
matek, s talán a magánhangzóval megelőzött végmássalhangzó ejtésekor már 
lecseng a magánhangzó zöngéje a zörej-elem explóziója előtt. Érdemes lenne e 
jelenségre a kutatópontokon készült, szókérdezést tartalmazó magnetofon
felvételekből eszközfonetikai kutatást végezni. 

Szóvá kell itt tenni két apró jelölési problémát. Vajon célszerű-e, hogy két
vagy többjegyes betűk esetében a zöngeveszteséget csak az első jegy kapitálra 
váltásával érzékeltetjük? Nem lennénk következetesebbek rendszerünkhöz, ha 
paráZSformát írnánk? A másik: egy térképlapon (sárlik — 325.) a félhangzós-
ság jelét találtam r, illetőleg / betűk alatt (P—8, 10). Ezek hangértékére a jel
magyarázat nem ad felvilágosítást. — Grafikai probléma, hogy az egyébként 
igen szép írásban olykor az a és a kissé szögletessé formálódó o betűk szétvá
lasztása csak külön figyelemmel lehetséges (pl. 242. szénvonó). 

Ezek az apróságok természetesen nem jelentősek, nem csökkentik örö
münket, hogy nyelvatlaszunk folytatása méltó a kezdethez, és kiváló munka
eszközt ad mindazok kezébe, akik nyelvjárásaink jelenségei iránt érdeklőd
nek. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

IMRE SAMU: A mai magyar nyelvjárások rendszere 

Budapest, 1971.3941. 

A magyar nyelvjárástani irodalom egy igen jelentős művel gazdagodott. 
A nyolcvan évvel ezelőtt megjelent BALASSA-féle könyv (A magyar nyelvjárások. 
Bp., 1891. Akad. Kiadó) óta a magyar nyelvjárások rendszerezésének ilyen ma
gas szintű megrajzolásával egyetlen kutató sem próbálkozott, feltehetően az 
anyaggyűjtésben mutatkozó lényeges hiányok miatt. Noha a szinkron nyelv
járáskutatás elméleti és módszertani kérdéseinek tisztázására, sőt a magyar 
nyelvjárástípusok felvázolására az elmúlt évtizedekben is történtek kísérletek 
(LAZICZIUS, HORGER, DEME, KÁLMÁN stb.), ezek némelyike minden erényük 
ellenére vagy egyoldalúan elméleti jellegű volt, vagy olyan gyűjtésekre támasz
kodott, amelyek nem egységes szempontok alapján, s nem a magyar nyelvjá
rások főbb típusai jellemzésének szándékával jöttek létre. 

IMRE SAMU könyve éppen abban a tekintetben jelent újat a magyar nyelv
járáskutatásban, hogy A magyar nyelvjárások atlaszának egységes szempontok 
alapján gyűjtött anyagát egy következetesen átgondolt elméleti-módszertani 
koncepció birtokában elemzi, s a mai magyar nyelvjárások rendszerének igen 
aktuálissá vált nagyszerű bemutatására vállalkozik. A kutatópontok sűrűsége 
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lehetőséget ad arra, hogy a szerző sikeresen próbálkozzék meg a nyelvjárás
típusok gócainak kijelölésével is. 

Könyvének célja a mai magyar nyelvjárások jelentősebb fonológiai, fone
tikai és morfológiai sajátságainak leírása, e sajátságok területi tagolódásának 
megrajzolása, a nyelvjárások számottevőbb típusainak meghatározása, a szó
ban forgó nyelvjárástípusok gócainak területi kijelölése, s végül — folytatja — 
az egyes nyelvjárástípusok jellemző vonásainak ismertetése (5). Nyugodtan ki
jelenthetjük, hogy a maga elé tűzött célt nagy hozzáértéssel, a korábbi kutatás 
eredményeinek és hiányosságainak gondos mérlegelésével, az adatanyag sok
oldalú, színes, elmélyült elemzésével, s az egységes rendszerbe illesztés elisme
rést érdemlő igényével valósította meg. 

Az újabb magyar nyelvjáráskutatás c. fejezet (7) lehetőséget nyújt a szer
zőnek arra, hogy számos olyan kérdést is megvizsgáljon, amelyek az általa 
kialakítandó nyelvjárási rendszerek taglalása szempontjából sem mellékesek 
(pl. CSŰRY tevékenységének és a CsŰRY-féle iskola újraértékelése, az egységes 
átírási rendszernek a kutatásokat befolyásoló problémái, a történeti szemlélet 
egyoldalúsága stb.). 

Az elméleti, módszertani kérdések (35—6) tárgyalása során a nyelvi egy
ség és a nyelvi mozgás értelmezésén kívül az ún. DEME-féle tendencia-elmélet 
alkalmazásának lehetőségeit vizsgálja. Anélkül, hogy a DEME-féle tendencia
elmélet kérdéseinek tárgyalásába belemennénk, megemlítjük, hogy az abaúji 
nyelvjárás magánhangzó-rendszeréről általunk készített leírás (MNyj. IX, 71 —; 
X, 85) lényegében valóban a DEME-féle módszer alapján készült, de a jelensége
ket nem a nagyobb tendenciák részeiként, hanem önálló jelenségekként állítja 
egymás mellé (az illabiális z-zést s a labiális w-zést, az illabiális e-zést s a labiális 
o-zést stb. vö. i. h. 79—82). 

IMRE SAMU könyve módszertani szempontból — amint kifejti (43) — több 
vonatkozásban LAZICZIUS, HORGER, illetve BALASSA munkájához kapcsolódik. 
Adatainak minősége és mennyisége tekintetében azonban természetesen el is 
tér tőlük. A nyelvjárástípusok elkülönítése és jellemzése során a hangállomány 
vizsgálatán kívül figyelembe veszi a hangrendszer egyes tagjainak megterhe
lését, a hangtani realizációt, a hangszínvariánsokat, s ezeknek egymáshoz vi
szonyított mennyiségi eltéréseit. Az elsősorban hangtani síkon folyó vizsgálatot 
az ún. hasonlító módszer alapján tartja elvégezhetőnek. Legelfogadhatóbb el
járásnak a köznyelvhez hasonlítást véli, de azzal a szükséges korrekcióval, hogy 
hasonlítási alapnak — amint írja — a „köznyelvnek azt az ideális... formáját 
tekintem, amelynek normáit egyrészt az egységes magyar helyesírás, másrészt 
. . . a magyar köznyelvi kiejtésnek ma érvényben levő s a normatív nyelvtanok 
által rögzített szabályai adják meg. (Ezt a formát nevezhetjük az irodalmi 
nyelv eszményi beszélt változatának is.) Ha a helyesírás ma ingadozást mutat 
(pl. fel~föl, csoda ~ csuda stb.) — folytatja — magát az ingadozást tekintem 
normának" (46). 
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A nyelvjárások tulajdonképpeni vizsgálata a Mai nyelvjárásaink c. feje
zettel indul (57). Előbb a hangrendszertípusok vizsgálatát nyújtja. Hangrend
szeren azonban nem egyszerűen fonémarendszert ért (58), hanem — érthető 
módon — a fonémák és polifonémikus hangok (pl. -al>~ä, -el>e) együttesét 
(uo.). A 18 illetőleg 19 hangrendszertípus elkülönítésekor a fonémák számából 
indul ki. A hangrendszer-típusokon belül további altípusokat vesz fel, melynek 
következtében a típusok negyven hangrendszer-egységre növekszenek (74). 
A szerző megvizsgálja azonban a fonémák felhasználásának típusonkénti eltérő 
mértékét is (76). Bár jól látja a hangrendszer-típusok kutatóponthoz kötésének 
nehézségeit, mégis azon a véleményen van, hogy ez a feladat „általában elvé
gezhető a dialektológiai realitások határain belül" (79). A hangrendszer-típusok 
elmélyült elemzését azzal zárja, hogy hangrendszertípus és nyelvjárástípus nem 
azonosítható egymással, bár helyesen fűzi hozzá, hogy ez nem jelenti azt, mintha 
köztük semmiféle összefüggés nem lenne. IMRE SAMU véleménye szerint 
ugyanis nem tartozhatnak egy nyelvjárástípusba azok a helyi nyelvjárások, 
amelyekben legalábbis a szabad fonémák rendszere nem azonos. Ugyanakkor 
viszont a teljesen azonos hangrendszert használó helyi nyelvjárások sem tartoz
nak szükségszerűen azonos nyelvjárás-típusba — folytatja —, mert a szabad 
fonémák rendszerének azonos volta még csak az egyik feltétele a hangtani 
alapon történő tipizálásnak. 

Úgy látszik, hogy az IMRE által elkülönített nyelvjárás-típusok között nem 
találunk olyanokat, amelyek teljes azonosságot mutatnának egymással. El
oszlathatjuk tehát LAZICZIUS egykori aggodalmát, amelyet a földrajzilag távol
eső azonos nyelvjárásoknak, mint pl. a középső palóc és a középszékely, vagy a 
dunántúli és a kalotaszegi nyelvjárásoknak az összeeséséről mondott, hogy ez 
már nyelvjárásaink genetikai összefüggésének kérdése (Bevezetés a fonológiába. 
MNyTK. 33: 56). IMRE térképe (73) első pillantásra meggyőz bennünket arról, 
hogy a két teljesen azonos nyelvjárással számoló aggodalom alaptalan volt. 

A magán- és mássalhangzók gyakorisági vizsgálatát (89—) a köznyelvhez 
viszonyítva végzi el: előbb a nyelvjárás hangjait vizsgálja aszerint, hogy azok 
milyen köznyelvi hangokkal szemben jelentkeznek, de rendkívül tanulságos 
módon ennek a fordítottját is megtaláljuk, a köznyelvi hangok helyén jelent
kező nyelvjárási megfeleléseket. Mindezeken felül a jelenségek helyhez kötését is 
elvégzi (pl. 126). A mássalhangzók gyakoriságának bemutatása már némileg 
más jellegű (241—), mivel az egyes jelenségek realizálódásában gyakran a hang
környezetnek is szerepe van. Nem tárgyalja tehát külön-külön az egyes foné
mákat, hanem a mássalhangzók közti számottevőbb megfeleléseket mutatja 
be: pl. kny. ty, gy: nyj. cs, dzs; kny. s, zs, cs, z, c: nyj. előbbre és hátrább kép
zett megfelelői; kny.y (ly): nyj. ly~l~j stb. Figyelmet szentel sok más kérdés
nek is, mint a szókezdő h, j , v, m elmaradásának, az inetimologikus /, h jelent
kezésének, a v~7~A~/~v megfelelésnek stb. (257—62). 

A hangszínrealizációk tárgyalása során (271—) kifejti, hogy nyelvjárá-
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sainkban a magánhangzók is sokkalta színesebb képet mutatnak mint a mással
hangzók. Az elemzések kitűnő sorát nyújtja a magánhangzó-, kettőshangzó- és 
mássalhangzó-realizációk vizsgálatában. 

Az alaktani kérdések (301—) kutatása — folytatja IMRE — jóval szegénye
sebb a nyelvtani irodalomban, mint a hangtani vagy a lexikális jellegűeké. Ő sem 
törekedhetett hát arra, hogy egy teljes alaktani leírást illetve jellemzést adjon a 
mai nyelvjárások alaktani kérdéseiről. Csak azokkal a kérdésekkel foglalko
zik, amelyeknek nyelvjárásaink egésze vagy egy-egy típusa szempontjából 
rendszertani szerepe van. így kerül sor előbb a névszó- majd az igetövek át
tekintésére (305—8). Később az eléggé nagy alaki megoszlást mutató birtokos 
személyragozást (309), a névszói és igei toldalékokat (314) s a szóképzést (326) 
taglalja. 

A továbbiakban IMRE SAMU a mai magyar nyelvjárások főbb típusairól 
ad rendkívül alapos elemző munkával készített áttekintést (329—). Megálla
pítja, hogy a nyelvjárások osztályozása, vonalszerű, éles határokkal való 
elkülönítése sokat vitatott kérdése a nyelvjáráskutatásnak. Az sem könnyebb 
viszont, amire ő vállalkozik, hogy a mai nyelvjárások főbb nyelvjárástípusait 
jelölje ki. E típusok területhez kötése ugyanis gyakorlati szempontból elenged
hetetlen. Mint már korábban is utaltunk rá, a szerző tipizálása elsődlegesen 
hangtani alapú. Hozzávetőlegesen megjelöli az egyes típusok területét is, de a 
dolog természetéből adódóan nem vállalkozhatott e területek pontos „hatá
rainak" megvonására. A régebbi osztályozásokat nem követi, típusai néhány 
esetben mégis összeesnek a BALASSA-féle osztályozás kisebb egységeivel (pl. őr
ségi, zalai, kiskunsági, Szeged vidéki, középső palóc, Ipoly vidéki, Hernád vi
déki stb.), ezzel is igazolván a régebbi kutatások egyes területeinek helyességét. 
A szerző harminc nyelvjárás-típust különböztet meg. Nyelvjárás-típuson mindig 
több helyi nyelvjárásnak viszonylagos egységet mutató nyelvjárását érti. Az 
említett nyelvjárás-típusokon kívül említést tesz az északkeleti, a romániai ma
gyar nyelvjárásokról, valamint a nyelv- és nyelvjárásszigetekről (365—70). 

A nyelvjárás-típusok területi kiterjedése nem befolyásolja osztályozását. 
Az előbbi, kisebb területi megoszlást mutató nyelvjárástípusokat nagyobb 
nyelvjárási egységekbe is besorolja, mintegy öt nagyobb egységet vázolva fel: 
nyugati (dunántúli), északi (palóc), keleti, déli nyelvjárások, az átmeneti nyelv
járástípusok, a nyelvjárássziget jellegű típusok és a romániai magyar nyelv
járások (371—74). 

A könyve végén levő táj szómutatványok (375) mintegy kiegészítik az em
lített nagy nyelvjárási egységek képének teljesebbé formálását, amelyet már 
csak a legfontosabb irodalom felsorolása (379), a függelék (381), a térképek és a 
magyar nyelvatlasz kutatópontjainak jegyzéke követ (381—4). 

Nem szóltunk még IMRE kitűnő könyve kapcsán a mennyiségi mutatók és 
a térképek illusztratív szerepéről, holott rendkívül nagy figyelmet érdemelnek, 
mert nemhogy öncélúak lennének, hanem éppen a legteljesebb mértékben vilá-
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gítják meg, illetve bizonyítják eredményeinek helyességét, tudományos meg
alapozottságát. 

Ismertetésünk nem lenne teljes, ha nem értékelnénk nagyra a kitűnő szak
ember fáradhatatlan, átfogó koncepció birtokában végzett alapos munkáját, a 
nyelvjárás-rendszertani kérdések iránti kifinomult érzékét, a mélyebb össze
függéseket soha szem elől nem tévesztő képességét, s a mindezek alapján elért 
igen jelentős tudományos eredményeket. Ezekre az eredményekre nemcsak 
maga a szerző lehet méltán büszke, hanem a mai magyar nyelvtudomány is. 
A mai modern nyelvjáráskutatás szinte valamennyi jelentősebb kérdését is fel
veti a szerző. Érdekes és pontos megfigyelései folytonos állásfoglalásra késztetik 
az olvasót, továbbgondolásra ösztönzik. Éppen ezért hisszük, hogy az előttünk 
levő szintézis nem az eddigi kutatások lezárását jelenti, hanem mint minden 
igazi tudományos alkotás, magában hordja a későbbi évtizedek fejlődésének 
csíráit is. 

NYIRKOS ISTVÁN 

LIZANEC P. M.: Magyar—ukrán nyelvi kapcsolatok 

(A kárpátontúli ukrán nyelvjárások alapján.) Egyetemi jegyzet. Uzshorod, 
1970. 2501.+ 180 térkép. 

Egy új és fontos művel gazdagodott a dialektológia, a nyelvatlasz iroda
lom, valamint a magyar—szláv nyelvi kapcsolatok kutatása. Módszertanilag is 
nagyon lényeges a szerzőnek az az újítása, hogy a nyelvi hatás vizsgálatában a 
nyelvatlasz-módszert alkalmazza. A jövevényszó-kutatásokban éppen szláv— 
magyar vonatkozásban MELICH JÁNOS (NySzJöv.) alkalmazta már a nyelv
földrajz tanulságait, figyelembe veszi KNIEZSA (SzlJsz. 1955), TAMÁS (Etymolo
gisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen) és 
még sokan mások monográfiákban, etimológiai tárgyú cikkekben, etimológiai 
szótárakban. Jövevényszókutatásban azonban nem ismerek Lizanecénál rész
letesebb nyelvföldrajzon alapuló művet. Noha Lizanec tanulmánya elsősorban 
a szlavisztikát gazdagítja, mégis ugyanannyira fontos a magyar dialektológia, 
sőt még a nyelvtörténet szempontjából is. 

A Bevezetés (5—8) után a szerző az első fejezetben (9—34) szól a magyar 
törzsek és a keleti szlávok (később ukránok) érintkezésének történetéről. Ezt a 
fejezetet az indokolja, hogy a könyv elsősorban egyetemi jegyzet, mint ahogy 
a szerző is utal rá (8). Itt ugyanis a finnugor őshazával, a finnugor nyelvrokon
sággal, a honfoglalás előtti magyar—keleti szláv kapcsolatokkal és a honfog
lalással foglalkozik a szerző. Anyagát nagyrészt másodkézből meríti, és több
ször rámutat arra, hogy még igen sok kutatásra van szükség, míg erről a gyér 
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