
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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forrású korról megbízható eredményekre teszünk szert. A IX—XII. századi 
források egyébként tudomásom szerint a területnek nemcsak a magyar, hanem 
a szláv lakosságáról sem adnak hírt. 

A bevezető részben néhány kisebb pontatlanságot vagy tévedést kell ki
igazítanom. A manysikról azt írja a szerző: ,,A XVI. században önként csat
lakoztak az orosz államhoz" (14). Egy meghódított nép csatlakozását aligha 
lehet önkéntesnek nevezni. A vogulok akkor egyébként is még kisebb nemzet
ségi közösségekben éltek, egy részük pedig a szibériai tatár kánság alá tartozott. 

A chantik nem tartozhattak a XV. század végétől Oroszországhoz (15), 
hiszen az Ob folyó vidékét Jermák csapatai a XVI. sz. végén és a XVII. század 
elején hódították meg. 

A szerző abból a premisszából indul ki, hogy a IX—X. században ,,A föld
művelő szláv népek kultúrája magasabb fokon állt, mint a nomád magyaroké" 
(19). így folytatja: „Az arab források feljegyzik, hogy a magyaroknak sok 
szántóföldjük volt. Ez is azt jelenti, hogy érintkeztek a keleti szláv törzsekkel, 
melyek fejlett földművelő kultúrával rendelkeztek, állattenyésztésük és halá
szatuk is fejlettebb fokon állt" (uo.). Az, hogy a magyaroknak sok szántóföld
jük volt, csak annyit jelent, hogy ismerték a földművelést a szlávokkal való 
érintkezés előtt is, mint azt a honfoglalás előtti nagyrészt volgai bolgár—török 
(a mai csuvasok elődje) eredetű búza, árpa, eke, sarló, arat, kender, tiló stb. 
szavak is bizonyítják. Utána hivatkozik Jankó Jánosra és a Magyarország 
története c. kézikönyvre, amelyek arról szólnak, hogy a magyar halászati szer
számok és halfogó eljárások a keleti szlávok hatására fejlődtek jelentős mér
tékben. 

Ezután ezt olvashatjuk: ,,Hajdú Péter szerint az őshazái magyaroknál 
nagyon elmaradott volt a mezőgazdaság és az állattenyésztés" (19). Utánanéz
tem az idézett helyen, de seholsem találtam ilyen kitételt. HAJDÚ ott egyébként 
is az ugor kor végéről szól, és ez i. sz. első évezred első felére (I—V. sz.) vonat
kozik. 

így tehát nem világlik ki, mire alapozza a szerző a következő megállapí
tását: „Amint látjuk, valamennyi kutató elismeri a keleti szlávok magasabb 
fokú földművelési kultúráját" (19). Hiszen ilyesmit sem a „Magyarország 
története" szerzője, sem Jankó, sem Hajdú nem állított. 

Ettől függetlenül nem vonom kétségbe sem a huzamosabb keleti szláv— 
magyar kapcsolatokat, sem pedig azt, hogy a magyarság a honfoglalás előtt 
átvett halászati eszközöket és módokat a keleti szlávoktól. Az is nagyon való
színű, hogy a földművelés területén is voltak kapcsolatok. A mai Ukrajna 
területén a preszláv korban (i. e. második évezredben) volt már földművelés 
(az ún. Tripolje-kultúra, vö. J. D. G. CLARK, Prehistoric Europe. The Economic 
Basis, London, 1952. 96 és 107 1.; ezt az adatot Gunda Bélának köszönöm), 
így hát a keleti szláv földművelés bizonyára nagyon régi. 

A második fejezet (35—113) a magyar—ukrán nyelvi kapcsolatokat tár-
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gyalja. Itt szól röviden a magyar nyelv ukrán jövevényszavairól, és azt a véle
ményét fejezi ki, hogy az eddig közelebbről meg nem határozott szlávból, ill. 
délszlávból magyarázott jövevényszavak egy része valószínűleg ukrán eredetű 
a magyarban. Felsorol még a kárpátaljai magyar községek nyelvjárásaiban 
található ukrán jövevényszavakat. Szól a lexikális kölcsönzések típusairól. 
A kárpátaljai (a szerzőnél: kárpátontúli) ukrán nyelvjárások magyar jövevény
szavai (a szerzőnél: magyarizmusai) kutatásának történetével a szerző igen 
részletesen foglalkozik, különösen Csopey, Bonkáló, majd a szovjet korszak
ban Dzendzelivszkij, Mokány és Orosz munkásságát tárgyalja alaposan. A ma
gyarországi kutatók közül Baleczkyt és Dezsőt emeli ki. A tulaj donnévkutatás
ban említi Csucska és Halász dolgozatait, akik kimutatták, hogy a személy
nevekben a magyar hatás elég csekély, de az állatnevekben, különösen a ló- és 
ökörnevekben igen tekintélyes. 

Nem vagyok meggyőződve arról, hogy Akli és Homok községek neve szláv 
eredetű-e (70). Mint érdekességet jegyzem meg (vö. 77), hogy az orosz népnév a 
magyarban foglalkozásnév is volt: MA. 1611. „Oroz [olv. orosz]: Janitor, 
Satelles" és CAL. 25: admissionales; Oroszok; hop mestörök" (vö. PAIS: MNy. 
LXVI, 470). 

Ezután a magyar jövevényszavak behatolásának útját vizsgálja, megálla
pítja, hogy egy részük népi érintkezés formájában, nyelvjárási alakban került be 
a kárpátaljai ukrán nyelvjárásokba, más részük pedig a hivatalok, iskolák, 
katonaság útján. Jegyzetben közli (82) a kárpátaljai magyar anyanyelvű lakos
ság létszámát az 1967. jan. 1. állapot szerint: 163 000. Foglalkozik a bilingviz-
mus kérdésével is, mint a jövevényszavak meghonosodásának legfőbb módjá
val. A büingvizmus mindig az államnyelv javára az erősebb. Míg tehát lénye
gesen több ukrán volt kétnyelvű a magyarsággal érintkező területen, amíg 
magyar volt az államnyelv (89. jegyz.), addig most fordított a helyzet. Az Észt 
SzSzK-ban is tapasztaltam, hogy az észt lakosság általában bilingvis, ugyanott 
azonban az orosz lakosság legnagyobb része nem tud észtül, noha kettős a 
hivatalos nyelv. 

A szerző több helyen (pl. 52, 59, 86) jogosan elítéli a századforduló és az 
első világháború előtti magyar burzsoázia és uralkodó körök nacionalizmusá
nak káros kinövését, a nemzetiségek elmagyarosítására irányuló törekvéseket. 
A nacionalizmus azonban nemcsak Magyarországon élt és él, hanem más or
szágokban is. Magyarországon 1880 és 1910 közt (mióta hivatalos népszám
lálás volt) a nemzetiségi lakosság száma állandóan emelkedett, és 1910-ben a 
nem magyar anyanyelvűek magyar nyelvtudása (büingvizmus) a városokban 
43,4% volt, az egész országban 16,4%, egyes járásokban pedig a 10%-ot sem 
érte el. 1920 óta viszont a szomszédos államok magyar kisebbségeinek abszolút 
száma egyre csökken vagy stagnál, egyedül Jugoszláviában és a Szovjetunióban 
emelkedett. A külföldi magyarok bilingvizmusára nincsenek adataim, de fel
tétlenül messze meghaladja az 50%-ot. 
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Nagyon érdekesek azok a fejtegetései, amelyek a jövevényszavaknak az 
átvevő nyelv hangrendszerébe való beilleszkedését tárgyalják. Ez egyben idő
rendi fogózót is adhat. A magyar képzők közül mindössze az -s névszóképző 
került át a kárpátaljai ukránba. Szláv alapszavakból is képeznek vele foglalko
zásneveket és mellékneveket, pl. őyÖHain 'dobos', rjiynorn 'ostoba' stb. Helyesen 
hangsúlyozza, hogy a népi átvételek nem a magyar irodalmi nyelvi alakokat, 
hanem az érintkező magyar nyelvjárási alakokat tükrözik, pl. onncojia 'iskola', 
nycjiHK 'pruszlik'. 

Ezután a következő fő fogalmi csoportok szerint osztályozza a magyar 
jövevényszavakat: 1. A mindennapi élet (a szerző szerint életvitel) szókincse, 
2. Emberi sajátságok, tulajdonságok, cselekedetek 3. Közlekedés és híradás 
4. Mezőgazdaság 5. Természeti jelenségek, domborzat, vízrajz 6. Mesterségek, 
szakmák szókincse 7. Munkaeszközök 8. Mértékek 9. Kereskedelem 10. Pénz
ügyek 11. Igazságszolgáltatás 12. Társadalom, politika 13. Iskola 14. Sport, 
játékok 15. Katonaság 16. Egészség 17. Népköltészet 18. Vallás, szokások, 
hiedelmek 19. Zene, dal, tánc 20. Növények 21. Szőlészet 22. Kertészet 23. 
Erdészet és fafeldolgozás 24. Színek 25. Állatvilág 26. Állatok sajátságai, 
tulajdonságai 27. Vadászat 28. Halászat 29. Határozószók, viszonyszók, indu
latszók 30. Egyéb. 

A következő (III.) rövid fejezetben (114—8) ismerteti a szerző a magyar 
jövevényszavak történeti-etimológiai szótárának felépítési elveit. Ez a szótár 
közli majd az alakváltozatokat, hangulati értéküket, a szavak jelentését ül. 
jelentéseit, elterjedését, származékait, nyelvemlékes adatait, etimológiáját, 
lexikális megfelelőit és azokat az ukrán és orosz szavakat, amelyek fokozatosan 
kiszorítják a magyar jövevényszavakat. Közöl mutatványnak néhány szó
cikket is. 

A következő (IV.) fejezet (119—38) mintegy előszava a nyelvatlaszrészlet
nek. A helyszíni gyűjtés a szerző munkája (122). Ő állította össze a mintegy 
4000 kérdést tartalmazó kérdőívet is. Kezdetben 142 községben akarta a gyűj
tést elvégezni, de azután kiderült, hogy 62 ukrán kutatópont is eléggé tükrözi a 
szóföldrajzi izoglosszákat. A térképek egyébként teljesek, tehát nemcsak a 
magyar jövevényszavak szerepelnek rajtuk, hiszen a magyar jövevényszó gyak
ran csak fakultatív változat, máskor csak néhány kutatóponton él, a többin 
vagy egy ukrán változatot vagy német, szlovák, esetleg román jövevényszót 
használnak. Számos térkép egy-egy magyar jövevényszó jelentéseinek földrajzi 
eloszlását mutatja. 

A térképen általában rendkívül egyszerű és áttekinthető jelrendszert alkal
maz. A magyar jövevényszavakat kör jelzi, a keleti szláv szavakat lapjára állított 
háromszög, a magyaron kívüli (német, szlovák, latin, román) jövevényszavakat 
négyzet. Az alapábrák különböző kitöltése mutatja a változatokat. Magyar 
vagy más jövevényszavak ukrán származékait a körbe ül. négyzetbe zárt három
szög jelzi. A hangtani változatokat szükség esetén vonalkázással vagy izoglosz-
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szávai jelzi. Különböző vonalkázású körökkel szemlélteti a jelentéstani térképe
ken a jelentéseket. Ha több változat él ugyanazon a kutatóponton, a jelek egy
más mellé kerülnek, a ritka változat kisebb jellel. A térképek előtt közli a 62 
kutatópont betűrendes és sorszám szerinti jegyzékét. A 180 térkép az egész 
anyagnak csak egy kis részét öleli fel: a ház, gazdasági épületek és azok részei, 
bútorok, világítás, tűzhely. 

A 180 térkép ennél több magyar jövevényszót is feltüntet, mert egyes 
fogalmakra két magyar jövevényszó is élhet, pl. az 'ablakrács'-ra a rostély és 
rács megfelelői, vagy az 'ereszcsurgó'-ra a csatorna és csurgó megfelelői. 

A magyar jövevényszavak földrajzi elterjedése igen különböző lehet. 
Az egész vizsgált területen csak a következő magyar szavak megfelelői terjed
tek el: minta, oldalház (>dolhaszka), szállás, raktár, borház, (kukorica) kas, 
birtok, birtokos, vendéglő, hámor, bútor, sifon^sifonér, almárium, hátikosár, 
findzsa, ajándék 'borravaló'. Ezek egy része olyan szó, hogy mellettük néhány 
helyen változatként él más — nem magyar eredetű — szó is, mások pedig csak 
a terület egy részén találhatók, de másutt maga a fogalom is hiányzik. Nagyobb 
területen élnek a következő magyar szavak megfelelői jövevényként: állás 
'állvány', tégla, plafon, asztalos, fordító 'kilincs', bádog, csatorna, gitt, kefe, 
henger, kastély, budár 'árnyékszék', csűr, palánk, major, iskola, fogas, fiók, 
féder, láb 'asztalláb', párna, falvédő, koffer, findzsa 'szigetelő porcelán', villanyka 
'zseblámpa', spór, blóder 'sütő', smirgli, vízipuska. A többi a kutatópontok 
kisebbségében fordul elő, mintegy 30 pedig csak változatként. 

Magyar szempontból is érdekes és fontos, hogy ly-cző szavaink részben 
/-ező formában kerültek át, pl. kostil (< kastély), kalhas (< kályhás), ritkábban 
j-ző alakban, pl. sobajanka (<szobajány 'szobalány'). 

A térképek közül 144 a szótérkép, 32 a jelentéstani, öt pedig az izoglosz-
szás szótérkép csakis egyes magyar jövevényszavak elterjedésének bemuta
tására. 

Ezután következnek a kommentárok a térképekhez ukrán nyelven (139— 
208). Ezekben találhatjuk meg a fogalom rajzát, a kérdést, a hangtani változa
tokat és egyéb magyarázatokat. 

Végül orosz (209—12) és német nyelvű (213—6) összefoglalás, szómutató 
(217—31), rövidítésjegyzék (232—3), irodalomjegyzék (234—40), ukrán, ma
gyar és német nyelvű tartalomjegyzék (241 — 50) zárja a kötetet. 

Meglepő, hogy a most közölt anyagban viszonylag milyen nagy számban 
találunk magyar összetett szavakat, mint oldalház (>dolhaszka), kútgém, házi
bútor, mestergerenda, magtár, kútágas, hátikosár, falvédő, vízipuska, szalmazsák, 
fényképezőgép, szobalányka, téglagyár, görbevas, színház, lábtörlő, konyha
szekrény, színpad, ágynemű, fáskamra, fásláda, fűtőház, messzelátó, vakablak. 
Ezek természetesen az ukránban egyszerű szónak számítanak. 

Két szóval talán még bővíteni lehet a magyar jövevényszavak számát a 
térképen. Szerintem a pitvar (47. térk.) magyar jövevényszó. A szláv nyelvekben 
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mindenütt/?/*- a szókezdet kivéve a szlovákot, ott azonban magyar jövevényszó. 
Tekintve, hogy a szó csak a Tereszva (Tarac) völgyében fordul elő, nem való
színű a szlovák nyelv hatása, és így — noha a magyar is szláv jövevényszó — 
mégis arra kell gondolnunk, hogy a magyar szó nyomult be ebbe a folyóvölgybe. 
A sparhét (137) is lehet magyar jövevényszó, hiszen igen szélesen elterjedt a 
magyar nyelvjárásokban is a tömérdek egyéb alakváltozat (sporhét, porhét, 
sparhelt, porhel, parhelt, parhert stb.) mellett. Az ukrán a nem akadály, hiszen 
a megfelelést találunk a padlás (1), talpa (4), sark (19), részben a kastély (50) 
ukrán megfelelőiben is, noha a gyakoribb megfelelés valóban az ukrán o. 
Hibás a tiló szláv származtatása (36), az ukrán nyj. Tejunma szóból. Hangtanilag 
sem lehetséges. A tiló honfoglalás előtti török jövevényszó, akárcsak a kender 
és a gyárat 'kendert fésül' szavak. A (kendert) nyű ~ tép és a sző ige pedig 
finnugor eredetű. — Am. csinál szó nemcsak nyelvjárási (38), hanem irodalmi 
szó is. Föltétlenül szláv eredetű de mi bizonyítja, hogy ukrán nyelvjárási? — 
A bazsarózsa (38) is szláv eredetű, de tekintve a régi magyar bozsár ~ bazsur ~ 
bazsar ~ bazsal rózsa alakokat (KNIEZSA, SzlJsz. 85) inkább az ukr. nyj. öoacapyxa 
való a magyarból. — Nem tartom valószínűnek a vályog szó szláv eredetét sem. 
Eddigi szláv származtatásai nem meggyőzők. Egyébként irodalmi nyelvi szó is, 
nemcsak nyelvjárási. 

Ez a néhány etimológiai kérdőjel és helyreigazítás természetesen alig érinti 
azt az ezret is meghaladó helyes etimológiát, ami a könyvben előfordul. Kisebb 
elírások és pontatlanságok inkább csak az első fejezetben találhatók. 

Ismertetésemet azzal fejezhetem be, hogy nagy örömömre szolgál Lizanec 
most megjelent könyve. Ez a kérdés első, részletes feldolgozása ül. annak első 
része. Magyar nyelvjárási szempontból is rendkívül tanulságos nemcsak a 
kárpátaljai ukránba átkerült magyar jövevényszavak miatt, hiszen ezek nagy
részt magyar nyelvjárási szókincset és hangalakokat tükröznek, hanem a mód
szertan és a kartográfiai megoldás területén is. Egyszersmind rádöbbentenek 
arra a tényre, hogy a nagy magyar nyelvatlasz mellett milyen nagy szükség 
volna sűrű kutatópontú regionális atlaszokra. Csak hálásak lehetünk a szerző
nek azért, hogy szinte az utolsó pillanatban még összegyűjtötte ezt a hatalmas 
és értékes anyagot. Hogy mennyire itt volt az ideje ennek a munkának, azt a 
szerző szavaival is igazolhatjuk: „Míg a szláv elemek, köztük az ukránizmusok 
elterjedtek és közhasználatúak lettek a magyar nyelvben, a magyar jövevény
szavak, csekély számú szó kivételével, nem terjedtek el az ukrán nyelvben. Nem 
terjedtek el a kárpátontúli ukrán nyelvjárások egész területén sem, csupán an
nak déli részén, és napjainkban táj szavakként és archaizmusokként használa
tosak" (112—3). Azt pedig a magyar nyelvjárásokról is tudjuk, hogy milyen 
gyorsan halványulnak, és hogy mennyire fogy a nyelvjárást beszélők száma. 
Vagy egy másik helyen: ,,A szócikk végén közöljük azokat az új szavakat, 
amelyek a felszabadulás után az ukrán és orosz nyelvből kerültek át a Kárpá-
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tontúl ukrán nyelvjárásaiba és fokozatosan háttérbe szorítják a hungarizmuso-
kat" (116). 

Külön örülünk, hogy Lizanec értékes és érdekes könyve magyarul jelent 
meg, hiszen ukránul szlavistáinkon kívül kevesen értenek a megfelelő fokon. 
Reméljük, hogy a gazdag térképanyag fokozatosan közkinccsé válik, és hogy a 
jelzett történeti-etimológiai szótár is belátható időn belül elkészül. 

KÁLMÁN BÉLA 

IMRE SAMU: A felsőőri nyelvjárás 

(Nyelvtudományi Értekezések 72. sz.; Bp., 1971., 1021.) 

Imre Samu több mint három évtizeddel ezelőtt, az 1930-as évek végén, 
debreceni egyetemi hallgatóként kezdett foglalkozni szülőfalujának, a burgen
landi Felsőőrnek nyelvjárásával. Az egyetem akkori magyar nyelvész profesz-
szorának, a Népnyelvkutató Intézet igazgatójának tudományos terveibe kitű
nően beleilleszkedett fiatal hallgatójának népnyelvkutató lelkesedése, hiszen 
egyik fő feladatnak tekintette a szórványokban, nyelvjárásszigeteken élő ma
gyarság nyelvének kutatását. Nem csoda, hogy Imre Samu felsőőri népnyelvi 
gyűjtései majd tanulmányai hamarosan nyomtatásban is napvilágot láttak az 
intézet évkönyvének, a Magyar Népnyelvnek a hasábjain, és beépültek az 
intézet terveibe (vö.: Népnyelvi szöveggyűjtés Felsőőrből I, 164—70; Felsőőr 
helynevei II, 47—80; Az é hangok állapota a felsőőri nép nyelvében III, 115— 
29; Felsőőri népnyelvi szövegmutatvány uo. 370—4; Német kölcsönszók a 
felsőőri magyarság nyelvében IV, 183—95; stb.). 

Bár később a körülmények nagyban akadályozták a helyszíni nyelvjárási 
gyűjtőmunkát, Imre Samu sohasem hagyott fel anyanyelvjárásának tanulmá
nyozásával. Más, fontos akadémiai tudományos tervmunkák végzése közepette 
is mindig talált rá módot, hogy gazdag adattára alapján a felsőőri nyelvjárás 
egy-egy jelenségét feldolgozza, az egész magyar nyelvjárásrendszer összefüggé
seibe állítva be azokat (pl. A -nek rag érdekes használata a felsőőri népnyelvben 
MNy. XXXVIII, 136—8; A felsőőri nyelvjárás ismeretéhez uo. 310—1; 
Elhomályosult összetételek a felsőőri nyelvjárásban uo. XLVIII, 234—6; 
A felsőőri nyelvjárás névszótöveinek vázlata uo. LVII, 243—50; A felsőőri 
nyelvjárás oa, na, ie, ée típusú kettőshangzói uo. LVIII, 381—4; A w>b meg
felelés a felsőőri nyelvjárás német jövevényszavaiban NytudÉrt. 40. sz. 148—9; 
Légy 'legyen' MNy. LXIII, 193-4; stb.). 

Ennyi résztanulmány, ilyen alapos ismeret után méltán remélhettük, hogy 
a szerző sort kerít a nyelvjárás teljes nyelvi rendszerének összegező áttekintésére 
is. Annál is fontosabbnak látszott ez, mert bár az elmúlt két évtized a magyar 
nyelvjáráskutatást sok kitűnő munkával gazdagította, egy-egy konkrét nyelv-
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