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1. KÁLMÁN BÉLÁNAK ez a munkája, miként eszmei elődje is, amely 1951-
ben és 1953-ban jelent meg „ A mai magyar nyelvjárások" címmel, egyetemi 
tankönyv. Célját, rendeltetését s még terjedelmét is ez a körülmény határozza 
meg. A rövid előszó (5—6) után a szerző a következő fő fejezetekben ren
dezte el anyagát: A nyelvjárások általános kérdései (7—27); A magyar nyelv
járási jelenségek (29—64); A magyar nyelvjárások (65—95); Nyelvjárástudo
mány (97—110); Függelék (111—45). — A részletes ismertetés során az egyes 
fejezetek tartalmát külön-külön is számba fogom venni, a függelékről azonban 
itt kívánok szólni. Ebben a részben mutatja be KÁLMÁN BÉLA a magyar nyelv
járási irodalomban használt fonetikus írásmódot (111—4), szól nyelvjárás
kutatási feladatainkról (115—7), megadja a rövidítések feloldását (118) s vé
gül könyvének igen értékes kiegészítő — talán nem is kiegészítő, hanem nagyon 
is lényeges — részeként közöl 14 térképet. Ezek közül az első a magyar nyelv
járások területi elterjedését szemlélteti, a többiek hangtani (2—8), alaktani 
(9), szóföldrajzi (10—14) jelenségeket mutatnak be. Mindegyik térkép a ki
advány tükrébe van behelyezve, geometrikus ábrákkal jelzi az ábrázolt jelen
ségeket, valóban igen szemléletesen. Nemcsak pedagógiai, hanem tudományos 
szempontból is kiváló teljesítmény ez a 13 térkép. Szerzőnk ugyanis csupán az 
adatanyagot kölcsönözte A Magyar Nyelvjárások Atlaszától, az adatok érté
kelése és a szemléltető térképek elkészítése az ő egyéni tudományos teljesít
ménye. 

A következőkben tehát a könyv többi fő fejezetét mutatom be. Esetleges 
bíráló megjegyzéseimet nem szedem külön csokorba, hanem az ismertetés so
rán m o n d o m meg, mivel nem értek egyetemiben tér el az én véleményem a 
szerzőétől. 

2. „ A nyelvjárások általános kérdései" című nagy fejezetben KÁLMÁN 
BÉLA szól a nyelvváltozatokról (7—9), tehát az irodalmi nyelv, köznyelv, nép
nyelv fogalmáról. Rámutat arra, hogy e kategóriák elnevezésére nincs egysé
ges, megállapodott terminológiánk, de nem ártott volna arra sem rámutatni, 
hogy ez a terminológiai bizonytalanság nemcsak a magyarban, hanem más 
nyelvekben is megfigyelhető. Egyébként azonban ez a hármas tagolás ezekkel 
az elnevezésekkel megfelelőnek látszik, és feltehető, hogy ez a m ű mint tan-
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könyv is hozzá fog járulni a terminológia megszilárdításához. Én m a g a m na
gyon örülnék, ha a M̂ p/zye/v terminus és az a fogalom, amelyet KÁLMÁN BÉLA 
így nevez meg (8. lap), újra életre kelne a magyar nyelvészeti irodalomban. 
Sokszor tapasztaltuk az elmúlt másfél évtized alatt, hogy szükség van rá, de 
valami ok miatt nem lehetett használni a fẑ pMye/v szót (még ez az évkönyv is 
ezért lett Ma&yar #ye/v/drajo& a korábbi Magyar JVgwye/v helyett). 

Egy-egy rövid szakasz a nyelvjárások meghatározása (9) és a nyelvjárá
sok szerepének ábrázolása (10). — A z első fő rész legterjedelmesebb fejezetét 
a nyelvjárási jelenségeknek szenteli a szerző (10—27). Ezt a fejezetet azonban 
már tovább tagolja, s külön foglalkozik a nyelvjárási jelenségek keletkezésének 
okaival, a jelenségek terjedésével, a terjedési gócokkal, a jelenséghatárokkal, 
az egységesülés és elkülönülés problémáival. Ebben a részben szól szerzőnk a 
nyelvjárástípusokról és a nyelvjárásszigetekről, majd egy új alfejezetben a nyelv 
és a nyelvjárás kapcsolatának, összefüggésének alapvető kérdéséről. Kiemelem 
ebből a körből a jelenséghatárokkal foglalkozó szakaszt (15—9), amelyben a 
vonalas és nem vonalas izoglosszákkal kapcsolatos problémák bemutatása kü
lönösen értékes. Ugyancsak ebben a részben, a nyelvjárástípusokkal foglalkozó 
szakaszban nyilvánítja ki véleményét KÁLMÁN BÉLA a nyelvjárások tényleges 
létezésére vonatkozólag. Szerinte „Valóban absztrakció [a nyelvjárás], de m ö 
götte reális nyelvi valóság van" (22). 

A „Nyelv és nyelvjárás" című szakaszban nyilatkozik K Á L M Á N BÉLA iro
dalmi nyelvünk nyelvjárási alapjairól is (26); lényegében megismétli könyve 
első változatának tételét. E probléma azonban igen bonyolult. A z elmúlt 
egy-másfél évtized nyelvjárástörténeti vizsgálatai nem erősítették meg azt a 
nézetet, amely szerint az Abaúj-Zemplén megyei nyelvjárás lett volna irodalmi 
nyelvünk nyelvjárási alapja, sőt még abban a kérdésben sem foglalhatunk vég
legesen állást, hogy azoknak van-e igazuk, akik irodalmi nyelvünk egységének 
létrejöttét a nyelvjárások, illetőleg a nyelvjárási jelenségek kiegyenlítődésével 
magyarázzák, vagy azoknak, akik egy nyelvjárásban keresik egységes irodalmi 
nyelvünk alapját. (Vö. NytudÉrt. 25. sz. 88—90.) 

3. „ A magyar nyelvjárási jelenségek" című nagy fejezet rendszeres tár
gyalásban mutatja be azokat a hangtani, alaktani, mondattani és szókincsben" 
jelenségeket, amelyek a magyar nyelvjárásokat megkülönböztetik egymástól. 
A hangtani jelenségek közül először a magánhangzókkal (29—41), majd a 
mássalhangzókkal (42—8) foglalkozik. Mindkét szakaszban először a fonéma
rendszert, illetőleg fonémarendszereket tárgyalja, azután a különféle, a foné
maállomány azonossága esetén is nyelvjárási eltéréseket okozó jelenségeket 
vizsgálja. — Érthetően sommásabb tárgyalásban részesülnek az alaktani jelen
ségek (48—56). Ebben a szakaszban tőtani, szóképzési, fokozási, ragozási kér
désekkel foglalkozik a szerző. A mondattani jelenségek (56—60) közül foglal
kozik KÁLMÁN BÉLA a kongruenciával, a névelő használatával, a határozókkal, 
az állítmány, a tárgy, a kötőszók és a szórend kérdéseivel. A határozók haszná-
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latával kapcsolatban megjegyezném, hogy a -fo/, -fő/ rag nemcsak a palóc és a 
csángó nyelvjárásban használatos összehasonlításban (58), hanem Debrecen 
környékén, a Debrecentől délre fekvő bihari falukban (például az én anya
nyelvjárásomban, Hosszúpályiban) is. — A szókincs kérdéseit (60—4) az is
mert hármas beosztásban (alak szerinti tájszavak, jelentés szerinti táj szavak, 
tulajdonképpeni táj szavak) tárgyalja. Itt a második csoport példái közül néze
tem szerint ki kell hagyni a Á # W o szót (62); ebben az esetben homonímáról 
van szó. Egyébként zárójelben a szerző is megjegyzi: „(persze a szó eredete is 
más)". A harmadik csoport példáihoz megjegyzem, hogy a dunántúli voMyo&á? 
(63) keleten is él vofzo&á? alakban (például Hosszúpályiban). 

4. „ A magyar nyelvjárások" című nagy fejezet első része a magyar nyelv
járások osztályozásával foglalkozik (65—8), majd bemutatja a magyar nyelv
járási típusokat terület szerint (68—91). A Balassa-féle felosztást követi annak 
tudatában, hogy az már elavult ugyan, de új, korszerű felosztást csak a nyelv
atlasz megjelenése és adatainak értékelése után lehet majd kidolgozni. Ennek 
megfelelően KÁLMÁN BÉLA a következő nyolc nyelvjárástípust tárgyalja: 1. nyu
gati, 2. dunántúli, 3. déli, 4. palóc, 5. tiszai, 6. északkeleti, 7. mezőségi, 8. szé
kely és csángó. A z egyes típusok ismertetése azonos séma szerint halad: területi 
elterjedés; hangtani sajátságok; alaktani és mondattani jelenségek; szövegek. 
Ezek után egy rövid szakaszban szól a nyelyjárásszigetekről (91), majd egy 
táblázatot közöl a magyar nyelvjárásokban található néhány fontosabb válto
zatról (92—5). 

5. A „Nyelvjárástudomány" című nagy fejezet első részében a nyelvjárási 
elemek stílusértékével és irodalmi felhasználásával foglalkozik KÁLMÁN BÉLA 
(97—101). Ez valóban nagyon fontos része a könyvnek, rendkívül érdekes és 
igen tanulságos, de talán megokoltabb lett volna önálló fejezetté megtenni. 

A magyar nyelvjáráskutatás történetét tekinti át ezután a szerző (101—8): 
szógyűjtés, szótárak; szöveggyűjtés; nyelvjárási feldolgozások; A Magyar 
Nyelvjárások Atlasza. — A nyelvjárástudomány viszonyát a nyelvtudomány
hoz és más tudományágakhoz rövid (108—10), de rövidségében is igen tanul
ságos fejezetben mutatja be. Rámutat arra, hogy a nyelvhasonlítás és a nyelv
történet számára milyen fontos adatokat szolgáltatnak nyelvjárásaink. Hang
súlyozza a nyelvjárási eredmények névtani fontosságát, hiszen számos névnek 
a megfejtéséhez gyakran éppen a tájszavak adják meg a kulcsot. A z irodalmi 
nyelv vizsgálata meg éppen elválaszthatatlan a nyelvjárásokétól. D e nemcsak a 
nyelvtudomány különféle diszciplínái, hanem más tudományágak is igen nagy 
hasznát veszik különösen a nyelvföldrajzi eredményeknek. 

6. Ismertetésem bevezetőjében azt ígértem, hogy bíráló megjegyzéseimet 
nem szedem külön csokorba, hanem az ismertetés során m o n d o m meg, miben 
és mennyiben tér el az én véleményem a KÁLMÁN BÉLA véleményétől. Ismerteté
sem végére érve meg kell állapítanom, hogy igen kevés helyen volt alkalmam 
ellenvélemény kifejezésére. A z ismertetett könyv kiváló munka nemcsak mint 
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tankönyv, hanem mint tudományos szintézis is. Logikus felépítése, kitűnően 
megszerkesztett volta, világos tagolódása, nyomdatechnikaiig is szép kiállí
tása a jó és szép könyvek sorába iktatják. 

A nyelvtudomány részdiszciplínáinak új szintézise születik meg az egye
temi tankönyvek újonnan megjelenő új sorozatában, amely nemcsak külsejé
ben különbözik a régi sorozattól, hanem az anyag elosztásában, az egyes köte
tek vagy füzetek tartalmi és didaktikai felépítésében is. A régi profiltól KÁLMÁN 
BÉLA könyve tér el a legkevésbé. N e m tudom azonban, nem lett volna-e helyes 
és célszerű annyiban eltérni tőle, hogy egy önálló fejezetben a nyelvjárástörté
net problematikáját és főbb eredményeit is bemutatta volna. Persze lehetséges, 
hogy az önálló nyelvjárástörténeti kötet is újra megjelenik a sorozatban, vagy 
hogy a nyelvtörténeti kötetben kap megfelelő súlyt a történeti dialektológia. 
Ebben az esetben pedig nincs jogunk KÁLMÁN BÉLÁTÓL számon kérni, hiszen 
ő így is kerek egészet nyújtott. 

PAPP LÁSZLÓ 

VÁRKONYi IMRE: A Somogy megyei ö-ző nyelvjárás 
(a büssüi nyelvjárás ö-zése) 

Budapest, 1965. M N y T K . 113. sz. 98 1. 

A magyar nyelvjárástudomány felszabadulásunk után vitte véghez legna
gyobb alkotását, a Magyar Nyelvjárások Atlaszát. A helyszíni gyűjtések és az 
ellenőrző kiszállások legképzettebb dialektológusainknak szinte másfel évtize
des — alkotó koruk legjavát felölelő — munkáját vette igénybe. A nagy m ű 
most már kiadás előtt áll, és remélhető, hogy az évtized végén meg is jelenik. 

Ugyancsak előrehaladott állapotban van az Üj Magyar Táj szótár, amely 
a M T s z megjelenése óta nyomtatásban szétszórtan megjelent és kéziratos fel
jegyzésekben összegyűlt táj szóanyagot dolgozza fel. 

E két nagyszabású munka óriási jelentőségét korántsem akarjuk lebecsül
ni. A z előbbinek már eddig is számos értékes mellékterméke jelent meg külön
böző tudományos folyóiratokban, elsősorban a MNy.-ben és a MNyj.-ban. 
Mégis, ezek a művek annyira lekötötték legjobb szakembereinket, hogy mel
lettük teljesen elenyészőnek tűnik az elmúlt két évtized dialektológiai termése. 
Kisebb cikkekben nincs ugyan hiány, de annál jobban nélkülözzük a nagyobb 
nyelvjárási monográfiákat. Meglepő, sőt megdöbbentő, hogy korszerű nyelv
járási monográfiával nem is rendelkezünk. Kézikönyvem (Nyelvjárásaink, 
1966) írása közben jöttem rá, mennyire nem ismerjük nyelvjárásainkat, mennyi
re tisztázatlan számos fontos hangtani és alaktani kérdés. Gyakran voltam 
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