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Ismertetések, bírálatok 

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények IV-VIII. (7PJ7—9) 

A R o m á n Népköztársaság Akadémiája Kolozsvári Nyelvtudományi Inté
zetének magyar nyelvű folyóiratát (I—III) már egyszer ismertettük évkönyvünk 
hasábjain (MNyj. VII, 150—4). A z azóta megjelent kötetek ismét számos érté
kes közleménnyel járultak hozzá a magyar és az általános nyelvészet gazdagítá
sához. 

Mostani ismertetésünk az előbbihez hasonlóan erősen egyoldalú lesz, mert 
egyrészt csakis a folyóirat nyelvészeti anyagával foglalkozunk, másrészt pedig 
még a nyelvészeti tárgyú cikkek közül is elősorban a nyelvjárási tanulmányokat 
és névtani dolgozatokat vesszük szemügyre. Ismertetésünk így is inkább felso
rolásszerűnek ígérkezik, inkább azt próbáljuk bemutatni, milyen nyelvészeti 
kérdések foglalkoztatják leginkább a R o m á n Népköztársaságban működő ma
gyar nyelvészeket. Örömmel vehetjük tudomásul, hogy az olyan nagynevű és 
széles körben ismert tudósok mellett, mint Szabó T. Attila, Márton Gyula, Gál-
fty Mózes, Kelemen Béla, a „középgárda" is szépen fejlődik. Szabó Zoltán és 
Vámszer Márta egyre nagyobb igényű közleményekkel jelentkeznek. Értékes 
utánpótlást jelentenek, és szép eredményekre jogosítanak a fiatalok is, mint ez 
Murádin László, Vöő István, Kovács Júlia, Zsemlyéi János és mások írásaiból 
kitetszik. Örvendetes jelenség, hogy a folyóirat nemzetközi szemlélete egyre tá
gul : a román, magyar és szovjet nyelvtudomány eredményein belül már egyes 
fontosabb nyugati művek ismertetésére is sor kerülhetett. 

A z általános nyelvészet úgy látszik KELEMEN BÉLA legfőbb szakterülete. 
Egyrészt az újabb nyelvészeti irányokat ismerteti. (A strukturalista nyelvészet 
amerikai változata V; A matematikai nyelvtudomány néhány kérdése VII), más
részt a szocialista fejlődés folytán rohamosan bővülő szókincs nyelvészeti kér
déseivel foglalkozik (Társadalomfejlődés és nyelv VII). A moldvai csángó nyelv
járásokban mutatja be a kétnyelvűség nyelvi hatásait MÁRTON GYULA (Adalé
kok a bilingvizmus kérdéséhez IV). 

A nyelvtörténet és a szófejtés területén elsősorban SzABÓ T. ATTILA cikkeit 
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kell kiemelnünk. A tőle megszokott mélységgel és alapossággal, gazdag nyelv
történeti és összehasonlító háttérrel tárgyalja egy-egy szócsoport vagy szó ere
detét, fejlődését. „ A magyar felező számnevek, és ami mögötte lehet" (IV) cik
kében a más/e/, Wma<#(?/, <%<%#%/ stb. típusú számneveink kialakulását magya
rázza meg elfogadható módon. A finnugor és indoeurópai nyelvek egy részében 
is ismeretes ez a számolási mód. A szerző úgy magyarázza kialakulását, hogy — 
legalábbis a finnugor nyelvekben, ahol a páros testrészek közül az egyiket /e/-
&ez, y%zefM néven nevezik — az egész számot a páros kéz felemelésével mutat
ták, az ehhez járuló utolsó felet pedig félkezük felemelésével. így tehát az öfóW-
/%/ bemutatása négyszer páros kézmutatással járt, de az öfóW(ik) csak /g/(kéz) 
volt. E cikkében szépen mutatja be, hogy a konkrét nyelvi anyagból kiindulva 
a lélektan és néprajz területét is igénybe véve hogyan lehet eljutni általános nyel
vészeti eredményre: a nyelv és gondolkodás dialektikus egységére. Egy másik 
mintaszerű cikkében (Szótörténeti észrevételek a W # a [<r. c/am] kölcsönszó 
életéhez VI) a magyar W d & a szó történetének, elterjedésének, eredetének kérdé
sével és gazdasági- társadalomtörténeti hátterével foglalkozik. Ugyanő közöl 
XVI. századi nyelvemlékeket (VI), valamint további adalékokat a/e/e/m típusú 
igealakokhoz (VIII). Egy tanuvallatás jegyzőkönyvén mutatja be PAP? LÁSZLÓ 
a XVI. századi nyelvemlékek helyhez kötésének nyelvi és nyelven kívüli kérdé
seit (VII). Gazdag nyelvtörténeti és nyelvjárásai anyagon igazolja GÁLFFY M Ó 
ZES a /%%#o és /%%#<& szavak jelentésfejlődését és egymáshoz való viszonyát. B. 
GERGELY PIROSKA a/%/%g~/wWy hangfestő szó nyelvtörténeti és nyeljárási ada
tait állítja össze a szó eredeztetésének igazolására (VII). 

Természetszerűleg nagy helyet foglal el a folyóiratban a román nyelv hatá
sa az erdélyi magyar nyelvjárásokra. Ide vonatkozó cikkek a következők: SzA-
BÓ T. ATTILA: R o m á n kölcsönszavaink Gyarmathi Sámuel nyelvhasonlításában 
(IV); ide tartozik részben a már említett W ó & a szóról szóló cikke is (VI); egy 
beszámolója a magyar nyelv régi román jövevényszavairól folyó munkálatról 
(V); MÁRTON GYULA: R o m á n kölcsönszók a Fekete-körös völgye magyar táj
szólásában (VI); Újabb adatok a román-magyar szóvegyítés kölcsönzéséhez 
(VII); nyelvjárási román jövevényszakakat közöl MuRÁDiN LÁSZLÓ (IV, V), B. 
KovÁcs JÚLIA (VII) és KOSA FERENC (VIII). A román nyelv magyar elemeivel 
foglalkozó közeleménnyel nem találkoztam. 

A köznyelvvel, stilisztikával valamint az irodalmi nyelv elvi és néhány rész
letkérdésével foglalkozó cikkek közül a következőket említhetjük: J. N A G Y MÁ
RIA: Szemlér Ferenc felszabadulás utáni költészetének metaforái (V); GÁLFFY 
MÓZES: A másodlagos árnyalatú jelzői mellékmondatok kérdéséhez (V); SzABÓ 
ZOLTÁN: Megjegyzések az irodalmi nyelv fogalmának vitás kérdéseiről (VI) vala
mint „Petőfi és Arany népi realizmusának főbb stílusjegyeiről" (VIII); BALOGH 
DEzső: A "mai nyelv" fogalmáról (VII); KELEMEN BÉLA: A &ow%%% és 6e/off 
jelentés-megoszlása (VIII); V. SzENDREi JÚLIA: Báróczi Sándor stílusának fő 
jegyei (VIII); BARTHA JÁNOS: A z orális stílusról (VIII). 
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Örvendetes módon megjelentek az első három kötetben hiányolt névtani 
dolgozatok. Mindezek személynevekkel foglalkoznak. CsÁK LÁSZLÓ (VI) Méra 
keresztneveit állította össze (1818—1960). Eredményei azt mutatják, hogy ebben 
a községben (valószínűleg másutt is) eléggé szegényes a használt keresztnevek 
száma. A majdnem másfél évszázad alatt 33 férfi- és 31 női név fordul elő, de 
ezek közül igen sok csak egy-kétszer. A z egész időszak alatt eleven férfinevek a 
következők: VaVzaj, György, /jfvaVz, /í/zaráí, fereMC, Jazje/^ A/drfofz. Elavulóban 
van az egykor népszerű Mí/zaYy, feltörőben a régen csak szórványosan előfordu
ló áfWor. A női nevek közül mindössze három eleven: az frz^er, v4?ma és 
X ű W m . A z 7/o/za elavulóban van, a 6#ra el is avult a századfordulón, a jRozaYza 
kezd divatba jönni. A z egész korszakon át tengődve él a Afdrwz. Egyes családok
ban bizonyos nevek hagyományossá lesznek. —Ragadványneveket közöl DEMES 
GABRIELLA (IV) és Kocsis ISTVÁN (VIII). Egy becenév-típust vizsgál B. GERGELY 
PIROSKA (VI). A Kalotaszegen él részben megkülönböztető névként, részben be
céző keresztnévként a 2&z»CM, Azrc/^farca és a 7%fa. Ahol becéző keresztnevek, 
ott a Ja/zcH, Marci és Aafa változatai. A z első kettő ikerítődéssel jöhetett létre, 
a Tafa pedig a Aa^a gyermeknyelvi ejtéséből. KÁSLER MÁRIA a dévai csángó 
becenevekről számol be (VIII). 

A z öt évfolyam leggazdagabb termése a nyelvjáráskutatás területéről való. 
Főleg a hangtanról és az igeragozásról találunk terjedelmese és alapos, értékes 
tanulmányokat, mint MÁRTON GvuLA: A z a-zás állapota a Fekete-Körös völ
gyében (VI). Gazdag anyagon alapuló dolgozatából kiderül, hogy az a-zásnak 
ezen a talán legnyugatibb előfordulási területén a jelenség a legerősebb Tárkány-
ban, majd Remetén. Jánosfalván és még inkább Gyantán hangsúlyos szótagban 
alig, hangsúlytalanban is jóval gyengébben van képviselve. Értékes megfigyelé
sekkel bővíti ismereteinket TEiszLER PÁL dolgozata (Észrevételek a szamosháti 
nyelvjárás hangrendszeréhez VI). A Szamosháton végzett nyelvatlaszgyűjtésből 
kiderült, (mint ezt hazai gyűjtőink is észrevették), hogy CsuRY hangjelölése egy
ségesítésre törekedett, és hangtani variánsokat nem vett figyelembe. A szerző 
az e — g, a — a magánhangzók, valamint af, a*és/ mássalhangzók hangképzési 
sajátságaira és variánsaira hívja föl a figyelmet. Gazdag anyagon és jól szemlél
tető térképeken mutatja be VÁMSZER MÁRTA a háromszéki zárt o-zást (V). 
Ez a jelenség szinte az egész területen igen erős a utáni helyzetben f/aaaj, a 
előtt f/MadaVJ csak Kézdivásárhelytől északra, Zágonban és Szárazajtán. Ugyan
itt erősen jelentkezik hangsúlytalan helyzetben, szótőben, toldalékokban és 
toldalékok előtt egyaránt. Jóval ritkább a zártabb ejtés hangsúlytalan helyzet
ben és / előtt. A zártabban ejtett hang rendszerint #, de lehet o, sőt tiszta a is. 
A kérdés történeti hátterét világítja meg SZABÓ ZOLTÁN (IV). Meggyőzően bizo
nyítja, hogy az a-zás megőrzött régiség, az p, # variánsok pedig átmeneti fokok 
a nyíltabbá válás felé. Nagyon értékes tájékoztatást kapunk a moldvai csángó 
nyelvjárás hangrendszeréről GÁLFFY MÓZES két dolgozatában (VIII). Kár, hogy 
a fonémarendszert ill. rendszereket nem mutatja be. A fonetikailag nagyon gaz-
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dag anyagból azonban jó képet kapunk, és a legfontosabb hangtani jelenségek
ről (pl. e-zés, palatalizáció, az /y megléte, „sziszegés" stb.), és ezek földrajzi el
terjedéséről az ügyesen megválasztott néhány térkép bizonyos fokig már most 
is eligazít. Egy kisebb dolgozata szól a hátrább képzett f hangról (IV). 

A z igeragozásra vonatkozó tanulmányok VÁMSZER MÁRTA írásai: A z ikes 
igeragozás állapota a kalotaszegi nyelvjárásban (VI), A z zra igealak a kalota
szegi nyelvjárásban (VIII) és egy kisebb dolgozata a jövő idő kifejezési módjai
ról a Kalotaszegen (VII). A három dolgozatból kiderül, hogy az ikes ragozás 
a Kalotaszegen az &?zí&, &?%/& igében tartja magát leginkább, valamivel kevésbé 
az a/jzf/c, /g&jzf& típusban, de a változatlan tövű igékben már igen erős a bom
lás. A z fra igealak főleg a közelmúltat fejezi ki. A jövő idő kifejezésére az zrm 
_/bg alak elég gyakori. 

A z elkészült és készülő nyelvatlasz-munkákról tájékoztat SzABÓ T. ATTILA 
(Nyelvtérképünk anyaggyűjtésének a felén túl — VII) és SzABÓ — G Á L F F Y — 
MÁRTON (Tájékoztató a moldvai csángó tájnyelvi térképről — VII). Mindkét 
írás izgalmas, érdekes olvasmány, és megdobogtatja a nyelvatlaszgyűjtő szívét, 
őszinte írások, amelyek bátran előadják nehézségeiket, vívódásaikat, tévedései
ket. Mindenki, aki ilyen munkában részt vett, megérti a nehézségeket, és igazán 
a legőszintébb szerencsekívánatait fejezheti ki, hogy önfeláldozó munkájukat 
siker koronázta. A moldvai csángó nyelvatlasz nyomdára készen áll. Remél
jük, hogy azóta a nyomdai munkák meg is indultak már. A ritkább kutató
pontú (132) nyelvatlasz, amely felöleli a R o m á n Népköztársaságban lakó ma
gyarlakta területet, szintén túl van a gyűjtőmunka felén, sőt — mire e sorok 
megjelennek — talán egészen is. 

Számos kisebb cikk, adatközlés dialektológiai jellegű. Táj szókat közöl M u -
RADIN LÁSZLÓ (IV, VI, VII, VIII), CSÁK LÁSZLÓ (IV), ZSEMLYÉI JÁNOS (IV), 
BALOGH Ö D Ö N (V), Vöő IsTvÁN (VII), KovÁcs JÚLIA (VIII), mesterségszókat 
és leírást KovÁcs JÚLIA (IV), ZSEMLYÉI JÁNOS (VI—VIII) és Vöő ISTVÁN (VI, 
VII, VIII). 

Örvendetesen kiterjedt a folyóirat ismertetési rovata. A z ismertetések álta
lában igen magas színvonalúak. A román nyelvészeti irodalom állandó jellegű 
ismertetésén kívül helyet kapott számos magyar és nemzetközi jellegű mű. íry 
találunk bírálatot a szovjet és francia nyelvatlaszokról, Collinderfinnugor össze
hasonlító szótáráról és nyelvtanáról, magyar stilisztikai könyvekről, Végh Jó
zsef regionális atlaszáról, magyar nyelvtörténeti kiadványokról, a magyar aka
démiai leíró nyelvtanról, több más közhasznú dialektológiai tárgyú műről. 
Megtiszteltetés számunkra, hogy kétszer is (VI, VII) meleg hangú ismertetés
ben részesült évkönyvünk MÁRTON GvuLA tollából. 

A cikkeket a VII. kötetig román, orosz és francia nyelvű, a VIII. kötetben 
csak román nyelvű kivonat kíséri. A köteteket tárgy- és szómutató zárja le. 

Kolozsvári nyelvésztársainknak és folyóiratuknak további sikeres és ered
ményes munkát kívánunk. KÁLMÁN BÉLA 
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