
gosan kitűnt, hogy a &/ szó az orosz &WMg/zy megfelelője, s azt a feltevést iga
zolja, hogy a merja nép a finnugor nyelvcsalád tagja volt, a 'kő' jelentésű finn
ugor szavak sorozatába ugyanis a merja &/ jól beleillik. A z író végezetül húsz 
pontban foglalja össze a helynevek kialakulásáról leszűrt következtetéseit s a 
helynévkutatás alapszabályait. 

A könyv nem törekszik az elemzett névanyag rendszerezésére, s különö
sen az első rész úgy adja a példákat, ahogy azok a kutatás folyamatában elő
fordultak, így a problémák nem is azonos nagyságrendűek, fontosabb a meg
közelítésűk módja, mint az illusztrálásra szolgáló nevek megfejtése. A lazább 
szerkezetért viszont bőségesen kárpótolja az olvasót, hogy bepillantást nyer egy 
nagy nyelvészeti műveltségű, finnugor érdeklődésű, lelkes helynévkutató alko
tóműhelyébe. 

ZsucsKEVics, NYiKONOV és Popov művét szinte ötletszerűen emeltük ki a 
szovjet névtudomány új terméséből. Jól érzékeltetik azonban azt a sokszínű
séget, amely a kutatásnak ebben a fellendülő szakaszában célok, módszerek, 
elvek tekintetében egyaránt jellemzi a szovjet névtudományi vizsgálódásokat. 

S. VARJÚ A N N A 

ANTON HABOVSTiAK: Oravské nárecia 
(ON; Árva megyei nyelvjárások) SAV. Bratislava, 1965. 543 1. 

A szlovák dialektológiai kutatások eredményeiről egyre több megjelent 
monográfia, tanulmány ad számot. A legfrissebbek, legrészletesebbek egyike a 
nemrég megjelent fenti munka. Szerzője a Szlovák Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetének alsó-árvai születésű tudományos munkatársa. 
Évek hosszú sorát fordította a szülőföldje nyelvjárásairól írt m ű anyagának te
repgyűjtésére. E gondos feldolgozás nemcsak a szlovák dialektológia kiemel
kedő alkotása, hanem egyúttal a szlovák, sok vonatkozásban pedig a szláv 
nyelvtudomány sokoldalúan felhasználható forrása is. 

A „Bevezetődben (5—15) rámutat a szerző a nyelvjárási monográfia cél
jára és szükségességére. A szlovák nyelv nem bővelkedik nyelvemlékekben, 
ezért nyelvjárásainak adatai, vallomásai sokkal értékesebbek, mint azoké a 
nyelveké, amelyek nagyobb számú nyelvemlékekkel rendelkeznek. Mivel sok 
jelenséget megőriztek a nemzeti nyelv különböző fejlődési korszakaiból, tudo
mányos feldolgozásuk jelentős mértékben hozzásegíti a szakembereket fejlődési 
útjuknak megismeréséhez. A nyelvatlasz nem kárpótolja a monográfiákat. A z 
Árva megyei nyelvjárások a legtipikusabb közép-szlovákiai nyelvjárások cso-
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portjába tartoznak, különösen a dél-árvaiak. Számos régi nyelvi sajátságot meg
őriztek mindmáig, pl. az a, <z (nyílt e, g-féle hangok) magánhangzókat, a ma
gánhangzóközi -v-nek -%- ejtését, a duális igealak használatát: o m J^ (ir. oni 
sú) 'vannak' stb. Tanulságosak azért is, mert peremnyelvjárások, földrajzilag 
erősen tagolt tájegység beszélt nyelvét képviselik, hordozói fokozatosan népe
sítették be területét (412), a nehéz gazdasági és társadalmi életkörülmények, a 
gyakori elemi csapások, a háborús pusztítások következtében nem volt ritka a 
tömeges elvándorlás, a lakosságcsere és -keveredés. Ezek együttvéve azt ered
ményezték, hogy az Árva megyei nyelvjárások sokkal tagoltabbak, differenciál
tabbak, mint bármelyik másik nyelvjárásterület nyelvjárása. 

A z Árva megyei nyelvjárások felkutatását és feldolgozását nem egy körül
mény időszerűvé, sürgetővé tette: A csehszlovák—lengyel államhatár alatt az 
Árva folyón épült vízierőmű (víztároló) megépítése szükségessé tette öt község 
(Üstie, L'avkovo, Slanica, Osada, Hámry) teljes kiürítését, felszámolását; ezek 
lakossága részben a délebbre fekvő községekben, részben szétszóródva Szlová
kia más tájain kapott otthont. Megfigyelték, hogy a fiatalabb nemzedék az új 
helyen történt letelepedés óta nyelvileg rövid idő alatt is sok tekintetben alkal
mazkodott az új környezethez. A megsemmisült községek nyelvét már csak a 
kihaló generáció körében lehet tanulmányozni. Árva megye gazdasági és tár
sadalmi arculata a felszabadulás óta gyökeresen megváltozott. A z egykori csen
des kis városkákban és községekben egész sor kisebb-nagyobb üzem épült. A z 
elmaradott mezőgazdasági jellegű megye fontos ipari területté alakult át. 
Felbomlott a földhöz, a „bokrokhoz, tanyákhoz" való kötöttség. Modern kul
turális és ipari központok jöttek létre. Gyors ütemű nyelvi kiegyenlítődés indult 
meg. A z irodalmi nyelv egységesítő hatása is erősen érvényesül. 

A szerző azokban a községekben (tanyákban és bokrokban), „kopanicá"-
kon végzett gyűjtést, amelyek a közép-szlovákiai nyelvjárásokat beszélik, tehát 
egyelőre figyelmen kívül hagyta a lengyel eredetű, felső-árvai „gorál" nyelvű 
tíz település nyelvének a tanulmányozását. E községek nyelvét későbbi évek
ben szándékozik feldolgozni. Összesen 77 helységből, tehát lényegében Árva 
megye minden helységéből gyűjtött anyagot. A szerző elsősorban a saját, köz
vetlen módszerrel gyűjtött anyaga alapján mutatja be az árvái nyelvjárásokat, 
de felhasználta hozzá a már közzétett vagy archívumokban található gyűjtése
ket is. Helyenként nyelvtörténeti vonatkozásokra is hivatkozik. A monográfia 
a hangtanra, szóképzésre és alaktanra terjed ki. Szintaktikai és lexikális jelen
ségeket csak érint, ezek külön munkában kerülnek feldolgozásra. A feljegyzés
ben a szlovák dialektológiában általánosan elfogadott elveket követi: minden 
hangra külön jelet kell használni, a <&, dz, c/z hangok 3, 3, , %-val jelölendők, 
az /, _y, (í, _yj helyén f, (íj írandó, mivel az _y (^ nem takar kiejtésbeli eltérést; 
a veláris »jele 77. A szóvégi zöngés mássalhangzó zöngétlen ejtését nem jelöli a 
szerző, két szó határán a mássalhangzócsoport rövidülésére összekapcsoló fél
kör hívja fel a figyelmet, pl. :^o_^e (</%%f ffe) 'azok alá' (378), &e_cfo# ( <ked' 
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stali) 'amikor felkeltek' (no.) stb. Ugyanebben a részben ismerteti az árvái 
nyelvjárásokról eddig megjelent munkákat és tanulmányokat (11—15), korri
gálva azok megállapításait saját behatóbb kutatásai alapján. 

A II. fejezetben az árvái nyelvjárások sajátságait és felosztását tárgyalja 
(16—83). Bemutatja az egész Árvára jellemző nyelvi sajátságokat, mint például 
a közép-szlovákiai lágy d% f',#, f meglétét egy község kivételével, az jfr-, -jf/-
mássalhangzócsoport középső mássalhangzójának kiesését: jreaa (< streda) 
'szerda', j f a / W W (< starostlivy) *gondos',lényegében aközép-szlovákiai szókincs 
használatát stb. Összesen 19 azonos használatú hangtani és alaktani sajátságot 
sorol fel. Ezek után sorra veszi a nagyobb tájegységenként jelentkező fontosabb 
eltéréseket, az egyes nyelvjárásterületeket jellemző sajátságokat. A differenciá
lódást körülbelül 80 főbb jelenség alapján vizsgálja és szemlélteti. Mint V Á z W , 
ő is három nagyobb szlovák nyelvjárást különböztet meg Árva területén :a 1 s ó -, 
k ö z é p s ő - és felső- á r v á i t (AÁ, K Á , FÁ). A z elsőt Árva megye déli 
részén — durván meghatározva — téglalap alakú területen használják, amelyet 
jobbról balra ( É K — D N y ) az Árva folyó (alsó szakasza) szel át átlószerűen. 
Legsűrűbben lakott része Alsókubín (Dolny Kubín) környéke. E területen van
nak a legrégebbi települések (XIII—XIV. sz.). Hat rövid, hat hosszú magán
hangzót ismer: a, o, w, a, e, / és: d, wo, w, #, ie, í. M é g az idegen eredetű szavak 
hosszú o-ja is diftongizálódik: mwofa, 6w&riem, gr%q/stb. Ettől északra, É N y — 
D K irányban húzódó keskeny sávon beszélik a közép-árvai (KÁ) nyelvjárást. 
Legkorábbi települései zömmel a XVI. századból származnak. Magánhangzó
rendszerét öt rövid (négy községben hat), hat hosszú magánhangzó alkotja; 
a, o, w, e, f és: d, %o, w, g, ie, z. Az alsó-árvai nyelvjárásterűlet nyolc községében 
szintén öt rövid magánhangzó van (35). A felső-árvai nyelvjárásterület párhu
zamosan fekszik az előzővel, északabbra. Öt rövid magánhangzója van, tizen
két helységben nem ismerik a hosszú magánhangzókat, ötben viszont előfor
dulnak (36). A z ide tartozó községek Námestovo és Trstená városkák környé
kén vannak. 

E három fő árvái szlovák nyelvjáráson belül több tájnyelvi egység különít
hető el egymástól; az elsőn belül hatot, a másodikon és harmadikon belül né
gyet különböztet meg a szerző. Hogy milyen egyéb természetű jelenségek vá
lasztják el egymástól az árvái nyelvjárásokat, illetve tájnyelveket, mutatják 
ezek a példák :;%%"öt' (AÁ),fef'(KÁ),#iaf'(FÁ); %rowA:a 'literes (üveg)' (AÁ), 
#fro%<#a (KÁ), % r < # o (FÁ); 6 % 'még' (AÁ, K Á ) , e&% (FÁ); afWk (gen. pl.) 
'szilváknak a' (AÁ), j # v # (KÁ), jZW& (FÁ); fof&wz 'patkány' (AÁ, K Á ) , 
jfwr, fcwr, jcwrg& stb. (FÁ). A legtöbb szóalaknak a fentiekénél több alakvál
tozata van, pl. : zo/o, zöw/o, za/o, zab, zz/W/o, z<Wo (<z#ad7o) 'fullánk' (427.1.); 
avoW, </vo»%z, dvoW, dvomíd, avomjía, dvomo f<d*von%zJ 'kettővel'; ro6#, ro6e, 
ro6e, ro6iű, ro6za, ro6a 'csinálnak, tesznek' stb. 

A szerző nyolcvan olyan jelenséget sorol fel (18—25), amelyek elválasztják 
egymástól a három nyelvjárást. Ezek segítségével nem nehéz kimutatni, milyen 
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mértékben és milyen jelenségek tekintetében különböznek egymástól. Kimu
tatja, hogy a felső-árvai nyelvjárás sokkal közelebb áll a középső-árvái
hoz, mint a középső-árvai az alsó-árvaihoz. Árva megye településtörténetének, 
gazdasági és társadalmi életének ismerete bizonyára közelebbről fényt derítene 
e nyelvjárások közös és eltérő jegyeinek fejlődési feltételeire, okaira. 

AIII. fejezetben (34—144) az árvái nyelvjárások hangtanát tárgyalja a szer
ző, megállapítván, melyik ószláv vagy irodalmi hangnak milyen hang felel meg 
nyelvjárásonként, tájnyelvenként, sok esetben településenként; hol észlelhető 
árnyalati kiejtési különbség, milyen helyzetekben fordul ez elő az irodalmi nyelv
től eltérően, részletezve az egybeolvadás, az asszimiláció és disszimiláció ese
teit is stb. 

A következő fejezetben (145—201) a szóképzés módjait és eszközeit tárja 
elénk nagy alapossággal. Gazdagon szemlélteti például a bizalmas érint
kezésben használt női családneveket, mint: C<%?/oW(%a f<őzp/oWc+&#y) 
'Csaplárosné, Csapláros felesége', # a & s W o f < # a M % # + % ^ 'Haluskáné', a 
hipokoristikumok széles skáláját, mint: /fa,/fo7%z, /foM&a, TZbMwocAia, a rosszal
lóan használt AfarÁs&o, 7erezM# típusú képzéseket, a gyermeknek az apai név 
szerint való megnevezési válfajait, pl.: A#&%ffa f <_&#&%?+ f#J 'Mikus kisfia, 
Mikus-gyermek', # a # % f<#a/q/+6z;, (%#%%% f < W f & + & ; stb. A z V. 
rész a szófajokat tárgyalja (202—317) az ige- és névragozással együtt. A követ
kező rövidebb részben (318—325) arra mutat rá HABOVSTIAK, milyen azonos 
vagy rokonvonások kötik össze e nyelvjárásokat a szomszédos szlovák nyelv
járásokkal (keleti, liptói, trencséni stb.). Külön fejezetet szentel (326-355) Árva 
megye benépesedési történetének, a nagyobb népmozgolmak összefoglalásának 
és nyelvállapota bemutatásának az 1945 óta eltelt időszakban. A VIII. részt 
(355-396) nyelvjárási szövegmutatványok töltik ki. Minden kutatópontról 
van szemléltető anyag. Meglepő, hogy 74 beszélő közül (két szövegmutat
vány párbeszédtöredék, a beszélők neve nincs feltüntetve) 24 nő (32,4%), 50 
férfi (67,6%). 17 nő (70,8 % ) és 38 férfi (76%) múlt századi születésű, a legidő
sebb beszélő 1863-ban, a legfiatalabb 1920-ban született. A z adatközlő foglal
kozása sehol sincs megjelölve, valószínűleg azért, mert az árvái viszonyok kö
zött a foglalkozás szerinti rétegződés és ennek a nyelvben való megnyilvánulása 
nem lehetett nagy. A szerző csak helybeli születésű adatközlővel dolgozott. 
A feljegyzett elbeszélések tematikája széles, átfogó, zöme az egykori izgalmas 
élmények, megrázó történetek felelevenítése, mint találkozás a medvével, a jó
szág mentése a farkasok elől, a tutajosok életveszélyes útjai, a fakitermelés, fa-
fuvarozás, fonóka, tollfosztás, lenfeldolgozás, főzés, kísértetek, betegségek, az 
elemi csapások rombolása stb. 36 nyelvjárási jelenség elterjedését szimbólumok
kal térképre vetítve mutatja be a szerző. Egy térképen Árva megye benépesedé-
sét követhetjük a XIII. századtól a XVUI-ig, egy másikon a négy nyelvjárás-
terület határait, az ezeken belül elkülönülő tájnyelvek kutatópontjait ismerhet-
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jük meg. A munkához orosz és német nyelvű összefoglaló, valamint részletes 
index készült. 

A mi szempontunkból is tanulságos a monográfia. Adatai között ugyanis 
jónéhány magyar eredetű vagy magyar közvetítésű szót találunk, pl.: Wj%fr, 
Z%fa/?#, 6w/zű&íy (kutyanév), 6wzogd«);, WcjJ, <%&&%?%% Zwcjw, cMWay, &?(§%?, 
c.M&&z»f&?z, &?%7&e, cj/nz, cm/zf, űfer^, e/M^grj^, y^/a/, /%fyo/, T^/^^g, ye//Mg/?r, 
yy//ár,yb^űj 'ruhaakasztó', ̂ ere/zab, gw/y^ 'ételfele', gy^/z^f, A ^ , Ao/zváf, %%%&?, 
ÁTM^jzo//}' stb. szlovák átvételei. Ezek egyikét-másikát más szlovák nyelvű for
rásból eddig nem ismertük. 

A hatalmas nyelvjárási anyaggal dolgozó szerző nagy körültekintéssel járt 
el a szöveg végleges nyomdai szedésének ellenőrzésében. A z adatok tömkelegé
ben, a rövidítések gyakori használatában, a rengeteg utalásban kevés hiba ke
rülte el figyelmét. Tanulmányozása közben ezek kerültek elő: 103. 1. 5. p.: a 
c%%%%7 utolsó lelőhelyére D rövidített helynév utal; ilyen rövidítésű helynév 
nincs az egész könyvben (401—2). Nyilvánvalóan DL-nek kellene ott lennie 
(vö. 104. 1. 6. p.). Ugyanebben a pontban cjzp/re helyett czz^&e írásmódot ta
lálunk (de 1. 63. 1.); 104. 1. 6. p.: c z / M W & w van CM%&wz&»zMz helyett; czmz 
található cj/nz helyett (1. 62., 104); a 9. sz. térképhez fűzött magyarázat szerint 
(1. 420) a fekete kocka jel / % w W alakváltozat előfordulására utal. A térképen 
ilyen jel nincs. Valaská Dubová községnél kellene lennie, tudniillik ott fordul 
elő: j9a?fe/-^mfg7 (1. 101, 106). A ffez'szintén' nyelvjárási alakváltozatai a 13. 
sz. térképnél szóvégi -f-sel vannak írva (1. 424), ellenben a korábbi oldalakon 
mindig z-t találunk (1.49., 52., 95., 315). 402.1.: téves a f az&ov írásmód, helyesen: 
2 a % W (1. 537., 542). 543.1.; a 394. pontban a nyelvjárási szöveg száma nem 
74, hanem 76 (1. 396). A 381.1. 50. sz. nyelvjárási szöveg címe alatt Jbz/vdWf 
helyett J W p r d W a kell. A térképeken iWzW&a helység szerepel, holott m a már 
inkább az újabb nevén ismerik (Oravská Lesná). Nagyon előnyös lett volna a 
jelenségtérképeken is megrajzolni a három fő nyelvjárásterület határát. Érde
mes volna megfontolni, nem kellene-e lefoglalni külön műszót vagy kifejezést 
a nyelvjáráson belül megkülönböztetett kisebb nyelvjárások megnevezésére. 
N e m kis mértékben zavarólag hat itt is, amikor elég sűrűn Árva megye három 
nyelvjárásáról és például Alsó-Árva hat nyelvjárásáról hallunk. 

A monográfia minden tekintetben kiváló szakmunka. Ilyen alapossággal, 
dialektikus módszerrel csak az tud dolgozni, akinél már szenvedéllyé vált szak
területének művelése, aki nem ismer áldozatvállalási határt a kitűzött cél meg
valósításának elérésében. 

KOVÁCS ISTVÁN 
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