrW&g" című dolgo
zatának a ̂ /a utótagú földrajzi nevek földrajzi elterjedése és gyakorisága a témá-
mája (174—80). Ez a tanulmány részlet egy előkészületben levő nagyobb dolgo
zatból, amely a helységnevek nyelvföldrajzi, megterhelés! és kronológiai prob
lémáit tárgyalja. A szerző megállapítja, hogy a -JWva >-# változás nagyrészt a 
XVI. század közepétől a XVIII. század végéig ment végbe (175). A :/b utótagú 
földrajzi nevek a Dunántúlon élnek. A XIX. század elején a sűrűség szempont
jából három terület különíthető el: aj Felső-Csallóköz, 6j Sopron, Vas, Zala 
és Veszprém nyugati széle, ej Somogy délkeleti és Baranya nyugati része (177). 
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KÁZMÉR LiPSZKY adatainak vizsgálata alapján megállapítja, hogy a /̂o/w, 
-/a/va, -/a, -^aW utótagú névváltozatok közül a ^z 16,27%-ot tesz ki. Végül 
arról olvashatunk KÁZMÉR tanulmányában, hogyan fordulnak elő számszerűen 
és százalékosan LiPSZKY adatai között a -/a/w (és változatai), a -Aaza,-/aA; — 
-/aA:a; -fe/eA: ̂ -WAre; -jz6f/Mj —jzd/Vdsa; -var — m m (és változataik), valamint a 
-vdrof utótagú helynevek (180). 

Sípos ISTVÁN ,,^/aMr- á? (/ő/ő»evgmA; förfgMgfWW/" címmel a Közép-Zemp
lén megyei Mihályi község XVIII. és XIX. századi, valamint mai földrajzi 
neveit veti egybe, s von le belőlük következtetéseket. Megállapítja, hogy a 
többtagú elnevezések egytagúakká egyszerűsödtek, pl: fü/wca&a ref ̂ #z/wcs&a. 
Ez a sajátság a később keletkezett neveknél is fennáll. A több dűlő összevoná
sával kialakított határrészek nevei is egytagúakká váltak, ha a jelzett tag a 
határ természetes egységeit kifejező köznév (föld, rét stb.) volt, pl. #%%/&&&& — 
A%%. Sípos szerint a ,,szlovák úzus támogatta a magyar egytagú jelzők névként 
való használatát" (327—9). 

KELEMEN JÓZSEF „7&erffásW 6 f&erffá?W W o & W / á s W magyarjzo ff 
MgvgMrro/" című tanulmányában (181—6) összegyűjtötte az eddig közzétett 
ikerített becéző neveinket. A z adatok alapján arra a következtetésre jut, hogy az 
ikerített nevekben vagy a teljes név, vagy a csonkított név továbbképzett alakja 
található meg (Eyzfer-jP&szfer; .AMra-fkMaz), majd részletesen foglalkozik az 
ikerített becéző nevek hangtani sajátságaival is. 

Érdekes és sokak által már lezártnak gondolt problémát elevenít fel PAPP 
ISTVÁN„IWfű&-e jonw&f fMagd»/zwzgz(f& »ygW/z&6eM?" című értekezésében. 
Megvizsgálja, hogy vannak-e a sorvadó hangok egykori meglétére konkrét 
bizonyítékok. Arra a megállapításra jut, hogy sem a nyelvjárások, sem a nyelv
emlékek nem nyújtanak idevágó adatokat. A franciás helyesírású oklevelek 
kérdéses jelölésmódja (pl. CqpzWe, g w e W e stb.) mögött sem sorvadó z, vagy 
más sorvadó hangot kell keresnünk, hanem pl. egy A g W z ^ A e W e — ^ e W 
ejtésbeli ingadozást kell látnunk (291—3). A görög betűs szórványok adatai 
pedig kétségkívül azt mutatják, hogy a véghangzók teljes értékű vokálisok 
voltak abban a korban, amelyben eltűnésük már folyamatban volt (294—5). 
PAPP iSTVÁNnak ez a dolgozata folytatása és kiegészítése a Magyar Nyelv LIX. 
kötetében „JfövzW v%gAaMgzo//z& jóra? á? a Mye/W .szerep" (393—408) címmel 
megjelent cikkének. A két tanulmány a felvetett kérdést új megvilágításba 
helyezi, s a probléma tisztázása érdekében új irányba tereli a kutatók figyelmét. 

Ugyancsak szilárdnak tartott nyelvészeti tételt vesz revízió alá BALÁZS 
JÁNOS. „Bg/vzfzoMyrag/amÁ: eredefeAez" című tanulmányában (28—33). Kétség-
ségbe vonja, hogy a -6e, -6e», -M/ ragok a 6e/ 'intestina, interanea, pars interior' 
szóból származnak. Véleményét egyrészt azzal indokolja, hogy 6e/ szavunk 
teljesen ismeretlen eredetű, másrészt a belőle való származtatásnak hangtani 
nehézségei vannak. BALÁZS a -6e határozószó -zz locativusragos alakjának 
tartja a -6#z végződést, a - W , valamint a régi nyelvi-W szerinte ugyancsak a 
6e határozószónak az -7 ablativusragos formája. Ezen az alapon meg tudja 
magyarázni a belviszonyokragok többi régi nyelvi változatait is. Feltevését érde
kes analógiákkal támogatja. Véleménye szerint ebből a tőből származik a W 
'intestina, stb/ szó is. A 6e határozószó pedig eredetileg nyomatékosító parti-
kula lehetett, amelynek esetleg osztják megfelelői is kimutathatók. BALÁzs 
érdekes fejtegetéseinek a további kutatás bizonyára nagy hasznát veszi. 

A. KöVESi MAGDA,, fgy vzfafoff ere&fw magyar M^v^z^gpző" című dolgo
zatában a -g denominális névszóképzővel foglalkozik (218—25). Ez a képző 
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csak néhány szóban jelentkezik (Wog, yog, Arergg). A szerző gazdag anyagon 
mutatja be, hogy a képzőt tévesen tartották egyesek a -&(<fgr.*-&&) formáns 
változatának. A magyar denominális -g képző azonos a 6o/<&)g, ráyzeg stb. 
deverbális -g elemével és a % mozog, A^yereg stb. igék -g járulékával. A ma
gyar képző történeti adatai, valamint a finnugor megfelelők és funkcióik finn-
ugor*-7?& előzményre utalnak. KöVESi MAGDA megállapítása szerint a finnugor 
*-??& képző „a finn-permi csoport nyelvében őrizte meg denominális névszóképző 
szerepét", s a permi nyelvek közvetítésével került a magyarba, nyelvünk külön 
életének kezdetén. 

SEBESTYÉN ÁRPAD a moWo», mo&a, móW; .számra, ̂ zam; /rozoga névutók 
kialakulásának problémáit tárgyalja (314—9). Véleménye szerint ezek minő
sítő jelzős szerkezetből, az fz6e» névutó pedig számjelzős előzményből fejlődött 
viszonyszóvá. SEBESTYÉN elhárítja azt a téves hiedelmet, hogy a névutó csak 
főnévhez járulhat, s helyesen mutat rá arra, hogy a m a alakuló névutók szinte 
mindegyike „párhuzamosan fejlődik viszonyszóvá személyragos és személyrag-
talan formában, tehát birtokos és melléknévi minősítő jelzős szerkezetben" 
(pl. fgr̂ /z ̂ fere» stb.) 

M é g hosszasan folytathatnánk az ismertetést, hisz az emlékkönyv minden 
egyes tanulmánya megérdemelné, hogy külön foglalkozzunk vele, sajnos 
azonban erre nincs módunk. Megemlítjük még, hogy néhány apróbb sajtóhiba 
maradt a könyvben. Ezek közül kettőre hívjuk fel a figyelmet: aj a külső borí
tólapon a megjelenés évének 1964 van feltüntetve, a belsőn viszont 1963 — 
nyilván az utóbbi a téves, 6J a 372. lapon a M N y . LXXVII. kötetére történik 
hivatkozás a LVII. helyett. Ezek azonban apróságok. 

A kötet értékes dolgozatok gyűjteménye, valóban seregszemléje a magyar 
nyelvtudománynak, és méltó megemlékezés BÁRCziGÉZA hetvenedik születés
napjáról. 

JAKAB LÁSZLÓ 

ViLJO NissiLÁ: Suomalaista nimistötutkimusta. Helsinki 1962. 220 1. 
A most ismertetendő könyv egyrészt egyetemi segédkönyv, másrészt 

tudományos kézikönyv. Didaktikus részletek mellett jócskán tartalmaz új, 
eddig publikálatlan anyagot. Foglalkozik a személynévanyaggal és a helynév
anyaggal egyaránt. 

A z első, bevezető fejezet a finn n é v k u t a t á s történetével, a 
n é v g y ű j t é s m ó d s z e r e i v e l és a n é v t a n forrásaival foglalkozik. 
A nevek iránt már az 1600-as években volt némi érdeklődés, de tudományos 
névtanról csak LEiBNiz működése óta beszélhetünk, aki a még most is érvényes 
tételt kimondta, mely szerint a személy- és helynevek eredetileg köznevekből 
származnak. A z első finn névtani tanulmány SJÖGRÉN nevéhez fűződik (1828). 
A z anyaggyűjtés, valamint a módszeres kutatás azonban csak a XIX. század 
végén indult meg. Pénzügyi nehézségek, képzett gyűjtők hiánya többször 
megszakította a gyűjtőmunkát. Ujabb lendületet vett a gyűjtés az 1950-es 
években, mikor jelentős állami segítséggel megalakult a Helynév-archívum. 
Ide besorolták az eddigi gyűjtések több tízezer adatot tartalmazó anyagát is, és 
tervszerűen megindult a helynév és személynévgyűjtés az egész országban, sőt 
a második világháború utáni békekötésben a Szovjetunióhoz csatolt területek 
helynévanyagát is nagyrészt összegyűjtötték az áttelepültektől. A z így archivált 
anyag természetesen nem egyöntetű, ezért még a folgyűjtetlen területek mellett 
a megbízhatatlan anyag újragyűjtése is helyenként szükségesnek mutatkozott. 
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