
mond../ értelmezése számomra nem köznyelvi ízű. — A z egy^orw címszó 
helyett a tájnyelvi alak alapján f&y&orw? kellene; az e W címszó sem harmo
nizál morfológiailag az e/zw/z tájszóval: szerintem itt eAo/% lenne a helyes cím
szó. — A z e/a&y&zW, e/Are/z, g / M W címszók értelmezésében szerepel a &f'ver, 
&f)7q/bz szó: ezek szerintem nem köznyelviek — de nem szerepelnek a szótár 
címszavai közt sem. — A gf/gggMyg helyéről utal a köznyelvi ga/agofrya-ra, 
de a gö/öfzcjár-től nem a gere/zcfár-re. — A /c//ĝ zw/ 'elpusztul' tájszó több 
példamondatban is előfordul (pl. a geggjW és a goffof címszóknál), de önálló 
címszóként nem fordul elő. — A z egyébként kitűnő fonetikus jelölés olykor 
elmulasztja a hasonulás, rövidülés jelölését: g o W n o & W o , Aamísgw/ás' stb. 

Ezek az apróságok azonban, amelyeket a szakember könnyen kiigazít, 
jelentéktelenek ahhoz a haszonhoz mérve, amely e kitűnő kis tájszótár révén 
tájnyelvi szókincsünk kutatásában majd megmutatkozik. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

PENAViN OLGA—MATifEVics LA%os, Székely szójegyzék 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 

Újvidék, 1980. 91 1. 

E szép kiállítású füzet címe első pillanatra megtévesztő lehetne: azt gon
dolhatnánk, hogy az erdélyi székelység nyelvkincsével foglalkozik. H a azon
ban a kiadás helyét látjuk, illetőleg a szerzők nevét is figyelembe vesszük, 
mindjárt rájövünk, hogy a jugoszláviai székelyekről van szó, azokról, akik 
Belgrádtól keletre, Hertelendyfalva, Sándoregyháza és Székelykeve települé
sein élnek. 

A három település magyarságának nyelvéről pár éve testes kötet jelent 
meg a két fenti szerzőtől (A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. Újvidék, 
1978. 327 1.) atlaszkötetük bevezetőjeként: /4/%#&yzMv%H WWyff/epf& »)Wve 
címmel (i. m. 3—36). A z ottani módszeres áttekintés után most e nyelvsziget 
szókincséből kapunk gazdag mutatót. 

A füzet bevezetőjében a szerzők ismertetik e népcsoport történetének 
legfontosabb mozzanatait és mai helyzetüket. Egyelőre őrzik magyar nyelvü
ket: de tartani lehet tőle, hogy már nem sokáig. „Az idősebb generáció még 
m a is ragaszkodik hozzá, éppen olyan szépen beszéli, mint elődeik, noha más 
nyelvet és nyelvjárást beszélők szomszédságában él. A z új környezetben nyelv
járási és népi szigetként élve és a bilingvizmus hatására a fiatalabbak egyre 
kevesebbet használják nyelvjárásukat, ami egészen természetes jelen
ség" (a füzetnek „A jugoszláviai székelyek tájszavainak jegyzéke" c. lapszá
mozatlan bevezetőjéből: 1. lap, az én kiemelésem — S. Á.). 

Ez a körülmény még értékesebbé teszi a szerzők munkáját, hiszen talán 
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utolsó ilyen méretű, és még így megőrzött, archaikus anyagot nyújtó gyűjte
mény ez a vidékről. Haszna nemcsak önmagában, a megmentett nyelvi anyag
ban van, hanem abban is, hogy későbbi szókincs-összehasonlítások értékes 
adalékául szolgálhat akár a többi székely nyelvjárás, akár a tágabb értelemben 
vett magyar nyelvjárási szókincs vonatkozásában. 

A z alig négy nyomtatott oldalnyi bevezető tanulmány még számos fontos 
kérdésre mutat rá. Példákat idéz a nyelvjárás valódi tájszavaiból, jelentés 
szerinti és ejtés szerinti, alaki tájszavaiból. Gazdag példatárat ad a nyelvjárást 
ért idegen nyelvi hatások szókölcsönzéseiből: hiszen ez a sanyarú sorsú nép
töredék a legnagyobb mértékű román hatás mellett nyelvében hordja a bolgár, 
szlovák, német hatások jövevényszavait is, újabban pedig, 1919 óta a szerb
horvát szavak és kifejezések egyre növekvő rétegét. 

A közölt szókészlet kiválasztásáról a bevezetőben ezt olvashatjuk: ,,A szó
jegyzék elsősorban a szorosabb értelemben vett tájszókat tartalmazza, de fel
vettünk számos olyan szót vagy kifejezést is, mely nyelvjárásias alakban él 
a tájszólásban. Lejegyeztünk más, erre a nyelvjárásra jellemző szót is, valamint 
a szomszédos népek nyelvéből átvett szavakat, olyanokat melyek a kölcsön
hatásról tanúskodnak" (bevezetés 4. L). A válogatásnak ezek a szempontjai 
jól harmonizálnak Kiss JENŐ Mihályi tájszótárának fentebb ismertetett alap
elveivel, kibővítve azokat az idegen nyelvi környezetből adódó feladatokkal. 

A bevezetés tartalmaz értékes megfigyeléseket a nyelvjárás jövevényszavai
nak — főleg a románból érkezetteknek — hangalaki és morfológiai illesz
kedésére nézve is, felhasználva M Á R T O N GYULA tanulmányainak megállapí
tásait. Érdekes, hogy miközben a szóeleji mássalhangzótorlódást gyakran fel
oldja az átvétel során a nyelvjárás, a palatoveláris összhangra törekvés mini
mális a kölcsönszavakban. 

A szócikkekben nem alkalmaznak köznyelvi címszót a szerzők, hanem 
magát a nyelvjárási fonetikus írású alakot teszik meg címszónak, kövér sze
déssel is kiemelve. Ebben a típusban — legalább is hazai nyomdáinkban — 
még nehezebb a mellékjeles betűk szedése. Talán ez is közrejátszott abban, 
amit a jelölésről a bevezetés végén olvashatunk: „ A szójegyzékben közölt 
szavak ejtésmódját nem jelöltük pontosan, csak hozzávetőlegesen, mert a pon
tos hangjelölés a mellékjelek miatt sok nyomdatechnikai nehézséget okozott 
volna". Akit a nyelvjárás hangrendszere közelebbről érdekel, megtalálhatja 
a szerzők korábbi, fentebb említett nyelvatlasz-kötetében. 

Sajnos, az adatgyűjtésről keveset tudunk meg a bevezetőből. Külön listán 
felsorolják azonban az adatközlőket, nem kevesebb, mint 57 nevet. Ehhez a név
sorhoz csatlakozik a következő megjegyzés: „Adatközlőink nevét változat
lanul olyan alakban közöljük, ahogyan maguk mondták mikrofonba, illetve 
közölték a beszélgetés után". Ebből megtudhatjuk, hogy magnetofonos, 
spontán szövegfelvétel is volt a gyűjtésben: ezt igazolják a példamondatok is 
— noha ilyet nem minden szócikknél találunk. 

141 



A több ezer tájszót megmentő gyűjteményért elismerés és hála illeti 
a szerzőket. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

M A R K Ó IMRE LEHEL: Kiskanizsa! szótár 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 278 1. 

A szerző 1951—1955 között élt Kiskanizsán, ez idő alatt gyűjtötte szótárá
nak anyagát. Kiskanizsa közigazgatásilag Nagykanizsához tartozik, területileg 
azonban teljesen elkülönül tőle. A gyűjtés idején lakóinak száma mintegy 
8000 fő volt. A lakosság egységesen földművelésből élt. A település elég zárt 
volt, területén nem voltak üzemek, hivatalok, és minthogy a lakosság saját 
köréből házasodott, idegen nyelvi hatás nemigen érte a nyelvjárást. A település 
nyelve tehát alkalmas volt arra, hogy önmagában, más nyelvjárásoktól függet
lenül vizsgálják, szókincsét önállóan szótár ózzák. 

Markó Imre Lehel előtt Csűry Éálint Szamosháti Szótára állt példaként, 
minthogy gyűjtése megkezdésének idején más regionális szótárunk még nem 
volt. Kiss Géza Ormánysági Szótára is csak valamivel később, 1952-ben jelent 
meg. Csűry példája nyomán Markó a település teljes szókincsének feldolgozá
sára törekedett, tehát a köznyelvi szavakat is feljegyezte. Négy éven át passzív 
módszerrel gyűjtötte a szavakat példamondatokkal együtt. A szótár tehát az 
élő nyelven alapul, történeti gyűjtést a szerző nem végzett. 

Markó a Magyar Nyelvőr 1958-ban meghirdetett pályázatára szerkesz
tette egybe anyagát, amellyel díjat is nyert. Majd jóval később többek ösztön
zésére szánta rá magát, hogy a pályázaton kapott bírálatok, tanácsok alapján 
újraszerkessze és kiadja szótárát, amely végül is 1981-ben jelent meg Nagy
kanizsa város anyagi támogatásával az Akadémiai Kiadónál. 

A szótár tehát a tájszavakon kívül a köznyelvi szavakat is tartalmazza, 
természetesen csak azokat, amelyekre a szerzőnek adata volt. Találunk benne 
ragadványneveket és földrajzi neveket. Ez utóbbiakból is nyilván csak azok 
kerültek be az anyagba, amelyek a passzív gyűjtés során előbukkantak. A z 
utalószavakat nem számítva mintegy 7500 szócikket foglal magában a kötet. 
A felölelt szókincs összetétele nem arányos, egyes rétegek bőven, esetleg teljes 
egészükben bekerültek a szótárba, mint például a gyermekjátékok kifejezései. 
Erről a témáról ugyanis korábban tanulmányt írt a szerző (vö. Ethn. 1953. 
349—66), így érthető a teljesség. A többi réteg pedig a passzív gyűjtés ered
ményeként hiányos maradt. A szerzőnek az anyag bővítésére, kiegészítésére 
nem nyílt alkalma, mert elkerült a városból, és a szerkesztésig eltelt közel két 
évtized alatt Kiskanizsa is nagyot változott. így tehát az anyag nagyobb mérvű 
bővítését nem hiányolhatjuk, de a körülmények figyelembevételével is olykor 
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