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Szarvas Gábor gyermekkorában Adán ma jd Baján kerül t köze-
lebbi kapcsolatba a népnyelvvel. Adán kezdett el beszélni, életének 
Adán töltött 6 esztendeje alatt a családban és a jópajtásokkal gya-
korolta környezetének élőbeszédbeli megnyilatkozását. Itt, ebben a 
környezetben hallott először szláv, közelebbről szerb szót is a gra-
nicsárok utódaitól. I t t tanulta meg a műhelyben tébláboló gyerek 
az élő nyelvet és itt ismerte meg a szerb szót, a szerb nyelvi szer-
kezetet. S ezt az adai otthonból kapot t útravalót később, híres 
nyelvtudósként sem tagadta meg, noha etimológiáiban a sokaktól 
támadott délszláv nyelvekből vett magyarázatok alkalmazása, Mik-
losic nyelvész munkáinak ismerete, felhasználása, sőt egyik m u n -
kájának Nyelvőr-beli folytatólagos közlése szinte eretnekség szám-
ba ment abban az időben. 

Szarvasnak a Toldy Ferenc szerinti foghagyma szagú és bagó 
ízű népnyelvvel való kapcsolata — mint mondtuk — nem volt 
véletlen. Környezetének nyelve, a szegény kovácsmester és a m ű -
helyben megfordulók nyelve érthetően nem volt irodalmi nyelv, 
egészen természetes, hogy a XVIII. század és a XIX. század fo r -
dulóján teljes jogúvá vált „lingua vulgáris" — jelen esetben a 
magyar nyelv — helyi változata volt az ő „édes anyanyelve" . De 
nemcsak ez a magával hozott nyelvi norma és megnyilatkozási 
forma alakította ki Szarvas nyelvi eszményképét, hanem a kora-
beli Európának a néppel, a parasztsággal foglalkozó nemzeti roman-
tikája is, mely általában a természeti népekben, Európában pedig 
a parasztságban, a népben lát ta az emberi kul túra igazi le té temé-
nyesét. A korszellem hozta magával a népi műveltség, főleg a nép-
költészet iránti érdeklődést, ugyanakkor a népnyelv, a népnyelv 
szókincse iránti érdeklődést is. A népi fogalma ugyanis azonos a 
régivel, amit gyűj teni kell, nem szabad hagyni elkallódni. Gondol-
junk csak a Tudományos Gyűjtemény (1817—47), a Regélő (1833— 
42), a Tudománytár (1834—44), a Hasznos mulatságok (1817—42) 
szerepére a népi kultúrára^ a folklórra vonatkozó anyaggyűj te tés 
propagálásában. A népi műveltség iránti érdeklődés benne van a 
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XIX. század levegőjében. (1840 után már nem egyéni gyűjtögetés-
sel találkozunk, hanem a néprajz intézményes művelésével. A Kis-
faludy Társaság szervezi az országos gyűjtéseket, pályázatokat ír 
ki. 1841-ben pl. népdalok gyűjtésére írnak ki pályázatot. Szép 
anyag gyűlt össze. Mivel sok amatőr gyűjtő nincs tisztában a 
kritériumokkal, sok műdal is bekerült a népdalok közé. Herder 
és a Grimm testvérek magyar tanítványa, Erdélyi János rendezi 
sajtó alá a begyűlt kincseket Népdalok és Mondák I—II., 1846— 
48. címen. Sajnos, dallammal csak 12 szöveg szerepel. A Kis-
faludy Társaság pályázatára készült többek között Ipolyi Arnold 
Magyar Mithológiája is; 1854-ben jelent meg az ősi hitvilág nyo-
mait kereső mű. Magánosok is gyűjtenek, adnak ki gyűjteményeket. 
1842-ben Kriza János előfizetést hirdet a Vadrózsákra, de csak 
1863-ban adhatja ki. A század közepétől kerül az olvasók elé Kál-
in ány Lajos minket közelebbről is érintő 7 kötete. A 60-as években 
Merényi László mesegyűjteményt ad közre. Sorolhatnánk tovább, de 
talán ez is elég a kor érdeklődési tárgyának bemutatására. Az 
anyaggyűjtés mellett, a részletkérdések feldolgozása mellett elmé-
leti dolgozatok is jelennek meg. 

Nem szabad elhanyagolni a korabeli folóiratok szerepét sem. 
A Figyelő, a Vasárnapi Üjság, a Magyar Nyelvőr majd az Egyete-
mes Philológiai Közlöny, a Magyar Nyelv adnak helyet a nyelvi 
közlések mellett néprajzi, főleg folklorisztikai közléseknek. Ezek, 
de főleg a Magyar Nyelvőr tervszerű gyűjtőközpontokká válnak, 
ahol sürgetik a népi alkotások minél előbbi összegyűjtését, pontos 
és hű lejegyzését. 

A XIX. században, a nagy anyaggyűjtések századában, külö-
nösen annak második felében, már van kutatógárda, még ha jóré-
szük autodidakta vagy más alapfoglalkozást űző személy is (falusi 
értelmiségi: pap, tanító), van közlési lehetőség is, de tennivaló is 
akad bőven. Az érdeklődés Európa-szerte irodalmi, néprajzi indí-
tékú volt, a magyar nyelvet illetően a nyelvújítás adott a népies-
ségnek ú j irányt — írják a kritikusok. A nyelvújítás egyik forrása 
ugyanis a népnyelv volt. Mind a neológusok, mind az ortológusok 
döntőbíróként a nép nyelvét fogadták el, mint normát. A szókincs-
gyűjtés fellendül. A nyelvjárási adatok, „a sajátságos szavak", a 
régi nyelv szavainak gyűjtése országos mozgalom a 40-es években. 
A lapok állandóan közlik a Tudós Társaság felhívását, az eredmé-
nyekről szóló jelentéseket (pl. Jelenkor 1836, 70, 85, 401). Az Aka-
démia 1834-i őszi naggyűlésén el is határozzák, hogy kiadják a fel-
gyülemlett tájszóanyagot, mert a nem magyar nyelv törvényei 
szerint alkotott műszavak helyett a tájszavak közül lehet a jobba-
kat a „közfogalmába" vinni. Meg is jelent 1838-ban a Tájszótár. 

A nyelv járáskutató tevékenység is élénk. Egyes nyelvi egysé-
gekről, ősinek tartott vidékekről jelentős nyelvjárási anyagot hoz-
nak a kutatók. Ilyen pl. Gegő Elek munkája, mely a moldvai ma-
gyar telepekről tudósít 1838-ban, Bukovinában Kiss Károly, Szla-
vóniában, Boszniában Rumy Károly fordul meg az Akadémia meg-
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bízásából. Ezek a leírások eléggé vegyes értékűek, de fontos nyelv-
járási anyagot tartalmaznak. 

A nyelvészeket a palóc kérdés foglalkoztatja. Csaplovics János 
Ethnographiai Értekezések Magyarországról című, 1822-ben a Tu-
dományos Gyűjteményben megjelent munkája szerint Magyarorszá-
gon, ami Európa kicsinyben, hisz annyi nép él együtt, 4 magyar 
dialektuscsoport ismeretes: palóc, Duna melléki; Tisza melléki, szé-
kely. Az ő munkája nyomán és Szeder Flórián 1819-ben megjelent 
Palóczok^a u tán sokáig és sokan rágódnak még a palóckérdésen, 
többek között Horvát István is, aki a tulajdonképpeni magyarral 
szemben említi a palócot, palócnak veszi a Sárközt, Ormányságot, a 
Dráva környékét, Göcsejt, Vas, Sopron és Győr egy részét, sőt 
szerinte „Palócz szóejtés forog Erdélyben vagyis a székelyek vagyis 
a lófejűek között is". Állítása igazolására Kónsztantinosz Porphüro-
gennétoszt hívja tanúul. A XIX. század 40—50-es éveiben is kísért 
még a palóc-elmélet. Még az Iliász egy részletét is lefordítják palócra. 
Toldy Ferenc is Horvát véleményén van. Hunfalvy dönti meg Hor-
vát elméletét. A 60-as évek után nem jelentkezik többé a palóc-
kérdés. A 70-es évektől kezdve pedig egyre többen próbálkoznak a 
nyelvjárások ú j felosztásával, pl. Simonyi Zsigmond 1879-ben a 
Magyar nyelvtanban, Király Pál Rendszeres magyar nyelvtanaban 
1885-ben, Simonyi újból A magyar nyelv 1889-es kiadásában, Ba-
lassa József A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése című, 
1891-ben megjelent művében. Simonyi 8 nyelvjárást, Balassa 8 
nyelvjárásterületet vesz fel a hozzájuk tartozó nyelvjárásokkal. 

A népnyelvnek a társadalom szociális, gazdasági, kulturális 
állapotával való összefüggését korán felismerik. Toldy Ferenc 1844-
ben tartott akadémiai titkári jelentésében a még ma is érvényes 
megállapítást ír ja le: „ . . . a tapasztalás bizonysága szerint az iro-
dalom és általa különösen az egyházi szószék s a népnevelés ú t ján 
mindinkább a néphez is beható könyvnyelv terjedésével a nép 
nyelve, melly annyi kincseit őrzötte meg az eredeti magyarságnak, 
napról napra veszt sajátságaiból, úgy hogy mint másutt, nálunk is 
e régi typusok mind inkább el tör lődnek. . . E végre az eddig össze-
hordott anyagok nyomán készítendő részletes utasítás mellett mind 
a tagok kikéretni az e részben létező sajátságok följegyzése 
s közlése végett, melly közleményekből egy magyar nyelvjárástan 
fog szerkesztetni." Még „egy külön nyelvjárásokat mutató nyelv-
abrosz" elkészítését is javasolja Toldy, amit 1866-ban Mátyás Fló-
rián ismét felvet, de még sokáig, kb. 100 évig kell várni egy ilyen 
nyelvabroszra. 

Elmondhatjuk, hogy a 80-as évek végéig a népnyelvben csen-
des amatőr gyűjtési tevékenység folyik. Mivel adatokra, minél több 
adatra van szükség, az amatőröket is mozgósították. De növekszik 
az érdeklődés az általános kérdések iránt is, Szarvas Nyelvőrében 
megjelennek a kimondottan nyelvészeti irányultságú, tudományos 
igényű munkák is. Nyelvészeti stúdiummá válik a népnyelv, Szar-
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vasék szervező munkája nyomán tudományos igényű nyelvjárásku-
tatás folyt képzett nyelvtudósokkal (a szógyűjtés mellett ugyanis 
monográfiaszerű leírások is készülnek főleg hangtani kérdésekről, 
mert mint Király Pál mondja, „a hangokban nyilvánul meg az a 
soha nem nyugvó nemző erő, mely míg az irodalomban az irályi 
törvényszabás által zabolázva van, a közönséges élet szabad beszé-
dében a legszaporább tenyészettel munkálkodik.") Elemzik a Nyelv-
őrben megjelent népnyelvi közlemények adatait. Steiner Zsigmond 
pl. a Nyelvőrbeli népnyelvi adatokról írt több folytatásban 1874-
ben, Király Pál szintén ilyen címen 3 folytatásban 1875-ben elemzi 
a Nyelvőrben megjelent adatok „hangtani tüneményeit", sajátságos 
ragos alakjait, sajátságos szóalakjait, az érdekesebb képzéseket, ide-
gen szókat, a különös használatú szókat, a beszédrészek különös 
használatát, a szóegyezést, szórendet stb. 

A dialektológia ekkor válik a nyelvtudomány viszonylag önálló 
ágazatává. A nyelvjárásokról szóló ismereteink, adataink zöme is a 
Nyelvőrnek köszönhető. 

E folyóirat 1872. január 15-i megindulása hozza a tudományos 
igényű nyelvjáráskutatást a szerkesztő Szarvas Gábor és harcos-
társai, Hunfalvy Pál, Volf György, a fiatal Simonyi Zsigmond, Bu-
denz József, Ponori Thewrewk Emil és a többiek irányításával. 
Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy a Magyar Nyelvőr nem a nyelv-
járáskutatás művelésére alakult, hanem a nyelv fejlődését helyes 
irányba terelő harcos orgánumként, hogy a nyelvtudomány elzárt 
világából kilépve a nagyközönségnek közérthető nyelven közvetítse 
a nyelvtudományi ismereteket, elsősorban pedig azért, hogy meg-
valósítsa célját: a magyar nyelv megtisztítását a kiegyezés utáni 
magyar—német kétnyelvűség következtében elszaporodó idegen ele-
mektől, tükörkifejezésektől, a nyelv szellemét figyelmen kívül 
hagyó szófacsarmányoktól, terjessze a helyes magyar nyelvhaszná-
latot, stílust, mindezt a magyar nyelv életéből merített eszközök 
segítségével — tudjiuk meg a programból. Egyszóval, a cél a ter-
mészetes, ízes beszéld terjesztése volt minden szinten. A nyelvi 
helyességet pedig a régi nyelv, másrészt a népnyelv vallomásainak 
segítségével lehet megvalósítani — tar t ják Szarvasék. A vitás ese-
tekben ezek segítenek dönteni. Hogy a vázolt célokat megvalósít-
hassa az ú j folyóirat, az eddigi aránylag csekély és részben megbíz-
hatatlan adatokat saját gyűjtésekre alapozó anyaggal kell kiegé-
szíteni. 

Idézünk a Mit akarunk című programból. 
„Teendőink a következő részletekre oszolnak 
a történeti nyelv körében: Az elhanyagolt nyelvkincsek felku-

tatása s belőlük a célszerűnek szükség-kívánta ajánlása s terjesz-
tése. Az ingadozó nyelvatni alakok megállapítására szükséges ada-
toknak egybeszedése. A népnyelv körében: Az ismeretlen tájszók 
és tájszólások gyűjtése s azok terjedésének s hatásának kimutatása. 
A még nem ismert népdalok, közmondások, köszöntők, gyermek-
játékok, népnyelvi sajátságok mellett főleg a népmeséknek alakilag 
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hű közlése. A helyi tájneveknek, névszerint a hegyek, dombok, völ-
gyek, folyók, tavak, vízerek, források, erdőségek, barlangok, dűlők 
neveinek egybeszedése." 

A teendők felsorolása után kéri a szerkesztő a közönséget, hogy 
„különösen a néphagyományok egybegyűjtésében közreműködésével 
lehetőleg gyámolítsa." Már az első számban ír a népnyelv és nép-
hagyományok gyűj tésének ügyéről Árpádfy G., alias Szarvas Gá-
bor: „éppen jókor köszönt be egy olyan közlöny, mely nyelvünk 
ú jabbi téves fe j leményeinek revízióját eléggé érvelt alapon sürgeti 
( . . .) Értelem és kedély, ítélet és ízlés ú j r a visszaigyekszenek a ter-
mészetesebb alapra, s kibontakozván a korcsosító kábulatból, ismét 
fölkeresik az üdébb élet elemeit. Lehetnek, amint vannak is, kik — 
egyébként eléggé realisztikus ha j lamuk dacára — e tényleges alapú 
haladást ellenezni fogják, a vissza is tekintő figyelést hátráló lépes- • 
nek stb. bélyegezik, de a tények érve ellenében végre is elbágyad 
a valódi alap nélkül szűkölködő küzdés." 

Támadás valóban volt bővében, s főleg az irodalmi berkekből 
jött. Többek közt pl. 1875-ben Toldy Ferenc azt í r j a : „az ú j ósdi 
iskola nyelvünket régi szegénységbe akar ja visszataszítani s azon 
ízlési körbe, melynek legkedvesebb élvezete a foghajma s a bagó, 
Piripócsi, Jonathán naiv 200 év előtti primitív felfogásában". Szar-
vas válasza: „ . . . ráfogás ( . . . ) hogy a nyelvet parasztossá aka r juk 
tenni ( . . . ) egyszerűen hivatkozunk magára a Nyelvre, hadd bizo-
nyítsa az, micsoda parasztosság van a nyelvben, s vá j jon igaz-e, hogy 
annyira kiérzik belőle a fokhajmaszag és a bagóíz". A Vasárnapi 
Újságban 1878. június 16-án megjelenő támadásra Szarvas a 
Neológiai kurjantásokban 1879. jan. 15-én válaszol: „Nincs nyoma-
téka az olyan nyelvbíráló szavának, aki az élő nyelvet egyáltalában 
nem veszi számba, s jót, rosszat válogatás nélkül csak a történeti 
nyelvből akar kimagyarázni, vagy viszont, aki akár a múl t és jelen, 
akár mind a kettőnek irodalmát ignorálva semmibe se véve egye-
dül a népnyelvet tekinti és fogadja el szabályozónak." (Nyr. II. 55 
—56.) Támadásra és éleshangú, szellemes és harcos viszontválaszra 
bőven akad példa a Szarvas-féle szerkesztés ideje alatt, hisz — 
mint Tompa József megállapít ja —, forrón szerette és védte a 
nyelvjárásokból és a nyelv múlt jából igazolható nyelvi szerkeze-
teket. 

Szarvas Gábor írt népnyelvi tanulmányokat is, a folyóirat nagy 
nyelvtörténeti és nyelvjárási anyagát külön is feldolgozta A magyar 
igeidők c. könyvében. Így hasznosította a tudomány előbbrevitelé-
ben a nagyértékű adathalmazt. Szarvas a nyelvjárások megismeré-
sét ugyanis nem tartot ta öncélúnak, hanem eszköznek a „nyelvőr-
ködésben", a tudományos nyelvtan megírásában, a vitás kérdések 
eldöntésében, sőt még a rokon tudományok művelésében is. Ehhez 
pedig, egyre jobban belátja, nem önmagukban, elszigetelten, a t e r -
mészetes összefüggésből kiszakított szavakra, a laktani és monda t -
tani egységekre van szükség, hanem példamondatokkal gazdagon 
alátámasztott adatokra, sőt szövegekre. Ez az ú j módszertani k ívá-
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nalom egyre jobb és pontosabb gyűjtéseket várt el. A Szarvas neve 
alatt vagy névtelenül megjelent felszólításokban még ma is helyt-
állóan a d j á k ' meg a gyűjtési útmutatásokat. „Tudnivaló, hogy a 
nyelvszellemnek hamisítatlan megnyilatkozása a népnyelvben van 
megőrizve ( . . . ) a gyűjtések és pedig a sietve gyűjtések fontosságá-
ról szólnunk kell valamit." (1. szám 53. oldal) 

„Hol gyűjtsünk? 
A nyelv tiszta eredetiségét népünknek azon részénél tartotta és 
tartja leginkább, mely többé kevésbé elszigetelve magának élt. ( . . . ) 
S ilyen magyar vidékek voltak s vannak még most is, de rövid idő 
múlva nem lesznek, mert a vasutak, ennek a habár részleges elszi-
geteltségnek is, bizonyára végét fogják vetni. Lássunk tehát hozzá 
a még hátra való gyűjtéshez sietve, gyorsan, addig, míg a sajátsá-
gok forrása lassanként be nem kezd dugulni. 

Mit gyűjtsünk? Arra röviden az a feleletünk, hogy mindent, 
minden apróságot, különösen mindent, ami a közhasználattól, az 
irodalmi nyelvtől eltér. (Itt jegyezzük meg, hogy nagyon sokáig 
vadászták a gyűjtők a feltűnő, a ritka, az érdekes csodabogarakat!) 
Gyűjtsük azt, ami eltér, ha mindjár t hibának látszik is, vagy helye-
sebben szólva különösen azt, ami hibának látszik, továbbá a nép-
meséket, azokat is, melyek már nyomtatásban megjelentek, és 
pedig mindezt a lehető leghívebb alakban, azaz minden egyes észre-
vehető hangot legcsekélyebb árnyalataiban megjegyezve, nem töb-
bet, nem kevesebbet. Követendő példának ajánl juk Kriza Vad-
rózsáit. 

Kiktől gyűjtsünk? Ahol választhatnak, inkább az olvasás 
s írásban járatlanoktól, mint a jártasoktól, inkább az asszony, mint 
a férf i nemtől, inkább a gyerekektől, mint a felserdúltektől, inkább 
akkor, midőn házi körükben maguk közt bizalmasan fecsegnek, mint 
bármi nyilvános, feszes-féle alkalmakkor, inkább midőn indulato-
sak, mint ha hidegen s talán számításból beszélnek (.. .) Vizsgáljuk 
át a nép könyveit. A mestergerenda könyvtárakban gyakran igen 
értékes régi nyelvemlékeket találhatunk, s magunknak is volt alkal-
munk több régi s ezek közt néhány párjakereső nyomtatványnak 
birtokába jutni." (Milyen igaza van Szarvasnak!) 

A leírás is fontos, arra is számos alkalommal kitér a szerkesz-
tőség. A 3. füzetben pl. a mester műszók gyűjtésére való felszólítás 
mellett szerepel 2. szám alatt : Miként írjuk le a néphagyományo-
kat? „Az egybegyűjtött néphagyományok csak abban az esetben 
tekinthetők a népszellem hű nyilatkozásának, csak akkor lesznek 
teljesen kielégítők, ha a lehető leghívebb alakban vannak közölve, 
ha azokat mindenki, az alak- vagy mondattani kérdésekkel foglal-
kozó épp úgy, mint a hang törvényeinek kutatója hiteles forrásul 
használhatja. Még egyszer felszólítjuk tehát a t. gyűjtőket s kérjük, 
ne legyenek semmi figyelemmel az orthográphiára, han3m följegy-
zéseikben csupán és egyedül az ejtés legyen irányadóju'z, pl. a hol 
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a nép ides-1, iédest-%, édes-t mond édes helyett, apám apám helyett, 
mejjet, mejet, mellyet helyett, borút borul helyett, azt híven úgy 
írják le, amint hallották, tehát adja, látszik, tekintse, hozdsza ide 
csak akkor írják, amikor így vannak mondva (amit különben aligha 
hall valaki magyar ember ajkáról), ellenkező esetben aggya, lácczik, 
tekintse, hoczide stb." 

Jegyezzük meg rögtön, ma is ez a követelmény! 
Másutt azt olvassuk: „Több közleményben igen csekély figye-

lem mutatkozik, főleg a hangok iránt — s végre némely mondat-
szerkezetben több-kevesebb módosítás látszik még pedig az írott 
nyelv érdekében. Az ilyen eljárás csökkenti az értékét, sőt nem 
ritkán teljesen hasznavehetetlenné teszi". (V. 13.) 

A gyűjtőktől azt kéri a szerkesztőség, hogy az egyes adatokhoz 
a teljes megérthetésre szükséges felvilágosító magyarázatot is csa-
tolják, valamint azt, hogy kivétel nélkül minden, a nép ajkáról elle-
sett, bárminemű mondást híven, a kiejtés szerint í r janak le (1882. 
júl. 15.). 

Az új népköltési gyűjtemény c. cikkben is nehézményezi Szar-
vas, hogy az Arany—Gyulai Népköltési gyűjteményben az adatok 
csekély kivétellel nincsenek „teljes hű alakban közölve, márpedig 
azokat mindenki hites forrásul használhatja", de ez a gyűjtők hibá-
ja, nem a szerkesztőké, állapítja meg rezignáltán. 

Az adatok az efféle figyelmeztetések ellenére is oly bőségben 
áradtak a szerkesztőségbe, hogy az 1872. december 15-i számban 
Gyűjtőinkhez fordulva a következőket olvashatjuk: „ . . . a népha-
gyományok közlését ezentúlra megszorítjuk, s a közmondások, s 
népdalok közül csak is az olyanokat közöljük, amelyek nyelvészeti 
szempontból is figyelemre méltók, tehát amelyekben pl. ismeretlen 
tájszók, érdekes nyelvtani alakok vagy szólásmódok fordulnak elő. 
Legtöbb súlyt fektetünk a szólásmódokra, tájszókra, hely- és ős 
családnevekre, népmesékre, de az utóbbiakra csak akkor, ha híven, 
a kiejtés szerint vannak leírva. Egyáltalában jövőre a Nyelvőrben 
csak is oly népnyelvbeli adatoknak engedhetünk helyet, amelyek a 
vidék kiejtését s nyelvbeli sajátságait teljes hűséggel tükrözik visz-
sza ( . . . ) azon népnyelvi adatok, melyeket a Nyelvőrben nem kö-
zölhetünk, egy külön kötetben fognak megjelenni, mégpedig a jövő 
1873-ik év folyamán." Egyébként a Nyelvőr terjedelmének átlagosan 
hatodát, sokszor az ötödét fordította a népnyelvi közleményekre. 

A gyűjtés folyik lankadatlan szorgalommal, hisz „illő tisztelet-
díjat" is fizetnek a gyűjtőknek. A mi vidékünkről is jeletkeznek 
gyűjtők tájszavakkal, közmondásokkal, találós kérdésekkel, állat-
terelő, -hívogató szavakkal, mesékkel, földrajzi nevekkel, családne-
vekkel, gúnynevekkel, népdalokkal, karácsonyi énekekkel, földrajzi 
nevekkel, személynevekkel stb. 

Okvetlen meg kell még említenünk, hogy Szarvas Gábor a 
gyűjtésben személyesen is jó példával szándékozva elöljárni, de még 
kíváncsiságból is megfordult Göcsejben, Szlavónia magyar sziget-
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falvaiban, a moldvai csángóknál. Tapasztalatairól folytatásokban kö-
zölt tanulmányokban számolt be. E tanulmányok valóban minél 
nagyobb hűségre törekedve muta t ják be a nyelvi adatokat. Megfi-
gyeléseit a későbbi kutatók is igazolták. 

A minket közelebbről érdeklő szlavóniai nyelvjárásról 1876-ban 
számolt be 2 folytatásban az V. kötetben (9—13, 61—65.1.) 

A maga szabta kívánalmak szerint igyekezett a nem is olyan 
könnyen lejegyezhető hangtani ejtést visszaadni. Neki is, mint majd 
utána is sokaknak, nehézséget okozott a sajátos diftongusok jelölése, 
ö a hosszú á helyett ejtett se au, se nem ao diftongust au-nak 
jelölte, ezt az írást követték még később is többen. A többi dif ton-
gust sem volt könnyű papírra tenni. 

Egyébként — mint mondtuk — Szarvast a kíváncsiság vezette 
1874 szeptember havában Szlavónia magyar szigetei közül Szent-
lászlóra és Rétfaluba. Sajnos, a másik 2 községet nem kereste fel, így 
nem is adhatott teljes és pontos képet a szlavóniai magyarok nyel-
véről. A kíváncsiság vitte a tájra, mert sokat hallott róla, hogy mi-
lyen csodálatos nyelv ez. Ö maga is különösnek találja. De csak 
valóban különös, a másoktól eltérő sajátságokra figyel fel, nem az 
egész rendszert látja, arra még várni kell, míg az egész nyelvi rend-
szert veszik górcső alá. Szarvasnak legelőször feltűnik a sajátságos 
éneklő hanglejtés, amire mások is figyelmeztették, és a tájszók. 
Aránylag kevés sajátos nyelvtani alak, mandattani régiség, szabályta-
lanság kelti fel figyelmét, inkább a hangtani megoldások ütik meg a 
fülét, szerinte ezek teszik valóban feltűnővé ezt a nyelvjárást. Meg-
ragadja figyelmét pl. a diftongusok ejtése, az illabiális a, az akkor 
még teljes értékű sz-zés (sejpítés), a középzárt e megléte, az i he-
lyetti ü-zés (üdő), az o, u helyetti i (galaginya, kigyógyil), a régi 
irodalomból ismert mast, ett, minálonk, mongyonk, meg a húzi, vo-
nyi ragozás. A mondattani sajátságok közül a ragtalan tárgy még 
ma is feltűnő, a névelőtlenség, a szabálytalan egyeztetés stb. még 
napjainkban is élő valóság. Néhány szólásmódot is feljegyez Szar-
vas, azokat, amelyek rövid ott-tartózkodása során előkerültek a 
beszédben. Ezekkel még ma is élnek az emberek. 

Szarvas csak a hallgatóra az első pillanatokban gyakorolt általá-
nos benyomást rögzítette, nem ad részletes leírást, sok példát a ké-
sőbbi gyűjtők, köztük Balassa József ellenőrizett, először kijavította a 
tévedéseket és a sajtóhibákat. (Egy ilyen nyelvjárás sajátságainak 
kiszedése sok gondot okozhatott abban az időben, de tudjuk, hogy 
még jóval később is!) 

A papírral, ceruzával dolgozó, kifinomult hallású Szarvas hibái 
ellenére még napjaink modern eszközökkel felszerelt nyelvjárási 
gyűjtőivel is felveszi a versenyt. 

A moldvai csángókról írt tanulmánya is csak a kimondottan 
csángó sajátságokat keresi. Csak keveset talál ilyet 1873-ban. Fel is 
veti a kérdést, miért van ilyen kevés? „Van több — válaszol —, de 
azok a székelyeknél is megtalálhatók, így a nyelvi adatok szerint 
a moldvai csángók és a székelység egymástól elszakadt részeknek 
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b i zonyu lnak . E g y é b b k é n t soká ig izgat ta a c sángó-ké rdés a nye lv -
tudósoka t , n a p j a i n k b a n M á r t o n Gyula , Szabó T. At t i l a p r ó b á l n a k 
végleges vá lasz t a d n i a ké rdés re . 

Az e lőbb e l m o n d o t t a k s o m m á z á s a k é p p e n idézném Láncz I r é n 
Szarvas Gábor c. k ö n y v e Beveze t é sének u to lsó pas szusá t : „ . . . t é -
vedései , tú lzása i e l l ené re a m a g y a r n y e l v és a n y e l v t u d o m á n y "(hoz-
z á t e n n é m : a n y e l v j á r á s t a n , P.O.) soka t köszönhe t Sza rvas Gábor 
sokolda lú m u n k á s s á g á n a k és a M a g y a r N y e l v ő r n e k . A m a g y a r n y e l -
ve t k ö z ü g g y é te t te , h o z z á j á r u l t ahhoz, h o g y a m a g y a r n y e l v t u d o -
m á n y meg ta l á l t a h e l y é t a t u d o m á n y o k o r g a n i z m u s á b a n . " S o k an 
s o k f é l e k é p p e n í t é l t ék m e g Szarvas szerepé t , d e a b b a n a l eg többen 
megegyeznek , h o g y Sza rvas G á b o r nemes célért hadakozo t t , m e g 
a k a r t a s z ü n t e t n i a s zakadéko t a beszélt és az írott nyelv, a nép nyel-
ve és az írók nyelve közöt t . 
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R E Z I M E 

GÁBOR SARVAS, NJEGOV CASOPIS „MAGYAR NYELVŐR" 
I NARODNI JEZIK 

U uvodu svog referata autor obrazlaze otkud interesovanje Gabora 
Sarvasa za pitanje narodnog jezika. Govori o tome da je na Sarvasa uticala 
dijalekatska i jezicka norma koju je iz Ade sobom poneo, te romantizam 
tog vremena u Evropi koji je u narodu i narodnom videó osnovne vred-
nosti ljudske kulture. Duh vremena je doneo sa sobom interesovanje za 
narodnu kulturu; smatralo se potrebnim da se putem prikupljanja ona spasi 
od propadanja. Medutim, na njegovo interesovanje za narodni jezik takoele 
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je uticala u to vreme sprovedena reforma mađarskog jezika jer je u reform-
skom pokretu narodni jezik bio jedan od izvora modernizacije, jedan od 
izvora stvaranja izražajnog sredstva građanskog društva koje se tada poja-
vilo. U tom procesu narodni jezik je značio normu. Međutim, reforma jezika 
upala je u preterivanja: mnoge, jezički neprikladne stvorene reči, mnogi 
strani elementi, mnoge izreke i reči stvorene po stranim kalupima iskvarili 
su mađarski jezik, pa je Mađarska akademija nauka zadužila Gabora Sar-
vaša, dopisnog člana Akademije da uređuje časopis za negovanje jezika sa 
zadatkom da kanališe pravilan razvoj jezika. 15. januara 1872. godine otpo-
čela je bitka — po ceni mnogih sukoba i rasprava — o čistoći jezika u časo-
pisu „Magyar Nyelvőr" koji nije bio usko stručno usmeren, već je bio name-
njen široj javnosti. U programu časopisa, osim isticanja njegovog cilja, 
govori se i o tome da podaci o starom i narodnom jeziku treba da dopri-
nesu raščišćavanju spornih pitanja, pa ih zbog toga treba prikupljati. 

Urednik i oko njega okupljeni naučnici uspeli su da od časopisa „Ma-
gyar Nyelvőr" stvore centralni časopis za istraživanje narodnog jezika; ovaj 
organ je decenijama važio i kao centar za lingvistička istraživanja uopšte i 
kao sredstvo obrazovanja naučnog podmlatka. Sarvaš i njegovi saradnici 
koristili su u mnogim svojim naučnim radovima i knjigama u tom časopisu 
objavljen dijalektološki i istorijsko-jezički materijal, a on sam je pored 
mnogobrojnih članaka, studija i etimoloških rasprava napisao i knjigu pod 
naslovom A magyar igeidők (Glagolska vremena u mađarskom jeziku). 

Gabor Sarvaš i časopis čiji je on bio urednik, istoriju jezika i istra-
živanja dijalekata su primenjivali kao pomoćnu nauku u službi praktičnog 
negovanja jezika. Iz mnoštva prikupljenog materijala kasnije je izraslo delo 
Magyar Nyelvtörténeti Szótár (Rečnik istorije mađarskog jezika). 

Sarvaš je ličnim primerom podsticao prikupljanje dijalektološke građe: 
u više mahova je učestvovao u terenskom radu i publikovao je svoja isku-
stva, na primer o dijalektima u Slavoniji, o dijalektima Čangova u Molda-
viji i o jeziku stanovnika u Gečeju. 

Sarvaševi saradnici su prikupili bogatu građu i o dijalektima naših 
krajeva i tako je časopis „Magyar Nyelvőr" u mnogome doprineo upozna-
vanju dijalekata mađarskog jezika u našim krajevima. 

Gabor Sarvaš i časopis čiji je on bio urednik u periodu od 1872. do 
1895. godine, sa zasnivanjem dijalektoloških istraživanja sa naučnim preten-
zijama predstavljaju značajno poglavlje i u opštoj istoriji nauke. 

GABOR SZARVAS, HIS JOURNAL „MAGYAR NYELVŐR", AND THE 
LANGUAGE OF POPULAR SPEECH 

The introduction to this paper deals with the emergence of Szarvas's 
interest in folk and popular speech. Mention is made of the influence upon 
Szarvas of the dialectical and language norms he had brought with him 
from his native town, Ada, and also of the prevailing spirit of romanti-
cism in Europe which inclined towards regarding the people and popular 
or folk traditions as the basic values of human culture. The spirit of the 
times encouraged an interest in popular culture which, it was felt, needed 
to be preserved from dying uot through the gathering of material. Szar-
vas's interest in popular speech, however, was also affected by the reforms 
in the Hungarian laguage then being carried out, for in this movement 
popular speech was one of the focalpoints of modernization, one of the 
sources for the creation of a means of expression for the urban society 
which was then developing. In this process, the popular language repre-
sented the norm. The language reform, however, suffered from excesses: 
the Hungarian language became corrupted by many, linguistically unsound, 
neologisms, as well as numerous foreign importations — words and expres-
sions moulded on the pattern of other languages. As a result, the Hunga-
rian Academy of Sciences decided to appoint Gábor Szarvas, then a corres-
ponding member of the Academy, as editor of a journal devoted to the 
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conservation of the language, his specific task being to direct the develop-
ment of the language along its proper course. On 15 January 1872, after 
much conflict and debate, the battle for the preservation of the purity of 
the language began in the journal Magyar Nyelvőr, which was intended 
not for the specialist but for the general public. In outlining the aims of 
its study-programme, the journal also stressed the fact that material relating 
to old Hungarian and to the popular language would be of help in clearing 
up various controversial questions, and should therefore be gathered. 

The editor and the scholars assisting him succeeded in turning the 
journal Magyar Nyelvőr into a publication of vital importance for the study 
of folk language and popular speech. For several decades, this journal also 
provided a focus for linguistic research in general and became an essential 
reference work for the training of younger linguists. In many of their books 
and language papers, Szarvas and his colleagues made use of the dialec-
tical, historical and linguistic material published in the journal, and Szar-
vas himself, in addition to his numerous studies, articles, and etymologi-
cal surveys, also published a book entitled A magyar igeidők (Verb Tenses 
in Hungarian). 

Thanks to Szarvas and his journal, the history of the language and 
dialectical research developed into auxiliary disciplines of practical value in 
the furtherance of language conservation and improvement. This vast body of 
collated material later served as the basis for a comprehensive work entitled 
Magyar Nyelvtörténeti Szótár (Dictionary of the History of the Hungarian Lan-
guage). 

Szarvas himself personally encouraged the collection of dialectical ma-
terial, both by his participation in a number of field studies and by the 
publication of his own research findings, for instance his studies on the 
dialects of Slavonia, the dialects of the Csángo's in Moldavia, and the lan-
guage of the inhabitants of Göcse. 

Szarvas's collaborators also gathered rich material on the dialects of 
certain regions of Yugoslavia, and so the Magyar Nyelvőr also made a con-
siderable contribution to the understanding of Hungarian dialects in these 
parts. 

The work of Gábor Szarvas and the journal of which he was editor 
from 1872—1895 led to the establishment of dialectical research on a scien-
tific basis, and may be regarded as a significant chapter in the history of 
scientific advance in general. 
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