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Számos kötet és tanulmány bizonyítja, hogy a szépen fejlődő magyar tör
téneti nyelvjáráskutatásnak napjainkban a XVI. század a kedvelt területe (vö. 
DEME LÁSZLÓ, „ A XVI. század végi nyelvi norma kérdéseihez." Bp. 1959.; 
PAP? LÁSZLÓ, „XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása." Bp. 1959.; 
Uő., „Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában." Bp. 
1961.; Uő., „Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika." Bp. 1963.; MOLNÁR 
JÓZSEF, „ A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 
1527—1576 között." Bp. 1963). Most E. ABAFFY ERZSÉBET újabb jelentős mű
vel gyarapította az e korszakkal foglalkozó nyelvészeti irodalmat. 

A szerző kitűnően ismeri mind a kérdéses korszakot, mind a vizsgált 
nyelvterületet. Már egyetemi szakdolgozatának témáját is ebből a korszakból 
merítette (209). S attól kezdve mind a korra, mind a kérdéses nyelvjárásterü
letre vonatkozólag több dolgozata jelent meg (vö. M N y . L1X, 28—35; 3 3 5 — 
41; L, 246—54; LIII, 457—8; LIV, 137—8; LVI, 113—6; LVIII, 20—7; LX, 
155—61). Ez a műve kandidátusi disszertációnak készült, és itt rövidítve került 
az olvasók kezébe. A kötet az alábbi nagyobb fejezetekre oszlik: A nyelvjárás-
történeti kutatások legfontosabb problémái (9—24), Sopron megye település-
és művelődéstörténetének áttekintése a XVI. századig (25—8), A Sopron me
gyei őslakosok családtörténete, a biztos források csoportja (29—34), A biztos 
források nyelvének bemutatása (35—56), A bizonytalan források anyagbemu
tatása (57—138), A soproni nyelvjárás (értsd: Sopron megyei nyelvjárás) képe 
a biztos és bizonytalan források tükrében (139—63), Sopron és Vas megye 
XVI. századi nyelvjárásának összevetése (164—5), Diakron hosszmetszet Sop
ron megye nyelvjárásáról (166—99), A XVI. századi dunántúli regionális nor
m a kérdéséhez (200—19). 

A nyelvjárási jelenségek megállapítására a XVI. századi forrástípusok kö
zül a szerző szerint legalkalmasabbak a missilisek (14). Éppen ezért a tanul
mány forrásanyagát 192 missilis, valamint Wathay Ferenc Önéletírása és 
Énekei és Nagy Péter egy verse képezi (18). A missiliseket a szerző jórészt maga 
gyűjtötte, de felhasználta HÁzi JENŐ, „XVI. századi magyar nyelvű levelek 
Sopron sz. kir. város levéltárából" című kötetben, valamint RAJezi MÁRIA, 
„Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai" című bölcsészdoktori 
értekezésben közzétett XVI. századi szövegeket is (18). E. ABAFFY ERZSÉBET a 
XVI. századi Sopron megyei nyelvjárás képét a missilisek alapján igyekszik 
megrajzolni, az irodalmi forrásokat az alakuló regionális norma kérdéseivel 
kapcsolatban tárgyalja (210—9). 

A szerző a XVI. századi Sopron megyei nyelvjárást csupán hangtani jelen
ségek vizsgálata alapján jellemzi. A magánhangzó szembenállások közül a kö
vetkezőket vizsgálja: f~w, f~#, e~ö, g~o, f~g, f~e, w~o, o~a, ű~ő, **~<f, 
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w~ő. A mássalhangzókkal kapcsolatban foglalkozik az állandó palatalizáció-
val, egyes formánsok geminálódásával, az / kiesésével, a hiátussal és a hiátus-
töltés eseteivel. E fontosabb jelenségeken kívül figyelembe vesz minden olyan 
változatot, amely jellemezheti a nyelvjárást. A toldalékok közül vizsgálja az 
-ff képző, az egyes szám harmadik személyű birtokos személyrag, a -W/-M/, 
-nf//-rő/, -fd//-fő/ határozóragok, az -w&/-ü&, -MMA:/-M»A: igei és különválasztva 
az -wA:/-wA:, -w/zA;/-M»A: birtokos személyragok hangtani alakulását (19—22). 

A 192 missilis közül a szerző mindössze harminchármat tart biztos forrás
nak (29—34). A szövegek a Kisfaludy, Cziráky, Csernél, Völcsey, Vághy és 
Viczay családoktól származnak, és a szerző öt faluhoz, Kisfaludhoz, Dénesfá-
hoz, Csemelházához, Völcsejhez és Lóshoz köti őket. A két irodalmi jellegű 
forrást pedig Vághoz és Szilhez kapcsolja (24). így tehát csak hét faluból, ille
tőleg a környékükről van biztos forrása. A 159 bizonytalan forrás 27 község
ből származik (57). Itt, a nyomtatásban azonban csak tizenöt helység, Kapuvár, 
Babot, Csemelháza, Bük, Csepreg, Dénesfalva, Szarkaföld, Dasztifalu, Hor-
pács, Völcsej, Kövesd, Lós, Hegykő, Nyék és Sopron anyaga kerül bemuta
tásra. A szerző a tizenöt helyről több mint hatvan missilist tárgyal (57—138). 
Első pillanatra kevésnek tűnik a biztos források száma, és túlzott méretűnek 
látszik a bizonytalanok tárgyalása. Ez azonban csak látszat. Igaza van a szer
zőnek akkor, amikor megállapítja, hogy a kétféle „forrástípusból egybevetődő 
nyelvjárási kép egymást kölcsönösen erősíti: a biztos források elősegítik a bi
zonytalan források lokalizálását, a bizonytalan források pedig gazdagabbá és 
változatosabbá teszik az előbbiek adatait" (139). 

E. ABAFFY ERZSÉBET az általa megállapított XVI. századi jelenségeket az
zal ellenőrzi, hogy beágyazza őket a nyelvjárás adatokkal követhető történe
tébe, így következtetései több oldalról is bizonyítottnak tekinthetők. Milyen 
képet mutat a XVI. századi Sopron megyei nyelvjárás? A magánhangzó jelen
ségek közül az /># labializáció a megye nyelvjárásában már a X V . században 
jelentkezik szórványosan (167), a XVI. században egyre erősödött (139—44), 
és folytatódott ez a folyamat a következő századokban is, napjainkban pedig 
e területen „a köznyelvinél jóval fokozottabb mértékű ö-zésről beszélhetünk" 
(169). A nyelvjárás az e ~ ö megfelelés viszonylatában a vizsgált század végére 
bizonyos mértékig ó'-ző jellegű lett, de ez az ö-zés nem a LosoNCZi-fele labiali-
zációnak a folytatása (148). A z adatokból úgy látszik, hogy itt a labializáció 
hangsúlyos szótagokból indult ki (149). A z e~o viszonylatában a század fo
lyamán az illabiális változat volt általánosabb, de a század végére csak a fáz, 
#% típusban maradt meg (150). A vizsgált levelek csupán szórványos f-zést 
mutatnak (40, 150—3). Ennek a szerző szerint két oka lehet: aj a nyelvjárás 
a XVI. században valóban csak enyhén volt f-ző, 6J az emberek írásukban ke
rülték ezt a nyelvjárási sajátságot (182). A z -ff képző ekkor e-ző formában 
jelentkezik (40). A z w ~ ö és az w ~ o hangviszonyt az -%&/-#&, -%»&/-#»& igei és 
birtokos személyragok alapján mutatja be a szerző. A birtokos személyrago-
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zás többes harmadik személyében a nyíltabb magánhangzók, a többes első 
személyben pedig a zárt magánhangzók találhatók, az -%%&/-#%& az igerago
zásban is zárt magánhangzójú. A tárgyas igeragozásban azonban ingadozás 
volt a*nyíltabb és zártabb többes első személyű ragok közt (42, 153, 182). A z 
w ~ ő szembenállást E. ABAFFY a harmadik személyű személyes névmás alapján 
jellemzi. A nyelvjárás általában az w, ű& formákat használta (154). A - W / - W , 
-n#/-rő/ és -fd//-főf ragpárok közül az első kettőben ingadozás volt a zárt és a 
nyílt változatok között, a -fo//-fő/-nek viszont a zártabb alakját alkalmazták 
(44, 154). Néhány szóban a-zás is mutatkozik: ma?f, (f//apaf, 6ar6^/y, vára^, 
za/ag (44). Állandó a-t tartalmazó tő után a végződés előtti tővéghangzóban d 
máni o-zás is jellemezte már a XVI. századi Sopron megyei nyelvjárást (155, 
1&9): 

A mássalhangzókkal kapcsolatos jelenségek tözül megfigyelhető, hogy az 
alkalmi palatalizációt következetesen jelölik a források, így valószínű, hogy az 
íráskép a palatalizáció többi esetében is a kiejtést tükrözi (45). A forrásokból 
az 7~íy és azM~»y alakpárokra vonatkozóan lehet következtetéseket levonni. 
A XVI. században még gyakori az (y magánhangzók előtt (49, 157), a X V I I — 
XVIII. századtól kezdve fokozatosan erősödő /-ezés mutatkozik, míg a X I X — 
X X . századi nyelvjárási szövegek már tisztán /-ezők (191). A vizsgált időszak
ban az »_y magánhangzók előtt szinte általános, mássalhangzók előtt ritka, szó 
végén pedig erős ingadozás van (50, 159). Ez az állapot a későbbiek során is 
jellemző a nyelvjárásra (190—2). A mássalhangzó-nyúlásra vonatkozóan a 
szerző megvizsgálja a középfok jelének, a -f locativúsi ragnak és a múlt idő 
jelének, illetőleg a befejezett melléknévi igenév képzőjének alakulását. A XVI. 
században magánhangzóközi helyzetben ingadozás van a rövid és hosszú kö
zépfokjel között, néhány faluban azonban már következetesen -66- jelentke
zik. Szóvégen viszont mindig rövid -6 található (50, 160—1). A locativúsi -f 
magánhangzók között már túlnyomórészt ikerítődött, szó végén ingadozik a 
rövid és hosszú változat használata, de még a rövid a gyakoribb (52, 160). 
A múlt idő jele és az igenévképző szó belsejében és szó végén is ingadozik, de 
míg szó belsejében a hosszú változat, szó végén a rövid fordul elő gyakrabban 
(52, 160). E három végződés esetében a XVII. század végére már csaknem tel
jesen kialakul a mai köznyelvivel azonos hangállapot (192). Ezeken kívül a 
mássalhangzó-nyúlás a XVI. században főképp az /, íy, », %y és esetleg az j 
hangokat érintette (53, 161—2), de a későbbiek során ezeknél a hangoknál a 
hosszú változat nem vált általánossá (194). A z / kiesése már a XVI. századi be
szélt nyelvben is megszokott lehetett ezen a nyelvterületen (55, 162—3, 195). 
Gyakran kiesett a hangzóközi v és az így keletkező hiátust a nyelv nem töl
tötte ki (56, 163). Egyébként a; fordult elő hiátustöltőként (163), és m a is ez a 
jellemző erre a nyelvjárásra (199). Található ezen a nyelvterületen m a ./~&y 
váltakozás. Erre a jelenségre azonban nincs adat a XVI—XVIII. századi for-
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rásokban; a szerző szerint azért, mert kirívó nyelvjárási sajátság, és így „az 
írásbeliségbe nehezen kerülhetett be" (199). 

Végül a nyelvi normára vonatkozó vizsgálódások azt mutatják, hogy a 
XVI. században a megye területén már megvolt a törekvés egy magasabb nyelvi 
szint alkalmazására. E. ABAFFY ennek a törekvésnek három típusát különíti el. 
A z első csoportba tartozó szerzők igyekeznek kerülni a kirívó nyelvjárási je
lenségeket. A másodikba tartozók kerülnek minden tipikusan Sopron megyei 
nyelvjárási sajátságot, és ezeknek a nyelve áll viszonylag legközelebb a mai 
köznyelvhez. A harmadik csoportba sorolhatók azok a szerzők, akik egy 
másik nyelvtípust tartanak követendő példának (200). így például a vizsgált 
források között olyanok is vannak, amelyek Baranya megyei ó'-zést mutatnak. 
A szerző szerint ez a Baranya megyei ö-zés hatásának tulajdonítható, amely a 
menekültek révén jutott el Sopron megyéig, és a tanítók, papok, valamint a 
korabeli ismert irodalom nyelvének hatására emelkedett követendő példává 
(205—10). Ebbe a típusba tartozik Wathay Ferenc munkáinak nyelve is (210— 
6). Természetesen ezek a magasabb nyelvi szintek nem voltak kötelező érvé
nyűek. Érdekes, hogy az irodalmi jellegű o-ző norma sem volt hosszú életű ezen 
a területen, mert a XVII. század második harmadától már nincs folytatása 
(218). 

A szerző a vizsgált terület nyelvjárását a rendelkezésére álló adatok alap
ján körültekintő módon igyekezett megrajzolni. Eredményei igazoltaknak és 
bizonyítottaknak tekinthetők, bár egyes jelenségekre vonatkozóan nincs szá
mottevő mennyiségű adat. Éppen ezért következtetéseit nagyfokú óvatosság 
jellemzi. Megemlítjük még, hogy néhány hiba maradt a kötetben. így például 
azt olvashatjuk, hogy Wathay önéletírásának a nyelve „a XVII. század végi 
Vágra lokalizálható" (212), helyesen: a XVI. század végi...; másutt ilyen 
nyomdahibák találhatók: /M/zWdrozva (5), fóv^ge/M (49), faWW»yd6g/z (192), 
Wfoj/zafzgoW/ (198) stb. Ezek azonban nem kisebbítik a könyv értékét. 

JAKAB LÁSZLÓ 

Szovjet helynévtudományi müvekről 

A földrajzi nevek iránt az utóbbi években világszerte megnövekedett az 
érdeklődés. A Szovjetunióban is erőteljes fejlődésnek indult a helynévtan, a 
toponimika. Erre mutat különféle helynévkutató bizottságok megalakulása a 
nagyobb városokban: Moszkvában, Szverdlovszkban, Tomszkban, Kijevben, 
Vilniuszban, Rigában, Tallinban, Lvovban stb.; a toponimikának fakultatív 
tárgyként való beiktatása néhány felsőfokú oktatási intézmény tantervébe, s 
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