
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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kénytelen támaszkodni több, mint fél évszázados, módszerükben és hang
jelölésükben rég elavult tanulmányokra. 

Belső értékein kívül ezért is nagy örömmel üdvözölhetjük Várkonyi Imre 
jelenségmonográfiáját. N e m hivatásos nyelvész, de a nyelvjárást kitűnően is
merő, jó fülű, a szükséges nyelvészeti képzettséggel rendelkező lelkes szerző. 

M ű v e forrásértékű és a legteljesebb korszerű tanulmány egy ö-ző falu 
(vagy vidék) nyelvjárásáról. Egyben kitűnő alap a Szeged környéki ö-zés 
(PÉTER LÁSZLÓ: M N y j . I, 118—35 és BÁLINT SÁNDOR, Szegedi Szótár), vala
mint az Abaúj vármegyei ó'-zés (NYIRKOSISTVÁN: M N y j . V, 153—63, IX, 81—2) 
összehasonlító vizsgálatához. 

A kiadvány elején okos tájékoztatást találunk főleg a nem nyelvész olvasó 
számára a nyelvjárások fő kérdéseiről. Ezután általános képet nyújt a büssüi 
nyelvjárás hangrendszeréről. A dolgozat gerince az ö-ző~e-ző szótár, valamint 
a toldalékolás a magas hangrendű szótövekhez. A rövid összefoglalás után 
majdnem két ívnyi nyelvészeti, néprajzi és történeti szempontból egyaránt érté
kes szöveganyag következik. 

E tanulmány egyik fő értéke, hogy elsőnek mutatja be teljesség igényével egy 
ö-ző nyelvjárás ö-ző és e-ző alakjait. Fölsorolja a köznyelvi ingadozó ejtésű 
tőszavakat (/o/, cjcW, vóWör stb.), a nyelvjárási ö-ző alakokat (köznyelvi 
g~g pl. MzőMy, rö^f, az&f, rcFggé, azőgány, Wrcig, rzgmof stb.). A következő fe
jezet az #-zés eseteit tárgyalja: cse&&, eg&y, cgwgMf, A:rg(/e»c, ve&&gr, cj^er, 
fZfWjzfgr, zaf/eff. A viszonylag teljes felsorolás arra is fontos adalékokat szol
gáltathat, mennyire hatol be az ö-zés a nyelvújítási és a viszonylag új jövevény
szavakba: cswWer, &ö(yW, jzöme/voMaf, rcWer, vofyjzor, vőváMy, eggyefomz,' 

Néhány kisebb megjegyzés: A helyenként ö-ző (vagy e-ző) szavak közül 
érdekes lett volna, ha megtudjuk, vajon Büssűben á%g&w/, e » ö W vagy á%e&w/ 
használatos-e. A legtöbb felsorolt szó jelentése a példamondat alapján azonnal 
érthető, de még néhánynak nem ártott volna megadni a jelentését is, pl. azo-
mw/, gö/ÖMcser, /%%/#, j?orgye, ̂ zöge^, csfcsön stb. A z ö/ indulatszó előfordul 
a példamondatokban, de az egytagú ö-ző szavak közt nem. A z egytagú és 
többtagú szavakra való felosztás nem teljesen következetes. A cwiWgr az egy
tagúaknái van felsorolva, a róW^r a többtagúaknái. A/okáry etimológia szem
pontjából azonos ugyan a / e W y köznyelvi szóval, de jelentését pontosabban 
meg kellett volna adni, mert a /e&g/y köznyelvi jelentése 'tályog, gennyes seb, 
kelés' a nyelvjárási /o&my jelentése pedig sok helyen (nem tudom, vajon Büs-
sün is) inkább 'szemölcs'. Értelemzavaró sajtóhiba kevés akad. Ilyen pl. a 
& c # (kö(/o helyett 69). 

Kisebb helyreigazításaim nem érintik a dolgozat erényeit és értékeit. M é g 
sok ilyen részlettanulmány kellene, hogy tisztábban lássunk bele nyelvjárásaink 
hangtani és alaktani rendszerébe. 

KÁLMÁN BÉLA 
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