
SvEN BENSŐN: Südschwedischer Sprachatlas 1. 

Limd, 1965. C W K Gleemp. 47 1. Skrifter utgivna genom Landsmálsarkivet i 
Limd 15. 

A magyar nyelvtudományban ezekben az években számos különböző jel
legű nyelvatlasz van készülőben (vö. GÁLFFY M . — M Á R T O N GY.: A Kolozs
vári Babes és Bolyai Egyetemek Közleményei I. [1956], 253 kk.; SEBESTYÉN Á.: 
M N y j . VIII, 83; BALOGH L.—KiRÁLY L.: M N y . LXI, 491). Érthető érdeklő
déssel nézünk tehát nemcsak egymás és a közvetlen külföld hasonló munkála
taira, hanem a távolabbi atlaszkísérletekre is: célkitűzéseik, módszereik, tech
nikai kivitelezésük számunkra még hasznosítható tanulságokat kínálhatnak, 
ha konkrét nyelvi kutatási eredményüket nem tudjuk is értékesíteni. 

A svéd nyelvjáráskutatás és nyelvföldrajz magas színvonala nálunk is köz
ismert (legutóbbi összefoglaló áttekintésére 1. GöSTA HoLM: Mundarten- und 
Ortsnamenforschung is Schweden. M N y j . VIII, 93—101). Négy nagy nyelv
járáskutató archívumuk közül (ezek Uppsalában, Göteborgban, Lundban és 
Umeában működnek) a lundi a déli svéd nyelvjárásokat tekinti kutatási terü
letének. Ide tartoznak a következő tartományok: Skáne, Blekinge, Halland, 
Smáland és Öland. A lundi archívumban — mint ez a jelen atlasz bevezetőjé
ből kiderül — a területnek mintegy 900 helységéből több mint 3 000 000 szó
cédula van készen. Arra törekszenek, hogy egyrészt minden településről legyen 
anyaguk, másrészt egy-egy ponton „mélyre ássanak": különlegesen nagy meny-
nyiségű, kimerítő gyűjtést állítsanak össze. A gyűjtéssel párhuzamosan folyó 
feldolgozó munka magas színvonalát bizonyítja az a kiadványsorozat (Skrifter 
utgivna genom Landsmálarkivet i Lund), melynek 15. számaként SvEN BENSŐN 
fenti füzete megjelent. Ez egyben első darabja egy hasonló jellegű atlaszsoro
zatnak — sajnos, ennek terveiről nem kapunk részletes felvilágosítást. 

A mindössze 18 szótérképet közreadó déli svéd nyelvatlaszfüzet „rendha
gyó" módon keletkezett. Anyaga nem előre összeállított kérdőív helyszíni fel
vételezésével állt össze, hanem az archívum birtokában található hatalmas nyelvi 
anyagból, külön gyűjtés nélkül. Emellett felhasználta a szerző a korábbi szak
irodalomban megjelent mintegy 60 tanulmány anyagát is, főleg olyan kisebb 
monográfiákét, amelyek szótérképeket is közöltek. Ez persze azzal a következ
ménnyel járt, hogy egyrészt az archivális anyagon belül, melynek egy része lai
kus társadalmi gyűjtőktől származik, másrészt a különböző szerzők anyagá
ban is eltérések mutatkoznak a hangtani jelölések pontossága tekintetében, il
letőleg az egyes szóalakoknak szituáció-háttere szempontjából is. Ezek kiegyen
lítése nehéz feladatnak bizonyult. 

Bevezetőjében a szerző áttekintést ad a déli svéd nyelvjárásterületet érintő 
korábbi kutatásokról kronologikus rendben, külön figyelmet fordítva a kar-
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tografikus módszert alkalmazókra. Atlasza célját abban jelöli meg, hogy a m a 
rendelkezésre álló bővebb anyag birtokában tüzetesebb képet rajzoljon meg a 
vizsgált nyelvjárásterület kiszemelt hang- és alaktantörténeti kérdéseiről. (Der 
Zweck der vorliegenden Arbeit ist, mit Hilíe des umfangreicheren und zuver-
lássigeren Materials, das nach der früheren Skizzierung der Grundzüge der 
südschwedischen Lant- und Formengeschichte eingesammelt wurde, sichere 
Grenzenziehungen und eine vertieferte Auffassung von der Entstehung der 
Mundarterscheinungen zu erreichen. 9.) Ez a célkitűzés azért is érdekes, mert 
tudatosan t ö r t é n e t i eredmények elérésére törekszik a lényegében véve 
szinkron adatok segítségével, jól látva, hogy a nyelvatlasz mind a leíró, mind a 
történeti nyelvtudománynak fontos és értékes adalékokkal szolgálhat. 

A mintegy 28 x28 c m méretű (1 : 1 800 000 méretarányú) térképlapok 
színes háttérnyomaton, beírás nélküli, pontszerű szemléltetéssel készültek. A ku
tatópontok helyét sem számozással, sem más módon nem jelöli meg a térkép: 
a nyomástükör szélén keretszerűen koordináta rendszer van "felvetítve, ennek 
számozása révén deríthető ki, melyik helység adatait tükrözik a szemléltető je
lek. Ez az ötletes eljárás legfeljebb akkor hagyhat cserben, ha ugyanazon hely
ségből több alakváltozat ábrázolása válik szükségessé. 

Tematikáját tekintve az atlasz két jelenségkört vizsgál. A z első nyolc tér
képlapon az eredetileg hosszú MM, illetőleg a db hangkapcsolat fejleményeinek 
megoszlását, s ezek alapján a változási folyamatok valószínű lezajlását vizs
gálja. A térképeken szereplő szavak: 6 W a (inf., 'binden; kötni'), 6 / W (adj., 
'blind; vak'), apww%z (inf., 'spinnen; fonni'), a&w» (subst., 'Haut; bőr'), A z W 
(subst., 'Hund; kutya'), jpw»»efz (part., 'gesponnen; fonott'), A o W (subst., 
'Hand; kéz'), 6<We (subst., 'Bauer; paraszt'). A térképek a kiadvány baloldali, 
páros lapjain sorakoznak, s velük párhuzamosan a jobboldalon találjuk a folya
matos elemző szöveget. A szerző a változatok tarka sorából kiválasztja a fő 
variánsokat, megmagyarázza az alájuk foglaltakhoz, majd egymáshoz fűződő 
viszonyukat területileg, illetőleg a történeti kiindulási előzményhez mérve. 
Ezekben a szavakban az a közös nyelvi mozzanat, hogy bennük palatalizáció 
zajlott le a svéd nyelvtörténet folyamán. Ennek vizsgálatát tekintve fő céljá
nak, figyelmen kívül hagyja az ezzel nem kapcsolatos szinkron és történeti prob
lémákat, de figyelemmel kísér minden olyan változást, amely ezzel összefüg
gésbe hozható. A szemügyre vett szavak részben hasonlóan, részben eltérően 
viselkedve módot adnak a jelenség sokoldalú, árnyalt megtárgyalására. 

A másik kérdéskör, amelyet tíz szó térképlapjának alapján vizsgál, az egy
kori g/z spiráns fejleményei, illetőleg fejlődése a déli svéd nyelvjárásokban. A z 
ide tartozó szótérképek: afege (subst., 'Leiter; létra'), aága (inf., 'sagen; mon
dani'), ógo (subst., 'Auge; szem'), /Zuga (subst., 'Fliege; légy'), rag (subst., 
'Roggen; rozs'),/7z##% (part., 'geflogen; elszállt'), a&og (subst., 'Wald; erdő'), 
Aage (subst., 'Einfriedigung; kerítés, karám'), magé (subst., 'Magén; gyomor'), 
/Moge/z (adj., 'reif; érett'). Ez a g/z a nyelvtörténet folyamán részben y, részben 
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2 hanggá fejlődött — egyéb különfejleményeit, pl. a tv-t nem tekintve. A válto
zatok területi és minőségi összemérése, s a tanulságok szembesítése a szavakon 
belül s a szavak között itt is nyelvtörténeti következtetésekhez, nyelvi változá
sok útjának szöveges felvázolásához vezet. 

Látni való, hogy SvEN BENSŐN atlasza nem a néma adattárak sorába tar
tozik, hanem feldolgozó jellegű, a jelenségmonográfiák felé közelít nyelvföld
rajzi kiindulással. N e m célunk itt a m ű konkrét nyelvi, nyelvjárástörténeti ered
ményeivel foglalkozni, ezért a fenti módszertani megjegyzésekhez még csak azt 
fűzzük hozzá, hogy a munka módot ad a szerzőnek számos általánosabb vonat
kozású kérdés érintésére is. Ilyen például annak a hangsúlyozása, hogy — mint 
az ugyanazon jelenség illusztrálására felvett szavak bizonyítják — a szavak 
nem egyszerű hangkomplexumként változnak, fejlődésük mindig egyedi jel
lemzőket mutat, amelybe az alak, a jelentés, a nyelvi helyzet stb. is beleját
szik. 

A z első jelenségkör tárgyalásakor rámutat, hogy a p a l a t á l i s , p a l a -
talizált, p a l a t a l i z á c i ó , l á g y í t á s , l á g y í t o t t h a n g ter
minusok használata zavaros, sokszor félreértésekhez vezet. Igyekszik a maga 
szempontjából e téren rendet teremteni. Érdekes különbségeket lát a zavarta
lan hangfejlődésű, és a zavart fejlődésű szavak között: utóbbiakban fel kell de
ríteni, milyen analógia vagy egyéb ok miatt nem a várható alakulást mutatják. 
Külön is felhívja a figyelmet egy ilyen „zavaró tényezőre": a szavak gyakorisá
gára. Kifejti: a nagyon sűrűn előforduló szavak szokatlanul nagy arányú rövi
düléseket szenvednek, szabálytalan változásokat mutatnak. 

SvEN BENSŐN atlasza érdekes, színes, tanulságos munka. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

TERHO ITKONEN i Proto-fínnic Final Consonants 

Their History in the Finnic Languages with Particular Reference to the Fin-
nish Dialects. 1:1. Introduction. The History of-& in Finnish. Helsinki, 1965, 

SUST. 138:1.2871. 

TERHO ITKONEN könyve a közfinn korszak szóvégi mássalhangzóinak tör
ténetével foglalkozó nagyszabású könyvsorozat első kötete. 

A könyv bevezetésében (11—32) a szerző megállapítja, hogy a szóvégi 
hangokról általában csak akkor mondhatunk valami pontosat, ha figyelembe 
vesszük a megnyilatkozásokban való viselkedésűket. A szóvégi hangok arány
lag ritkán jelentkeznek terminális helyzetben, azaz abszolút szóvégen, hiszen a 

9 Magyar nyelvjárások XIII. 129 




