
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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járás vagy nyelvjárástípus teljes grammatikai rendszerének bemutatására na
gyon kevés kutató vállalkozott. Mintha a nagy, országos tervmunkálatok — az 
országos nyelvatlasz, tájszótárkészítés — elszívták volna a kutatóbázis energiá
ját. Valószínűleg nem kedvez az ilyen — évtizedes gyűjtőmunkára épülő — 
tanulmánytípusnak az sem, hogy nyelvtudományunk területileg túlságosan 
fővárosközpontúvá vált, tartalmilag pedig más kérdések felé orientálódott. így 
joggal tarthatunk tőle, hogy az ilyen típusú monográfiák minden hasznuk elle
nére ezután is fehér hollói lesznek dialektológiánknak. 

Külön figyelmet érdemel Imre Samu monográfiája azért is, mert az egyes 
fejezetek feldolgozása során számos szemléleti, módszertani újítást vezet be. 
Ezek mögött a nyelvjárás jelenségeinek belső rendszerükben való megragadása 
figyelhető meg. Módszerének ismertetésére nem szán külön fejezetet: a tanul
mány felépítéséből ez teljesen világos. Elfogadja Deme Lászlónak és Benkő 
Lorándnak azt a tételét, hogy a mai magyar nyelvjárások tanulmányozásakor 
elsősorban a köznyelvhez viszonyíthatunk. „Nyomatékosan hangsúlyozni kívá
nom azonban — írja —, hogy a köznyelvhez való viszonyítás csupán a nyelv
járások szinkrón leírásában követett módszertani eljárás; — egy eljárásmód az 
elméletileg, sőt gyakorlatilag is lehetségesek közül. A köznyelvhez való viszo
nyítás azonban semmiképpen sem jelenti a tárgyalt nyelvjárási jelenségeknek 
a köznyelvi formákból való levezetését, származtatását; és természetesen még 
kevésbé jelenti azt, hogy ez a viszonyítás tükrözi a vizsgált nyelvjárási sajátság 
valóságos történeti fejlődését" (17). 

Azt, hogy a köznyelvhez mérés keretei közt miért nem követi a jelenségek 
tendenciák szerinti vizsgálatának módszerét, a dolgozat egy másik helyén fejti 
ki, mint az anyagból levont tanulságot: ,,a magyar nyelv történetében végbe
ment különböző nagyhatású változások (nyúlás-rövidülés; nyíltabbá-zártabbá 
válás; labiális-illabiális változások stb.) a felsőőri nyelvjárásban is — mint 
általában nyelvjárásaink túlnyomó nagy többségében — meglehetősen kusza, 
összefonódott képet mutatnak. A mai nyelvi anyagban a legkülönbözőbb, egy
mással ellentétes jellegű folyamatok eredményei is fellelhetők. E változások 
eredményei arányaikban azonban nagyon különböző jellegűek lehetnek, esetleg 
az egyik a nyelvjárás hangtani arculatát alapvetően meghatározza, míg a másik 
gyakorlatilag szinte elhanyagolható" (49—50). 

Ilyen megfontolások alapján a monográfia súlypontját alkotó hangtani 
fejezet — a külső kérdéseket tárgyaló Bevezetés után — a következőképpen 
alakul. 

Bemutatja táblázatosan a nyelvjárás fonémaállományát, és kitér néhány 
fonémának a rendszeren belüli szerep-eltolódására (pl. az ö szóvégi előfordulá
sa, a j felhasználásának korlátai stb.). Elemzi az egyes fonémák, például a 
diftongusok realizációinak hangszínbeli eltéréseit (10—16). Az egyes magán
hangzók gyakoriságára térve — mintegy előlegezett összesítésként — beszél az 
ú, ű, í rövidüléséről, az -/ igeképző előtti kötőhangzó zártabb megoldásáról 
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(dánul, dobul), valamint a szótagzáró / kieséséről (19—23). Az egyes magán
hangzó-fonémák gyakoriságát tárgyaló fejezetekben egyrészt azt mutatja be, 
hogy a szóban forgó magánhangzó milyen más köznyelvi hangok, esetleg 
hangkapcsolatok helyén jelentkezik, másrészt rámutat arra, hogy a vizsgált 
köznyelvi magánhangzó helyén a nyelvjárásban milyen más hangok, hang
kapcsolatok jelenhetnek meg. A nyelvjárás a fonémája például nemcsak a köz
nyelvi a helyén jelentkezik, hanem még számos más köznyelvi fonéma helyén: 
o, u, e, á, ó, i, au. E szembenállásokat összegezve megkapjuk azt a többletet, 
amely a fonéma nyelvjárási terhelésére jellemző. Ebből azonban le kell vonni 
azokat az eseteket, amikor a nyelvjárás a köznyelvi a helyén más hangot ejt 
(pl. esek, henem; szoppany; stb.). Ezekre az a gyakoriságának fejezetében 
csak utalás van, hiszen részletesen ott találhatók, ahol a nyelvjárás többlet
terhelésében előfordulnak. Itt is mód nyílik azonban arra, hogy az egyes 
szembenállások alapján mérleget kapjunk a szóban forgó fonéma gyakorisá
gáról. 

A gyakoriság ilyen vizsgálata valóban tiszta képet fest, módot ad a több
letek és hiányok plasztikus érzékelésére. Nem tudja, nem is akarja bemutatni 
a nyelvjárás és a köznyelv azonosságait, tehát azt, hogy mely szavakban és 
toldalékokban egyezik a fonéma használata. A fenti példánál maradva a köz
nyelvi a: nyelvjárási a szembenállás nem tartalmazza az egyező morfémákat, 
hanem itt tudjuk meg, hogy mely köznyelvi a vagy a-t is tartalmazó hang
kapcsolat helyén találunk a nyelvjárásban más fonémát. 

Az egyes magánhangzó-fonémák gyakorisági vizsgálatát a nyelvjárás 
polifonémikus értékű diftongusainak vizsgálata követi, majd a tanulságok le
vonása zárja le. Érdekes statisztikát kapunk itt a nyelvjárás magánhangzóinak 
a köznyelvhez, illetőleg más dunántúli pontok hangkészletéhez viszonyítva 
(48). 

A nyelvjárás mássalhangzóinak vizsgálata azokra az esetekre szorítkozik, 
amelyekben jelentős gyakorisági eltérés mutatkozik a köznyelvitől. Rendkívül 
tanulságos itt az a gondolatmenet, amelyben a szerző a felsőőri y-zés, illetőleg 
/-ezés viszonyát vallási különbségekhez kapcsolódó művelődéstörténeti okokra 
vezeti vissza. 

A nyelvjárás alaktani rendszerének vizsgálata során (60—78) először a 
névszótövekről kapunk képet. A közszokástól eltérően nem tőtípusok szerint 
csoportosít, hanem három nagyobb kategóriát különít el: a magánhangzóra, 
mássalhangzóra végződő tövekét, illetőleg a vegyes tövek csoportját. Az első 
csoporton belül az egyes magánhangzók szerint tagol, így folyamatosan figye
lemmel tudja követni a relatív tövek: képzős és személyragos alakok beillesz
kedését is. A második csoportban a kötőhangzó minősége és mennyisége, idő
tartama szerint osztályoz. Összegező áttekintése három nagy kategóriát dom
borít ki: a változatlan, mennyiségi változást és minőségi változást mutató töve
ket. A tórendszer elemzését a névszóragok és a birtokos személyragozás ismer-
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tetése követi. Az igetövek rendszerét, mivel itt nincsenek nagy eltérések, a köz
nyelvihez hasonlóan tárgyalja. 

Az alaktani fejezetet a nyelvjárás szóképzése zárja le. A köznyelvtől eltérő 
igeképzőket és névszóképzőket külön alfejezetben mutatja be, kommentálva 
helyi használatuk jellegzetességeit. 

A nyelvjárás mondattani jelenségeinek leírásáról kénytelen lemondani a 
szerző: adatgyűjtése főleg a szókincsre vonatkozik, mondattani vizsgálatokhoz 
pedig nem állt módjában magnetofonos szövegfelvételt készíteni. így csak 
jelzéseket foglal össze ide vonatkozólag. Ezt őszintén sajnálhatjuk, mert ez az a 
terület, ahol legnagyobb szükség lenne az előre lépésre dialektológiánkban. 
Köztudott, hogy az országos nyelvatlasz gyűjtése is lemondott a mondattani 
jelenségek tükröztetéséről. 

Külön fejezet foglalkozik viszont a nyelvjárás szókészletével. Mint ebből 
megtudjuk, a szerzőnek mintegy 3580 szócikke kidolgozva, kiadásra készen áll. 
Itt nem ennek bemutatásáról, hanem áttekintő csoportosításáról van szó. Erre 
annál nagyobb szükség van, mert a felsőőri nyelvjárás erős német nyelvi hatás
nak van kitéve évszázadok óta. Az idegen szavak behatolása különösen újabban 
s főleg a fiatalság körében figyelhető meg. A tanulmány a kétnyelvű beszélők 
nyelvében megfigyelhető, meghonosodott német eredetű szavakat vizsgálja 
fogalomkörök szerint, utalva mindenütt a megfelelő német kifejezésre. 

A monográfiát néhány oldalnyi szövegközlés zárja le. Igaz, a szövegek 
1939-ből származnak, mégis jól érzékeltetik a tájnyelv színeit, és néprajzilag is 
hasznos adalékokkal szolgálnak különösen a hiedelemvilág, a népi babonák 
tárgyköréből. 

Imre Samu kitűnő monográfiájának jelentőségét két vonatkozásban emel
ném ki. Először: egy sajátos körülmények között fejlődő, ezért tudományosan 
különleges figyelemre méltó nyelvjárás rendkívül gazdag nyelvi anyagát tárja 
fel. Másodszor: a modern magyar dialektológia elméleti, módszertani eredmé
nyeit saját rendszerszemléletével ötvözve anyagát olyan világos, logikus rend
ben mutatja be, amely hasonló célú feldolgozások mintaképéül szolgálhat. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

Névtudományi előadások 

(II. Névtudományi Konferencia Budapest 1969). Szerkesztette KÁZMÉR MIKLÓS 
és VÉGH JÓZSEF; Akadémiai Kiadó Bp. 1970, 403 1. — Nyelvtudományi 
Értekezések 70. sz.) 

Nehéz és szinte reménytelen feladat egy olyan gyűjteményes kiadvány is
mertetése, amelyben 76 szerző ugyanannyi témáról tart előadást. Ez a gazdag-
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