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ADAI NYELVMUVELŐ  NAPOK 



Nyíri Antal  

CSEFKÓ  GYULA 
ADAI  NYELVTUDOMANYI 
MUNKASSAGANAK  
JELENTŐSÉGE És 
A NYELVTUDÓS 
JELLEMZÉSE  

Csefkó  Gyula, a magyar nyelvészet és a néprajz elismert m űvelője, 
a magyar társadalomtörténet és népélet nyelvünkbeli tükröz ődésének 
és emlékeinek kiváló kutatója, az adai szállások, az adai tanyavilág egy-
kori nevelője még csak 17 éves volt 1895-ben, amikor Ada nagy fia, a 
Magyar Nyelvőr megalapítója, első  szerkesztője és a korabeli magyar 
nyelvtudomány egyik vezet ő  egyénisége Budapesten meghalt. 

Csefkó  Gyula tehát nem lehetett Szarvas Gábornak munkatársa, 
mint ahogy ennek az el őadásnak a címe a mostani nyelvművelő  napokra 
kiadott programban olvasható, de az bizonyos, hogy mégis nem kevés 
köze van Csefkó Gyulának Szarvas Gáborhoz és folyóiratához, a Ma-
gyar Nyelvőrhöz abban a tekintetben, hogy Csefkó Gyula kiváló magyar 
nyelvész lett, s őt adai működésének kimutathatóan része van abban, 
hogy a magyar nyelvtudománynak egyik ékességévé fejl ődött. 

Éppen ezért el őadásomban a Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Napok 
szervező  bizottsága nevében 1971. szeptember 8-án hozzám intézett le-
vélnek arra a passzusára hivatkozom, amelyben arra kértek fel, hogy 
ezen az ünnepi ülésen emlékezzem meg Ada másik nagy nyelvészér ől, 
Csefkó Gyuláról - mert Csefkó Gyula is az volt. Ezt már azért is szí-
vesen teszem, mert évtizedeken át ismertem, s őt a felszabadulás utáni 
években közvetlen munkatársa is voltam, és reá mostan is szeretettel, 
talán elmondhatom: baráti érzésekkel emlékezem. 

Mostani előadásomnak tehát a legf őbb kifejtenivalója, hogy a bajai 
molnárlegény fiából, a tanítóvá lett és a nyelvtudománynak Adán elkö-
telezett Csefkó Gyula hogyan lett nyelvtudás, bajai és adai körülményei, 
adai nyelvészeti tevékenysége hogyan segítették el őre pályáján és mél-
tatlanul kapott sebeit ő  maga és az ő  értékeit valóban megbecsül ő, sőt 
megbecsültető  barátja: Mészöly Gedeon, hogyan gyógyítgatta - ameny-
nyire tőle telt - az elismerés szerény jeleinek kivívásával, míg végül 
a felszabadulás után a Magyar Népköztársaság Csefká Gyulát félévszá-
zados oktatói és tudományos munkásságának elismeréséül a nyelvtudo-
mányok kandidátusának min ősítette, főiskolai tanárnak kinevezte, és a 
Munka Érdemrenddel tüntette ki. 
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Csefkó  Gyula az elemi és a polgári iskolát szül ővárosában, Baján 
végezte el némi egyesületi támogatással, és ugyanitt szerezte meg a ta-
nítói oklevelet 1897-ben. Tudjuk, hogy Szarvas Gábor is Baján tanult 16 
éves koráig, itt végezte el a hat gimnáziumot, és kés őbb nemcsak a Ma-
gyar Nyelvőrt szerkesztette, hanem a Bajai Közlönyt is, melybe Papp 
Rika álnév alatt is írt (Magyar Irod. Lex., Budapest, 1926). Csefkó bajai 
tanítóképző  intézeti tanuló korában ismerkedett meg a Magyar Nyelv-
őrrel, mégpedig egyik kedves tanárának, Bellosics Bálint etnográfusnak 
a hatására; ő  buzdította a nép életének és nyelvének a tanulmányozására, 
mint Csefkó Gyula nekem elmondotta, és a Magyar Nyelv őr hatására 
lett nyelvész. Ösztönözte a tehetséges ifjút Szarvas Gábor egyénisége is, 
aki szintén szegény szül ők gyermeke volt, és nagy tudós lett bel őle. 
Mindezt nem most írtam meg, hanem 1954-ben, Csefkó Gyula 75. szüle-
tésnapjára közölt cikkemben a Nyr.-ben (Nyr. 78: 123). 

Csefkó  az élet véletlenje folytán Adára, Szarvas Gábor szül őhelyére 
került nevelőnek 1897-ben. Péter László kit űnő  bibliográfiájából tudjuk, 
hogy Csefkó ebben az évben három kisebb közleményt jelentetett meg a 
Nyr.-ben ;a  bagony  'vagon' szóról megjegyzi, hogy az adai tanyákon 
többször hallotta. „Talán használatos a szegedi népnyelvben is, onnan 
vehette Gárdonyi". 1898-ban „Az adai nyelvjárás" cím ű  tanulmánnyal 
együtt már 9 közleménye jelenik meg Csefkónak ugyancsak a Nyr.-ben, 
többnyire adai vonatkozású közlemények. A kis dél kifejezésről a kö-
vetkezőket írta: „Adai tanítványaimtól hallottam e szót. Egyszer nem 
bocsátottam ki őket tizenegy órakor s ily szavakkal figyelmeztettek mu-
lasztásomra. Engessen ki tanító úr, mer mán mëgmúlt a kis dél. Tehát 
Adán a kis dél délelőtti tizenegy óra" (Nyr. 27: 277). Ez a kis cikkecske 
nemcsak egy érdekes kifejezés jelentésének fejtegetése, hanem rámutat 
arra is, hogy Csefkó Gyula és az adai tanyavilág kis paraszt gyermekei 
között milyen bensőséges volt a kapcsolat; Csefkó Gyula der űs kedvű , 
meleg szívű  nevelő  volt, ha nem lett volna közvetlen, szinte atyai kap-
csolata az adai tanyavilág gyermekeivel, nem merték volna arra kérni 
Csefkót, hogy eressze már ki őket a szabadba, mert elmúlt kis dél. Hogy 
Csefkót már ekkor is, alighogy elvégezte a tanítóképz őt, nagyon érde-
kelték a jelentéstani kérdések, a Fene  (Nyr. 27: 379) című  kis cikke is 
mutatja. „Miként magyarázza Simonyi ezen Bácskában nagyon elterjedet 
kifejezést: fészkes fene? Pl. Ëgyën még a fészkes fene! Nincs-e inkább 
a fenének olyan jelentése, mint a var-nak, vagy mint a rossz-seb-nek?" 
- Ma már tudjuk (vö. TESz.), hogy Csefkó ezzel a kérdésföltevéssel a 
fene egyik jelentésváltozata tekintetében jó helyen tapogatózott, mert 
kitűnt, hogy a Csefkó által sejtett jelentése, megvan a fene szónak. Az 
látszik belőle, hogy megvolt az ifjú Csefkóban nemcsak a problémaér-
zék, hanem a problémamegoldás iránti képessége is. 1898-ban jelent meg 
Csefkó Gyulának Molnár Sándorral közösen írt kis tanulmánya: „Az 
adai nyelvjárás" címmel (Nyr. 27: 403-15), mely a Magyar Nyelv őr 
pályázatán pályadíjat nyert. 

Beke  Ödön, a Magyar Nyelv őrnek felszabadulás utáni tudós szer-
kesztője 1954-ben a Csefkó Gyuláról írt cikkemnek ehhez a mondatához 
a következ ő  megjegyzést fűzte: „Az első  díjat László Gyula tanár kapta 
A zilahvidéki nyelvjárás c. terjedelmes dolgozatáért, a másodikat Csefkó 



Gyula és Molnár Sándor. A pályamunkák bírálója Balassa József volt. 
A szerkeszt őség [értsd: Simonyi Zsigmond] a bíráló véleményéhez a kö-
vetkező  megjegyzést fűzte: A másik sikerült pályamunkát kivételkép 
mind a két ötvenkoronás díjjal, tehát szintén száz koronával jutalmaz-
zuk, egyrészt azért, hogy két szerz ő  fáradságának gyümölcse, másrészt 
azon való örömünkben, hogy e dolgozat annak a helynek a nyelvét is-
merteti, ahol Szarvas Gábor bölcs ője ringott, ahol ő  tanult magyarul 
beszélni, s ahol éppen most készülnek az ő  emléke leleplezésére (Nyr. 
27: 274). Íme, ez döntötte el Csefkó Gyula sorsát, oly kitüntetésnek érezte 
a szegény tanyai tanító, hogy bár ketten kapták a második díjat, nem 
kellett rajta megosztozniuk, hanem mindkett őnek az egész második díj 
jutott. Simonyi nagylelkűségének a következménye lett, hogy Csefkó 
nem maradt meg egyszerű  tanyai tanítónak (bár egyszer ű  tanítónak is 
kitűnő  lett volna, teszem én hozzá), hanem feljött Budapestre, tovább 
tanult, s egyik legkiválóbb nyelvészünkké fejl ődött. A pedagógiai fő is-
kolán és az egyetemen olyan tanítványokat nevelt, akik már maguk is 
értékes cikkekkel, adatokkal gazdagítják a Nyelv őrt, s így a magyar 
nyelvtudományt." - Ez Beke Ödönnek igen értékes tudománytörténeti 
megjegyzése. (Nyr. 78: 122). 

Különben Csefkó Gyula nem volt tanítványa mint nyelvész senki-
nek; nem volt senki, aki a nagyra menend ő  nyelvészt közvetlenül irá-
nyította volna: Csefkó Gyula magamagának lett a mestere, de azért 
semmivel sem áll ő  mögötte a többi nagyérdem ű  szólásmagyarázónak: 
Tolnai Vilmosnak, Kertész Manónak. Különben ezt elismeri O. Nagy 
Gábor, a mi korunk legilletékesebb szólásmagyarázója is a 75 éves Csef-
kóról szóló értékelésében és jellemzésében. De err ől még majd alább 
lesz szó. 

Hogy Csefkó Gyulát mennyire fűtötte a tudásvágy, annak jellemzé-
séül meg kell említenünk, hogy Budapesten nemcsak a Budai Pedagó-
giumnak volt szorgalmas hallgatója, látogatta Csefkó az egyetem magyar 
nyelvészeti meg klasszikai filológiai el őadásait is. 

Miután 1901-ben nem kevés anyagi gonddal elvégezte a Budai Pe-
dagógiumot, 1901-ben a Brassó megyei hosszufalui állami polgári isko-
lába került tanárnak. 

Hosszufaluban  ismerkedett meg Yrjö Wichmann kiváló finn nyelv-
tudóssal, aki ebben az id őben a moldvai csángó nyelvjárást, majd a 
Brassó megyei Hétfalu nyelvét tanulmányozta. Wichmann, amint engem 
erről Csefkó Gyula tájékoztatott, sokat beszélgetett Csefkóval - a nyelv-
ről, a nyelvjárásokról, a moldvai csángó nyelvjárásról és egyéb szak-
kérdésről is. Wichmann és Csefkó kés őbb is leveleztek egymással. Sajnos, 
Yrjö Wichmann Csefkó Gyulához írt levelei elkallódtak, mert amikor 
ezek iránt érdekl ődtem, Csefkó már nem találta meg őket. Talán, ha 
megvan Helsinkiben Yrjö Wichmann nyelvtudósnak a levelezése, azok 
között lehet Csefkó Gyula levelei közül is legalább néhány; ezeknek 
publikálása becses tudománytörténeti felvilágosítást nyújtana több kér-
désrő l. 

Úgy gondolom, hogy Hosszufaluban a Wichmann-nal való együttlét 
általában hatással volt Csefkó Gyula tudományos fejl ődésére. Amikor 
Ugyanis Csefkó 1908-ban ismertette és megbírálta Bacsó Gyulának „Az 
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adavidéki  nyelvjárás fő  tekintettel a mondattani sajátságokra" (NyF. 37) 
című  művét, ismertetésében meglep ően érett, még ma is modernnek 
mondható kritikai észrevételeket tett, melyeket adai vonatkozásai miatt, 
de egyébként is érdemes ismertetni itt is. 

Bacsó Gyula (1906-ban írt) munkájának Bevezetésében hivatkozik 
Csefkó Gyulának és Molnár Sándornak az adai nyelvjárásról írt tanul-
mányára, de csak annyit mond err ől, hogy „Mivel az ő  dolgozatukban 
pontosan össze vannak állítva az alaktani sajátságok, én - mondja 
Bacsó - inkább a mondattanra fordítottam gondot" (i. m. 3). 

Csefkó  Gyula Bacsónak err ől a munkájáról kitűnő  kritikát írt. Ér-
demes megfigyelni Csefkóňak kitűnő  kritikai érzékét, lényeglátását, ami 
ebben a közleményében megnyilvánul. 

Mindenekelőtt saját - évekkel azel őtt írt tanulmányukról mond 
tárgyilagos véleményt. Hiányolja, hogy ők - Csefkó és Molnár - annak 
idején bizony elhanyagolták a mondattant. Kedélyesen jegyzi meg: „Nem 
is jóra való restség akadályozta meg őket a pótlás és helyreigazítás mun-
kájában, hanem egyedül az a körülmény, hogy sorsuk mindkett őjüket 
messzire vetette az akácfás adai tanyáktól. Annál nagyobb az örömük 
most - mondja tovább Csefkó -‚ hogy munkájuk fölkeltette a nyel-
vészkörök érdeklődését, s az Akadémia támogatásával 1905 nyarán 
avatott nyelvész járta be Újra a már egyszer feldolgozott területet és 
gyűjtése eredményeit jól, s őt mondattani részében kit űnően megírt ta-
nulmányban tette közzé." (Nyr. XXXVII, 1908., 225). 

De e tanulmányról - annak értékei mellett - megmondja kifogá-
sait is; hiányolja, hogy Bacsó nem használta fül Ada és Ada vidéke 
nyelvjárásáról a Nyr.-ben szétszórva megjelent közleményeket, és csak 
a Saját tapasztalataira épít. Gy űjtésének módját - kora gy űjtési szín-
vonalát nézve - helyesnek tartja a bíráló, de joggal kifogásolja, hogy 
nem olvasztotta bele dolgozatába a Csefkó—Malnár-féle tanulmány al-
kalmazható adatait. „Sokkal teljesebb lett volna így a kép, és nem 
kényszerülne a szakember, ha a nyelvjárás egésze iránt érdekl ődik, több 
helyről összeszedegetni adatait." (uo.) - Teljesen igaza van Csefkónak. 
- Észreveszi Bacsó művének mondattani erényei mellett hiányosságait 
is. Még jól emlékszik az adai nyelvjárás hangtani sajátságaira is, és a 
fonetikai jelölési pontatlanságokra is felfigyel. Dicséri az adavidéki 
nyelvjárás Szókincs fejezetét, annak szerkezetbeli elhelyezését, de észre-
veszi a hamis adatokat is (p1. divatbeszéd, italkedves, öszevisszahang 
- a Szóalkotás c. fejezetben), és ezekr ől megmondja: „nem általános 
használatúak, csak egyéni alkotások" - és - meglepetésünkre Geleji 
Katonára hivatkozik: „a' mellyeket az emberek. . . tsak hirtelenében 
gondolnak." - Meglepetésünkre, mert Csefkó ezt a cikkét - ne feled-
jük - egy kis faluban írta. Majd az adavidéki nyelvjárás mondattanára 
kerítvén a sort, megjegyzi Csefkó, hogy Bacsónak e m űve mondattani 
tekintetben igen gazdag a korabeli nyelvjárástanulmányok mondattaná-
hoz képest. S őt hozzátehetjük: bizony a mai napig sem sok olyan nyelv-
járástanulmány van, mely gazdag anyagú és jó részletes mondattani 
fejezettel dicsekedhetnék: „Jó lélekkel ajánlhatom minden nyelvjárás-
leírónak mondja Csefkó - mert sokat tanulhat bel őle. Követendő  
például veheti... "  Kitűnő  megjegyzése Csefkónak, hogy mondattani je- 
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lenséget nem szabad a mondatból kiragadva tárgyalni; ez még ma is, 
sőt mindig érvényes követelmény lesz a mondattan leírója és magyará-
zója számára. 

A tanítóból lett, még mindig falun tanító, de immár érett nyel-
vész meglepően modern követelményt állít a nyelvjárástanulmányok 
Írója, így Bacsó elé is 1908-bari: „A felsoroltam hibák - mondja - csak 
apró szépséghibák. De az már öreg hiba, hogy a munkának jelentéstani 
része nincs." Pedig ez ma már a nyelvjárástanulmányokban egyáltalán 
nem valami dicséretes dolog (Nyr. 37: 226-7), mondja Csefkó Gyula, a 
hétfalusi polgáriiskolai tanár 1908-ban. Ma, 1972-ben is megkérdezhet-
jük: Vajon hány nyelvjárástanulmánynak van megfelel ő  jelentéstani 
fejezete? 

Ezek után, azt hiszem, érthet ő, miért mondottam azt, hogy Adának 
nagy jelentősége van Csefkó Gyulának nyelvtudóssá való fejl ődésében: 
nemcsak „Az adai nyelvjárás" cím ű  indító tanulmányról és az apró-
cseprő  adai vonatkozású közleményekr ől van itt szó, hanem Bacsó Gyula 
‚Az adavidéki nyelvjárás. . ." című  tanulmányáról írt bírálatnak is meg-
van a maga jelent ősége, Ugyanis ez már Csefkó Gyulát mint kész nyelv-
tudóst mutatja meg szemléletében, kritikai szempontjaiban, problémalá-
tásában és problémamegoldó készségében. Hangsúlyozom ismételten, 
hogy tanítóból polgáriiskolai tanárrá lett nevel őnek igen magas fokú 
képzettsége, igényessége sugárzik ebb ől a két lapnyi kritikából. 

Persze azt is meg kell jegyeznünk, hogy Csefkó Gyula talán akkor 
is utat tört volna magának, ha történetesen nem Adára kerül kezd ő  ta-
nítónak. 

Nem lenne nehéz saját véleményemet elmondani Csefkó Gyula tu-
dományos életművéről, hiszen azt már 1954-ben is jellemeztem. De 
éppen azért, nehogy elfogultsággal illethessen valaki, O. Nagy Gábort 
idézem: „Noha értékesek Csefkó szótörténeti és kifejezés-értelmez ő  cikkei 
is, a legmaradandóbbat, a legjelent ősebbet mégis szólásmagyarázataival 
alkotta. Tolnai Vilmos és Kertész Manó nyomdokain indul, de bizonyos 
tekintetben tovább is fejleszti módszerüket. (Bekezdés). Szólásmagyarázó 
cikkeit mindenekelőtt az a rendkívül gazdag nyelvi anyag, a nyelvi ada-
toknak az a b ősége teszi értékessé és meggy őző  erej űvé, amivel a leg-
gondosabb filológiai írásokban is csak ritkán találkozunk. Nem elégszik 
meg ugyanis régi szólásgyűjteményeink és szótáraink adataival, hanem 
kiaknázza régebbi irodalmunknak és a korábban inkább csak történelmi 
forrásanyagként hasznosított, f őleg a XVII. századból származó írásos 
emlékeinknek gazdag tárházát is. Régi levelezések, emlékiratok, naplók 
és más történeti vagy m űvelődéstörténeti forrásmunkák nyelvi adatai-
nak feldolgozásával a vizsgált kor él ő , beszélt nyelvéhez jut el, és az 
eredetük szempontjából vizsgált szólások változatainak hosszú sorát tudja 
bemutatni. (Bekezdés). Csefkó szólásmagyarázó cikkeinek másik jellemz ő  
vonása és egyben sajátos értéke az is, hogy nem elszigetelten, nem ön-
magukban vizsgálja az egyes jelenségekét, hanem tekintettel van egy-
részről az egyes nyelvi jelenségek között lev ő  összefüggésekre, másrész-
ről pedig a nyelv és az élet, a nyelv és a társadalom kapcsolataira. Ez 
a módszer két szempontból is gyümölcsöz őnek bizonyul Csefkó kezén. 
Egy-egy szólás eredetét kutatva a legtöbb esetben egy-egy egész szólás- 



család kialakulásának bemutatásához érkezik el, Vagyis felfedi azokat az 
elhomályosult összefüggéseket, amelyek történetileg egybekapcsolnak ma 
már teljesen különállóaknak érzett frazeológiai egységeket. Az össze-
függéseket szem el őtt tartó módszer másik haszna abban mutatkozik 
meg, hogy Csefkó szólásmagyarázó cikkel rendszerint gazdag m űvelődés-
történeti, néprajzi Vagy éppen társadalomtörténeti tanulsággal is szol-
gálnak. Noha rendszerint az a helyzet, hogy nyelvi tények megértése 
céljából van szükség nem nyelvészeti stúdiumok eredményeinek a fel-
használására, végeredményben Csefkó szólásmagyarázó cikkei mégis 
gazdagon visszaadják a felhasznált segédtudományoknak a kölcsönzött 
ismereteket, mert hiszen az egyes jelenségek nyelvi tükröz ődésének a 
feltárása tanubizonyságul szolgál abból a szempontból is, hogy az illet ő  
jelenség mikor, hogyan, milyen széles körben tükröz ődött a régi korok 
embereinek a tudatában." MNy. L, 515). 

Szólásaink magyarázataival kapcsolatban bejárja Csefkó népünk 
életének és történetének a legkülönböz őbb területeit. Amikor a falba 
omol, összehúzza a bagariát, hátja a hársat, f őzi a taplót, az asszony 
verve jó, megérzi a sáfrányillatot szólásaink eredetét fejtegeti, népünk 
egy-egy foglalkozásának, munkájának ismertetéséhez vezet. Régi írások-
ból és saját tapasztalataiból jól ismeri Csefkó népünk egykori és mai 
szokásait is, ezért magyarázza könnyedén ezeket a szólásokat: kerek-
agyon kiált, faképnél hagy, kenyértörésre kerül a dolog. - 

Talán a Hátra van még a fekete leves-r ől írt szólásmagyarázata 
mutatja meg legjobban helyes tudományszemléletét, magas erkölcsi fel-
fogását és demokratikus gondolkodásmódját. 

Ezt a szólást ugyanis a történeti eredet ű  szólásmagyarázatok közé 
sorolták, de Csefkó Gyula rengeteg és sokféle adattal bebizonyította, 
hogy bizony semmi köze sincs e szólásnak a politikai történelemhez, 
amint mindenki tudja és hiszi, hanem ő  csak konyhai eredetűnek tartja, 
s állítását be is bizonyítja. 

„Mindjárt elöljárójában megjelentem - Írja a maga der űs, szellemes 
módján -‚ hogy a címül írt és bizonyára sok magyar ember szemében 
nemes, történelmi patinájúnak tetsz ő , jól ismert szólásunkat is konyhai 
eredetűnek tartom. Továbbá azt is vallom, róla, hogy semmi kapcsolata 
sincsen politikai történelmünk valamelyik eseményével. Akinek törté-
nelmi érzületét talán bántja fejtegetéseimnek ez az el őre megmondott 
eredménye, annak ajánlom, ne olvassa tovább ezt a cikket. Ha tehát 
jelentésemre kedvetlenül fejét rázó szíves olvasóm férfi vagy, és talán 
még pipázol, tölts pipát és szaggasd írásomat fidibusszá; ha pedig n ő  
vagy és netán még nem pipázol: megpróbálhadd rajta frizérozó vasad. 
Azaz, hogy manapság - kissé változtatva Csokonai tréfás során - on-
duláló vasat kellene mondanom" (Szegedi Füzetek 1, 73). 

Csefkó  bizonyítékai alapján így kerekedik ki a „hátra van még a 
fekete leves" története: 

A szólásban szerepl ő  fekete leves nem fekete kávé, hanem a régi 
magyar konyhák közkedvelt fekete leve, mely színét „a beletört f őtt 
vértől kapta; elegend ő  vér híján borba áztatott pirított kenyér, néha 
szitán áttört f őtt szilvahéj festette meg. Tehénhúst, disznóhúst, különféle 
baromfit, halat, rákot, s őt gombát is szoktak vele készíteni (lásd sza- 
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kácskönyveinket).  Ez a kedvelt eledel nemcsak fejedelmek, urak és ne-
mesek asztalán szerepelt igen s űrű  alkalommal, hanem a közrend is sze-
rette" (i. m. 82). 

Valószínű , hogy az irónia juttatta az egykor legkedveltebb lének 
tartott fekete lét vagy fekete levest a szólásokban tapasztalható fenye-
gető  jelentéshez. „Ha ugyanis  -  mondja  Csefkó  Gyula  -  komolyan 
mondták valakinek, hogy jut neki a fekete lében, vagy hogy várják a 
fekete lére, akkor kellemes dolgot  igértek  neki; gúnyosan mondva azon-
ban éppen ellenkez őjére lehetett számítani. Nagyon valószín ű , hogy olyan 
jelentésváltozással van dolgunk, a hátra van még fekete leves és válto-
zatai esetében, mint amikor azt mondjuk többé-kevésbé  szelid  gúnnyal, 
hogy hátra van még valaminek a java, holott dehogy is a java, s őt in-
kább a rossz következik' '(i. m. 83).  

Csefkó  nemcsak azt magyarázza meg, hogy a szólásbeli fekete leves 
vérrel áttört mártásszer ű, igen ízes sűrű  húslé, hanem azt is  megbizo-
nyítja,  hogy miért nem lehetett a fekete leves soha a fekete kávé neve. 
Egyszerűen azért, mert a fekete lé  -  fekete leves megvolt már akkor, 
mikor még ismeretlen volt Magyarországon a kávé. A XVI. században, 
Török Bálint és  Majláth  István korában  -  tudvalevő  az ő  nevükhöz fű-
ződik szólásunk eredetének vélt története  -  még ismeretlen volt Ma-
gyarországon a kávé neve is, mivolta is.  Csefkó  fejtegetéséb ől kitűnik, 
hogy a magyar urak reggeli kávézása és ebéd utáni feketézése nyugat-
európai szokás és a bécsiekt ől tanulták. Arra is rámutat  Csefkó,  hogy az 
ebéd utáni feketekávézás kés őbbi eredetű , mint a tejeskávé fogyasztása. 
A feketekávé ivására irodalmi adatot csak Csokonai Dorottyájából tud 
idézni, de ott is még csak a n ők élnek vele, a férfiak bort isznak.  

Csefkó  Gyulának 1897-től 1954-ig 325 tételb ől álló tudományos köz-
leményei, tanulmányai egyenletesen felfelé ível ő , fokozatosan elmélyül ő , 
kiszélesedő , rendkívül gazdag tudományos életm űvet  tárnak  elénk. Ez a 
magyarázata annak, hogy miért állt ki mellette olyan meggy őződéssel 
Mészöly Gedeon, a szegedi egyetem kiváló nyelvésze. Ő  tett javaslatot  
Csefkó  Gyula magántanárságára, az ő  javaslatára lett címzetes egyetemi 
tanár is, de a tanárképz ő  főiskolán Erdélyi Lajos halála után nem ne-
vezték ki  Csefkót  főiskolai tanárnak, csak megbízott el őadó volt, é5 Pol-
gári iskolai tanárként kellett neki a felszabadulásig m űködnie. Nagy seb 
volt ez  Csefkó  Gyulában, de fájdalmát der űs bölcsességgel hordozta, 
mintha ez lett volna életelve is, amit f ő  művében is idéz, a munka gyó-
gyító hatására gondolva:  ‚,Élte  édességét kétszeresen issza, I Ki gyönyör-
ködve néz az elmúltra vissza."  

REZIME  

LIK  NAUČNIKA DULE ČEFKOA  I  ZNACAJ NJEGOVE 
LINGVISTIČKE DELATNOSTI  U  ADI  

Na  početku svoje karijere  1897.  godine Dula čefko, izvanredni  lingvista, 
bio  je vaspitač  u Adj,  rodnom mestu Gabora Sarvaa. Tu je zajedno sa 
Sandorom Molnarom napisao studiju pod naslovom „Ađanski dijalekat", koja  
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je dobila nagradu časopisa  „Magyar Nyelvőr". Ova činjenica bila je presudna 
za dalji razvoj Dule Čefkoa kao lingviste. Iz kraéih lingvističkih saopštenja, 
koje je Čefko napisao u Adj, vidi se u kakvim je prjsnjm odnosima bio Čefko 
sa svojirn učenicima, decom sa ađanskjh salaša. U daljem izlaganju autor 
ukazuje na to da se Dula Čefko i posle svog odlaska iz Ade bavjo pitanjima 
ađanskog dijalekta. Tako je 1908. godine u časopjsu „Magyar Nyelv őr" dao 
kritičkj prikaz rada Dule Ba čoa „Ađanski dii alekat sa posebnim osvrtom na 
njegove sjntaksjčke specifičnosti" (NyF. 37). U svom kriti čkom osvrtu Čefko 
se zalagao za moderne principe u dijalektologiji koji se ni danas, sedamdese-
tih godina našeg veka, nisu potpuno ostvarili. On je, u stvarj, naglašavao da 
semantička pitanja treba da zauzmu vjdno mesto u dijalektološkim radovima. 

Zatim autor daje analizu lingvisti čke delatnosti Dule Čefkoa,  a prikazuje 
takođe j najglavnije momente u životu čefkoa. 
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Szathmári  István 

A MAGYAR NYELVŐR 
SZARVAS  GABOR 
SZERKESZTÖSĚGE  
IDEJÉN ÉS 
A STILISZTIKA 

1. Előadásomat azzal kezdem, amivel néhány héttel ezel őtt a Budenz 
Józsefről való megemlékezést, arról a Budenz Józsefr ől, aki tagja volt 
a Magyar Nyelvőr megindítását javasoló akadémiai bizottságnak, és akit 
ott találunk folyóiratunk legels ő  munkatársai között. 

A magyar nyelv vizsgálata egyik legrégibb és legjelent ősebb nem-
zeti tudományunk. Sylvester Jánostól - aki Közép- és Kelet-Európában 
elsőként, de Nyugat-Európát tekintve is az els ők között foglalkozott vul-
gáris nyelv grammatikájával (Grammatica Hungarolatina 1539.) - nap-
jainkig, nyelvünk múltját és mindenkori jelenét a nyelvtudósoknak, a 
nyelvtudomány kisebb-nagyobb munkásainak hosszú sora kutatta, akik 
felmérve a hazai szükségleteket, tanulmányozva a külföldi módszereket, 
eredményeket, nemcsak hazájukban szereztek hírnevet a magyar nyel-
vészetnek, hanem elérték azt is, hogy - talán minden szerénytelenség 
nélkül elmondhatjuk - nyelvtudományunk fejl ődésének legtöbb szaka-
szában nemzetközi szint ű  volt, sőt nemegyszer innen kerültek ki egy-egy 
Új kutatómódszer, irányzat stb. els ő  képviselő i. 

És mindjárt tegyük hozzá: ugyanezt állapíthatjuk meg a tudomány-
ban a vitát, a mozgást, a fejl ődést, egyáltalán az életet jelent ő  nyelvé-
szeti folyóiratainkról is, amelyeknek nem kis részük volt abban, hogy 
nyelvtudományunk az évszázadok során jelent ős színvonalat képviselt. 

Mindezt már sejteti a XIX. század közepén folyóirat-irodalmunk 
indulása. Igy ír err ől Balázs János: „Az 1856-ban... Hunfalvytól életre 
hívott Magyar Nyelvészet, amely hat évig, 1862-ig jelent meg, a múlt 
század első  olyan magyar tudományos folyóirata volt, amely életer ősnek 
bizonyult, s amely hazánkban els őnek tárta ki kapuit egy új szaktudo-
mány hivatott művelői előtt. Történt pedig mindez a szabadságharc bu-
kása utáni nehéz időkben, az önkényuralom nyomasztó légkörében, ak-
kor, amikor még külföldön is eléggé Új kezdeményezésnek számított 
hasonló orgánumok létrehozása. Németországban a »Zeitschrift für die 
Wissenschaft der Sprache< 1846-ban létesült ugyan, de 1854-ben már meg 
is szűnt. A »Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft« pedig, 
mely némileg módosított néven ma is megjelenik, 1852-ben indult, tehát 
mindössze három évvel a Hunfalvyék folyóirata el őtt." (Tanulmányok a 
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magyar és finnugor nyelvtudomány történetéb ől. 1850-1920. Szerk.: 
Szathmári István. Bp., 1970. 16.) A Magyar Nyelvészet megindítása azon-
ban - mint ismeretes - még csak magánkezdeményezés volt. Helyébe 
- szintén Hunfalvy sürgetésére - 1862-ben a ma is megjelen ő  Nyelv-
tudományi Közlemények lépett, amely mögött már az Akadémia Nyelv-
tudományi Bizottsága is ott állott (1. Balázs János: i. h. 18). 

És 1872 januárjában látott napvilágot Szarvas Gábornak, Ada szü-
löttének, a nem mindennapi egyéniségnek, a rendkívül hatásos szerve-
zőnek és szerkeszt őnek az irányításával a most jubiláló Magyar Nyelvőr 
első  füzete, hogy mindenekelőtt az élő  nyelv felé fordítva a tekintetet, 
szolgálja immár száz éven át nyelvünk és nyelvtudományunk ügyét... 

Sorolhatnánk a kés őbbi hazai folyóiratokat, utalhatnánk az efféle 
külföldi orgánumokra, minden bizonnyal keveset találnánk olyat, ame-
lyik megérte a centenáriumot. És még kevesebb azoknak a száma, ame-
lyekről száz év elteltével elmondható, hogy szervez ői-szerkesztői képes-
ségekkel megáldott, legikemelked őbb nyelvészeink az irányításával; a 
legjobb tudósoknak és gyakorlati szakembereknek a maga mögé való 
tömörítésével; továbbá eredeti célkit űzését soha fel nem adva, mindig 
ki tudta választani és kora színvonalán meg tudta oldani a legsürget őbb 
feladatokat, olyan mértékben, hogy nemcsak a hazai nyelvtudomány 
egyik szervezőjévé és reprezentánsává vált, hanem többször alkotó mó-
don bele tudott szólni a külföldi és az általános nyelvészet alakulásába is. 

Nemcsak kötelesség, hanem büszkeség és öröm ünnepelni ilyen fo-
lyóiratot. És különösen öröm itt, Szarvas Gábor szül őföldjén felidézni 
száz év küzdelmeit és eredményeit, hisz Szarvas Gábor sajátos egyéni-
sége meghatározta a Nyelv őr egész életútját - bizonyára nem véletlenül 
jegyezte meg Négyesy László 1890-ben a következ őket: „Nincs egy fo-
lyóiratunk sem, mely annyira magán viselné szerkeszt ője egyéniségének 
bélyegét, mint a Nyelv őr" (Nyelvőr-Eml. 20) -‚ viszont - továbbf űzve 
a gondolatot - ennek a földnek, ennek a népnek a hatása is ott van a 
Szarvas Gábor gyakorlatiasságában, táj- és népszeretetében, egész em-
berségében. Az Adán eltöltött gyermekkori évek is hozzájárulhattak 
például ahhoz, hogy a szerkeszt ő  Szarvas Gábor annyira felkarolta a 
legkülönbözőbb népnyelvi anyagok gyűjtését, sőt betegeskedő  volta és 
mindig romló látása ellenére maga járt elöl jó példával: részt vett több 
gyűjtőúton: 1872-ben az Őrség és Göcsej falvaiban, 1873-ban a moldvai 
csángók között, és 1874-ben tanulmányozta a szlavóniai magyar tájszó-
lást. Az Őrséget Budenz Józsefnek, a hazai összehasonlító-történeti 
nyelvtudomány megalapítójának és Berczik Árpád írónak a társaságában 
látogatta meg. Hadd idézzek a Berczik Árpád feljegyzéséb ől néhány sort, 
amely nemcsak az akkori id őket hozza vissza egy pillanatra, hanem rá-
világít két nagy nyelvész-egyéniségünk néhány - emberi - vonására 
is. „Ekkor már híve futamodott a faluban a mi járásunknak. Egy elmés 
béres szóba áll velünk magától s igen jó rögtönzésekkel, közmondások-
kal gyarapít. Öregje, apraja körünkbe gy űl, mi kiválogatjuk a legbeszé-
desebbeket, s elhíjuk egy pohár borra... Ekkor már az egész helység 
lázban ég. A gyerekek - Szarvas b őkezűségétől vérszemet kapva - 
csapatosan vonulnak elénk, dalaikat kínálva, a cigányok megorrontják, 
hogy itt pénzmagot szórnak, s a prímás a banda élén beköszönt a csap- 
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székbe, asszonyok, gyerekek állják körül az udvart. Ideje, hogy elkövet-
kezzünk, mert sok lesz a jóból  ...  Másutt vagyunk. Az e napi aratás igen 
jól ütött ki. Egy pompás vénasszony egészen elbájolta Budenzet, s olyan 
dolgokat mondott, hogy azt hittük, Budenz rögtön megkéri és elveszi a 
90 éves persónát. Aztán két kis lány hatalmasan énekelt, majd megha-
sadt belé a föld. Kifogyhatatlanok voltak, mint az özvegyasszony kor-
saja. 

2. A százéves Magyar Nyelv őr bemutatása, értékelése tanulmányok 
sorozatának a tárgya lehetne. Én ezúttal csak arra vállalkozom, hogy 
nagyon röviden bemutassam, mit jelentett ez a fontos folyóiratunk a 
magyar s t i 1 i s z t i k a évszázados útján, mindenekel őtt a Szarvas Gá-
bor szerkesztősége idején. 

Már előre jelzem, hogy a stilisztika - kivéve mintegy a legutóbbi 
két évtizedet - nem volt jellemz ő  vagy éppen központi tudományterü-
lete a Nyelvőrnek, amint a magyar nyelvtudománynak sem. Hogy mégis 
érdemes e folyóiratot a stilisztika szemszögéb ől mérlegre tenni, az két 
dologgal magyarázható. Egyrészt azzal, hogy a stilisztika - mint kés őbb 
még rámutatunk - g y a k o r 1 a t i jelleg ű , és mai szóval élve: komp-
lex stúdium, amely legalábbis két tudomány, a nyelv- és irodalomtudo-
mány határmesgyéjén áll, de amely szorosan köt ődik a nyelvműveléshez, 
az irodalmi nyelv vizsgálatához stb., és bizonyos szálak f űzik a verstan-
hoz, a műfajelmélethez, valamint a fonetikához, a nyelvjárástanhoz, a 
folklórhoz stb. Másrészt pedig azzal, hogy a Nyelv őrre kezdett ől fogva 
éppen az élettel való er ős kapcsolat volt a jellemz ő . Ilyenformán ez 
a vizsgálat alkalmas lehet arra, hogy lemérje, mit tett a Nyelv őr a ma-
gyar stilisztika előbbre lépése és általában a nyelvi m űveltség emelése 
érdekében. 

Vizsgálódásunk előtt még egy kérdést kell tisztáznunk: mit értünk 
stíluson és stilisztikán, vagyis milyen stilisztikai felfogás alapján szem-
léljük a Nyelvőr egy évszázados tevékenységét. 

Ismeretes ugyanis, hogy a stilisztika - nem utolsósorban a legmo-
dernebb, egzaktságra törekv ő , a strukturalizmus, az információelmélet, 
a kommunikációkutatás, a szemiotika, a statisztika, a matematikai nyel-
vészet, a pszicholingvisztika stb. eredményeit értékesít ő  módszerek lét-
rejötte következtében .- a f o r r o n g á s állapotában van, jóllehet a 
t'sztulás folyamata már elkezd ődött. 

A jövő  lehetséges útjainak a boncolgatásáról lemondva, most Csupán 
arra utalok, hogy mind a múlt tárgyilagos értékelése érdekében, mind 
pedig a jövő  felé nézve, legalkalmasabb alapnak az úgynevezett funk-
cionális stilisztika látszik. Ez a stilisztikai rendszerezés - amely a funk-
cionális szemléletű  nyelvtudományi irányzatokból nőtt ki, és amelynek 
kialakításában nem kis része volt a Saussure-tanítvány Ballynak és az 
ő  tanítványainak (J. Marouzeau, M. Cressot, Giac. Devoto), a maiak közül 
pedig több szovjet stilisztikusnak - nagyon röviden abban különbözik 
más koncepcióktól, hogy alapja a nyelvi valóság, vagyis a figyelembe 
veszi, sőt középpontba állítja a nyelvi-stiláris (és nyelven kívüli, úgy -
nevezett extralingvisztikus) eszközöknek a mondanivaló kifejezésében 
betöltött igen bonyolult és változatos, sokszor csak nagyon nehezen ki-
hámozható funkcióját, funkcióit. Másrészt abban, hogy a nyelv funk- 
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cionálásában  részt vev ő  valamennyi nyelvi (és nyelven kívüli) elem 
stilisztikai funkcióit kimutatja. Ez utóbbiból következik, hogy alapja a 
szinonimika, és felépítésében a leíró nyelvtanokat követi. A stílust a 
nyelvi-stiláris variánsok közötti, több tényez őtől függő  válogatás ered-
ményének tekinti. A stilisztika feladatát pedig a következ őképpen látja: 
a beszél ő , az író, vagyis a jeladó fel ől nézve először is az említett válo-
gatás törvényszer űségeire tanít meg, közelebbr ől arra, hogy mikor, mi-
lyen szavakat, kifejezéseket, továbbá nyelvtani jelenségeket, szerkezete-
ket, valamint kiejtésbeli és extralingvisztikus eszközöket, megoldásokat 
válasszunk, hogy közlésünk az adott esetben a legcélszer űbb, a leghatá-
sosabb, s ugyanakkor helyes és szép legyen; vagyis hogyan keressük ki 
a mondanivaló nyelvi-stiláris megfelel őit (adekvátjait) a kérdéses szino-
nímák közül. A hallgató, az olvasó vagy a jelvev ő  felől nézve pedig - 
az említett válogatás „mechanizmusát" mintegy megfordítva, a folyama-
tot visszapergetve - hozzásegít a szépirodalmi és egyéb m űvek teljes 
értékű  megértéséhez, mégpedig azáltal, hogy segít feltárni a legfontosabb 
(jobbára) formai elemeknek: a nyelvi - illet őleg a szövegben már - 
stiláris eszközöknek a „stilisztikai mondanivalóját, hírértékét" is. 

Hogy a stilisztika az említet kett ős - gyakorlati - funkciójának 
megfelehessen, els ősorban a következ ő  f e 1 a d a t o k a t kell megolda-
nia, s ezek problematikájának a kidolgozása egyúttal a stilisztika f ő  
fejezeteit vagyis felépítését is jelenti! 

Meg kell állapítania az egyes nyelvi (hangtani, szókincsbeli, alak-
és mondattani) elemeknek, mint a megfelel ő  szinonímasorok tagjainak, 
valamint a stilisztikai formáknak (p1. ellentét, fokozás, allegória stb., to-
vábbá ismétlés stb.) és az extralingvisztikus eszközöknek (p1. a „látható 
nyelv": az írásforma, a nyomdatechnikai megoldások, a helyesírás; a 
szerkezet és felépítés; a versforma; stb.) a  stílusértékeit,  a stilisztikai le-
hetőségeit. (A stílusérték pedig az az érzelmi-hangulati töltés, értelmi 
többlet, illetőleg árnyalat, a kifejez őerőben - expresszivitásban - meg-
mutatkozó jellegzetesség, „másság", amely a kérdéses nyelvi-stiláris je-
lenséget közömbös - zéró fokú - és más szinonímapárjaitól megkülön-
bözteti. A stílusérték lehet állandósult és alkalmi.) 

Meg kell állapítania e nyelvi és nyelven kívüli stiláris eszközök 
tipikus felhasználásának módját, vagyis azt, hogy az egyes elemek az 
írásbeli vagy szóbeli közlés mely területének tipikus, arra jellemz ő  esz-
k őzei,  azaz foglalkoznia kell a stílusrétegekkel, a stílusárnyalatokkal és 
a korstílusokkal. 

Tárgyalnia kell - nem utolsósorban a különböz ő  szintű  oktatást 
véve figyelembe - a  stíluselemzés  elvi és gyakorlati kérdéseit. 

És természetesen vizsgálnia kell mind az egyes stiláris elemeknek, 
mind a stílusrétegeknek, stílusárnyalatoknak és korstílusoknak, s őt a 
stíluselemzésnek a történeti alakulását is. 

3. Hogy a Nyelv őrnek a stilisztikában betöltött szerepét lemérhes-
sük, röviden még azt is látnunk kell, hogyan alakult e diszciplínának 
benne a magyar stilisztikának -  az Útja az elmúlt száz év alatt. 

Magam korábban a magyar stilisztika történetét  négy  korszakra 
osztottam fel. A XVIII. század végéig terjed ő  idő  jelenti az  előzménye-
ket:  önálló stilisztika még nincs, de megszületnek - igaz, nyelvtani, 
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nyelvhelyességi stb. megállapításokkal keverten - a nyelvünkre vonat-
kozó megjegyzések (Pesti Gábor, Sylvester János, Geleji Katona Ist-
ván stb.). 

A második korszak, lényegében a XIX. század hozza meg a stilisz-
tika önállósodását és az alapok lerakását: a stílust immár önmagáért 
vizsgálják, ha sok tekintetben a régi retorika eszközeivel is. Nálunk 
Révai Miklós „Magyar Szép Toll", Verseghy Ferenc „Uusus Aestheticus 
Linguae Hungaricae" című  műve, Kazinczy egész munkássága, Bitnicz 
Lajos „A magyar nyeLvbeli el őadás tudománya" című  könyve, Szvorényi 
József „Magyar ékes szókötés"-e stb. jelzi a f őbb állomásokat. Most már 
a Nyelvőr megindulásának idejéhez érve rá kell mutatnunk, hogy meg-
jelennek az első  stilisztikai tankönyvek, ezek azonban a stílus lényegét, 
a nyelvi elemek stiláris funkcióit még nemigen tudják megragadni, né-
hány általános fogalmazási szabályt adva (a világos, szabatos, magyaros 
stb. stílus kellékei) f őként meglehetősen szigorú és gyakran nem a rea-
litáson nyugvó nyelvhelyességi tanácsokat adnak. A stilisztikával fog-
lolkozók közül csak a korszakot lezáró Négyesy László emelkedik ki. 
1895-ből való s ezután sok kiadást megért stilisztikája már átmenet a 
modernebb stílustudomány felé. Stilisztikája nyelvészetileg megalapo-
zott megállapításokat tartalmaz; a nyelvhasználatot el ődeinél nagyobb 
mértékben veszi figyelembe; els őként értékesíti a jelentéstan eredmé-
nyeit; stb. Egyébként a kilencszázas évek elején tartott egyetemi stílus-
gyakorlatain nem kisebb egyéniségek vettek részt, mint Babits, Koszto-
lányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Oláh Gábor stb. 

A századforduló tájékán induló és az ötvenes évekig tartó harmadik 
korszak stilisztikáját Európa-szerte az jellemzi, hogy a fellendül ő  lélek-
tani (W. Wundt), jelentéstani (K. O. Erdmann stb.) és általános nyelvé-
szeti (Saussure) kutatások eredményeit felhasználva elmélyülten elemzik 
a stiláris jelenségeket, továbbá a stílusrétegeket és az egyéni stílust. 
Ilyenformán a korszak végére - mint említettük - a Saussure-tanít-
vány Bally és mások munkássága révén - más stilisztikai iskolák, 
irányzatok mellett - kibontakozik a funkcionális stilisztika. Nálunk 
azonban e korszaknak három  neqativumára  is rá kell mutatnunk. Isme-
retes, hogy bár a múlt század végét és e század elejét - éppen a Budenz 
József, Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond és mások páratlan eredmé-
nyességű  munkássága révén - a nagy alkotók és nagy alkotások korá-
nak tekintjük (a finnugorisztikának és a sz űkebb értelemben vett ma-
gyar nyelvtudománynak úgyszólván minden ága - nemzetközi mércével 
mérve is - magas szintre emelkedik), - a stilisztikát illet ően nem 
támad egy Simonyihoz stb. hasonló egyéniség, és valahogy a magyar 
stilisztika nem tudott a kutatások középpontjába kerülni, jobbára a pe-
riférián maradt. Ehhez járult még, hogy 1934 után - mivel a stiliszti-
kának mint külön tárgynak a tanítását megszüntették, az efféle kutatá-
sok száma még inkább lecsökkent, továbbá a külföldi eredmények is 
kevésbé kerültek be hozzánk. 

Azért természetesen - ha nem is a kívánt mértékben - a mi sti-
lisztikánk sem marad egy helyben. Nálunk a külföldi jelentéstani és 
lélektani kutatások hatnak, s ennek köszönhet ő , hogy a szókincs új szem-
pontú stilisztikai feldolgozása intenzívebben megindul. Jelent ős lépések 
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történnek a mondatszerkezetek, a stílusrétegek és a teljes nyelvrendszer 
hasonló jellegű  megismerése felé is. E korszak stilisztikájának egyik ki-
emelkedő  alakja Zlinszky Aladár. A Négyesy örökét folytatja tulajdon-
képpen. Munkássága félig még az el őző  korhoz tartozik, annak szinté-
zisét adja, félig azonban már az Újat jelenti. A fellendül ő  lélektani és 
jelentéstani irányok eredményeit és saját kutatásait felhasználva részlet-
tanulmányokat bocsát ki. A stilisztika kereteit kitágítja, s a nyelvi je-
lenségeket bonyolult nyelvi-stilisztikai szerepükben igyekszik megra-
gadni. Szakítva az eddigi formális logikai módszerrel, új lélektani, tár-
sadalom- és művelődéstörténeti vizsgálatok alapján igyekszik els ősorban 
• szóképeket rendszerbe foglalni. A stilisztika oktatását véve figyelembe 
• szóképeket Újonan osztályozza (A szóképekr ől. Bp., 1911.). A kifejezés 
stílusa című  tanulmányában (Bp., 1915.) az érzelmekb ől indul ki, s ke-
resi az ezeknek megfelel ő  nyelvi kifejezések formáit. 1914-ben megjelent 
kiváló stilisztikájában (Stilisztika és verstan. A magyar stílus mintái és 
törvényei. A középiskolák IV. oszt. számára. Bp., 1914.) pedig részletesen 
vizsgálja a szókincs, a szólások és a mondatok stilisztikai funkcióját, 
majd a stílus helyességének és m űvésziességének nyelvi sajátságait. 
Zlinszkynek ez a könyve méltán szolgált alapul a kés őbbi iskolai stilisz-
tikák számára. - A korszak kiemelked ő  egyénisége, és a magyar sti-
lisztikának európai szintű  művelője volt Zolriai Béla. A francia és német 
stilisztikai iskolák eredményeit értékesíti nálunk. Kü1önöen jelent ősek 
a hangtan terén végzett kutatásai (Szóhangulat és kifejez ő  hangváltozás. 
Szeged, 1937., majd átdolgozva, kib ővítve: Nyelv és hangulat. Bp., 1964.), 
de lényegesen előbbre vitte a stilisztika más részeit is, a stíluselemzést 
is (Nyelv és stílus. Bp., 1957.) (A stilisztika általános és a magyar törté-
nethez 1. részletesebben: Balázs János, A stílus kérdései: Általános nyel-
vészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. Szerk.: Kniezsa István, Bp., 1956. 
102-44, 167-77; Balázs János, Történeti bevezet ő : Stilisztikai tanulmá-
nyok. Gondolat Kiadó. Bp., 19961. 7-61; Szathmári István, A magyar 
stilisztika útja. Gondolat Kiadó. Bp., 1961. V—XVI., 1-416.) 

A negyedik korszakot, a ma stilisztikáját - amely napjainkban is 
alakul, és még nem kis ideig alakulni fog - körülbelül az ötvenes évek-
től számíthatjuk. Mit tarthatunk e korszak f ő  jellemzőjének? Úgy gon-
dolom azt, ami a nyelv- és irodalomtudományt, s őt szinte az összes tár-
sadalomtudományt jellemzi: bizonyos (strukturalista, információelméleti, 
statisztikai, matematikai stb.) módszerek segítségével a stíluskutatást (is) 
egzaktabbá és egyúttal reálisabbá, elmélyültebbé, valamint a gyakorlat 
számára jobban felhasználhatóvá tenni. Ezúttal nincs terünk e módsze-
reknek, kísérleteknek még a vázlatos ismertetésére sem. Csupán a hazai 
viszonyok alakulására utalnék néhány mondattal. Mint jeleztem, a har-
madik korszakban stilisztikánk elmaradt az európai fejl ődéstől. Ez a 
hullámvölgy a felszabadulás utáni években még tovább mélyült. Két 
okból is: egyrészt a Part pour Fart elleni küzdelem következtében és 
jegyében a szépirodalmi művek formai, ezenbelül nyelvi-stilisztikai vizs-
gálata szinte a nullára redukálódott; másrészt a nyugati modern stilisz-
tikai irányzatok, módszerek csaknem teljesen ismeretlenek ‚ennélfogva 
hatástalanok maradtak nálunk. Ebb ől a hullámvölgyből csak 1954 után 
láboltunk ki. Az indíttatást a III. Országos Nyelvészkongresszus stilisz- 
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tikai  vitája adta, amelyet Balázs Jánosnak „A stílus kérdései" cím ű, a 
problémákat alapjaiban feltáró és a szó legteljesebb értelmében távla-
tokat nyitó el őadása vezetett be (1. Általános nyelvészet, stilisztika, 
nyelvjárástörténet. 101-77, ill. 197-219). Ezután a nyelvtudomány te-
rületén e kongresszus hatására, az irodalomtudományban pedig a formai, 
a nyelvi-stiláris jelenségek vizsgálatának a fokozatos el őtérbe kerülésé-
vel immár több irányból is megindultak a stilisztikai kutatások, igen 
sokféle színt képviselve különösen a hatvanas évek elejét ől kezdve, tud-
niillik a strukturalista néven összefoglalt irányok, módszerek ett ől kez-
denek hatni jelent ősebb mértékben. Több tankönyv, tanulmánykötet, 
számos dolgozat, stíluselemz ő  munka stb. látott napvilágot. 

.Az  utóbbi két évtized magyar stilisztikáját összefoglalóan így jel-
lemeztem az ez évi szegedi nyelvészkongresszuson: bár gyakran össze-
hangolatlanul két vagy több sínen futnak stilisztikai kutatásaink; és nem 
mindig elmélyültek ezek a vizsgálódások; meglehet ősen nagy a termino-
lógiai és módszertani bizonytalanság, mégis a magyar stilisztika az el-
múlt két évtizedben nem jelentéktelen mértékben lépett el őre, akár a 
hagyományos stilisztikában elért eredményeket, akár a modernség felé 
való közeledést, akár pedig a gyakorlatot: a m űelemzést és az oktatást 
vesszük tekintetbe. Mindez - úgy gondolom, túlzás nélkül állapíthatjuk 
meg - jó alap a továbbfejlődéshez. Mutatis mutandis talán a mi stilisz-
tikánkra is érvényes az, amit Szabolcsi Miklós az 1970-i stilisztikái He-
likon-szám bevezet őjében a mai stilisztikáról általában mondott: „Egy 
határait feszeget ő , olykor ugyan mindent magába olvasztani óhajtó, de 
mindenképpen fejl ődő , mozgalmas, érdeklődést kiváltó, gazdagodó tudo-
mányág új teljesítményeit kísérhetjük figyelemmel." (I. h. 17.) 

4. Nem lehet feladatom a Nyelv őr megindulását vizsgálni, arra azon-
ban szeretnék rámutatni, hogy létrehozásának indítékai között ott sze-
repel a stílus, főként az írott nyelvi stílusok megjavításának, magyaro-
sabbá, világosabbá, szebbé, él őbbé tételének az igénye. A nyelvújítás 
túlzásainak a továbbélése, az akkoriban is er őszakolt szaknyelvi magya-
rítások, a hivatali nyelv idegenszerüségei, a szépirodalomtól elváló hír-
lapírás pongyolaságai stb. valamiféle élett ől elszakadt, nehézkes nyelvet 
eredményeztek (vö. Németh G. Béla: DolglrNyeiv. 229-32). Nem csoda, 
ha Arany János így kiált fel „Visszatekintés" cím ű  cikksorozatában: 
„Soha nagyobb szükségét nem érezte irodalmunk, mint most, hogy a 
magyar nyelvet éktelenít ő  s megrontó germanizmusok s mindenféle is-
musok ellen valamely er ős hang szünet nélkül kiáltsa a Carthaginem 
delendam-ot." Nos, erre a nem mindennapi energiát követel ő  szerepré 
vállalkozott a Magyar Nyelv őr. És hogy feladatát szinte példa nélkül 
álló módon teljesítette; hogy mozgósított, harcra buzdított; hogy-nyel-
vünk ügyét már az els ő  füzetekkel közüggyé tette— az mindenekel őtt 
első  szerkesztőjének, Szarvas Gábornak köszönhet ő . 

Szarvas Gábor a szónak teljes értelmében igazi vezéregyéniség, 
Riedi Frigyes találó szavai szerint: „Szarvasnak lényeges sajátságáihoz 
tartozott, hogy vezéregyéniségnek született :nemcsak támadni tudott, bá-
mulatos tűzzel, hanem a támadás el őtt tábort gyűjteni, zászlója köré 
csoportosítani mindazokat, akikben némi fogékonyságra talált. E con-
dottiere-erény nélkül nem foghatott volna olyan nagy offenzívába, mint 
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aminő  a Nyelvőr volt. Nemcsak lelkesedni tudott, meg lelkesíteni, hanem 
dolgozni és dolgoztatni... Szarvas Gábor jelent őségét úgy fejezném ki, 
hogy ő  határt alkot a magyar írásmód történetében: 10-20 évvel fellé-
pése után már másképp írtak, mint fellépésekor." (Nyr. XLI, 45.) 

Hadd emelem ki: a funkcióját hiánytalanul betölt ő , valóban célszerű  
és hatásos, valamint helyes és szép stílusra ő  maga adott példát írásai-
ban. A Buffon-féle elmés mondás (,‚A stílus maga az ember") mintha 
őáltala igazolódnék: az ő  sorai mögött mindig ott van a sokoldalú ember 
(tanár és tudós, újságíró és drámaíró egy személyben, de kedveli a zenét, 
énekkart szervez stb.); a logikus gondolkodó; a szenvedélyes harcos; a 
legmegfelelőbb stíluseszközöket alkalmazó író, aki tud haragos, tud ko-
moly, tud tréfás és gúnyos stb. lenni, ahogy a pillanatnyi körülmények, 
a tárgy és a cél megkívánják. Csak két példát. Bodnár Zsigmond ma-
gyar nyelvtankönyvének bírálatát így kezdi - ma is megszívlelend ő  
módon—: „A ki grammatikát Ír, attól méltán megvárjuk, megköveteljük 
a tájékozottságot, hogy tudja, miben és hol van hiány, mit kell és lehet 
tehát pótolni; megkívánjuk, hogy a megállapított kérdésekr ől legyen tu-
domása, s azokat a maguk helyén alkalmazza; de megkívánjuk különb-
sen, hogy maga is gondolkodjék egyes tételek fölött, kutasson, járjon 
utána az adatoknak, s munkálkodjék közre a határozatlan kérdések meg-
állapításában.' '(Nyr. 11, 503.) - Más alkalommal a hatóságok magyar 
nyelvét veszi bonckés alá (Nyr. VI, 72-5): szidalmaz vagy vagdalkozik, 
de mindig tanít, és mindent nyelvünk ügyében tesz. „A stílusnak, ezt 
minden iskolás gyerek tudja - olvashatjuk a közleményben -‚ f ő  kel-
léke az érthetőség, világosság... S mégis a hatóságok, de különösen a 
magyar hatóságok oly kuszált nyelven szólnak a közönséghez, mintha 
csak az volna a céljuk, hogy senki meg ne értse őket." Ezután felsorolja 
a grammatikai és értelmi vétségeket, majd ezzel fejezi be mondanivaló-
ját: „Az analysis, ha belefognánk, kissé hosszúra nyúlna; azért legyen 
elég - ha Ugyan sikerült kitalálnunk igaz értelmét - ennek is, meg az 
elejének is, szóval az egésznek egyik helyes variánsát adnunk." Tehát 
nemcsak bírál, megmondja az általa helyesnek tartott megoldást is. 

Lássuk most már, mennyiben érinti a „Mit akarunk?" cím ű  program 
és célkitűzés (Nyr. 1, 1-4) a stilisztikát. Mint már utaltunk rá, a sti-
lisztika nem közvetlen, nem központi kutatásterülete a Nyelv őrnek e 
célkitűzés szerint sem. Közvetve természetesen kapcsolódnak a stílusvizs-
gálathoz is mind „a nyelvújítás szabályellenes szóalkotásainak" a helye-
sekkel való pótlása és „az idegen nyelvekkel való érintkezésb ől származó 
korcs kifejezések" elleni küzdelem, „a tisztaság elémozdítása", mind pe-
dig „a követelményeknek teljesen megfelel ő  tudományos magyar nyelv-
tan összeállítását megkönnyít ő  gyűjtések: a történeti nyelv, a népnyelv 
és az újabb irodalmi nyelv körében" végzend ő  gyűjtések, feldolgozások 
és bírálatok. Már közvetlenebb stilisztikai célúak viszont - a Nyelv őr 
gyakorlatiasságára jellemz ő  módon - „Az egész nyelvélet körében" fel-
sorolt teendők: „A synonymák egybegy űjtése s jelentményük árnyalatai-
nak meghatározása. -- Anyaggy űjtés és megvitatás által a syntactikai 
kérdéseknek megállapítása. - A szó- és mondatrend törvényeinek rész-
letekbe ható megvitatása. - A jelentékenyebb írók szókincseinek kimu-
tatása. Megemlíthetjük még, hogy a Nyelv őr célul tűzi ki - többek 

20 



között - „a helyeséjtési és prosódiai szabályok leszármaztatását és meg-
állapítását", valamint „a haladó nyelvtudomány nyelvünkre vonatkozó 
kutatásainak és eredményeinek a köztudomásra hozatalát". 

Mit váltott valóra mindebből folyóiratunk az els ő  negyedszázadban, 
azaz Szarvas Gábor szerkeszt ősége idején, illetőleg, hogyan került még 
kapcsolatba a stilisztikával? Röviden ezt mondhatjuk: vállalt szerepét 
betöltötte. Nagyarányú, f őként a szókincset érint ő  a n y a g g y ű  j t é - 
s é v e 1 egyrészt el ősegítette a stilisztikai tájékozódást, másrészt alapot 
teremtett a kés őbbi korok elmélyültebb, elméleti következtetéseket is 
levonó, tudományos vizsgálataihoz. 

Legjellemzőbb - mennyiségileg is - például a szinonímák, iker-
szók stb. gyűjtése, valamilyen mechanikus rendben, és általában a je-
lentések közlése s ilyenformán elméleti következtetések levonása nélkül 
(1. p1. Bánóczi József: A butaság synonymikája: Nyr. VII, 368-71; Ihász 
Gábor: Iker szók: Nyr. 11, 447-52). Igen ritka az olyan közlemény, mint 
a Ponori Thewrewk Emlié - aki a jár és megy helytelen használatát 
taglalva azok jelentését is meghatározza (Nyr. 1, 116-21) - vagy mint 
Steiner (= Simonyi) Zsigmond „Rokon értelmű  szavak' '(Nyr. II., öt köz-
lemény) című  tanulmánya. Ez utóbbiban a szerz ő  - ma is érvényes 
módon - rávilágít a szinonímák szerepére és a stílus lényegére: „ ... jól, 
szabatosan írni csak annak lehet, a ki a rokon értelm ű  szavakat helyes 
megválasztással tudja a maguk helyén alkalmazni, s hogy így a nyelv 
tanának egyik fontos teendője a synonimák értékének és különbségének 
megállapítása" (L. h. 145), és azt is kimutatja, hogy sokszor nem ér. 
telmi, hanem „egyszer űen aestheticus" különbség van közöttük, majd 
rokon értelmű  szócsoportokat közöl, de a jelentéseket, jelentésárnyala-
tokat is megadva. - Hogy a stíluselmélet ekkor még meglehetősen 
gyenge lábon áll, azt például Zolnai Gyulának Négyesy 1895-i középis-
kolai stilisztikájáról és Kulcsár Endre hasonló munkájáról írt kritikája 
is igazolja (Nyr. XXV, 71-5 és 76-7). A bírálónak - bár megjegyzi, 
hogy a Nyelvőr „a stilisztika iskolai törvénykönyveinek" a felülvizsgá-
latát vette tervbe - nem sok megjegyzése van az elméleti kérdésekhez, 
csupán dicsérőleg szól arról, hogy „a stilisztika tételei alatt a nyelv je-
lenségeit elemzi és magyarázza" [a szerz ő], mert - állapítja meg - 
„nem egyéb a stílus, mint a nyelv m űvészete". Aztán nyelvi helytelensé-
geket sorakoztat fel, Kulcsár Endre tankönyvének bírálatában meg csak 
az utóbbira szorítkozik (Babics Kálmánnak a Névy László stilisztikájáról 
írott megjegyzéseit pedig már a cím elárulja: „Az ortológia ügye Névy 
László stilisztikájában": Nyr. VII, 209-13, 256-60, 312-7). 

A stílusrétegek közül lássuk a legfontosabbat: a szépirodalmi stílus-
sal, illetőleg az egyes írók, költ ők nyelvével, stílusával foglalkozó íráso-
kat. Ezekre szintén az anyaggy űjtés a jellemző . S ezen belül vagy a 
magyaros, helyes, követendő  szavak, fordulatok bemutatása a cél (erre 
maga Szarvas Gábor adott szép példát Pet őfi János vitézének a bemu-
tatásával: 1, 20-6; 1. még: Komáromy Lajos: Matkó István magyarsága: 
Nyr. II., hat közlemény; Kiss Ignác: Mutatvány Pázmány nyelvezetéb ől: 
Nyr. 11, 354-8), vagy az új ortológia szemszögéb ől közöl egy-egy írótól 
nyelvi-stilisztikai adatokat (p1. Weidinger József: Kármán, magyar nyelve: 
Nyr. IX, 455 kk.), illetőleg ilyen szempontból bírálja őket (p1. Molczer 
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Kálmán: A magyar nyelv a regényirodalomban. Jókai: Enyim, tied, övé: 
Nyr. V, 320-3), Vagy pedig - de ez a lényegesen ritkább - stíluselem-
zés útján egy-egy mű  stiláris sajátságait igyekszik jellemezni a szerz ő  
(p1. ma  is jól használható Steiner Zsigmondnak Vörösmarty Csongor és 
Tündéjéről írt dolgozata: Nyr. 111, 302-7, 381-3). Itt említem meg a 
Nyelvőr páratlanul gazdag népnyelvi-népköltészeti gy űjtését, amely ki-
tűnő  alapot szolgáltat nemcsak a korabeli és f őként későbbi feldolgozás-
sokhoz, táj szótár-összeállításokhoz, hanem a majdani stilisztikai vizsgá-
lódásokhoz is. Balassa József „A Magyar Nyelv őr története" című  
munkájában (Bp., 1941) így tájékoztat a fentiekr ől: „Az I—XXIV. kötet 
rendkívül becses anyagot hordott össze a népnyelvhagyományok minden 
fajából. Több mint 150 népmese, körülbelül 500 népdal és ballada, sok 
mondóka, népies misztérium, ünnepi játék, regölés, közmondás, ráolva-
sás, babona, táncszó, találósmese stb. tölti meg a népnyelvhagyományok-
nak szánt lapokat. Igen gazdag a tájszók a helynevek gy űjteménye." (I. 
h. 30.) - A szaknyelvek közül a Nyelvőr foglalkozott a bölcselet, a ter-
mészetrajz, a mennyiségtan (ezek a meg ńevezések is mutatják a kor 
magyarosságra való törekvését!), a jog szakszavaival és -kifejezéseivel, 
valamint az iskolai műszókkal, de természetesen szinte kizárólag az Új 
ortológia képviselte nyelvhelyesség szemszögéb ől. 

Végül megemlítem, hogy a stilisztika éppen a funkcionális stilisztika 
számára is van mondanivalójuk azoknak a leíró nyelvtani, nyelvtörténeti 
tanulmányoknak, sőt monográfiáknak, amelyek egy-egy alak- vagy mon-
dattani jelenséget dolgoznak fel, immár tudományos alapossággal (Pl. 
Simonyi: A szavak összetétele a magyarban: Nyr. IV., tíz közlemény; 
uő.: A magyar igemódok alkalmazása: Nyr. VI., öt közlemény; Arany 
János: A szórend: Nyr. II.; Fischer [= Halász] Ignác: Az és kötőszó: 
Nyr. VI., három közlemény). - És még két érdekesség: A Nyelv őr gya-
korlati voltát igazolja, hogy már az úgynevezett hangos stílus is szót kap 
lapjain: Szarvas Gábor például „A helyes magyar kiejtés" cím ű  érteke-
zésében (Nyr. 11, 97 kk.) sok efféle kérdést érint. A másik érdekesség az 
irodalmi nyelvvel - és csak távolabbról a stilisztikával - kapcsolatos. 
Nagy Sándor Dugonics és az al-tiszai nyelvjárás cím ű  dolgozatában 
(Nyr. 111, 250-3) Dugonics ö-zése mellett áll ki, és eufonikus okokra 
hivatkozva ő  is - még 1875-ben is! - az ö-z ő  nyelvjárást tenné meg 

„kellő  csiszolódással" irodalmi nyelvünk alapjának. 
A Nyelvőr első  negyedszázadát értékelve igazat kell adnunk Németh 

G. Bélának, hogy tudniillik Szarvas Gáborék nem reális, túlzó nyelvhe-
lyességi ítéleteiket annak a helytelen alapelvnek a következtében hozták, 
amely szerint a nyelvi törvények, szabályok örök érvény űek. Azt sę  ta-
gadhatjuk, hogy - szintén helytelenül - a nemzeti irodalmi nyelven 
belül a falusi, paraszti nyelvben látták a romlatlan, idegen stb. hatás-
tól mentes és ilyenformán irányt szabó nyelvi réteget. (L. IrNyelvDolg. 
225-61.) E kétségtelen negatívumok ellenére azonban mind a Nyelv őr-
nek, mind Szarvas Gábornak a tevékenységét kivételes eredményessé-, 

gúnek  kell mondanunk, mert közüggyé tették a magyar nyelvvel való 
törődést, foglalkozást és nyelvtudományunk felvirágzásához is nem kis-
mértékben hozzájárultak. 
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Ezúttal • Csupán nagyon röviden, néhány mondattal utalhatok a 
százéves Magyar Nyelv őr következ ő  korszákaira.  

A Simonyi Zsigmond szerkesztősége alatt eltelt negyedszázadra 
(1895-1919.) e kivételes képesség ű  és munkabírású nyelvtudósnak az 
egyénisége nyomja rá a bélyegét. A stilisztikát illet ően is részben foly-
tatás ez a korszak, részben azonban más, több az el őzőnél: előrelépés a 
ma felé. Tovább folyik az anyaggyűjtés (rokon értelmű  szavak, az iro-
dalmi és köznyelv szókincse, írói és költ ői stílusok stb.), de már jobbára 
értelmezik, elemzik és gyakra ň  fel is dolgozzák az összegy űjtött nyelvi-
stiláris elemeket. Az el őrelépést mindenekel őtt az jelenti, hogy megjele-
nik, sőt már lényeges helyet foglal el a stíluselmélet (csak két példa: 
Csűry Bálint: A metafora: Nyr. XXXIX, 343-55; Zlinszky Aladár: Az 
ismétlés módjai: Nyr. XLI, 139-41), valamint az elmélyültebb, ma is 
értékesíthet ő  stíluselemzés  (p1. Szegleti István: A f őnévi igenév Arany 
Jánosnál (Nyr. XXXIV, 70-5, 130-40, 244-9, 292-300; Simonyi Zsig-
mond: Jókai mint nyelvm(ivész: Nyr. XXXIII, 249-51). Ezt a negýéd-
századot tehát a tudományos megalapozás korának tekinthetjük. 

Balassa  József - Budenz, Szarvas Gábor és Simonyi tanítványa -‚ 
a szintén sokoldalú nyelvész nehéz id őben, a két világháború között szer-
kesztette most jubiláló folyóiratunkat (1920-1940). A nehéz id őket a leg-
pregnánsabban a nagyon megvékonyodott kötetek jelzik. Balassa - a 
lehetőségek megszabta határok között - tovább örökítette szerkeszt ő-
elődeinek minden eredményét, hűségesen ápolta a hagyományokat. 

Egy fél évtizedes kényszerű  hallgatás után Beke Ödönnek, a kiváló 
finnugoristának és a történeti, valamint leíró magyar nyelvtan, továbbá 
a dialektológia jeles tudósának jutott osztályrészül a Nyelv őr Újra meg-

indításának, szerz ők és olvasók Új toborzásának nehéz munkája. Mindezt 
derekasan elvégezte (1946-1953.): a Nyelv őr - lényegében a korábban 
kialakult utakat-módokat követve, de alkalmazkodva az Új társadalmi-
művelődésbeli követelményekhez - ismét színes, változatos és olvasott 
folyóirattá lett. 

1953-ban vette át L őrincze Lajos a Nyelvőr szerkesztését. E még le 
nem zárult, ma is folytatódó korszakot a nyelvtudomány megváltozott 
helyzetének (létrejött a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézete, megnagyobbodtak és kutatóhelyekké váltak az egyetemi és f ő-
iskolai tanszékek, külföldön is számos helyen foglalkoznak nyelvünk 
vizsgálatával stb.), a szintén megváltozott társadalmi körülményeknek 
(a nyelvi műveltség iránti új igény, a tágabb értelemben vett nyelvm ű-
velés és az úgynevezett pozitív nyelvm űvelés kibontakozása stb.), a sti-
lisztika 1954-től való újjáéledésének és utoljára, de nem utolsósorban 
Lőrincze Lajos igen körültekint ő  szerkeszt ői munkájának a következ-
ményeképpen a következ ők jellemzik: hagyományosnak és modernnek 
a felkarolása, továbbá a tudományosan  --  elméletileg és gyakorlatilag 
-  megalapozott továbblépés. Nem csoda hát, ha azt kell mondanunk, 
hogy nincs olyan fontos részlege a funkcionális stilisztikának és nincs 
olyan modern stilisztikai kísérlet, törekvés sem, amely ne kapott volna 
valamilyen formában hangot napjaink Nyelv őr-számaiban. 

Szarvas Gábor ezt írta folyóirata els ő  kötetének 349. lapján - és 
ennek egy részét olvashattuk tegnap a moholi, ma pedig az adai szín- 

23 



padon  Ada  szülöttének egész tevékenységét jellemz ő  és összefoglaló 
mondásként: „A Magyar Nyelvőr jelmondata, habár nincs is homlokára 
nyomva, világos: »Együttesen munkálkodva tanítani s tanítva tanulni«." 
Folyóiratunk és egész  nyeivtudományunk  büszke lehet rá, hogy a Ma-
gyar  Nyelvőr tevékenységét minden eddigi szerkeszt ő  idejében az együtt 
munkálkodás, a tanítva tanulás jellemezte. 

Nem kívánhatunk tehát mást a most százéves folyóiratnak, mint 
azt, hogy őrizze meg továbbra is az eddigi életközelséget, szenvedélyt és 
ügyszeretetet, és akkor további századokon át, hasonló eredménnyel 
fogja szolgálni legdrágább kincsünk, anyanyelvünk ügyét.  

RESUME  

LE „MAGYAR  NYELVOR" (GARDIEN  DE LA  LANGUB HONGROISE) 
SOUS  LA  RDACTION  DE GÁBOR SZARVAS  ET  LA  STYLISTIQUE  

L'idée principale  de la  coriférence  de  l'auteur  était  que l'examen  de la  
langue hongroise, en  tant  qu'une des sciences nationales  les  plus anciennes et  
les  plus importantes, avait éte  fajt  dans  la  plupart des phases  de  son évolu-
tion  ă  un  niovau international, méme plus d'une fois c'est dans ce domaine 
que s'étaient formés  les  premiers représentants d'une nouvelle méthode et 
d'une nouvelle tendance scientifique, et que  les  périodiques  de  lingvistique 
hongrois représentaient déjá en  1856,  date  de  leur commencement,  un  niveau 
signifiant.  A  ces derniers appartient  le „Magyar Nyelvőr"  fétant son cerite-
naire, dont  le premier  numéro  a  vu  le  jour au mois  de  janvier  de 1872,  sous  
la  rédaction  de Gábor Szarvas,  fils  de  Ada, personnalité éminente et orga-
nisateur trěs efficace. 

Par  la  suite il  a  souligué que  la  personnalité particuli ěre  de Gábor 
Szarvas  avait déterminé tout  le sort  du  „Nyelvőr"  et que par contre  la per -
sonnalité  de Szarvas,  son sens pratique et tout son humanisme portent l'effet  
de  Ada et  de  ses environs.  

Pour ce qui concerne  le  rapport du  „Nyelvőr"  et  de la  stylistique, 
l'auteur remarque que cette discipline n'était  le  domaine principale  ni  du  
„Nyelvőr", ni de la  linguistique hongroise, pourtant, puisqu'elle  est  d'ordre 
pratique, l'examen  de  ce rapport  est  susceptible  de  mesurer combien notre 
périodique avait contribué,  a  élever  le  niveau  de la  culture  de  langue.  

Les  chapitres suivants portent sur  la  formation et  les  devoirs  de la  sty-
listique fonctionnelle,  ă  la  lumiére  de  laquelle l'auteur analyse  le „Nyelvőr".  
Puis il dresse  le  bilan des quatre périodes  de  l'histoire  de la  stylistique hong-
roise:  I. Les  antécédents (du début du XVIe siécle  ă  la fin  du XVIIIe siěcle);  
II.  L'émancipation  de la  stylistique  (de la fin  du XVIIIe siécie au début du 
XIXe siécie);  III. La  formation  de la  stilistique fonctionnelle (du début du 
XIXe siěcle aux années ciriquante);  IV.  Tendances  modernes:  pour  rendre la  
recherche du style plus exacte et  á la  fois plus réelle et approfondie, et plus 
accessible pour  la  pratique  â  l'aide  de  certaines méthodes structuralistes, sta-
tistiques,  de  mathématiques,  de  théorie d'information, etc.  (ă  partir des années 
cinquante).  

Le  style  fajt  partie des motifs  de la  création du  „Nyelvőr"  surtout 
l'exigence d'améliorer et  de rendre  plus clairs  les  styles  de  langue écrite.  
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La  survie des exagérations  de la  néologie,  les  néologismes forcés  de la  
langue des spécialités,  les  barbarismes  de la  langue administrative,  les  négli-
gences du journalisrne s'éloignant des belles.-lettres  ont  produit  un  langage 
lourd, détaché  de la  vie.  Le „Magyar Nyelv őr"  s'est chargé  de  jouer ce rôle 
qui demandait une énergie extraordinaire. Et qu'il avait accompli son devoir 
d'une façon exemplaire, ce pouvait  étre  dű  avant tont  ă  son  premier  ré-
dacteur,  Gábor Szarvas.  C'est d'ailleurs  Gábor Szarvas  lui-méme qui avait 
donné  de  bons exempies du beau style vraiment efficace et correct. 

Par  la  suite l'auteur renvoie au programme „Qu'est-ce que nous voulons"  
(Nyelvőr 1, 1-3)  et examine,  ă  l'aide des exempies, ce que  le  périodique en 
avait réalisé pendant  le premier  quart  de  siécie.  Les  plus caractéristiques 
sont:  la  récolte des synonymes, des composés itératifs, etc. ainsi que des  ma-
tiéres  de  langue populaire et  de  poésie populaire; l'examen  de la  langue et 
du style  de  certains poétes et écrivains au point  de  vue  de la  nouvelle or-
thologie;  la  critique  de  certaines langues  de  spécialité sous  cet  aspect, etc. 
Bien que  la  théorie du style  fűt  assez repoussée  â  l'arriére-plan; bien que  
les  Iois linguistiques fussent considérées souvent comme éternelles; bien qu'on 
vjt dans  la  langue villageoise,  la  couche  de  langue simpie et  â  suivre,  le 
„Nyelvőr"  avait pourtant accompli sa tâche: d'une  part  il avait contribué  â  
l'orientation stylistique, d'autre  part  il avait fondé  les  bases des recherches 
scientifiques plus approfondies des époques ultérieures, et son plus  grand  
mérite  est  qu'il avait  fait  me cause publique du soin de la  langue hongroise.  

4. 11  s'ensuit du titre que l'auteur  ne  peut que renvoyer avec quelques 
phrases aux périodes distinguées par  les  rédacteurs:  Zsigmond  Simonyi  (1895-
1919), József  Balassa  (1920-1940), Ödön  Beke  (1946-1953)  et  Lajos  Lőrincze  
(á  partir  de 1953).  Puis il constate que notre périodique et toute notre lin-
guistique peuvent  étre  fiers que ce sont  la  coopération et  le  principe d'ap-
prendre en enseignant qui caractérisaient, conformément aux principes  de 
Gábor Szarvas,  l'activité du  „Magyar Nyelvőr"  sous tous  les  rédacteurs. Et 
finalement  11 a  transmis ses meilleurs voeux au périodique fétant son cente-
naire: „ ... qu'il continue d'étre en contact avec  la  réalité et  de  garder cette 
passion pour  la  cause, alors il servira encore pendant des siécies avec  le  méme 
résultat  le trésor  auquel nous tenons  le  plus,  la  cause  de  notre langue  ma-
ternelle".  
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Penavin  Olga 

NYELVI JELENSÉGEK 
A JUGOSZLÁVIAI 
MAGYAR NYELV 
PEREMVIDÉKEIN  

0.1. Eme vázlatos, csak bizonyos jelenségekre rávillantó elemzés célja 
a peremvidékeken tapasztalható nyelvi állapot bemutatása. De még 
ehhez a vázlatos munkához is sok adatra volt szükség. Kb. húszéves 
nyelvjárásgyűjtő  munka során jutottunk el következtetéseinkhez. Ez 
alatt az idő  alatt ugyanis alkalmunk volt megfigyeléseket végezni Ju-
goszlávia-szerte. A gy űjtés során egyaránt megfordultunk falvakban, 
városokban, magnetofonfelvételeink nemcsak falusiak beszédét őrzik, ha-
nem a városiakét is. 

Ha adatközl őink foglalkozását nézzük, többnyire a földm űves illetve 
kétkezi dolgozók sorából kerültek ki. Ellen őrzésképpen kishivatalnokok, 
iparosok beszédét és írásos megnyilatkozását is figyelembe vettük. Álta-
lános iskolai, szakiskolai képzettségű  emberekkel dolgoztunk, de voltak 
adatközl őink között félanalfabéták is. Nemcsak férfiak, de n ők is sze-
repeltek a kikérdezettek között. Az adatszolgáltatók kora elég széles 
skálát mutat. Volt köztük 80 éves id ős személy, középkorú, de 18-25 
éves fiatalember, s őt gyermek is a legkülönböz őbb évjáratból. 

Tekintetbe  vettük még az illető  helység földrajzi helyzetét, város-
közelségét, kapcsolatát az olyan vidékekkel, ahol még beszélik a magyar 
nyelvet, figyeltük esetleges elszigeteltségét. Szempont volt még az is, 
hogy egy- vagy többnyelvű-e az illető  település. 

Nemcsak a szóbeli megnyilatkozások érdekeltek bennünket, hanem 
az írásosak is, főleg a személyes levelek. 

1.1. Ą  FALU NYELVE 

A jugoszláviai magyar nyelv peremvidékein elhelyezked ő , várostól 
távol eső , városi munkaalkalmat nem keres ő , nem „kétlaki" földműves 
lakosság nyelvére hatással van az a tény, hogy egynyelv ű-e a falu illetve 
két- Vagy többnyelvű . 

1.1.1. AZ EGYNYELVŰ  FALU 

Az egynyelvű  faluban a kommunikáció eszköze szinte minden szin-
ten a magyar nyelv, illetve annak a községben használt nyelvjárási 
változata. A magyar nyelvjárási változattal élnek természetszer űleg a 
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családban. A családban azonban már differenciálódás tapasztalható, tud-
niillik a gyermek az iskola hatására kétnyelv űvé válik, azaz a nyelvjárás 
mellett, ha nem is teljes mértékben, elsajátítja a köznyelvet. Ez a köz-
nyelvűsödés az iskolázás ideje alatt - ha a falu általános iskolájában 
történik, ahol más vidékr ől való tanszemélyzet dolgozik - aránylag elég 
magas fokot ér el (a nyelvjárási beütés mindig érezhet ő !). A gyermek 
az iskolában a körülmények hatására köznyelv ű , de otthon is köznyelvű  
szeretne lenni, illetve ragaszkodik az iskolában tanult normához, külö-
nösen akkor, ha az iskola kifigurázza nyelvjárását, a nyelvjárásos otthoni 
felnőtt környezet viszont urizálónak min ősíti, kifigurázza, s őt nem egy-
szer durván vissza is utasítja az uraskodónak tartott nyelvi megnyilat-
kozást. Ilyen esetben a gyermek otthon tartja magát az otthoni nyelvi 
normához, az iskolában az iskolaihoz. Érdekes jelenség azonban, mihelyt 
megszűnik az iskola közvetlen hatása, a volt tanulók „visszanyelvjárásia-
sodnak". A család, a.környezet hatása er ősebb. A közösség nyelvi nor-
mája ugyanis kötelez ő  mindenkire kisebb-nagyobb eltéréssel. Ha nem 
akar kiválni, alkalmazkodik hozzá. Ez a vis śzatérés a nyelvjáráshoz 
nemcsak szóbeli, hangos megnyilatkozásban következik be, hanem még 
írásos szinten is. Számos adatunk van rá, b őven idézhetnénk hozzánk 
intézett levelekb ől. 

„Mind asz monta üjünk lé oda az ajtoba maj talá jünek. ako meg 
hugy bár hoztunk vóna pokrócot hogy bétakaródtunk vele, mind leült 
a tepihre az ajtó el őtt. Mikor béadtuk a csomagot ako ŕ  vittem ütett. Esett 
az esső  és a szél is fujt akkor meg azt mohdi, jaj anyika de sajnálak 
megázik a fejed, még azt is mondta ha má a szél fúj is, de mine essik 
az esső  bár." Sz. E. (Kórógy) 

„Pont 12 óra vót hogy odaérjünk Pirihöz, még ü fen vót, de nem 
merte kinyitni az ajtót hogy ki csöngethet féléjelbe, hanem fenk őtötte 
Bátót." A levélíró kitűnő  tanuló volt az általános iskolában!, „Most meg 
disznósólat csináltunk a mult hétön, állandójan segiteni kellett a mes-
törnek, még mantroltam is, még máma is vosárnap dolgoztunk ho.gy  el-
birjuk végezni. most meg kezd ődik a kapáló, de kiadtok átaljába, me 
nekünk a szénával kel bajlóni." G. J. (Kórógy) 

„Most rátérek, hogy miért nem irtam, nagyon sok változásoktörtén-
tek nálunk azota miota tanárn ő  nálunk voltt. Anyosom pár heti sujos-
betegség után elk őtözött az él ők sorábol, tehát sok dolgom és bajaim 
között nem volt időm az irásra, igy fejez ődött nálunk az Ó Év gyász-
ban." M. I. (Baranya) 

„Tisztelt Kedves Tanárn ő  ezekben a napokbań  voltam Zágrába és 
ot jutottam hozá s régen vágyot maga cime ért már igen - régen is irtam 
volna. magának és meg kös źöntem vóna a hozám küldöt Ujévi üdvözle-
tét." C. P. (Horvátország). 

Idézhetnénk még több levélből, a többi idézet is a tételt bizonyítja, 
de talán ennyi is elég lesz. 

A középkorúak és a fiatalok a magyar nyelvű  hivatalos személyekkel 
- a közülük való postást, kisbírót, községi tisztvisel őket kivéve  - félig 
nyelvjárásosan, félig könyelvűen kommunikálnak. Tekintve, hogy sok 
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államszervezeti, társadalmi-politikai-gazdasági fogalomnak a magyar 
megfelelőjét nem ismerik, illetve csak passzív módon ismerik (szerbhor-
vát nyelven hallgatják a híreket a rádióban, televízióban (ahol van!), 
olvassák az újságban. Igen sokszor az eldugott falvakba nem, vagy csak 
ritkán jut el a magyar nyelvű  újság - legfeljebb hetenként egyszer-
kétszer. Sok házban nem is költenek ilyesmire, ha már van rádiójuk, 
televíziójuk. Az újságot ha meg is veszik, csak a gazdasági melléklet, a 
gazdasági tanácsadás miatt veszik (az pedig egy héten egyszer szerepel 
az újságban), azért beszédük tele van eme fogalmak szerbhorvát illetve 
szlovén nevével. Innen van az, hogy a hivatalokban használt beszédük 
„makaróni nyelv". Magyar szavak halmazába bedobott szerbhorvát, szlo-
vén szavak keveréke. Ebben a szövegben aztán az idegen elemek magyar 
ragokat, képzőket vesznek fel. Igy születnek meg az ilyen mondatok: 
„Emén Juli az opstinába, kiveszi a poreszka upraván a priznanic4t arul, 
hogy béfizette aszt a summát amit kivettek rá, de meg keletett várni a 
prészedniket, hogy aláirja. Sok id őt tőtött ott Juh, mer nagy vót a guzsva 
a salterriá. Még zaferkávázták is, mine jüt ü, mine nem jüt az ura." 

„A zadrugába most osztotak visakot, vot aki nagradát is kapot, pedig 
a fondba nem sok piz vót, de hát az upravni odbor igy határozott, a 
radnicski szávet is jóváhatta." 

„Az agronóm megcsináli az elaborátot, lesz diszkuszijó, oszta kiderül, 
mi csinyájunk." 

„Kreditöt  vegyünk fen, hogy fenépítjök a házat." 
„Nem kapta meg a penzijót a szocijálnitul." 
A pappal - a református községekben figyeltem meg -‚ az orvos-

sal közvetlenebb hangon mernek beszélni, mert többnyire nem közösségi 
kérdésekről esik szó, hanem a saját személyes életükr ől, nehézségeikr ő l, 
apró-csepr ő  bajaikról, így a nyelvi megnyilatkozás módja is közvetle-
nebb, természetesebb, az egyén, a beszél ő  mikroközösségének, a családnak 
a nyelve. Van arra is példa, hogy a „tisztelend ő  úrho", a „duktorhoz" is 
Vigyázva szólnak, különösen akkor, ha az igen tartja a három lépés tá-
volságot, azaz akkor, ha még a „fekete szer"-est (Szlavónia), a „nadrá-
gos"-t látják benne. 

A rendőr - ha van ilyen a faluban - rendszerint szerbhorvát nem-
zetiségű, így azzal tört szerbséggel beszélnek. (Az id ősek nem tudnak 
szerbhorvátul - legfeljebb csak egyes szavakat meg a köszöntésekét is-
merik, a középkorúakra ‚a fiatalokra a katonaságnál ragadt valamicske, 
a gyerekek ritkán tanulnak meg az iskolában jól beszélni szerbhorvátul, 
tudásuk nem aktív, jó, ha olvasva megértik az egyszer űbb szerbhorvát 
szöveget. Szlovéniában valamivel jobb a helyzet ezen a téren.) 

Az idősebb generáció, a nagyapák, a nagyanyák, a dédszül ők őrzik 
és beszélik nyelvjárásukat, ők más módon nem is igen tudnak megnyi-
latkozni. A dolgozó szül ők távollétében míg az ő  gondjukra van bízva 
az iskolás kor előtti gyerek, addig azzal is így beszélnek, vagyis a gye-
rek jobbára tőlük tanulja meg a családban használatos nyelvet, nyelvi 
normát. 
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A családban akkor legtisztább a nyelvi helyzet, ha minden tagja 
ugyanazt a nyelvjárást, nyelvet beszéli. Beházasodáskor a más vidékr ől 
érkezett férj illetve feleség hozza magával a náluk érvényes nyelvi nor-
mát, s hogy a meglev ő  és hozott norma közül melyik lesz a domináló, 
illetve kialakul-e a kett őből egy új, az sok családi és egyéni körülmény-
től függ s természetesen a kívülálló közösségt ől is. 

1.1.2. A KËT- VAGY TÖBBNYELVO FALU 

Az ilyen falvak települése többféle képet mutat. Vannak olyan tí-
pusú falvak, melyekben még a régi politikai helyzetet tükrözve a két-
nyelvű  közösség alkotói külön falurészekben helyezkednek el, a két rész 
között „gránic" húzódik. Valamikor a „gránic"-ot tiszteletben tartották, 
egyik nemzet sem lépte át. Ma a „gránic" elt űnik, a keveredés, az össze-
házasodás nemcsak a gránicot tünteti el, hanem az egyes nemzetek más-
más falurészekben való elkülönülését is. De még ma is van Magyar utca, 
Szerb utca, stb. az  egy nyelvet beszél ők tömbös településének emlékét 
ő rizve. 

A másik típusú vegyes lakosságú faluban a magyar nyelvet beszél ő  
lakosság szociális helyzetéb ől kifolyóan (földesúri cselédek, napszámosok) 
a község perifériáján helyezkedik el a más nyelvet beszél ő , szegénység-
ben társ felebarátjával együtt, esetleg elkülönülve. 

A harmadik típusú faluban nincs elkülönülés, a központban is, a 
periférián is egymás mellett laknak a más-más nyelvet beszél ők. 

A vegyes lakosú községekben az együttélés nyelvi síkon is hat. Nem 
ritka a magyaroknál a fiatalabb generációban különösen a két- vagy 
többnyelvű  egyén. A szükség, a másik megértésének, a saját maga meg-
értetésének szüksége hozza magával a másik nyelvének megtanulását. A 
nem magyar nyelv tudásában fokozatok tapasztalhatók. Míg az id ősebb 
generáció egy része (keresked ő , iparos, kishivatalnok) többé-kevésbé két-
nyelvű , a másik rész kisebb hányada (földm űvesek) csak minimális ide-
gen nyelvi tudással rendelkezik, még passzív fokon sem sajátította el a 
másik nyelvét, csak töri, de ha nagyon megszorítják (a beszél őtárs nem 
tud magyarul), ki tudja fejezni magát, primitív módon ugyan, de a másik 
fél kisebb szellemi meger őltetéssel meg tudja fejteni a többnyire rosszul 
használt nyelvi jelekbe öltöztetett tartalmat. 

A középkorúak egy része és a fiatalság az ilyen helyeken már többé-
kevésbé tűrhetően beszéli a másik nép nyelvét. Ennek több oka van. 
Csak néhányat említünk meg: az asszonyok már nincsenek helyhez kötve, 
a piacozás, a vásárlás nemcsak anyanyelvi megnyilatkozással jár, hanem 
másnyelvűvel is. Ha más szókincsrétegre nem is terjed ki tudásuk, az 
élelem, a ruházat, a háztartás, a háztartási eszközök szavait elsajátítot-
ták. A közlekedés, az orvoslás, a kórház, a törvénykezés szakszavait is 
használják - lustaságból, kényelmességb ől, fogyatékos anyanyelvi isme-
retük miatt és amiatt, hogy a tárgyismeretük idegen nyelven történik -‚ 
még a magyar beszédükben is. 

A férfiak, ha nem csábította be őket a városba a gyári könnyebb 
kereseti lehetőség, ha megmaradtak falujukban, nem váltak „kétlakiak- 



ká",  földművesek, kisiparosok, kishivatalnokok maradtak, már a katona-
ságnál, ha előbb nem is, kapcsolatba kerültek a másik nyelvvel, kisebb-
nagyobb mértékben aktív használóivá váltak. Hazatérve a mindennapi 
élet, az adminisztráció - ott, ahol nem kétnyelv ű  - (ügyes-bajos dolgok 
elintézésekor), a hírközlés nap mint nap másnyelv ű  megnyilatkozásokat 
is vár tőlük, illetve ilyenek befogadásával Is jár. Ez azután magyar 
nyelvű  megnyilatkozásukra is hatással van. Közrejátszik még a nyelvi 
kultúra hiánya (az iskola befejezése után senki sem tör ődik velük!), az 
anyanyelvi gondolkodási szint megrekedése. 

A fiatalság, a gyermeksereg nyelve vegyes vidékeken igen érdekes 
képet mutat. Nagy szerepet játszik nyelvi tudatuk megformálásában a 
közösségen kívül (barátok, játszópajtások, szórakozási lehet őségek, ud-
varlás stb.) az iskola. Vegyes lakosságú vidékeken a nagyobb helyeken 
kétnyelvű  az iskola, azaz van magyar és szerbhorvát tagozat illetve egy 
tanórán belül van magyar és szlovén nyelv ű  oktatás. Az iskola tansze-
mélyzetétől, erkölcsi magatartásuktól, munkafegyelmükt ől, lelkiismere-
tességüktől igen sok függ. A hatóságok hiába biztosítják az anyanyelv ű  
oktatást a peremvidéki vegyes és sokszor csak egynyelv ű  iskolákban, ha 
a félreeső  helyekre nem megy jó szakember. Ilyenkor a szül ők egysze-
rűen átíratják gyermeküket a másik tagozatra. Van olyan szül ő  is, aki-
ben az a tévhit él, hogy a szerbhorvát illetve szlovén nyelv ű  iskola el-
végzése után jobban fog érvényesülni a gyerek. A gyermek anyanyelvi 
tudása ennek következtében legjobb esetben megreked azon a szinten, 
amelyen el őbb volt, a család nyelvhasználatának a szintjén. 

Az írásos megnyilatkozás sem mentes az idegen hatástól. A fogal-
mazás, a helyesírás bizonytalanná válik, ami nem is csoda, s ő t termé-
szetes is, mert nem vált, nem is válhatott tudatossá. Igen er ősen hat az 
analógia is, a másik nyelv helyesírásának analógiája.Kórógyon, de f ő leg 
Szentlászlón hallottam, hogy a játékaikhoz f űződő  szövegek, kiszámolók 
horvát nyelvűek. Olvasmányaik, a képregények, a népszer ű  „krimi"-k 
sem anyanyelvűek. Ha van is ilyenfajta olvasmány anyanyelvükön, a 
szülők nem adnak rá pénzt, így más nyelvű  pajtásaiktól kapják kölcsön 
ezt a fajta szórakoztató irodalmat. 

A mozielőadásokat sok helyen magyarul is tolmácsolják, de felötlik 
az emberben, bár ne tennék! Olyan pontatlan és szószerinti fordításokat 
kapnak sokszor a kellő  nyelvismerettel nem rendelkez ő  tolmácsoktól a 
nézők. Ritka az olyan helység, ahol tanügyi dolgozók végzik ezt a nem 
csekély hatású munkát. 

Az anyanyelvi pótoktatás eredményét még nem mérhettük fel. Ez 
az Új munkaforma bizonyára módosítja majd a képet. 

Az olyan családokban, amelyekben a szül ők nem vagy gyengén be-
szélik a szerbhorvát, szlovén nyelvet, a gyermekek titkos nyelvként is 
használják ezeket a nyelveket, hogy a szül ők ne érthessék meg a mon-
dottakat. 

Arra is láttam illetve hallottam már példát néhány várossal össze-
nőtt vagy város közelében lev ő  községben (Rétfalu, Szentlászló, Hosszú-
falu), hogy a gyermekek, fiatalok szerbhorvát nyelven válaszoltak a 
szülők magyarul feltett kérdéseire. Az egyik fél magyarul, a másik más 
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nyelven nyilatkozott meg, a visszacsatolás, a megértés mégis tökéletes 
volt. 

A fiatalságnál egyre nagyobb mozgás tapasztalható. A  fiatalok-'a  
faluból a városba tartanak, elhagyják a földet, a bányát, a falusi mun-
kahelyet. A gyár a maga közösségének domináló nyelvével, annak szó-
kincsével hat az Újonnan jöttre. Ez azzal jár, hogy kétnyelv űekké vál-
nak, ha már addig is nem voltak azok, többnyire már csak otthon be-
szélnek magyarul. A városban azonban anyanyelvükre hat a m űveltebb 
köznyelv is, így nyelvjárásuk  köznyelvűsödésnëk  van kitéve. A városban 
tehát több irányú hatás éri a magukkal hozott nyelvet. Vannak olyanok, 
akik  nyelvjárásiasságukat  a városiasodás, a városi lakosságba való be-
olvadás akadályának tartják, s igyekeznek minél hamarabb megszaba-
dulni tőle akár  köznyelvűsödéssel,  akár nyelvváltással. 
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REZIME 

NEKE POJAVE  U  MADARSKIM JEZIČKI PERIFERNIM REGIONIMA  
U  JUGOSLAVIJI 

Autor ukazuj  e na  osnovu utisaka ste čenih  u  toku pripuklj anj  a  mađarske 
dij alektološke grade  P0  Jugoslaviji  na  neke jezičke poj ave.  U  respektivnirn 
regionima sela mogu da budu jednojezi čna, dvojezična  i  višejezična.  

U  jednojezičnim selima jezik komuniciranja  p0  pravilu je madarski 'jezik, 
odnosno  u  selu korišćena dijalektološka varijanta.  U  školi dete postaje dvo-
jezično, usvaja pored dijalekta svog maternjeg jezika  i  govorni jezik. Ako  ne 
nastavija školovanje, tada  se p0  završetku škole „redijalektizira" kako  u  reči 
tako  i u  pismu,  jer  je dejstvo sredine presudno. Jezik starijih  u  komunici-
ranju sa činovništvom je prepun srpskohrvatskih, slovena čkih izräża zbog  
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riepoznavanja odgovaraju ć th mađarskih naziva iz oblasti društveno-politi čkog  
i  privrednog života.  

U  dvo-  i  višejezičkim selima zajedničko življenje više nacionalnosti od-
ražava  se i na  jeziku. Trgovci, zanatlije, činovnici ve ćinom su poznavaoci 
dva jezika, stari zemijoradnici lome drugi jezik, dok srednji  i n-ilađi naraštaj 
uglavnom poznaje oba jezika. Maternji jezik je  na  nivou dijalekta.  U  jeziku 
mlađeg naraštaja dospelog  u  gradove zbog izloženosti uticaju govornog je-
zika preobražaj  u  govorni jezik  se  brže odigrava.  
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Pénovátz  Antal 

MUTATVÁNY 
A  KËSZULŐ  
PACSËRI SZÓTARBÓL 

aba aba fn abát, abája  (csak egysz-ban) 'abálódó bels őségek'  Mikô 
boncsák  a disznót,  akkô  a kotlaházba van meleg víz, akkor abba hány-
nyák bele az  abánivalókat:  tüdő , máj, fej, hájkerület, bélzsír,  mijegmás; 
eszt hijják abának. Níszted  az  abát?  Tedd az  abába.  

abajgat abajgat  ts i -ok,  . . acc,  -ott '((főleg állatot) hajszolás köz-
ben) üt, ver;  prügein'  No oszt ez a nagy  ustorral  abajgatta  űket,  de  joszt  
verte  jám  a  bíres!  

abál abál  ts i -ok,  abász, abát  'a levágott disznó töltelékbe kerül ő  
belső  részeit, szalonnáját puhára f őzi; abkochen, abbrühen'  A bélzsírt is  
abáni  szokják. Kotlába  abájják. 

abalé abalé fn  (csak egysz-ban) 'az a lé, amelyben a levágott disznó 
belsőrészeit, májd a belőlük készült töltelékeket: hurkát, svartlit puhára 
f őzik, illetve f őzték' Az  abalevet külöm öncsük.  Kását  f ősztünk  az  aba-
lébe, tőtött káposztát felöntöttük abalével, a régi öregek mék f ősztek 
abalevest  is.  

abaleves abaleves fn  (csak egysz-ban) 'abaléb ől főzött leves' A régi 
öregek  mék f ősztek abalevest  is.  Felmelegítettik,  mer az megalszik, az 
az  aba,  mint a  kocsonnya,  és akkor  szaggatag  bele  ojan zsírbul, lizbül  
kevert gombócot. 

abáló abáló  fn  -t, -ja (csak egysz-ban) 1. 'az abálásra szolgáló víz, 
abavíz' Mingyá  rak  jág  bele az abálóba, az  abavízbe.  Tedd az abálóba! 
2. 'aba'  Hogy ál az abáló,  kísz? 

abálóvilla abálóvilla fn ..  lát,  .. lák, .. lája  L.  abavilla plm-ot. L. az 
abálódik  sz-nál. 

abavilla abavilla fn . .  lát,  . . lák, . lája 'kb. 50 cm hosszú vasból ko-
vácsolt kétágú villa, 12-13 cm-es fogakkal, amellyel disznóvágáskor ki-
szedték az abálóból a megf őtt abát, illetve amellyel átszurkálták a tüd ő t, 
hogy jól átfőjön, mert különben édes lesz a hurka' Hozd le az  abavillát,  
a szűrőt, a fakanalat  .... mindent  kíszíccs  le! 

abálódik abálódik  tn i .. óggyon  'forrva fő, puhul' Mikor az  aba 
felfórt,  akkor  mongyuk,  hogy no mos  má  abálódik.  Mikô osztán  f ő, abá-
lódik,  akko  az asszonyok  vat  tán még a böllér is az  abálóvillával mek-
szurkájja, hotyha  nem  víres, akkô  jó. 

abált szalonna  abát  szalonna  fn . . nát, . . nája  (csak egysz-ban) 'pu-
hára f őzött, hosszában, keresztben bevagdosott, fokhagymával, sóval, pi- 
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ros  paprikával beszórt friss szalonna' Mikor oszt meg van abálva, akkor 
kiveszik, tányírra teszik aszt az abát szalonnát, megdarabójják, fok-
hagymával, sóval, paprikával jó vastagon behintik, oszt ha mek fagy, na-
gyon finom eledel. 

abavíz abavíz fn ..  vizet 'abálásra szolgáló víz, az a víz, amelyben 
abálnak' Mingyá rakjág bele az abálóba, az abavízbe. 

ablak ablak  fn  -ot, -ok, -Ja  'Fenster'  Vannak ojan jop hejek, ahun 
még a tyúkólra is tesznek ablakot. 

ablakos kalács ablakos kalács  fn  -ot, -ok, .. áccsa  'lakodalomra sü-
tött, sajátos alakúra fonott kalács' Nr. Az esküv őre vonuló lakodalmasok 
borral teli literes üvegeket visznek magukkal, hogy az úton bámészkodó 
Vagy csak épp arra járó ismer őseiket megkínálják. Az üvegek nyakán 
egy-egy ablakos kalács is van, amellyel Vagy amelynek darabjával is-
merőseiket megajándékozzák. 

vö.:  kulcsos kalács 
lakodalmas kalács 

abrak abrak  fn  ot, -Ja (csak egysz-ban) 'szemes takarmány (zab, 
kukoricá) főleg ló táplálására; Pferdefutter'  Hajnalba elkapták a lovak 
az abrakot, oszt lehetett fogni. 

abrakol abrakol  ts i -ok, -sz, -t, .. kôjj 1. 'lovat abrakkal ellát, etet' 
Nem az ustorral kell abrakolni, hanem a zságbul. 2.  tn 'ló abrakot eszik' 
Abrakolnak a lovak. 

vö.:  elabrakol 
megabrakol 

abrakos tarisznya abrakos tarisznya Ín . . nyát, ..nyák,  ..nyája 'a 
ló fejére akasztható tarisznya, amelyb ől jászol v. láda híján, akár be-
fogva is megehette a ló az abrakot' Rövidebb az abrakos tarisznya, hogy 
elírje a fenekit a ló. 

ábrándozik ábrándozik  tn i . . zok, . . zol, . . zott  'eltűnődik, elmereng, 
elmélázik; träumen' Ne ábrnádozz, hanem csinádd a dógod! 

ábrázat ábrázat  fn  -ot, . . attya (rendsz. egysz-ban) 'arc; Miene, Ge-
sicht' Mijen az ábrázatod, te? 

abroncs  abrincs fn  -ot, -ok, . . nccsa 1. 'hordó, dézsa dongáit össze-
tartó lapos vaskarika, pánt; Reif'. Leszát (=  leesett) egy abrincs, osztán 
fojik a hordó. 2.  (ritk) 'ráf' 

abrosz abrosz  fn  -t, -ok, ..ossza  'asztalterít ő ; Tischtuch'  Akkor arra 
rátettek fehír abroszokat. Abrosz nékül igen kevís hejen szokott lenni 
nagyobb ítkezis. 

acatoló L. aszatoló 
acél  acíl fn acilat, acilak, acílja 1. 'kovácsolható é ś  edzhető ,  kemí-

nyített  Vas; Stahl'  A török kasza elismert acílkasza vót, útyhogy aszt 
majnem megmagászta az arató ember. Nem merte neki aszt mondani, 
hot te. 2. 'tűz csiholására szolgáló acéldarab'  Ekírtem Trenka acílját, az 

oszt acíl vót. 
acélos  acilas mn 'gazdag sikértartalmú'  Ojan acilas buza vót az a 

hazaji, hogy a mónárok is aszt szerettik. 
ács ács  fn  -ot, -ok  'Zirnmermann, Holzarbeiter'  Nem kellett akkor 

ács! 
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acsarkodik acsarkodik  tn  i 	dok, . occ, .. ottam, 	dott, . . oggy, 
onni  'agyarkodik, fenekedik; személy rossz indulattal, rossz szándékkal 

van vki iránt, irigykedik vkire; anfeinden'  A gyerekik mindég acsarkon-
nak egymásra. A rossz szomszidok igencsak acsarkonnak egymásra. 

acsarog acsarog  tn i 'kutya fogát vicsorítva morog' Nagyon acsarog 
rám, még meg akar harapni. 

ácsi ácsi  msz 1. 'kocsmai mulatozás során a cigánymuzsikusok oda-
szólítása' 2. 'a zenélésben lev ő  muzsikusok elhallgattatása, leintése' 

ácsingózik  ácsingódzik tn i .. dzok, .. dzol, .. dzott  'vágyakozik vmire, 
sóvárog vmi után, nagyon kíván vmit' Hijába ácsingódzott, nem attak 
neki semmit. 

vö.: kácsingózik 
acskó  L. zacskó 
ácsmester ácsmester  fn  -t, -ek 'Zimmermeister' Vót itt egy nagyon jó 

ácsmester, az asztán nem hasznát ácskapcsot. 
ácsmunka ácsmunka  fn .. kát, .. kák  'az ács szakmájába vágó munka' 

Asztalos vád, de belegyött abba az ácsmunkába is. 
ácsorog ácsorog  tn i . . rgok, . . roksz, . . roktam, . rgott  'céltalanul v. 

vmire hosszasan várakozva álldogál' Kin ácsoroktam a sarkon. 
ad ad - ád  ts i adok, acc, attam, adott, aggyon, anni 1. 'juttat' Kis 

sógornak is attam eccer, de ű  többet adott nekünk. Nem vóna párszáz 
dínárod, adog bele buzát?! O Késztül ad(ok).  (Mondják, ha kínálás során 
a kínáló veszi ki és adja oda a kínált vmit.) 2. 'elad; verkaufen'  Hogy 
attą  a malacokat? Drágán atta? 3. 'kívánságot teljesít' El ne veszídzsä 
a péterkédet, adok ety falatot. 4. 'kiházasít, férjhez ad' Könnyen beszíl, 
fírhe atta a jányát. 5.  tn 'megver, megfenyít'  Attam neki, jó elláttam a 
baját! 

adag adag  fn  -ot, -ok, -ja) 'kimért rész; Portion'  Elkapta a napi 
adagját. 

adakozik adakozik  tn i . . zok, . . zol, . . zott  'jótékony célra pénzt v. 
más értéket ad, ajándékoz; spenden'  Adakozzatok, mer a jókedv ű  ada-
kozót szereti az isten! 

adat adat  fn  (-ot, -ok, adattya 'Angabe' Mingyá összeírta az adato-
kat, a csaláttagokat... Mikor legípeltík az adatokat, mongya, hogy hogy 
lett tárgyalva. 

adó adó  fn  -t, -ja  (tbsz-ban ritka) 'az államnak v. egyháznak járó 
kötelez ő  pénzösszeg; Streuer' Nem nagy az adó, ha vam mibül kifizetni. 

advent ádvent  fn  (-ot, .. ntya 'a karácsonyt megel őző  négy hét' A ka-
rácsont nígy ádventvasárnap előzi meg. O Az anyámék is átmentek 
eccer-kéccer az ádvendba. 

ág ág  fn (-at, -ak, -a 1. 'fának, fás növénynek törzséb ől kinőtt haj-
tása; Ast, Zweig*  Mogyorófaágat nagyon szeretnek ustornyélnek a ko-
csisok, mer az er ős. 2. 'szerszámnak, tárgynak ágszer ű  része, nyúlványa' 
A kívehányó villának két ága van. 3. 'rokonsági vonal, leszármazás' 
Anyaji ágrul rokon.  Sz.  Nagy ágbul való, kilencen aluttak eggy ágyon. 
(= nincs mivel dicsekednie.) 

ágas ágas 1.  mn 'ággal rendelkez ő ' 2. fn  -t, 'kivágott fatörzs, ame-
lyen meghagyták az ágak csonkjait, leginkább a tejesköcsögök számára' 
Sz.  Ahol úgy nincs tehén Vagy éppen nem fej ős a tehén, szokták mon- 
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dani  a tejet kér ő  gyereknek:  Hunnan aggyak, tám mekfejjem az ágast. 
Várjá, maj mekfejjük az ágast! 

ágaskodik ágaskodik  tn  i . . dok, .. occ, . . ottam, . . dott 1. 'lábujj-
hegyre állva kapaszkodik, hogy vmit elérjen v. jobban lásson' Ha kicsi 
vagy, ágaskoggy! 2. 'ló két hátulsó lábára áh' A motoros alatta fekütt, a 
ló mek csak ágaskodott. 

ágazat ágazat  fn  -ot, . . attya  'atyafiság ‚felmen ő  rokonság' Az egísz 
ágazatom nazarénus vót. 

ágenda  ágyenda fn . dát  (csak egysz-ban) 'konfirmálásra el őkészítő  
hitoktatás' Ágyendára jár. 

ágenda vizsga  ágyenda vizsga  fn 
vö.:  ágendázás 
ágendázás  ágyendázás fn  -t (csak egysz-ban) 'a hittan ismeretének 

ellenőrzése és az egyházba történ ő  felvétel szertartása; konfirmáció' 
ágendázik  ágyendázik tn i . . zok, . . zol, . . zott  'hittani ismereteir ő l 

a gyülekezet előtt számot ad, hogy az úrvacsorával él ő  egyháztagok so-
raiba fölvegyék; konfirmál' Májuzsba ágyendázunk. Az ágyendázó já-
nyok fehírbe, fehír ruhába vannak. 

aggat aggat  ts .i -ok, .. acc, -ott, . ass 1.  'vmire ráakaszt; aufhängen' 
Kiaggattam a ruhákat, hoty szellőzzenek. 2.  tn 'akadályoz, feltart vkit; 
alkalmatlankodik, lábatlankodik vkinek; hindern' Hotyha az ember kizs 
bandába vót, hogy ety-két kasza, akkor felesleges vót tovább járni. De 
oan naty hejen, ahun hát nyóc-kilenc kasza ment egymás után, ott jár-
tunk hat kereszt hosszan is. Kint uraságná, Fembakná vót, hoty kilenc 
kasza vót egy bandába. Oszt akkor az egymás után kaszát. Dehát ugye 
minnek kellet bizonyos távolság, hogy a marikver ő  elférjen ottand, hogy 
bele ne h.ajcsa a kaszába. Aszt a távolságot meg is kellet tartani, oszt 
akkó ugyi igy leál kilenc kasza, akkor az jó hosszan elnyúlik. Azír jár-
nak ojan hejt hosszabban, hoty férjenek, hogy ne aggassanak egyik a 
másiknak. 

aggódik aggódik  tn i .. dok, . . ócc, . . dott, . . óggy  'félelmet, szoron-
gást, aggodalmat érez; sich ängstigen'  Ügy aggódok írtük. 

agrárföld agrárfőd  fn -et, -ek, . . őggye  'az 1946-ban végrehajtott 
földreform során kapott föld' Egy rendes, nem agrár f ődet is akkor at-
tak el. 

agrárreform agrárreform  fn  -ot  (rendsz. egysz-ban) 'földreform' Ez 
a fél ház van kétfele. A f őd, az minekutánna az agrárreform íledbelípte-
tisekor nem tartószkodott itten, nem ílt itt Jugoszlávijába, abbul neki 
nem jár. 

agy agy ín  -at, -a  (rendsz. egysz-ban) 1. 'agyvel ő ; Gehirn' Hijába 
törte az agyát, csak nem jutott az eszibé. 2. 'ész; Vernunft'  Mondaná ű , 
de agy is kéne hozzá. 3. 'a kerék tengelyen forgó középs ő, a küllőket is 
tartó része; Nabe' Akkora vót a sár, hogy agyig járt a kerék. 4. 'puska-
tus; Kolben' Puskaaggyal püföltík egymást. 

ágy ágy  fn -at, -ak, -a 1. 'fekvőhely; Bett'  Este kilenc-tíz óra vót, 
mire ágyba, mán szalmára kerültünk, nem ágyba. 2. 'ágynemű ; Bettzeug' 
Lehúszta az ágyat. 3. 'kerti ágyás' A kertíszek mindenféle magnak kü-
löm ágyat csinának. 4. 'gabonaágyás'  Mig az eggyik ágyat fordították, 
a másikat nyomtatták, mer mindég tartott az ember, hogy gyön a zsódos 
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lanyha (=  hirtelen kerekedett nyári zivatar), oszt elviszi a gabonát. 5. 
az áztatóban lev ő  kender halma, rakása' Az vót a jobb gazda, akinek 
hosszabb vót a kenderágya. O Mikor megázott, kiszettík a kenderágyat. 

agyag agyag  fn  (-ot, -ja) (csak egysz-ban) Ismerik, de ritkán hasz-
nálják. 

vö.:  cserép 
mázoló föld 

agyal agyal  ts i -ok, -sz, -t 'agyba-főbe ver' Agyalta ám a lovát Sze-
meri! Q Keríg gyártó tanító agyalt ám bennünket, meg Gara is! 

vö.:  kiagyal 
agyar agyar  fn (rendsz. szr-osan) 'Hauer'  Agyaras vót a kan, úty-

hoty kihasította az embert az agyarával. O Mék ha éves nincsen, akkor 
hát el lehet fogóval venni az agyarát. 

ágyas ágyas  fn (rendsz. szr-osan) 'nem törvényes feleség; szeret ő ' 
Nem vaty te felesíge Misának, csak ágyassa. 

vö.:  gyerekágyas 
ágyás ágyás  fn  -t, -ok, -sa 1. 'kertben virágok, vetemények termesz-

tésére elkülönített, a köztük húzódó utaktól 10-20 cm-rel magasabb 
kerek v. szögletes földterület. Megm űvelése rendszerint az utakról tör-
ténik belépés, rálépés nélkül; Beet'  Az ősszel duggattam én elíg szíp 
ágyás fokhagymát, de tavasszal kiettük belülle z őden. 2. 'nyomtatásra 
előkészített gabona' Az ágyást a lovakkal addig járatták, mik csak ety 
kis szalmát nem vertek fel. 3. 'az áztatóban lev ő  kender rakása' Mikor 
űk esztet leásztatták, a kendert, a vizet ráengettžk vagy beengettik, 
akkor igencsak eggy ott vót őrködni közzülük, mer rengetek kender vót, 
no úgy értve, hoty sok. Nem ojan hosszan, ety két-három öl hosszú ágyá-
sok vótak, oszt az lesározva. 

agyasfejes agyasfejes mn  'nagyfej ű ' Jó nagy, agyasfejes gyerek vót. 
ágyaz ágyaz  tn  i -ok, -ol, -ott 1. 'az ágyat elkészíti lefekvéshez v. 

felkelés után rendbe teszi' Ágyazz, mama, feküdni akarok! 2. 'a gabonát 
nyomtatásra előkészíti' Csak akkor ágyasztak, amikor tisztább id ő  ígír-
kezett. 

vö.:  beágyaz 
ágyék  ágyík fn  -ot, -ja (csak egysz-ban) 'az emberi testnek a comb 

hajlatai közé es ő  és a hastól lefelé terjed ő  tájéka; Lende' Ágyíkon rú-
gom, csak gyöjjön közelembe. 

agyonszúr agyonszúr  ts  I -ok, -sz, -t 'késsel v. más hegyes eszközzel 
szúrva megöl' A disznót agyonszúrták, szalmával megperkeltík, kun hí-
ígett, kun hoty sikerült. 

ahogy ahogy  hsz 1. 'amint, amilyen módon' Ahogy az elverte az ök-
röket, rosz vót nízni. 2. 'amikor, amint, mihelyt' Ahogy összeattuk aszt 
a, egy embernek mi jár, mék két méter valamennyi kimaratt. O Ahogy 
a belet kivesszük, eszt az asszonyok beviszik, és mekpucójják.  3. Hát így 
ősszel, amikor szüret után fórnak a borok, a hordóbul ahogy gyön ki az 
a hab... O Mer, tuggya, az a szánkó, ahogy mentünk, hátújja vágódott 
kun ere, kun ara, oszt akkor bizony neki vágódott úgy a partnak, hogy 
az embert kilöttyentette vóna hátul. 

ahol  ahun hsz  Körülbelül egy negyed, fél órád ballaktunk kifele, 
ahun van a parcella, ahun mekkezgyük a munkát. 
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áj áj  isz  Mosáskor egisz nap kellett tüzelgetni. Gyerekneg borzasztó. 
Ą  többi az kint jáchatott, nekem mek tüzelni. Áj, de nagy míreg vót az, 
dehát muszáj v ő t! O Áj, de lipáncos! 

ájer ájer  fn  -t (csak egysz-ban, elavult, régies) 'leveg ő '  Bisztos, az 
ájer ere koszta. O Hű , de meleg az ájer! 

ajtó ajtó  fn  -t, -k, -ja v. ajtaja 'háznak, kerítésnek, bútornak stb. 
sarokvason fordítható nyílása, bejárója; Tür' O Ott vót neküng bent kú-
csos  fészer. Ütyhogy ezen bement, két ajtaja v őt, amazon mek kiment. 
Itt lefordítottuk a kocsirul, oszt akkor ment kifele. Bezártuk az ajtót, 
oda nem ment senki Se. 

akácfa  ákácafa v. ákácfa fn . .  fát, . . fák, . . fája  'Robinia pseudoaca-. 
cia' Az ákácafa szerszámnak is nagyon jó, mek t űzre is. Azon nyersen, 
ahoty kivágják, aszt mingyá t űzre lehet hasznáni. O Erdősített legel ő  
ákác fákkal, köszte mek f ű . 

akácméz  akácmíz fn -et  (csak egysz-ban) 'akácvirágból gy űjtött méz' 
Az ákácmíz meg még nem vót pergetve. 

akácvirág L.  kukuca, kukucska 
akar akar  ts i -ok, -sz, -t 'szándékozik, óhajt' Mit akar a méltóságos 

Úr, elkísünk?! 
akkor  akkô hsz 1. 'abban az id őben'  Akkó még nem vót ez a fekete 

kávé, hanem az a tejeskávé. 2. 'olyankor' De ha gyöt Mári néném, vagy 
Rózi néném, vagy mit tudom én, mijen néném, akkor rendessen kellet 
kávét csinálni, azok hát városiak, aszt esznek reggelire. 3. 'azután' Akkor 
van ez a, ojan szílesseb, tertyetteb, de félmagos, eszt mink híttuk find-
zsának. 4. 'arra az id őre' akkorára 5. 'abban az esetben'. Ha erősebb a 
gabona, akkor rövidebb az elő, mer akkor hamarabb elfogy a két kereszt 
kötél. O Ha kétkeresztes el őt számítunk, akkor csak két keresztrül van 
szó, de hotyha hatkeresztes el őt, akkor mek hat keresztrül van szó. 

akol akol  fn  aklot, aklok, -ja v. akla 1. 'a disznóól külső , födetlen 
kifutója' Az akol jobban azír van, hogy amejig disznó rákap, asz kint 
vígzi a dó gát. O Azel őtt nem igen hánták fel a mi aklunkat a disznók. 
O  Ippen egy ojan ólba került, amejiknek nem vót akolja, ez a göbe. 2. 
'juhakol'  Nr.  Olyan könnyen össze- és szétszerelhet ő , könnyen hordoz-
ható akol, amelybe a juhokat zárták a tarlón legeltet ő  juhászok. Ui. a 
talló felszabadulás után egyes gazdák kiadták földjüket legeltet ő  juhá-
szoknak, akik a birkanyájat a minden éjjel. más-más helyen felállított 
akolban tartották, hogy ily módon a föld trágyázását biztosítsák. A hor-
dozható akol három ódalát viszik, egy marad a hejjin.  Vázlatosan Így: 

Asz, kinek az akla? O Szilágyi Lajosnak vót ojan akolja. 3. 'körülkerített 
fedetlen udvarrész, leginkább trágyadomb állatok (f őleg) nyári tartózko-
dására' A heverő  marhák ott vótak az akolba. 

alá alá  nu  Ahogy legyött a szálárul, akkor, esz törís közbe gyöt le, 
mikor má. a törő  alá ment... O Harmadik szántás vót a mag alá. 
O Ot tüze gettem a izé alá, a kiskaszr.ó alá, mer oan kis vaslábas vót. 
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Aladár hegy Aladár hegy  Hn 'a völgybe vezető  egyik utcasarok neve 
a sarkon lakó Vajda Aladár után' 

vö.:  Vajda hegy 
aláír  aláír ts i -ok, -sz, -t 'nevét vmely szöveg végére odaírja'  Hol-

gyátul egy métert, ez vót a szerz ődizsbe. Hát aláírtuk, meg is csinátuk, 
ezen vita nem is vót. 

alamuszi alamuszi  mn 'bamba, ügyetlen' No, az az alamuszi is ot vót? 
alatt alatt  nu  Hát összeszeggyük a f ődön, illetve a gyüm őcsfák alatt 

a lehullot, selejtes, kukacos gyüm őcsöt ér beledarájjuk, nyomkoggyuk 
ety hordóba. O Fél óra alatt ot kellet lenni Bajmokon. 

alatta alatta  hsz  Annak a patkának vót alatta oan hamutartó. 
áldomás áldomás  fn  -t  (tbsz-ban ritka) 'sikeres vállalkozás, szerz ő-

dés-, vásárkötést ünnepl ő  pohárürítés, iszogatás; Kauftrunk'  No, gyer-
tek, majd megisszuk az áldomást!  Nr.  1. Az áldomást rendesen asz fizeti, 
aki a píszt kapja, de fizethetik közösen is a vev ővel. Ez az alkuban is 
szóba kerül, és ilyenkor az áldomás közös. Az üzletre egyébként inni 
kell, mert különben nem lesz szerencse a vásárhó, ha nem isznak rá ál-
domást.  Sz. Tuttam, hogy nem tesz szerencse, nem ittunk rá áldomást. 
O Igyuk meg az áldomást, oszt lesz hozzá szerencse. 2. Áldomást fizet a 
munkáltató is a megállapodás, szerz ődéskötés során. 3. Áldomást fizet a 
(főleg fiú) gyermeknek örül ő  apa is. 

alé  L. allé 
alig alig  hsz 'éppen csak' Lesározni vastagon, hogy az egíz bele-

nyomja, hogy mind a vízbe legyen a kender. Ne legyen kint. Még van, 
hogy a sár is alig vót ki. 

alj  ajj fn -at, -a  (tbsz-ban nem használatos) 1. 'alom, aljszalma; 
Streu' Mikô má ojan vótam, hogy ety krumplit fel birta?n venni, az én 
édesapám kocsira rakott, oszt kivitt krumplit szedni. Asztán oszt sorba 
minden dologra: tuskót szedni, libát őrőzni, ajjat bekísziteni, vizet be-
kíszíteni. Nem ám, hogy maj csak tanulunk! O Van, aki a disznók közzé 
is dob be ajjat. O Ippen az ajjat hántam ki, mikor gyött a kizsbíró. 2. 
'a termés silánya' Hozz le abbul az ajkukoricábul, maj morzsolunk. 3. 
'vminek (asztagnak, kazalnak, kocsinak) a feneke' Az ajbul vót még ety-
két kíve, de a gazda lerántotta a szíjjat. 4. (elavult) 'szoknya' Ez ojan-
formán vót, mikor valaki elgyött oda, hogy varatok egy blúszt meg egy 
ajjat - egy al!jat - úgy monta, az má ety kicsit fordította, urasította, 
hogy nem szoknyát mond, hanem ajjat. 

vö.:  derékalj 
hónalj  
kapualj 

alja  ajja fn ajját  (csak egysz-ban) 1. 'vminek (falnak, ruhának, edény-
nek stb.) az alsó része' Nem meszelem az egísszet, csak elhúzom az ajját. 
O A fal ajja mind leomlott. O Belekötötték ennek az ingnek az ajját a 
pendelbe. O Ojan hosszú szoknyát hortak még mikor én varni jártam 
is, hogy még vartunk az ajjára eszt a koptatót. 2.  'vmi alatt levő  tárgy' 
Szereti a magas feje ajját. 3.  'vmi alá tartozó tárgy' Csészém az van, de 
az ajja má mind etört. 4.  'vmi alatt levő  terület' A fa ajja tele van min-
den reggelre. O Egy marikverő  meg a nagygereb jével húszta a kaparík 
ajját össze. 5.  'vminek a végében lev ő  terület' A kert ajjába szoktuk 
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vetni a z őccsíget. 6. 'lerakódott üledék' Megavasodott a zsír ajja. O Jó 
kis pogácsát sütöttem a tepertő  ajjával. O Vam még a pincébe száz liter 
borajja. 7. 'silány, értéktelen maradék' Kiválogatták mán, nem maratt, 
csak az ajja. S. 'vminek (embernek is) a hitványa' Az emberek a:iiának 
nizem. O Km.  Sog beszídnek sok az ajja. O Ajja van az ijen beszídnek. 

vö.:  hasalja 
tyúkalja 

aljas  ajjas 1.  mn 'alávaló' 2. fn 'kukoricatermés silánya'  Aszt az aj-
Jast vigyítek a pallásra! 

aljaz  ajjaz tn i -ok, -01, -ott 'almot készít a jószág alá, almoz' Misa 
bátyám? Kint van az istállóba, ajjaz. 

aljzsinór  ajzsinór fn (elavult) 'a szoknya aljára varrt koptató' 
vö.: koptatózsinór 
alku alku  fn  -t, -a 1. 'egyezség' Plm-ot 1. a bennkosztos címszónál 

2. 'egyezkedés, alkudozás' 
áll ál  tn i -ok, ász, át, áj, áni 1. 'nem mozdul helyéről, egy helyben 

marad' A jányok, a marikverők külön átak. Meg vót amejik (kaszás): 
gyere ide, ide áj mellém. Eszt is mek kellett neki tenni. 2. 'gép, eszköz 
nem m űködik' Mán ety hete, hogy ál ez a vacak rossz óra. 3. 'felhaszná-
latlanul marad' Ott át a tarisznyába egy darab szalonna mindig, hogy 
netán ha nem lessz elíg, de igen kevés!szer kellett hozzányúlnom. 4. 
'pénz be van fektetve'  Csag benne ál a sok píz! 5. 'érvényes, érvényben 
van' Ál az alku? Ál. 6.  'vmilyen állapotban, helyzetben van' (Kötélcsi-
nálás során) nem tartozott Segíteni eggyik a másikának. Nem mondom, 
hogy egy öregebb nem át az öreg sógor mellé, oszt nem lökött neki egy 
öt-hat kötelet, tízet, hoty hát má ej is szabadújjon. O Elmentünk a gép-
tulajdonoshó, hoty hát Gejszler úr, van-i még híjja a bandának. Hát 
aszongya, elmísz vaty Kapusi Sándor, vagy mit tudom én, mondom, vó-
tam én is, Ott lehet mek tudni, hoty hogy ál a banda. Ü vam megbízva, 
ű  lessz a bandagazda. O Kihúszták ety kicsit aszt a kócot, hoty szálára 
ájjon, hogy valamennyire igenyessen ájjon. 7. 'illik' Pöffeszkedik, mintha 
jó ána neki. 8. 'nem tud titkot tartani' Nem ál benne a szó. 9. 'ért vmi-
hez' Azí nem minden új kocsisnak ál a kezire a borozdolás.  10. 'közleke-
dési eszköz vhova gördül'  Vót, hogy a gazda - mer igen szemfüles gazda 
vót -: a gáréhó! A kocsisnak, hát annak oda kellett áni.  11.  'vmibő l 
összetev ődik' Kötélcsinálás után gyött a frustukolás. Hát az ugyi abbul 
ál, hogy megreggelisztünk.  12.  ts 'vminek a költségét viseli, vállalja' Ha 
harmados vót a marikverő, akkor a marikverő  áta a magz kosztyát.  13.  
ts 'vmely állapotban marad; t űr, kibír' Nem ájja a hideget. O Szó nékül 
áta a veríst. Sz.  Ál, mint Bakná a kocsi. (=  a munka nem halad el őre, 
nem készül, csak áll, mint a Bak kovács el őtt javításukra váró kocsik is.) 

vö.:  beleáll 
eláll 
feláll 
félreáll 
kiáll 

áll ál  fn -at, -a (csak egysz-ban) 'arcrész; Kinn'  Pejhedzik mán az 
ála.  

állapotos  álapotos mn 'terhes, várandós, másállapotban lev ő ; schwan- 
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ger' Nr.  Az álapotos asszony ne csudájjon meg nyomoríkot, sántát, mer 
akkó ojan lessz a gyerek. O Ălapotos asszonnya talákozni szerencse. 
O Ha az állapotos asszony vmi ételt (ritkábban italt) megkíván, azt el ő  
kell teremteni. 

állás  álás fn -t (általában egysz-ban) 1. 'hivatal, állandó munkahely' 
Alig várta, hoty mekkapja eszt az álást. O Alázsba van apád, szógál. 2. 
'különféle állványzat' Felálították reggel az álást, mer álás nékül má 
nem birták csináni. O 'bordás során, az asztag rakásakor, amikor a ké-
véket a kocsiról már nem birták feladogatni', az asztagmester két álás-
karót szúrt a szílső  kivík kötele alá. A karók kiálló részére egy ajtót 
helyeztek, amelyr ől most már egy kívehányó tovább adogathatta a ko-
csiról dobált kiviket. Ha egy ilyen állás nem volt elég, szerkesztettek 
kett őt is, hármat is.' Három álázsba hortunk. O Hát hortunk a báró 
úrnak. Hortuk össze a kereszteket nagy asztagokba. No, mikor horgyuk 
össze, hát vótunk itt  ennyihányan,  aszongya a báró nekünk egy reggel, 
aszongya: emberek; ne hozzonak reggelit. - Hát mér méltóságos úr? - 
Majd én maguknak adok reggelit. Hát kihozott a báró Úr három-három 
perecet, ojan pékperecet. Aszongya: Na, emberek, itt a reggeli! Hát ming 
dílig maj mekhaltunk rajta éhen. Aszongya: hát nem elég ez, emberek? 
- Nem. Méltóságos Úr, tessík, ájjon maga oda az álázsba. Próbája mek, 
hogy mijen Ottan, három pereccel ki lehet-e od birni dílig. Felment a 
báró Úr: Kérem, itt az ember leszídül - aszongya. O 'cséplés során az 
asztagnak a dobbal szemben lev ő  oldalán, a dobbal egy magasságban 
lev ő  része; asztagállás' Fembak Károjná is ojan hatalmas asztagok vótak, 
hogy onnan nem lehetett két embernek, hogy asztat felhánnya, szóval  
vígitül az állázsba. O De vót, hogy még osztán, mikó - mer ez osz ra-
kodik ugye, az állás, a szalma hullik rá, meg mit tudom én - hoty 
szeggé le etypár sort az állázsbul. Akkor a konyhásnak vam baja, de 
nem is gy őszte ety, hanem felugrott még eggy, oszt akkó szeggyünk le 
etypár sort az állázsbul, mer az magosodik, rakodik, ugyi. Dobájják fel, 
abbul mindég hullik ety-két szál, az mind ott maratt, mek teli szemmel, 
útyhogy ojan nehéz vót ety-két sor kívít onnan leszedni, hoty csuda. 
O 'cséplés során az elevátor alatt rakott négysarkos része a későbbi ka-
zalnak; elevátorállás. Innen továbbította az elevátoros az elevátorról ér-
kez ő  szalmát.' Mikor megindult a csíplís, az elevátor alatt nítysarkos 
álást raktunk. O Elősször álást raknak a szalmások. 3. 'termet, testalkat' 
Mijen jó álása van ennek a jánnak! 

vö.:  csordaállás 
kanászállás 

álláskaró  áláskaró fn -t, -k, -ja 'az állást tartó, alkotó 2-3 m hosszú 
karó' Hozzátok az áláskarókat. O Az asztagmester két áláskarót szúrt a 
szíls ő  kívík kötele alá.  Vö.: állďs 2.a 

allé alé fn -t 'a majorba vezető , fasorral szegélyezett Út' Kimennek 
az aléra az útsörént lekaszáni. 

állít álít ts i -ok, álícc, -ott 1. 'álló helyzetbe tesz, helyez' Öregapa 
meg az én uram, űk ketten mosták, én meg a dragaccsal toltam el onnan 
oszt álígattam össze (a kendert). Tizenöt-húsz kívíket álítottunk egybe, 
hoty száraggyon. 2. 'kijelent, vél, meger ősít, igazol' Ne álíccs ojat, amibe 
nem vagy bisztos. 
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állkapca álkapca  fn . . cát, . . cája  (csak egysz-ban) 'állkapocs; Kinn-
lade' V... úgy megverte a felesígit, hogy eltört az álkapcája. 

álló  áló fn  -t, -k, -ja 'karikákon járó, fölül kisebb körben végz ődő  
faszerkezet, járni tanuló kisgyerekek számára' Ennek a kizs Drágigy gye-
reknek kérték el az Izu áló ját. 

állós  álós mn 'tartós' Az el őte, az leginkább oan agyagos fődbül ki-
szül, oszt akkor lehet őleg menné vastagabb is, igaz, ety kicsit nehész  fel-
tenni, de álóssabb. 

almárium  almárijom fn  -ot (régies) 'szekrény; Schrank'  Ot van fenn 
az almárijomon. 

vö.:  fennálló 
szekrény 

alól alul  nu Eccer csak előbúttak a kis krédlik a szárkúp alul. 
alóla  alula hsz (szragos)  Vigyáz má, mer kirugod alulam a lábom! 
alom alom  fn  almot 'a jószág alá szórt szalma, aljszalma; Streu' 

Monták  tán aszt is, hogy vigyé alájuk almot, de inkább ajjat vót az. 
vö.: alj 
álom álom  fn  álmot  (rendsz. egysz-ban) 1. 'álomkép; Traum'  Furcsa 

álmot láttam. 2. 'alvás; Schlaf' Ojan méj álomba vótam, hogy nem hal-
lottam semmit. 3. 'álmosság'  Kerűgeti mán az álom.  Nr.  Az álom néme-
lyek szerint jelent valamit. De általában mindenki tudja, Fogy harang-
szóval álmodni: halált jelent. Ugyanezt jelenti a vonat is, a pap is, meg 
a foghúzás is, ha fáj. A mocsár, meszelés, sár, vér: betegséget jelent. 
Sárba lépni: kár; tüzet látni: veszedelem. Fehér ló: havat; disznó: jó id őt; 
halott: esőt; víz: vihart stb. 

alsó konyha alsó konyha  fn . .  hát, . . hák, .. hája 'a főépülettől kü-
lönálló melléképületben, rendszerint nyári használatra szolgáló konyha' 
Vót ott egy alsó konyha, én aszt elnevesztem halasztónak. 

alszik alszik  tn i alszok, alszol,  alutt, aluggy, alurtni, alvó  'schlafen' 
Hej, fijam, nagyon is emlíkszem. Sok íccakát nem aluttam, mer hajtani 
kelletett a lovakat, asztán meg a rostát, este tísz-tizenegy órájig. Haj-
nalba mek korán kesztük. 

által átal  nu 'vmivel átellenben, szemben" It lakott akkor nekem 
átal ez a Trenka koma. O Kiráj Zsófi néni meg átal lakott ennek az üres 
portáknak. 

alul  alol hsz  A rígi házak náddal vótak, lesz űttik náddal, akkor alol 
letapasztották. Ez rígen vót, cseríp nem vót. O A gazog gyöttek fel alol-
rul. O Alol nagyon hálás az a beton. 

amaz amaz  nm (mn-i használatban ragtalan alakjával a köznyelvben 
szokásos mutató névmás ragos alakját helyettesíti) Átkeltek amaz felire. 
O Amaz vigirül is líptünk annyit. O Ez a víge, ere a falu fele ki vót 
téglázva, de amaz víge mán nem vót, se a másik ódala. O Ott, amaz 
házná, a Csorda közbe is nagyon jó vizünk vót. 

ángy ángy  fn (csak bszragos alakokban)  -om, -od, -a 'a testvér-
bátya, illetve a nagybácsi felesége' Na,  gyöjjön,*  Örzse ángya, maj meg-
mutatom a kertet. O Ángya it van valahun, Mári ángya? 

ángyi ángyi  fn  -t (újabb) 1. 'az ángy megszólításaként' 2. 'ángy' 
Nem vagyok éhes, mer ángyijékná ettem. 
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ángyika ángyika fn .. kát, .. kája  (újabb) 1. 'az ángy (becéz őbb) meg-
szólításaként' 2. 'ángy' Ángyika ki szokta a hajunkat sütni, mikor sze-
repeltünk. O Ángyika frickaplit sütött. 

ánsióg ánslag fn  főnévként csak elvétve használják 
vö.:  kéneg 
ánsiógoz ánsiagoz ts  i -ok, -01, -ott 'kénez, kénnel kezel, kiéget' Vet-

tem kéneget, mai ánslagozunk. O Ánsiagozzuk a hordókat. 
ánsiógos ánsiagos mn  Ne igyá belülle, mos lett kínegezve, még áns-

lagos. 
anya anya  fn  anyát, annya (tbsz-ban nem használatos) 1. (általában 

szr-osan, de megszólításként ragtalan alakjában is) 'édesanya; Mutter' 
Az anyám hoszta szakajtóba a korpát. O Az én anyám is mindig monta. 
2. 'anyaállat' Jó fejőstehén vót az annya. 

anyós anyós  fn  -t, -sa, -ok 'a házastárs anyja, napa; Schwiegermut-
ter' (megszólításként nem használatos) Jaj, mos mit szól az anyósom?  Nr. 
Régebben inkább a napa volt az általánosan használt, ma vegyesen hall-
ható ez is, az is. 

anyus anyus  fn  -t 'az anya becéz ő  alakja' Anyust bevitték a kór-
házba. 

apa apa  fn  apát, apja  (tbsz-ban nem használatos) 'édesapa; Vater' 
(Megszólításon kívül általában szr-osan használják) Akkor vette meg 
apám eszt a házat. O Odabent (a községházán) nem tutták, hogy az 
apjuk is ot vót velük. 

após após  fii  -t, -sa, -ok 'a házastárs apja, ipa; Schwiegérvater' (Meg-
szólításként nem használatos) Még az apósom etypár liter bort is kíszí-
tett erre az alkalomra. 

apus apus  fn  -t 'az apa becéz ő  alakja' 
aprókáposzta aprókáposzta  fn . .  tát, . . tája (csak egysz-ban) 'télire 

eltett, apróra gyalult és savanyított káposzta; Savanyú káposzta' Te sose 
főzöl eszt az árpakásás apróká pusztát. 

ár1  ár  fn -at, -ak, -a 'ellenérték; Preis'  Jó kereset, pedig nem szokta 
az árakat úty feldobni, oan rendessen dógozott. O Jó mekkérte az árát! 
O Aminek az árát Juci mekkéri, az nem rí Vissza. 

ár  ár  fn  -ja 'áramló víztömeg; Flut'  Vitte az ár a szénád, de még 
ólakat is vitt, mer amikor feltípi a gátat, akkor mán nem lehet elibe 
álni, akkor má mindent seper, visz. 

ár3  ár  fn -at, -ak, -a v. -ja 'lyukasztó szerszám; Ahie' Vót szegez ő  
ár, mek tűző  ár, meg mindenféle kisebb, víknyab, vastagabb ár. O A 
talpallásnak igenyes kis víkony ár kellett, hogy lehessen rántani a fo-
nalat. A sarkot vastak három sarkos árral vartuk. Aszt híttuk saroktűz ő  
árnak. 

ár  ár  fn -at, -a v. -ja  (tbsz-ban nem használatos) (új)-'területmér-
ték; 100 m2 ' A hektárnak van ára, de mink csak katasztrális holdba be-
szílünk, annak az izéje a nídzetöl. 

arasz  àrasz  ín -t, -sza v. araszt; -ot, . . sztya (tbsz-ban nem haszn-
latos) 'a szétfeszített hüvelykujj és kisujj, illetve gy űrűšujj közötti tá-
volság, mint hosszmérték' Vót, akinek nagyop keze vót, annak az arasz-
tya is nagyob vót. Akinek kissebb a keze, annak kissebb az arassza is. 

47 



arat arat  ts i -ok, aracc, -ott 'érett gabonát levág; ernten'  Enné a 
Marton Jánosná arattunk avval a két Vitmannyal. O Ha külön aratott 
az ember egymaga vaty ketten oszt nem kötötték mingyá, sokszor egísz 
csomót szíthánt az id ő . Az asztán borzasztó, aszt össze kellett szedni. 

aratás aratás  fn  -t, -a  (tbsz-ban nem használatos) 'az érett gabona 
levágása, marokba rakása, kévébe kötése, majd összekeresztezése; Errite' 
Az az aratás egy igen nehíz dolog. Koránkelis, kís ő  fekvis meg az az 
igahúzás, ami Ottan van. Nagy gabona vót, útyhogy a fejünk felett össze 
tuttuk kötni a Fembak Károj buzá ját, ojan nagy buza vót. Nagy gabona, 
sűrű  gabona, oszt hát korán kesztük. Reggel az vót a dógunk, mit tudom 
én, három, nem mondok má két órát, aszt nem igen keltünk, háromkor, 
akkor körülbelül egy negyed, fél órád ballaktunk kifele, ahun van a 
parcella, ahun inekkezgyük a munkát. Ott asztán hát a kötélfonyás, mer 
akkor még fontuk a kötelet. Hát ugyi a bandagazda: huszonöt kereszt 
páronkint, akijé kisz, leülhet. No mos vót, akinek vót egy rendes ma-
rikverője, meg a kaszás is tutta; nagyon kevís kaszásra lehetett itt mon-
dani, hogy nem tutta fonni a kötelet, mer rá vót kínszeritve, mer más-
ként nem mehetett, ha nem tudott kötelet fonni, úgy értve, hogy gyor-
san. Kötélcsinálás után gyött a frustukolás. Hát az ugyi abbul ál, hoty 
ki kenyír, szalonna, mer tej hát ott nem igen vót ugyi, meg az arató 
embernek gyenge ítel az a tej, kenyír, sonka; kolbász má akkó nem igen 
létezett, mer megettük aszt el őbb, osztán megreggelisztünk. Akkor hát 
felátunk sorszámra. Ety kaszás, egy marikver ő, megin ety kaszás, egy 
marikver ő, akkor ety köt ő . Minálunk igy vót az aratás, hogy mingyá 
kötni. Ennek a köt őnek a marikv er őnek meg kötelet teríteni, szóval ijen 
vót a beosztás. Ahogy kaszátunk, ugyi, mingyá be vót kötve. Akkó dílbe 
ugye, hát ez rná megint nem vót valami jó, megebídeltünk, de hun, ott 
a napon, útyhogy maj felfórtunk, ugye hát fa ott nem vót közelbe, ety 
kilómétert, kett őt, hármat nem mehet az ember egy ebidír ugyi. Ott a 
tallón, kiültünk a talló köze pire, mer ha kereszt mellé ültünk, valahot 
tán vót, aki árnyíkot is próbált, ott meg leizzatt, ojan nagy meleksíg vót. 
Kiültünk a talló köze pire, elterítettük aszt a pokrócot, kabátot, rápakó-
tuk az ítelt, szettük oszt ettük. Csupa lucskok vótunk, mire jólaktunk. 
Asztán ugyi vótak kaszások, akik délután kaszának, azok kalapáták a 
kaszát. De az a hat ember, aki nem kaszál, mer tizennijódzbul hat köt, 
azok meg a többi marikver ővel ebéd után, hogy le van nyelve a falat, 
röktön fel, oszt hordani össze a kivíket úty halhéba. Maj este meg mikor 
lemin a nap, akkor meg rakjuk össze kerezbe. Esse vót nagyon jó, dehát 
eszt össze kellett hordani. Na mikor osztán ej is megvót; délután a dolog 
ment tovább: kaszátunk, kötöttünk, kinek mi vót a sora. Este meg osztán 
megin hát közel vót a nap a lemenísh ő, hát még lássunk, megvacsorász-
tunk. A tarisznyák kint vótak letakarva kabátokka, pokrócokka ott a 
kereszt mellett, nem romlott el sose az ítel. Na osz akkó este, mondom, 
megvacsorásztunk, hogy ne lámpáná, mer ott kint nem vót lámpánk, 
akkor osztán még össze nem raktuk aszt a napi munkát. Akkor össze 
lett rakva. Hát kaparni nem kellett, ugyi mink hozzáfoktunk a dílih ő ; 
o dílelőttit röktön birtuk rakni, emberek; a jányok kaptak egy embert, 
aki mutatta a halhésorokat, álított fel ety kívít, azok mek horták a díl-
utánit össze, mer az nem vót összehordva, csak a dílel őtti, oszt akkor mi 
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mek  hát mingyá el kesztük rakni. Űtyhogy igencsak mire fik összehor-
ták, mink össze is raktuk. Ekkor osztán a motyót megin a hátunkra, vál-
lunkra; a kaszát minden este be kellett vinni a majorba, mer ugye a 
jószág ki talál szabadulni vagy valami, gerebjét hát nem kellett vinnünk, 
mer nagygereb jével kapartatta az uraság, szóval mink vótunk a izék, 
egy arató, ety kaszás mek két marikv er ő. Három géppe kapartunk min-
den nap. No oszt akkor másnap reggel is hát ugyi korán kellett kelni, 
hoty kötél legyen, meg az a kaparík össze legyen szedve frustukra, reg-
gelire. No oszt akkor hát mekcsinátuk a kötelet, akkor röktön ugyi két 
kaszás asz szette favillával eszt a kaparíkhurkát, mer azok asztán hur-
kák vótak, gép húszta össze, akkor egy mek kötötte, egy marikver ő  a 
kötelet terítette, egy marikver ő  mek horta össze a bekötöttet, egy ma-
rikverő  meg a nagygerebjével ...‚ útyhogy három pár kasza ment ety 
partiba, ebbül két ember szette, ety kötötte. Amint má montam a ma-
rikverők is, minnek meg vót a saját dóga: kötelet terítette, akkor vitte 
aszt a bekötött kívíket vitte a kereszth ő, amaz mek húszta a kaparík 
ajját össze gereb jével. Ütyhoty tiszta munka vót. No oszt akkó hát 
utánna megin gyött a napi dolog a kaszálás. Frustukolás asztán kaszá-
lás, még el nem fogyott. Űtyhoty mekkesztük ety hetfüi nap 1928-ba, 
pont három hét múva szombaton, szombati nap vígesztük. Tizennyóc nap 
azon a fóró nyáron ott arattam: de közbe ety fél óra es ő, semmi nem v ő t. 
Ojan száraz nyár vót, hogy ety kis pihenést se tarthattunk. Nagyon jó 
leetrapát bennünket. Nem mondom keresni is kerestünk szípen, de meg-
dógosztunk írte. O Vót itt egy gazda, a szomszídunk vót, az mekszólított, 
hogy van aratásod. 

arató arató  fn  -t, -k, -ja 'az aratást végz ő  személy'  Tizennyóc pár 
arató vót, tizennyóc kasza. O A zabot el szoktuk adni egybe. Vótunk 
tizennyóc aratók, összegyött ugye ety hatvan-hetven méter. O Hoty < ka-
szász te, aszongya. Nízem, Lajcsi, azongya, ez oj könnyen kaszál, te meg 
nagy, erős ember vagy osztán..., hát nem tudot te a kaszát hordani. 
Hát nem ugyi, ű  bíres vót, oszt nem vót még arató, dehát kaszáni tu-
dott, mer hát heríjí, takarmányí ki lett ű  kuidve, de gabonát kaszáni 
rnáskíp kell. 

árenda árenda  fn .. dát, .. dája (tbsz-ban  ritka) 1. 'haszonbérlet;  
Pacht'  A szomszídba, nem messzi vót ety szállás. Ott ezek a Káplár Kis 
Sándorék vótak a bíll ők: aszt a szállást kivettík árendába, oszt hát ott 
gazdákottak. 2. 'haszonbér;  Pachtgeld'  Negyvenhárom ősszin szász peng ő  
vót ety holdnak az árendája. O Ojan drága árendákat fizettek ezek a 
gyulajiak, bajmokijak, hogy asztán sokszor ígve hatták a lámpát.  Vö.:  
lámpa. 

árendál árendál  ts  i -ok, .. dász, .. dát  'földet bérel;  pachten' Iva-
nyos Julcsátul is árendátam ety holdat. 

árendás árendás  fn  -t, -ok, -sa 1. 'földet bérlő ;  Pächter' Vót ojan 
árendás, aki hogy rendesen a kocsma előtt vót reggeltül estig. Nem is 
soká jig világított ott a gazda szállásán, mer ugyi az els ő  osztoszkodásná 
aszt má menesztette a gazda. 2. 'bérelt föld, árendás főd' Vót néki a 
szállás körül az a három-níty hold árendás is, ugye hotyhát a kárt neki 
csinája a jószág. 3.  mn  Tíz méter buza szokott abba az id őbe teremni, 
nem sokkal több, tizenety-kett ő, tíz, mikor mennyi. Vót eggyezs gazda, 
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aki elírte a, de nem árendás főddel, a tizenhét-nyóc métert. O Három 
hold árendás fődem vót. 

árnyék árnyík fn -ot, -ok, -ja 'Schatten' Nem ijed meg a saját ár-
nyíkátul. 

árpa árpa fn árpát, árpák, árpája 1. 'Gerste' Ez a Gejszler gépje 
nagy, erőzs gép vót, de az árpát nem birta. Szóval ojan valami baja vót, 
hogy az árpával sántított, aszt nagyon óvatosan kellett etetni. Nem birta, 
nem gy őszte el a kanál, annyira gyött az árpa. Nem hogy rossz vót a 
gép, nagyon jó vót az a gép, csak annyira, ugye az árpák annékül is túl 
fizettek, osztán ojan vastagon gyött, hogy a kanál re?ngy őszte hordani. 
2. 'a szemhéj daganatos gyulladása; Gerstenkorn' Nr. Ha a pirosodó da-
ganatot látva valaki azt mondja: árpa nyő  a szemeden, és te azt vála-
szolod, hogy nem igaz, akkor az árpa, mégha volt is, visszahú źódik, el-
múlik. De ha elcsodálkozol a figyelmeztetésen, vagy meger ősíted az állí-
tást, akkor biztos, hogy kifejlődik. 

arra ara hsz 'abba az irányba' Ez oj büszke, hogy még a fejit se 
veti ara, csak megyen. O A hátú jja vágódot hun ere, hun ara. O Ere 
tekergetik, ara tekergetik. 

ártány ártány fn .. áňt,  k,  -nya 'herélt kan' 
ás ás ts i -ok, -ol, -ott 'graben' Az én időmbe a v őgyes kertet három 

napi napszámí ety kodrátot, a fenti kertet egy napi napszámí ety kod-
rătot ástak fel. A v őgyes f ődet nagyon nehé ż  vót ásni. Ot még rugót ig 
szoktunk hasznáni. 

vö.:  felás 
kiás 
megás 

Ásás Ásás fn hn 'partba bevágott mély út a Szerbfalu alatt' Od 
•gyöttünk az Äsázsba. 

aszal aszal ts i -ok, -sz, -t 'gyümölcsöt szárít' Megaszalta édesanyám 
áz almát, a cseresznyét, a meggyet, barackot, szilvát. Egy ember, Gele-
jinek hítták, még az epret is aszalta. Mék piszke is vót aszalva. Felszele-
teltík az almát,fóró vízzel lefórászták, oszt kenyírsütés után a kemencébe 
tettík. 

äszatoló  acatoló fn -t, -k, -ja 'aszat, konkoly stb. irtására, kiszúrá-
sára szolgáló szerszám' Fembakná, ottan ha kapátunk vagy valamit csi-
nátunk, vetettük a kukoricát, oszt utánnunk vótak ijen huppujok, annak 
híttuk, ugyi, ez vót eggy a cs ősz, akkor vót a bognár, akkor mit tudom 
én, útyhogy ha sokan vótunk, hogy a szílessíget elfogják, mit tudom én, 
tísz-tizenöt-húsz ember egynek, oszt azd be kellett neki járni, akkó anná 
ijen vót, oszt akkó, ha talát valami gaszt, aszt kiszúrta. Ez vót az ű  izéje, 
hogy ne lopja ű  is a napot, hanem eszt a gaszt kiszúrta evvel az acato-
lóval vagy irtóval. 

vö.:  irtó 
asszoný  asszony fn asszont, -ok, -a 1. 'férjes, özvegy v. elvált n ő ; 

Frau' Egy oan asszont talát elvenni, hoty teli vót mindene. O Még inget 
is abbul vartk áz asszonyok, abbul a vászonbul. 2. 'féleség' Mondom 
osztán az asszonnak. O Nem tucc valakit, Lajcsi, akinek f őt kéne? Lehet, 
hogy nekem is kéne, maj megbeszílem az asszonnya. Nr. Asszon hajt, es ő  
lessz. 
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asztag asztag  fn  -ot, -ok, -ja 'gabonakévékből rakott kazal; Feimen' 
Csak ety kívínek van a feje a f ődön, asz tarcsa az egísz asztagot. O Pa-
esíron, itten kétharmad rísze hajazat vót az asztag magosságának, egy 
izéje meg vót a fal. Asztagtípusok: kerek fenek ű  meg a  sebes!szíl ű. Ez 
utóbbinak a végein, a „tűzfalnak" megfelel ő  részeken is t ővel kifelé áll-
tak a kévék. 

átal L. által 
átaljában  átajjába hsz 'átalányban, egy előre megállapodott összeg-

ben' Mék kertásás is vót átajjába. Szóval, ami csak munka el őaggya ma-
gát, mindent lehetett átajjába csináni. 

átaljás átajjás fn  1. 'az, aki átalányban, egy el őre megállapodott ősz-
szegért Végez vmilyen munkát' Az átajjás az ojan, aki hogy nem nap-
számba, hanem úgy megeggyesztek átajjába, hogy eszt a dógot ennyijí 
meg .ennyijí mekcsinája. 2.  mn 'ilyen munka' Minden szombaton kifize-
tett, ha napszámba vótunk. Dehát ugyi a nagyobb dolog nekünk átajjás 
Vót. 

átesik átesik  tn i . . sek, . . sel, . . sett  'bajon, nehéz munkán túljut' 
Sz.  Ezen is átestünk, mint Madocsaji a talicskán. (szokták mondani, mi-
kor vmi nehéz feladaton túljutnak) 

áztat ásztat  ts i -ok, . . acc, -ott 1. 'vízzel átitat, nedvesít' 2. 'kendert 
törhetővé korhaszt' Mikor má kívíbe vót, lehetett ásztatni, ha vót hej. 
Kilenc nap kellett neki ázni. 

vö.:  eláztat 
leáztat 

bába bába  fn  bábát  (rendsz. egysz-ban) 'szülészn ő ; Hebamme'  Mikor 
Julcsa néni elöregedett, akkor Ilona lett a kössígi bába. O Ennek is a 
bába mosta meg a kezit utójjára. 

bábaasszony bábaasszony  fn .. nt (rendsz. egysz-ban) 'szülészn ő , bába' 
Eriggy, hídd a bábaasszont! O Ennek is nemsokára a bábaasszonyra lesz 
szüksíge. Nr. Kb. a 40-es évekig a bábaasszony  ety hétik kijárt a kisbaba 
holmiját mosni ás a kisbabát fürdetni. O A 60-as évek óta a n ők legin-
kább a szomszédos Morovica szül őotthonában v. a valamivel távolabb 
levő  Topolya, illetve Szabadka kórházában kénytelenek szülni, mivel 
helyben nincs szülőotthon, a bábaasszonyi státust pedig a törvény fel-
függesztette. 

babérlevél  babírlevél fn . . velet, . . velek, . . vele 'a babér ízesítésre 
használt szárított levele' Én csak a savanyú levezsbe szoktam babírleve-
let tenni. 

Bácskai sarka  Bácskaji sarka  hn 'a Régi pósta ucca  egyik sarka, 
ahol a Bácskai hentesmester lakott és az üzlete is volt' 

baggadozik baggadozik tn  I . . zok, . . zol, . . zott 1. 'ügyetlenül, kellő  
hozzáértés nélkül csinálja' Annak is van sora. Aszt, ha nem tuggya, akkó 
csak baggadozik. 2. 'akadozva olvas, nyögve, nehézkesen beszél cl vmit' 
Ne baggadozzál, hanem olvass! O Mit halgatod, csag baggadozik! 

baj baj  fn  -t, -ok, -a 1. 'nehézség, kínlódás, vesz ődség' De vót, hogy 
még osztán mikó - mer ez osz rakodik ugye, az állás, a szalma hullik 
rá, meg mit tudom án - hoty szeggyé le etypár sort az állázsbul. Akkor 
a konyhásnak vam baja. 2. 'betegség, rosszullét'  Tám baja van, hogy 
nem gyött mámma se? 3. 'bántódás, sérülés' Hál isten, nem törtínt nagy 
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baj. 4. 'lelki fájdalom' Nagy a mi bajunk, beteg a gyerek. 5. 'menstruá-
ció' Jó karikás a szeme, bisztos megvan a baja. 

Bajai út Bajai út  hn 'a faluból kivezet ő  négy országút egyike' 
Bajmoki  út  Bajmoki út  hn 'a faluból kivezető  négy országút egyike' 
bájszli bájszli v. bászli mn 1. 'málé, mafla, bamba'  Kijé ez a bájszli 

kölök? 2.  fn 'ilyen személy, rendsz. fiú' A nagy bájsziija! 
bájsziiskodik bájszliskodik tn  i . . dok, . . occ, . . dott (rendsz.  csak 3. 

sz-ben) 'ügyetlenkedik, bámbáskodik'  Ne bájszliskoggy, rendessen! 
Bakara Bakara  hn 'falurész neve a Szerbfaluban. Szerbül a föld kü-

lönösen vörös színe miatt:  Bákár' 
Bakfalva Bakfalva  hn 'falurész neve a Magyarfaluban' A Bakfal-

vába lakik. 
vö.: Fesztung  
bakter bakter  fn  .-t, -ok, -ja 'éjjeli őr' A bakter a majorba, a csősz 

asz pedig a határba őrködött. A bakternag dudája vót, annak minden 
órába kellett fújni. 

ballag ballag  tn i -ok, .. aksz, .. ott 'lassan, kényelmesen lépegetve 
halad' Körülbelül egy negyed-fél órát ballaktunk kifele. 

banda banda  fn .. dát, .. dája (rendsz. egysz-ban) 'egy csoportban 
dolgozó szerz ődött munkások' Kint Fembak uraságná vót, hoty hat kasza 
vót egybe, v ő t, hoty kilenc kasza vót egy bandába. O A Majlát Lajcsi-
nak az apja is ott vót a mi bandángba. O Elmentünk a géptulajdonoshó, 
hoty hát Gejszler Úr, van-i még híjja a bandának. 

bandagazda  bandagazda fn .. dát, .. dája (rendsz. egysz-ban) 'a ban-
dában dolgozók vezet ője' Vót ott ety híres nagyjány, valami Piroska, de 
első  marikver ő, a batidagazdának vót a marikverője. O Hát, aszongya, 
elmísz vaty Kapusi Sándor, vagy mit tudom én, mondom, vótam én is, 
'ott lehet mektudni, hoty hogy él a banda. O  vam megbízva, fi lessz a 
bandagazda. 

bangét bangát  fn  -ot, -ok, . . éttya  'száradásra ritkásan összerakott 
vályograkás' Lehed bangédba rakni. O Ebbe a bangédba is lesz vagy 
ötszáz darab; 

banya banya  fn  banyát, banyák, banyája 'banyakemence' Minekünk 
még mindig megvan a banya. O Mondom, ebbe a vászonfazigba, mer aj 
is vót, akkor mek télen, hát banya vót úgy eggyik, mint a másik szo-
bában, de az elsőbe laktunk, bef űtött, akkó oszt abba oan aprókáposztát, 
árpűkását, ety-kéd darab oan kövérep húzsd bele, oszt ott a kemencibe 
szíp csendesen mekf őtt, úgy vasárnapon ez vót a vacsora. 

banyakemence banyakemence  fn .. cét, .. cék, . . céje  'kemence' Be-
dagasztottuk úgy, mint most, ás akkor mikor mekkelt, ja hát akkor, per-
sze akkor banyakemencébe sütöttünk, akkor mikor bedagasztottuk, akkor 
mingyá elkesztünk f űteni. 

vö.:  kemence 
Baptista templom Baptista templom  hn 
barázda  borozda fn . . dát, . . dák, . . dája 'Furche' . . .  Mer a ló az el-

megyen, ahogy irányíccsák. Mint ez a Kis sógor: szóval, nagyon jó pa-
raszt; Hát én nem azí, hogy mit tudom én, de az úgy el tutta, mintha 
nem is fogná a száját, de úgy..., az oda vót az ekeszarvára kötve, az a 
gyeplű, de ű  az egyikkel fokta a szarvat, a másikkal meg a..., oszt csak 
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ennyit, ha valamejik fére ment, akkó húszta vissza, osztán szíp igenyezs 
borozdát húzott. 

barázdái  borozdol tn i -ok, . . dósz, . . dót 'szántáskor az els ő  barázdát 
húzza' Hát hotyha mekkezdi a szántást, az els ő  ekecsikarást csinája, aszt 
borozdolásnak nevezik. Borozdój meg, majd asztán én szántok; mer az 
azi nem minden új kocsisnak a kezibe ál. Ugye egy igenyezs borozdát 
húzni, ugye ojan gyenge kocsisná a lovak ere-ara elmennek: borozdój 
meg, asztán majd én szántok. 

barázdálás  borozdolás fn  -t (csak egysz-ban) 'szántáskor az els ő  ba-
rázda húzása' Mondom, még az a borozdolás is, hogy aszt is; hát meg-
borozdoltam, meg bele is gyakorolódik az ember, de még azér mindég 
vót eggy igazi paraszt mellett ety kis különmpsig, mikor az mekcsináta 
vagy én mekcsinátam. 

Bárdi köz Bárdi köz  hn 'a Zöld utca népi neve' 
barona  L. borona 
bászli  L.  bájszli 
batramol batramol tn  i -ok, -sz, -t 
vö.: batramoskodik 
batramoskodik batramoskodik tn  i .. dok, .. occ, .. dott  'sötétben bo-

torkál' Nem batramoskodok én ebbe a setídbe. O Ijen este nem szeretek 
ém má batramoskonni, nem látok. 

batya batya fn  (idősebb férfi bizalmas, esetleg lekezel ő  megszólítá-
saként) Hát mijen emberek maguk, nem isszák a pálinkát?! Aszongya ott 
valamejjik neki, hogy reggelig ittuk, batya. 

bátya bátya  fn (csak bszr-os alakban) 1. 'id ősebb férfitestvér'  Má 
előbb vót nekem ety tárgyallásom a bátyámmal. Ot  vót Kis sógor is, a 
bátyámat képviselte. 2. 'nagybácsi' 

beágyaz beágyaz  ts i -ok, -ol, -ott 1. 'gabonakévéket nyomtatás cél-
jából a szérűn leterít' Jó lessz iparkonni, ha má beágyasztunk.  O Három 
ember meg a hajtó egy jó óra alatt beágyazott. 2. 'kócot, szöszt fonásra 
előkészít'  Kihuzgáták aszt a kócot, hogy valamennyire igenyessen ájjon, 
és szí pen beágyaszták. 

beázik beázik  tri i (rendsz. csak 3. sz-ben) 'vmilyen fedél (háztet ő , 
hajazat) a vizet átereszti' Ezek a csonoplajiak aszongyák, hogy beázik, 
több a kár benne. Nem ázott az be, ha jó meg v őt rakva, lefojt rulkz ci 
Víz. 

bebújik bebúvik  tn i . . vok, . . úsz, . . útt, búj be, búni 1. 'elrejtőzik' 
Nem biróm kihajtani, bebútt az ágy alá. 2. 'bújva bemegy' Nagyon rossz 
v őt a keritís, útyhogy bebútt ez a nagy göbe. O Te láttat, hogy ezeg be-
búttak a kerítísen? 

bebujkái bebúkál tn  i 'szűk helyen többször ki-be bújik' Ezek oszt 
bebúkátak ottand a kutyakaparáson, oszt mektámatták a szöll ő t.  O Nem 
a kerítisen mentek, hanem od búkátag be. 

Bece Bece  v.  Böce csn 
befog befog  ts i -ok, . . oksz, -ott 1. 'lovat felszerszámozva kocsi, eke, 

vetőgép stb. elé fog, hogy azt húzza' A lónak menni kellett a többi után, 
amijen dógot csinátak. Pontossan díre kin vót, eggy órájig evett, akkó 
foktág be, oszt ment szántani vagy ahova kellett annak a lónak menni. 
2. (tárgy nélkül)  Tizenetykor a kocsisok kifoktak, eggy árakkor pontos- 
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san befoktak.  3. (régies) 'ökröket járomba állít' 4. 'disznót hizlalni kezd' 
Vót ugyi három-nhty süld ője, oszt eggyet egy vörösset ojan szipnek lá-
tott, mekszerette ugyi, oszt kijáratta a koplalóra, hogy az lessz majd a 
göbe, a többit meg be fokta hizlalni. 5. 'kacsát, libát tömni kezd' A libá-
kat úgy eccerre be szokták fogni, az eladásra szánt libákat, hogy mire 
gyön az a zsidó Ünnep, akkorra kísz legyen. 6. 'vmilyen munkát nagy 
lendülettel végez' Tán mámma el akarod vígezni, hogy úgy befoktá? O 
Ugyancsak befogott! 7. 'anyag, tárgy a vele érintkező  holmit befesti, be-
piszkítja' Valami piros mind befokta az új blúz újját. 

befogasol befogasol ts i -ok, -sz, -t 'kézzel vetett magot (árpát, herét, 
kendert stb.) fogassal földbe juttat, belekever' A kendert befogasolták, 
boronálták, oszt asztán kikelt. 

befűt befűt ts i -ök, . . űcc, -ött 1. 'fűtéssel bemelegít' Én reggel, ha 
öt-hat kíve szárad befűtök,  akkor a mi szobán gba ingbe-gatyába lehet 
tanyázni. 2. tn 'kemencében tüzel' Mindenki nem tudod bef űteni kenyír 
alá. Én fél kívít eccerre bedobáltam eggýik felire. Amíg az ott ígett, 
addig a másik felit csak a lángok melegítettík. Mikor leígett, akkor szí-
vanyóval a parazsat áttoltam a másik felire és ot tüzeltem. Asztán megin 
amott, és mikor fehír vót a kemence feneke, akkor bevót f űtve, akkor 
leheted betenni a kalácsot Vagy kenyeret. 

begazol begazol  tn i -ok, . . zósz, . . zót 'megijed, einscheissen' Jó be-
gazótá, öcskös, mi? O Ugyancsag begazoltá! 

behajt behajt ts.i -ok, . . jc, -ott 1. 'jószágot legel őről hazahajt, akolba, 
ólba beterel'  Gyött az id ő, alig tuttug behajtani a disznókat. 2. 'követe-
lést, kintlévőséget megfizettet' Annak ne aggyá k őccsön, mer úgy jársz 
mint én, Ügyvéddel kell behajtanod. Szóval nagyon rossz adós. 3. 'törés, 
kapálás, kaszálás során a széle felől a közepe felé halad' Eszt az előd 
behajtottuk, asztán meglíptük körülbelül, hogy mijen hosszú, akkor amaz 
vígirül is líptünk annyit, oszt onnan mek hajtottuk ide. 

behúzatás behúzatás fn -t (tbsz-ban  nem használatos) 'a cséplés be-
fejeztével a cséplőgép hazavontatása' A behúzatás ojan ünnepéjféle v ő t. 
Ha a géptulajdonos meg vót elígedve a bandával, hát ritkán vőt, hogy 
nem, akkor asz csinát ety kis vacsorát vagy valamit itallal egybekötve. 
Nagy énekszóval hazakísírtük a gépet, fent ültünk minnyájan, osztán 
nagy nótaszóval a szállásokrul egísz hazájig. Hát ugye akkorra kaptunk 
mink ig tiszta inget, alsót, megmozsdottunk ot kint, ety cájg ruhát, hoty 
hát má ne legyünk oan utolsók, osztán így gyöttünk haza nagy énekszó-
val. Koszorút kötöttek, aki hát értett hozzá, buzábul a géptulajdonosnak, 
szalagot vettünk rá, oszt bent valamejik jány vagy asszony átatta neki. 
(csak 3.  sz-ben) 

beidéz beidéz ts i 'idézéssel behívat' Másnap oszt menni kell a kös-
síkházáhó, be vagyok idézve. O Ü hív ő  lélek vót, eszt a pert se szerette, 
dehát a törvmn beidészte, hát tán be kellett neki is menni. 

beiszik beiszik ts i . . szok, . . szol, . . ivott 1. 'nedvességet magába 

szív' Ojan szomjas a f őd, hogy mind beitta eszt a kis es őt. 2. tn  'lerésze-

gedik, berúg' Kegyetlen be vót íva az öreg. 
béka bika fn bíkát, bíkák, bíkája 1. 'Frosch' Nr. Ne nevess a bíkára, 

mer kihugyozza a szemed. (= megvakulsz) Békafajták:  f ődi v. úti bíka, 
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büdös bíka, leveli bíka, kecskebíka. 2. 'fejletlen kislány' Mit akarsz it má 
megin, te kizs bíka?! 

békája  bíkája fn . .  ját (csak egysz-ban) 'a ló patájának puha része, 
nyír; corium furcale' Ha sántít a ló, akkor ot szokták keresni elősször is 
a bajt, nincs-e abíkájával valami. Abba szokott kíl izs beszorulni, hoty-
ha kövesen megyen, vaty pedig valahoty jel is nyomja a bíkáját. Nem 
tudom, hoty hoty, hoty se, de szóval annak szokott úgy níha baja lenni. 

bekecs bekecs  fn -et, -ek, -cse  'birkabőrből készült rövid, elöl gom-
bolható kabátszerű  ruhadarab; kurzer Pelzrock' Nr. A bekecs lehet ujjat-
lan (ritkán), rövid ujjú v. rendes hosszú ujjú. A n ők inkább az ujjatlan 
v. rövid ujjút viselték. A bekecset régebben a peremén más szín ű  bőrből 
varrt szegély, ín díszítette, újabban prémdíszítés ű. O  Cifraszegíjű  bekecs 
van rajta. - 

vö.: presnyák  
béklyó  békjó fn  -t, -k,--ja  'egy er ősebb láncdarab két végén zárható 

bilinccsel'  Nr.  A legelésző  ló lábára csatolták, hogy a futásban megaka-
dályozzák. O  Nemríg még vót itt egy békjó, de elvitte annak a Csúsz 
tanító úrnak az öccse, aki itthon vót Németországbul. Ügy megörült neki, 
hoty csuda. Aszonta, ojat ot még nem is láttak. 

vö.:  nyűg 
béklyóz  békjóz ts i 'ló, esetleg marha lábára béklyót tesz' A lovakat 

kicsapták legelni, de be vótag békjózva. 
vö.:  nyűgöz 
bekollant bekollant tn  i -ok, . . nc, -ott 'nagyon erősen bemelegít, 

befűt vhol, vhova' Ügy bekollanc ránk, hogy nem birunk megmaradni. 
bél bél  fn  belet, belek, bele (talán a régiek mondhatták  bíl, bíle is, 

mert az idősebbek némelyike emlékezik ilyesféle szerkezetekre: min a 
bíle = hasmenése van,  bílsáros vót a gatyája. O csúfolódó gyerekekt ől 
még ma is lehet hallani:  nímet, kilóg a bíled. 1. 'az emésztőcsatorna has-
üregben levő  hosszú, csőszerű  része; intestinum; Darm'  A belekrül szag-
gassák le a májat . .. O A vastagbelet megmosták kukoricakásával, mek-
súroltág, dörgöltík, asztán még mésszel is kimosták. O Ahogy a belet 
kivesszük, eszt az asszonyok beviszik és mekpucójják. Külöm leszedik a 
zsírt, a zsiradíkot rúlla. A víkonbelet mekkaparják, emeszt meg meg-
mossák. 2. 'kenyérnek, kalácsnak a héja alatti bels ő  puha része; panis 
mollia' Mi van evvel a pékkel, má megin zsengés maratt a kenyír bele. 
3. 'termésnek, gyümölcsnek húsos része; nucleus; Fruchtfleisch' Pirozs 
belű  mek sárga belű  szokott lenni a görögdinnye. O A görögdinnyének 
az egíz bele ehet ő, nem úgy mint a sárgadinnyéjé. Ott a magos riszit el 
kell dobni, a belit ki kell kaparni. 4. 'fáknak, fás növények szárának 
puha, taplószerű  közepe; os' pim-ot L a bodzapuska  csz-nál. O Veszik a 
napraforgóbelet. 5. 'kanóc; -linamentum; Docht' Vót, hogy a petróleum 
vót rossz, vót, hogy a bélnek vód baja, a belet kellett kicserélni, asztán 
oszt ígett. 6. 'bélfonál' Jaj, János, ojan fonalat hosztam, hogy eletettem 
a mésszel. Nem baj, aszongya, bélnek azí jó lessz. Hozzon pamukot, 
aszongya, az lessz. a nyútás, ez meg lessz a bél, aszongya. Amit belesz ű , 
az a bé1. 

beleáll  beleál tn i -ok, . . ász, . . át 'munkába kezd'  Beleátunk a ka-
pálázsba. 
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beleavatkozik beleavatkozik  tn i . . zok, . . 	v. . . zol, . . zott  'bele- 
szól másnak a dolgába'  Idefigyejj, montuk, hogy nem avatkozung bele. 

bélel bélel  ts i  -ek, -sz, -t 'asztagnak, ágyásnak stb. a belsejét kitölti, 
telerakja' Mindig úty kellett nizni, hogy jó bélejje a közepit. 

belevág belevág  ts i -ok, . . áksz, -ott 1. 'éles, hegyes szerszámot be-
ledöf, beleszúr'  Sózs Bálinnak izs belevákták a cigányok a hátába a kést. 
2. 'beleaprít' 3. 'indulattal beledob vmibe vmit' Mírgibe belevákta még 
a kanalat is a levezsbe. 4. 'testrészt beleüt vmibe'  No, mámma még ven-
díg gyön, beleváktam a könyököm az asztalba. 5.  tn 'éles szerszámmal 
belehatol vminek a belsejébe'  Vigyász, ha bontod, nehogy belevágj a 
posztóba. 6.  tn 'villám belecsap'  Örek Cifrájékná a házba, Erdejiékné 
meg a tehene gbe vágod bele a villám. 7.  tn 'hirtelen belekezd vmibe' 
Amikor Zsuzsi néni belevágott az énegbe, az osz harsogott.  Sz.  Belevág, 
mint Majsi az eggyezsbe (= erején felül próbálkozik). 

bélfa bélfa  fn (elavult) 'a járom része' A vakaró a bélfán lógott. 
vö.:  járom 
bélzsír  bélzsír  fn  -t (csak egysz-ban) 'a disznó belének küls ő  részén 

lev ő  zsiradék' Van, aki a bélzsírt külöm teszi. 
bélyeg billog v. bíjog  (elavult) 'jegy, jel' 
bélyegez, billogoz v. bíjogoz ts i (elavult) 'jeggyel, jellel állatot ellát; 

brandrnarken' A főgujás meg az Öreg bíres kiatta az embereinek: Hónap 
reggel a kovácsmíhel elé, bíjogozva lesznek a marhák. 

bélyegző  billogzó v. bíjogzó fn (elavult) 'eszköz, amelyet megtüze-
sítve az állat nyakába sütötték a jegyet' 

bengéz  L. böngész 
bennkoszt benkoszt fn  -ot (csak egysz-ban) 'a gazdától kapott koszt, 

mint a cseléd bérének egy része'  Legínyember szokott leginkább elsze-
gődni benkosztra. 

bennkosztos  benkosztos fn  -t, -ok, -sa  'olyan cseléd, aki bére egy ré-
szeként kosztot is kap' A benkosztosok jobban legínyemberek vótak. Hát 
annak is ugyi igencsak termín vót a bíre, de más alku vót néki, vagy 
mázs bére, mer ű  ben kapot kosztot. O Még a gazdatisztye is benkosztos 
vót. 

vö.:  béres, 
cseléd 

benyák benyák mn  -ot, -ok, -ja (új) 'a szomszédos Morovica lakói-
nak csúfneve' Gyönnek a benyákok. O Azel őtt ez nem vót, csak moro-
vici. Mos mek ha morovicirul van szó, asz csag benyák. 

bepillédzik bepillédzik tn  i (csak 3. sz-ben) 'a Víz felszínén vékony 
jéghártya keletkezik' A tyúkok vize bepillédzett reggere. 

bepillésedik bepillésedik  tn i (csak 3. sz-ben) 'a víz felszínén vékony 
jéghártya keletkezik' Bepillésedett a víz a kaszróba. 

bepityizál bepityizál  tn i -ok, -sz v. . . ász, -t v. . . át 'egy kissé ré-
szeg lesz, becsiccsent' Hun vótá, hogy így bepityizátá? 

bér bír  fn  -t, -ek, -e 1. 'díjazás, munkabér; Lohn' plm L bennkosztos 
csz-nál 2. 'használati díj'; Miete'  Hát mink is elík soká jig laktunk ház-
bírbe. 

berdő  bordó v. (öregek)  bördő  fn  -t, -ja v. -je 'a vöröshagyma kidudo- 
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rodó  üreges szára, illetve bimbója' Szettük le a hagymának a bordóját. 
O Bördőt hajt. 

berd őzik  bordó iik v. bordósodik tn i (Csak 3. sz-ben) 'vöröshagyma 
bimbózik' Kezd má bordódzani a hagyma. O Bordósodik, el kell csípni. 

béres  bíres fn -t, -ek, -Se 'ökörrel dolgozó uradalmi cseléd' A bíres 
dába, osz hát od gazdákottak. 

béres  bíres fn -t, -ek, -se 'ökörrel dolgozó uradalmi család' A bíres 
az ökörrel dógozott, a kocsis meg lóval. Az els ő  bíres vót az öreg bíres, 
a bíresek parancsolója. Ü tanította be a tinókat is. 

berhel berhel ts  i -ek, -sz, -t 1. 'ráz, zilál' Ne berheid má annyira 
aszt a tollat! 2. 'valamit keresve turkál' A láda fiját ozd berhelheti, nem 
oda tettem. 3. 'szór, elszór, hint' Beengetted a kutyát, it csag berheli a 
bóhá ját. 

vö.: elberhel 
szétberhel 

Bese Bese csn  
besötétedik  besetítedik tn i (csak egysz. 3. sz-ben) 'beesteledik, beáll 

az éjszaka' Megyek, mer nagyon besetítedik, osz maj fílek hazamenni. 
beszéd beszíd fn -et, .. íggye (tbsz-ban nem használatos) 'Rede' Sog 

beszídnek sok az ajja. O Az nem beszíd, hogy nem vagy éhes, itt a dii, 
enni kell. 

beszél  beszíl ts i -ek, beszísz, -t 'reden, sprecheri' Könnyen beszíl, 
fírhe atta a jányát. Sz.  Beszíj csag beszíj, szípek az ugarok (= fölösle-
gesen beszélsz, nem érdekel a modandód). 

betessékel  betessíkel ts i 'beszólít, behív' Ahoty setítedett, anyáng 
betessíld bennünket. 

betökösödik betökösödik tn i (csak 3. sz-ben) 'az elvetett mag sok es ő , 
hideg v. szárazság miatt csíraképtelenné válik' Azí nem jó nyers f ődbe, 
hideg időbe vetni, mer betökösödik a mag. Nem kél ki. O Az uborkamag 
mind betökösödött. 

bevakul bevakul tn i (csak 3. sz-ben) 'a gyümölcsfa, a sz ő lő  hajtásári 
fejl ődő  szem elszárad, élettelenné válik' A szöll őt, ha nem takarják ki, 
bevakul. 

bíjog  L bélyeg 
bika bika fn bikát, bikák, bikája 'szarvasmarha hímje; Stier' Gye-

rekik, mink mek hát szerettünk oda menni, mer er ős vagy mírgezs bikák 
vótak, azokat nísztük, ha veszekettek. A Sármán meg a Miklós. Bor-
zasztó! Úgy elhadakosztak, de a csordás hát oszt azon vót, hoty szítvá-
lassza űket, mer tán agyon is tutták vóna egymást öldögélni. 

bikahomlok bikahomlok fn -t (tbsz-ban nem használatos) 'a szalma-
kazalnak a bika homlokára emlékeztet ő  kidudorodása, kiugrása' Akkó 
még bikahomlokra rakta meg osztán kacsákat a vígire, ojan szíp vót asz, 
hogy no. 

bikaistálló  bikaistálló fn -t, (csak egysz-ban) 'a községi bikák istál-
lója' Veszed bikák vótak. A kössíkházán vót nekik az istállójuk. Sokszor 
kellemetlen is vót az a bikaistálló. Ottan ugyi, vasárnap ott az emberek-
nek pijacca vót ugyi, ot szeg őttünk kapáni, ere-ara, aratáskor ot foktunk 
munkát, meg a kössíkházán is ügyezs-bajozs dógok, még akkó vasárnap 
is intészkettek ugyi, oszt a bikák vaty fojató gyött vagy valami ugyi, ot 
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vót  akol kerítve, de hajtotta ki az istállóbul, meglátta a sok nípet, közzé 
szalatt. 

biling  billing fn -et, -ek, -je 1. 'a szőlőfürtnek 3-4 szem sz őlőt tar-
talmazó kisebb része' Kaptok ety kizs billinget, ha hosztok ety. kiskána 
vizet. 2. 'apró sző lőfürt'  Mé nem dobot • ki eszt a t őkét, csak ojan billin-
geket hoz mindig. 

billog L bélyeg 
bíró bíró  fn -t,,-k, -ja 1. '1945-ig a községi elöljáróság feje; Schult-

heiss'  Nem lesz jeddz ő, se bíró, nem baj, ha nem is tutţa •a leckét. 2, 
'döntőbíró; Richter'  A bíró csak annyit kérdezett, látta az esetet. 3. 'sport-
versenyek vezet ője.; Schiedsrichter' Pápaszęmet a bírónak! 

Bitó Bitó  csn 
bízik bízik  tn  i bízok, bízol, bízott 'bizakodik, bizalma van vkiben, 

vmiben; vertrauen' Hát mondom, ém má most űtet segítettem, hát ha 
netalán nekem ig lessz valami, bízok, hotyha elmík hozzá, ű  is segít. 

Bodor asszony  utcája  Bodor asszony uccája hn Hívják még Zsidó 
asszony uccájának, Epstájni uccának v. Pijac uccának is,  

bodzapuska  boddzapuka fn .. kát; .. kák, .. kája  'bodzafából készí-
tett játékszer' Nr. Hogyan készül a bodzapuska? Vágunk egy darab bodd-
dzaágat, oszt akkor csinálunk ety tolót, avval a belit, kitojjuk, akkor,rá-
gunk kócot, akkor az eggyik kódzdu gót kitojjuk az eggyik, fels ő  vígire, 
a másik kódzdu gót meg az alsó vígir ę , akkor a tolót ráráncsuk, oszt 
akkor esz kilöki a fels ő  kódzdu gót, meg oszt pukkan is eggyet. 

boglya  bogja fn . .  ját, . . ják  'szénarakás v. más szálas takarmány-
féléb ől rakott nagyobb. kupac' A színát ‚szoktág bogjába rakni. 

vö.:  vontató 
boglyáz  bogjáz ts  I -ok, -ol, -ott 'szénát boglyába rak'  Fembakná vót 

36 hold muhar. Lekaszátuk eccerre. Tizennyóc kasza, ‚mindeggyik ka-
szára két hold. Hát mink od bogjásztynk!, 

bojtár  bujtár fn  -t, -ok, -ja 'a pásztor segédje; Hirtenjunge'  Hát ugyi 
az öreg csordásnak, annak kint nem vód dóga, mer vót töb bujtárja 
fijábul, csalággyábul, hát akkor az elment., 

vö.:  kanászbojtár 
kertészbojtár 

bokavédő  bokavéd ő  fn  -t, -k, je  'vastag, gyapjúból kötött meleg 
zokni' Húszt fel aszt a bokavéd őt, mer mekfázol!, 

vii.: szoka  
bokor bokor  fn  bokrot, bokrok,. bokra 1. 'cserje; Strauch, Busch'  or-

gonabokor 2. 'olyan egynemű  növény, amely egy csoportot alkot' Idén 
Végel Pista bácsi vette ki dinnyef ődnek. Veted bele kétszázötven bokor 
dinnyét, kétszáz görögöt meg ötven sárgát. Q A sorok közit ekísztette, 
csak a bokrát kellett kapálni. ' 

bolt  bót fn  -ot, -ok, bóttya 1. 'üzletkötés' Az nem bót nekem, hogy 
én adom a kukoricát, oszt felezünk. 2. 'üzlethelyiség, kereskedés'  Eriggy 
el, jányom, a bódba, hozz etykilasót . . 

bondor bondor fn  -t, -9k ördögszekér, mezei iringó; Eryngium cam-
pestre' Az egísz falut elleptík a bondorok. Nr.  Régebben a szegényebbek 
összegyű jtötték ‚a, bondort  téli tüzelőnek. (Igy befíítött'ek evvel ‚a bon-
dorral, hogy a kemence is megrepett tülle. 
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bor bor  fn  -t, -ok, -a  'Wein'  Fórnak a borok. C Nócinak horta a 
bort innen' a menzárú. Nr. 1. Társaságban, ha kiömlik a bor, aki felé 
folyik, annál keresztel ő  lesz. 2. vö.:  csutora 

borbély  borbi fn  -t, -jok, -jja 1. 'férfi fodrász; Barbier' Elmík, hé, a 
borbíhó. Nr. 1. A borbélyok többsége üzlettartás helyett kijár a házak-
hoz nyírni, borotválni. 2. A borbélyok régebben, még harminc évvel ez-

előtt is, foghúzással is foglalkoztak. O 2. csn 
bordó L  berdő  
bordósodik L  berdőzik 
bordódzik  L  berdőzik 
borjú bornyú  fn  -t, -k, .. nya  'fiatal marha; Kalb'  Annak a nagy 

vörös tehénnek a bornya egísz iccaka. b őgött. O A bornyúkat hathetes 
korugba válasszák el az annyuktul. 

vö.:  kisborjú 
borona borona v. barona fn . . nát, . . nák, . . nája  'a felszántott föld 

porhanyósítására szolgáló mez őgazdasági eszköz; Egge'  A borona az má 
múlik ki a divadbul. Mer micsoda az a barona, asz csak eltakarja a gaszt. 
Nr. Régen, kb. az  I. világháború végéig vessz őből font  tüskézs boronákat 
használtak.  Aszt mek kellett rakni f őddel, oszt úgy boronáltunk. 

boronál boronál v. baronál ts i -ok, -sz v. . . ász, -t v. . . át 'a felszán-
tott földet porhanyósítja; eggen' Parasztná sokkal nehezebb vót a cse-
lédnek a hejzettye, mer tísz-tizeneggy órájig még, mek sokszor a nya-
kába akasztotta a viharlámpát, oszt úgy boronát vaty fogasolt kint a 
fődön. Nem vót hódvilág, setít vód, de annak el kellett lenni boronálva, 
o buzavetísnek. 

borosta borosta  fn . .  tát, . . ták, . . tája (régi) 'gyökérkefe, súroló kefe; 
Bürste' Szép fehírre meg lehet a borostával mosni a disznót. 

borozda  L barázda 
borozdol  L barázdál 
borozdolás  L barázdálás 
bosnyák bosnyák  fn  -ot, -ok, -ja 'Boszniában lakó, Boszniából szár-

mazó; Bosnier' No osztán ott ojan valami is vót, hogy a kukoricát nem 
o.tta bosnyákoknak. Ez vitte a szegíny embert legjobban oda. Vót Ottan, 
mit tudom én, mennyi holt kukorica, útyhogy eggy ember ottan negy-
ven méter kukoricát is abba az id őbe kereshetett eggy őszi szezonba, 
ithon meg öt-hat métert, a bosnyákok úgy elözönlöttik a határt. 

bosztán bosztány fn . ánt,  -ok, -nya 1. 'konyhakertészet; Gemüse-
garten' Én is kint a fődön csinátam bosztánt, mer kertünk nincsen. O 
Lementem a bosztánba ety kis rípalevílí.  2. 'dinnyeföld; Melonenfeld' 
Ennek a Bundzsák Misának szokod bosztánnya lenni, oszt mikor érik a 
dinnye, akkor össze szokta szedni a gyerekiket, oszt kiviszi űked diny-
nyézni. 

botló botló  fn  -t, -k, -ja 'a kapu (nagyobbik) szárnyát alátámasztó, 
földbe ásott alacsony (leginkább) fakaró'  Ráhajtott a botlóra, az döccent. 

Boza Bozci csn Nr.  A Szerbiában, Macedóniában katonáskodott fér-
fiak tudják, hogy valamiféle ital is a  bóza. 

bozont bozont  fn  -ot, -ok, . . ntya (rendsz. egysz-ban) 'cserjékb ől, 
bokrokból, sűrű  gazból magasra nőtt növényzet'  Ety csoport egíz dílel őtt 

a tüskézs bozontot vákta. 
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bozót bozót  fn  -ot, -ok, . . óttya  (újabb, ritkább) 'bozont' Csupa bozót 
mek susnyó ez a kert. 

bő  bű  mn 1. 'tágas; weit' Oan bű  gatyágba jártunk rigen, hoty 
csakúty tekeredett a lábunk szárán, abba a melegbe. 2. 'gazdag; reich' 
Nagyon jó esztend ő  vót, gazdag, bű  termís vót huszonnyódzba. 

Böce  sarka  Böce sarka  hn 
bögre bögre  fn . .  rét, . . rék, . . réje 1. 'egyfülű , széles szájú, 2-3 deci 

űrtartalmú, hengeres ivóedény finomabb cserépb ől, porcelánból, illetve 
zománcozott bádogból' Hát ugyi vam bögre, van findzsa. Most a bögrét 
nevesztük, amejik úgy magossabb, mit tudom én két-három decis por-
cellán vagy mijen edíny. Akkor van ez a, ojan szilesebb, tertyetteb, de 
félmagos, eszt mink híttuk findzsának. Amasz hát jobban tejezsbögrék 
vótak azok a nagyobbak, vaty kávézsbögrék, akarom mondani. 2. 'cse-
répbő l való, többnyire füles, széles szájú, hengeres, néha fölfelé picit 
keskenyedő, esetleg gömbölyded edény 1-2 liter ürtartalomig, ma már 
inkább csak lekvár tartására, de régebben ételt is szállítottak benne a 
mezőn dolgozók számára. 

bögyörő  bögyöll ő  fn  -t, -je  'kis fiú hímvesszője' Kilóg a bögyöll őd! 
o  Igazídzsd mán meg a nadrágját, kilóg a bögyöllője. Tk.  Hegyen áló 
dörmötörnek lődörög a bögyöllője. (=  szőlőtőke és szőlőfürt). 

bőjt  bű t  fn  -öt, bűttye  (csak egysz-ban) 1. 'böjti időszak, nagyb őjt; 
Fastenzeit'  B űt hetibe. 2. 'koplalás, vallásos b őjtölés; Fasten' Sz. Lessz 
annak még bűttye. Nr. Ha nem is szigorúan, de még manapság is két 
bőjtöt tartanak: a  karácsonybűttyit  meg a  natypinteket. Natypinteken 
csak pattogatot kukoricát szabad enni. 

bölcső  bőcső  fn  -t, -k, -je 'Wiege'  Beletettek a b őcsőbe bennünket, 
oszt ordíccsunk. O Elkesztem ity hajtani eszt a b őcsőt. Nr. Ma már nem 
divatos a használata. 

böllér böllér  fn  -t, -ek  'disznóvágáshoz értő  alkalmi hentes' Van 
a?nejig böllér annyira előrehalatt a munkájával meg a dolok sorával, 
hogy ű  maga belerakja aszt, amit ű  tuggya, hogy abáni kell. 

böngész  bengéz ts i  -ek, -el, -ett  'szüret v. kukoricatörés után a t ő -
kén, illetve száron felejtett termést keresgélve összegy űjti'  Eccer kivit-
tem eszt a Borbí Ferendz bácsit a szárat feláligatni. Hát összebengézett 
azon a napon másfél zsák kukoricát. 

böngésző  bengéz ő  fn  -t, -k 'az, aki böngész' Ot má hijába keresed, 
ot jártak a bengézők. 

bőr  bűr fn  -t, -ök, -e 1. 'kidolgozott v. henyúzott állatb őr; Leder' 
Kikíszítik a b űnt kéthetes sz őrrel. 2. 'eleven bőr; Fell, Haut' Sz.  Nem sül 
le a bűr a pofájárul. 3. 'forralás közben keletkez ő  hártya a tej felszínén' 
Előbb megjelenik a b űre, asztán lez belülle a szíp sapka. 

bördő  L  berdő  
bőrösödik  bűrösödik tn i (csak 3. sz-ben) 'tejen, lekváron b őrszerű  

hártya képződik' B űrösödik má a tej! O A lekvárt lernibe száríccsuk 
vagy natykosaragba rakjuk ozd betakarjuk, hogy beb űrösöggyön a te-
teje. 

böte böte mn  'botladozó, csetl ő-botló (kisgyerek)' Csak ilyesféle rosz-
szalló  kifejezésekben: Ej, de böte vagy, hát nem tucc vigyázni! O Ügy 
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mísz,  mint ety böte. O De böte vaty, szokták mondani, mikor valaki úgy 
megyen, oszt megbotlik valamibe. 

bötéskedik bötéskedik tn  i . . dek, 	ecc, . dett  'botladozik, csetlik- 
botlik' Ne bötéskeggy it mellettem! 

brizgál brizgál tn  i (csak 3. sz-ben) 'szemerkél, csöpörész, esni kezd 
az eső ' Tegyé a kizsgyerek fejire sipkát, mer brizgál az es ő . 

budák budák fn  -ot, -ok, -Ja 'fanyélre er ősített, a nyélre mer őlege-
sen álló, erős, éles, tenyérnyi széles, kapa alakú vasszerszám kemény 
talaj megmunkálására, feszítéssel is járó munka végzésére' Nem csákány, 
hanem budák vót nálla. 

budákol budákol tn  i -ok, -sz v. . . kósz, -t v. . . kót 'budákkal dol-
gozik' Sós szomszidnak is vam budákja, mer ippen a napogba budákolta 
eszt a vízvezetíket, mán a vízvezetík árkát. 

budár budár fn  -t, -ok, -Ja 'szőlőgondozáshoz, -műveléshez szaksze-
rűen értő , azt előre kialkudott bérért végz ő  szőlőmunkás; szőlész' Itten, 
ha valaki elmend budárnak, az ugyi othon lakott, de Tavankúton vaty 
Szabatkán vannak ojan budárok is, akik ugyi kint laknak a szöll őbe. 

bujkál  búkál tn i -ok, . . ász, .. át 'rejtőzködik' Egyre sz űköltünk, 
hogy nem megyek. Bódba k űdött vóna vagy mit tudom én ijen valahova 
hejre vagy mit tudom én, gyere, gyere, mid búkász, aszongya. Hát csak 
húsztuk vóna, hoty hátha majd elfelejti, gyere, gyere ne búkáj, gyere 
oszt menny ide, ahova k űdelek. 

vö.:  bebujkál 
kibujkál 

bújósdi  búvózsdi fn  -t (csak egysz-ban) 'Gyermekjáték. A részvev ők 
a  humó  kivételével elbújnak, és a  humó  igyekszik megtalálni őket.' 
Búvózsdit jáccottunk. 

bujtár  L bojtár 
bukátol bukátol tn  i -ok, -sz v. . . tósz, -t v. . . tót 'szokatlan vasta-

.gon, sötétebb színben füstöl a kémény' Ej, de bukátol az a kímíny, ugyan 
mivel f űtenek!? 

buktat buktat  ts i -ok, . . acc, -ott 'tarlót sekélyen felszánt, aláfordít' 
Kin van tallót buktatni. 

bunkó bunkó  fn  -t, -k, -Ja  'kb. 15-20 cm alapélű  nyeles, sűrű  rostú 
(dió)fából készült csonkagúlaszer ű  falverő , talaj egyengető  szerszám'  Ren-
dessen oan dió fábul osztán gyökérbül vaty pedig t őkébül úgy, hogy a 
szála annak mindenfele össze-vissza legyen, oszt akkó belefúrnak oszt 
a szála mit tudom én, hogy ál, hogy nem reped, az a Jó furkó vagy 
bunkó vagy micsoda. O Szóval minden reggel este itten szokott lenni 
legalább ig ety fityók pálinka. Annélkül is megyen, de avval jobban 
csattog a bunkó. 

vö.:  furkó 
bútor bútor  fn  -t, -ok, -Ja  'Möbel'  A jánnak is csinátatod bútort, aj 

is ot vád bent a hátúsó szobába. 
búvósdi  L bújósdi 
búza  buza fn buzát, buzák, buzája 1.  'Triticum vulgare; Weizen' 

Nagy gabona vót, útyh.ogy a fejünk felett össze tuttuk kötni a Fembak 
Károj buzáját, ojan nagy buza vót. O Vót itt egy gazda, a szomszídunk 
vót, az mekszólított, hogy van aratásod? Hát jelenleg még nincsen. Hát 
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ű  adott nyóc lánc, kilenc lándz buzát, úgy láncszámra beszílve. Ütyhogy 
én ott kerestem tizenet'ypár méter buzát. O Szemesi Józsiná arattunk. 
Fáraccságos vót nagyon, egísz héten aszt a nagy buzát ott vágni. 2. 'a 
búza termése, a búzaszem tömegében' A gépné is nem lehetett keresni; 
öt-hat méter buzát, az má nagyon jó vód, de közbe aratni se lehetet tülle 
menni. 

búzavágás  buzavágás fn  -t, -a (csak egysz-ban) 'a búza aratása, ka-
szálása' Adott annyi buzavágást, meg ot csípeltünk is, meg muharir is 
buzát adott, ingyen nem vágatott az semmit. 

cibere cibere  fn . .  rét, . . réje (tbsz-ban nem használatos) 'meggyleves' 
A ciberét teleapriccsa kenyírrel, oszt megvan a vacsorája.  Nr.  A szárától 
megtisztított meggyet megmossák, tiszta vízbe fölteszik, cukrot tesznek 
bele és megf őzik. Amikor a meggy megpuhul, a bűre megrepedezik, tej-
fölbe kikevert liszttel behabarják. Utána nagy darab kenyereket raknak 
bele, és hideg helyre (pincébe, kútba) teszik kihülni. 

Cifra hegy Cifra hegy v. Cifra domb  hn 
Cigánysor  Cigánsor hn 
ciha ciha  fn  cihát, cihák, cihája 1. 'párna- és dunnatok; Inlett' Ojan 

ritka vót mán a ciha, hogy a toll mind ádbút rajta. 2. 'párna-, dunna-
huzat; Kissenüberzug' Szítrúgjátok aszt a dunnacihát, mit hancúrosztok 
ott?! 

cimbora cimbora  fn . . rát, . . rák, . . rája 1.  'lótárs, egylovas gazdának 
olyan egylovas társa, akivel a nehezebb munkák végzésére összefog' 
Eccer összegyöttünk, oszt cimborák lettünk evvel a Szemesi Sándorral. 
Akkó még neki is csak egy lova vót, meg nekünk is megvót a Lisza. 2. 
'gyalogmunkában társ' Az eggyik cimbora kocsisnak kell, a másik meg 
kívehányónak, itt nem lesz segíccsíg. 3. 'ivótárs'. 

cirkalmaz cirkalmaz  ts i -ok, -ol, -ott 'cirkalommal árkot hasít' Na-
gyon kevesen cirkalmaznak má. O Pistával nagy élvezettel cirkalmasz-
tuk a göringyes f ődet. 

cirkalom  cirkalom v. cirkalmazó  fn .. imat v. .. lmazót (tbsz-ban nem 
használatos) 'a nagygereblyéhez hasonló 4-5 fogú mez őgazdasági (kézi) 
munkaeszköz, amivel a vetés el őtt kijelölik, meghúzzák a sort' Kivittük 
a cirkalmat, előbb mekcirkalmasztuk, oszt asztán vetettük a krumplit. 
o  Ety kicsit én húsztam a cirkalmazót, ety kicsit János.  Nr.  A cirkalom 
fogakat tartó gerendájába több lyukat is fúrnak, hogy a cirkalom fog-
közét a vetésfajtának megfelel ően beállíthassák. ľgy p1. a répavetéshez 
14-15 colra állítják a fogközt, a krumplivetéshez 25-26 colra, a kuko-
ricavetéshez pedig 28-32 colra. 

vö.: lócirkalom  
cirom cirom  fn cirmot (élavult) 'ciromkarikás' A korbács az kötélbül 

vót, ami pedig szíjbul vót fonva, az a cirom. 
ciromkarikás  ciromkorikás fn  -t, -sa  (elavult) 'szíjból font karikás-

ostor' A ciromkarikásomat hozd ide, monta a bujtárnak. 
ciromostor  ciromustor fn (elavult) 'cirom, ciromkarikás' 
citera  citora fn . rát, . . rák, . . rája  'Zither' Vót, kérem, tambura, 

citora és erre szoktunk táncolni. O Az ém bátyám asz tudott citorát 
csináni. 

citerál  citorál tn i -ok, .. ász, .. át, .. áni  'citerán játszik' Előveszem 
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úty héd  derékon, vagy a család össze jön, a fijatalok mekkérnek, nagy-
apa citorájon ety kicsit, táncolunk. No, akkor én fogom a citorát, oszt 
citorálok nekik. 

compók compók  fn  -ot, -ja (elavult) 'ustorféle; méterhosszúságú kö-
téldarab 4-5 csimbókkal félméteres nyélen'  Ahun ojan szilaj jószágok 
vótak az istállóba, a compókot el ővettik, oszt avval ráolvastak. O Hat 
ökörhő  a compók nem ír semmit, ot má ökörhajtó ustor kell. 

cuca cúca fn cúcát, cúcák  1. 'földbe ásott figyelmeztet ő  karó' Ha 
úgy valahova nem lehet odamenni, oszt tesznek ety cúcát, hogy ne meny-
nyünk oda. 2. 'földbe ásott irányt jelent ő  karó'  Cúcát álítunk ki a f őd 
vígíre, oszt annak igenyest hancsikolunk vaty csóvázunk. 

RÖVIDÍTÉSEK, JELMAGYARÁZATOK 

csn  családnév 

fn  főnév 

hn  helynév 

hsz  határozószó 

isz  indulatszó 

Km. közmondás 

ksz  kötőszó 

L lásd a feltűntetett címszónál 

mn  melléknév 

nm  névmás 

Nr.  néprajzi vonatkozások 

plm-ot L a —csz-nál 	példamondatot láss a ---címszónál 

Sz.  szólás, állandó szókapcsolat 

szn  számnév 

Tk.  találós kérdés 

tn  i tárgyatlan ige 

ts  i tárgyas ige 

V.  vagy 

vki  valaki 

vmi  valami 

vö.  vesd össze a megadott címszóval 

a kiegészítő  értelmezést, a szerkeszt ő  
megjegyzéseit tartalmazza 
a szó értelmezését fogja közre 

Q a nem összefügg ő , összetartó szöveg- 

részek elkülönítésére szolgál 

(elavult) 	 csak az idősek értik, de nem 

használják 
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(öregek) 

(régi, régies) 

(csak egysz.-ban) 

(csak 3. sz.-ben) 
(főként egysz.-ban) 

(rendsz. egysz.-ban) 

(rendsz. csak 3. sz.-ben) 

(tbsz-ban ritka) 
(tbsz-ban  nem használatos) 
(csak bszr-os alakban) 

(rendsz. szr-osari) 

( >  

érthető , de csak az id ősek használják, 

70-en felül 
inkább csak az idősek értik és 

használják 

csak egyesszámban 

csak harmadik személyben 

főként egyesszámban 

rendszerint egyesszámban 

rendszerint csak harmadik személyben 
többesszámhan ritka 

többesszámban  nem használatos 

csak birtokos személyragos alakban 

rendszerint személyragosan 

a ( 	) belüli kiegészítésre 
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Bóna  Júlia  

SZÓLASOK, 
KiZMONDASOK,  
ÁLLANDÓSULT  
SZÖKAPCSOLATOK  

Jugoszlávia magyarlakta területén a szlavóniai nyelvjárású faluk-
ban gyűjtöttem az alábbi szólásokat és közmondásokat. A szólásokat, 
közmondásokat és állandósult szókapcsolatokat irodalmi nyelven közlöm, 
a nyelvjárási alakban csak akkor hagytam meg, ha az értékéb ől veszí-
tene, ha nem közölném eredeti használatban: 

Ën  csak brencósan mondom (Szólás, a továbbiakban: Sz.) = nyelv-
járásiasan mondom. (Haraszti) 

Nem megy a királynak hírül. (Sz.) (Haraszti) 
Öśszeveszönk, megbékéjönk. (Sz.)  (Haraszti) 
Ejnye, Kobilos Milos! (Sz. Ahogy mennek Deákora [= Dakovo], a 

Furkusec falu végén van egy szobor a k őrtartályban, a Harasztiak sze-
rint a sokacok szentje) (Haraszti) 

Mint a rókának hét esze van. (Sz.) (Haraszti, Rétfalu) 
De kezetlen vagyok, csak úgy csörög. (Sz.) (Haraszti) 
Ki tugya engöm is mi észön belöl. (Sz.) (Haraszti) 
Szertöl-szelel van minden. (Sz. = szanaszét) (Haraszti, Szentlászló) 
Az még véresebb mint mi. (Sz. = tüze śebb természet) (Haraszti, 

Szentiászló) 
Ëń  feleljek róla. (Sz.) (Haraszti) 
Töri a szerelem, mint a verebet a kórság. (Közmondás, a továbbiak-

ban: Km.) (Haraszti, Rétfalu) 
Á, menyön el! (Sz. = ha becsapotnak érzi magát, szokás ezt mon-

dani). 
Szetálunk - restálunk. (Sz. =  ha kiülnek a kispadra beszélgetni, 

mondják magukról) (Haraszti, Kórógy) 
Megmondogattam neki keresztbe-kasba. (Sz.) (Haraszti) 
Nem mentem én soha ,senkinek szemre. (Sz. = felel ősségrevonásra) 

(Haraszti) 
Minden gomba jó gomba, csak az ember goromba. (Km.) (Haraszti) 
Eb az ebet nem marja meg. (Sz.) (Haraszti) 
Oj an  leshetetlen vagyol. (Sz. = kielégítetlen) (Haraszti, Kórógy) 
Ha még egyszer én húsz éves lehetnék. Majd meglátnéd milyen le-

gényt szeretnék. (Km.) (Kórógy) 
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Nem tudom, hojan esz ű  Vagy. (Sz. = ha feledékeny!) (Haraszti, Szent-
lászló) 

Rátartom magam, mint Boris Ádám. (Km. = ha kínálnak valakit és 
az nem vesz) (Haraszti) 

Jobb egy anyára, egy varrótűre maradni, mint apára száz ökörrel. 
(Km.) (Haraszti) 

Akinek van esze, az megérti! (Sz.) (Haraszti) 
Mikor elmulsz hatvan éves, akor délután van. (Sz.) (Haraszti) 
Lusta, mint a fekete föld. (Sz.) (Haraszti) 
Úgy össze-vissza van keverve, mint a Szalai pörköltje (Sz. A Száj-

hagyomány szerint Szalai, eszéki kocsmáros volt, akihez beálltak a ko-
csival a Harasztiak, ha ott jártak) (Haraszti) 

A kalap csak az embör fejébe való, nem az aszonyéba. (Sz.) (Haraszti) 
Oda kell menni lakni, ahol jobb aratni. (Km.) (Haraszti) 
Az én szénám most rendben van, nem ázik meg. (Km.. = Ha kibe-

szélte valaki magát) (Haraszti) 
Csalang  a szája, vaj a szíve. (Km.) (Haraszti) 
Ne zörögj ojan sokat. (Sz. = Ne beszélj sokat) (Haraszti) 
Felveti a balang a fődeket! (Sz. = Mért nem dolgozod meg) [Válto-

zat ugyancsak Harasztiból]: A f ődedet a bogancs kóró veszi fel, mér 
nem rendölted el.) (Haraszti) 

Egyöm,  nem von a véröm tilolni! (Sz.) Változat: Nem vón a véröm 
(= megtenni valamit) (Haraszti) 

Viszi ám a rőföt! Változat ugyancsak Harasztiból: Ama nyi, pitliköl! 
Változat (Zenta, Putinci): Fogta a sátorfáját és elment! 
Keresztül mentem szitán-restán. (Sz. 	mindenen) (Haraszti) 
Igy kerek a világ. (Sz.) (Haraszti) 
Kigya  mit darat! (Sz. = beszélt összevissza) (Haraszti) 
Nem voltam kíváncsi valamire! (Sz. -= nem kívánta meg) (Haraszti) 
Igy hozta a kedve. (Sz.) (Haraszti) 
Az élőkön esik meg minden, a holtakon már nem. (Km.) (Haraszti) 
Rövidebb változata: Az él őkön esik meg minden! 
Olyan nagy híre lesz. (Sz. = elhíresztel ődik) (Haraszti) 
Még a szeme is hamis. (Sz. = amit mond, nem igaz) (Haraszti) 
Már megfőtt a lelke is. (Sz. 	ha eléggé megfőtt) (Haraszti) 
Az okostúl tanul a cselid. (Sz.) (Haraszti, Szentiászló) 
Mosolyogsz mindörökké, mint az árpacipó. (Km.) (Haraszti) 
Ne beszéj ösze-visza, gyere halgas. (Sz.) (Haraszti) 
Ébren alszok, mint a nyúl. (Sz.) (Haraszti) 
A bolondos eszébe! (Sz.) (Haraszti) 
Keressenek, ne valakijéra bízzanak. (Sz.) (Haraszti) 
Ha nem akar kapálni, nem kp zabálni. (Km.) (Haraszti) 
A tészta meg a saláta embergyalázó. (Sz.) (Haraszti, Kórógy, Szent-

lászló) 	 S 

Jó gazda kell a gyomornak. (Sz. = jó gazdálkodó, aki bekeres) (Ha-
raszti) 

Minden jó a maga sorában. (Sz.) (Haraszti, Szentiászló) 
Olyan vagy mint a bolt! (Sz. = aki Szépen felöltözik, arra mondják) 

(Haraszti) 

66 



Ojan  a szaója, mint a malaka (Sz. = nagyszájú) (Haraszti) 
Jó magok ezek is. (Sz.) (Haraszti) 
Az anyátok száz bankóját! (Sz. = gyereket megszidó, állandó kap-

csolatú szóhasználat) (Haraszti). 
Lopás az utolsó kereset. (Sz.) (Haraszti) 
Gyalázatra mindegy mikor érsz oda. (Sz.) (Haraszti) 
A bolondot, ha nem vetik is, terem. (Sz.) (Haraszti) 
Vedd el, sort vetel vele. (Sz.) (Haraszti) 
Azt a hidegfogót! (Változat: Azt a hidegfogó mindenedet!) (Sz.) (Ha-

raszti) 
Az ördög rátette a szalmát, és most azért nem látja. (Km.) (Haraszti) 
Most akkor okosan dolgozz, nehogy a tüskét a magad lábába üsd, 

azéból meg kivedd. (Sz.) (Haraszti) 
Nem kevely, rokonszeret ő . (Sz.) (Haraszti) 
Valami baj esik rajtunk. (Sz.) (Haraszti) 
Közös lónak túrós a háta. (Sz.) (Haraszti) 
Bele kell menni az inségbe. (Sz. = ha baj éri őket) (Haraszti) 
A tudomány egy vagyon. (Sz.) (Haraszti) 
Beléd megy, mint bornyúba a ményk ő . (Sz.) (Haraszti) 
Mast  lefelelt memeg! (Sz. = elszólta magát) (Haraszti) 
Ugyan nagy gondba ütötte magát. (Sz.) (Haraszti, Kórógy) 
Megkeverte úgy, hogy az ember nem tud kimenni bel őle. (Sz.) (Ha-

raszti) 
Még Nóé világában felkeltem. (Sz.) (Haraszti) 
Az ördög az ő  bőréj ért is eljön. (Sz.) (Haraszti) 
Volt földjük, de nem ragadt a dolog. (Sz.) (Haraszti) 
Jól megesett! (Sz. = sikerült [p1. sütemény]) (Haraszti) 
Minden napnak megvan a maga terhe. (Sz.) (Haraszti) 
Kapergat,  mint a tyúk a gané szélben. (Km.) (Haraszti) 
Egy asszony egy kaszat meggy őzött. (Állandó kapcsolatú szóhaszná-

lat 'marokszedéskor mondták') (Haraszti). 
Úgy jut eszömbe. (Állandó kapcsolatú szóhasználat) (Haraszti) 
Közösen viseltük a dolgot. (Sz. = együtt végzett el mindent a csa-

lád) (Haraszti) 
Ha búzahordás van jön öccse-bácsi. (Sz. = rokön, nem rokon) (Ha-

raszti) 
raszti).  Nyelvjárási használatban: „Ha buzahordáós vanjün ücse-bácsi." 

Én keresztül mentem szitán-restán. (Sz.) (Haraszti) 
A tanácsot elibem ata mingyá: (Sz. = tanácsot adott) (Haraszti) 
Jobban fordítják el, írás szerint beszélnek. (Sz. 	A nyelvjáráson 

belül, a fiatalok beszédjére vonatkozó szólás). 
Olyan mint a falás kenyér. (Sz.) (Haraszti) 
Engem eltemet az, ami van ruhám! (Állandó kapcsolatú szóhasználat 

az' öregek ajkán.) (Haraszti, Szentiászló) 
A Vén szatyor. (Sz.) (Haraszti) 
Megy bor. (Sz. = mert isszák) (Haraszti) 
Aki sokat dolgozik kell, hogy jól éljen. (Álla ńdó kapcsolatú szóhasz-

nálat.) (Haraszti) 
Sohasem tiszta (Sz. = nem józan sohasem) (Haraszti) 
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Hagyik  ezeket a szólásokat (Állandó kapcsolatú szóhasználat: Már 
kimegy a szólás a divatból.) (Haraszti) 

Ha lesz danfja akkor kérdezze. (Mondás: 'ha kicsit mámoros lesz, 
akkor kérdezgesse'.) (Haraszti) 

Felhangra tud dalolni, mint a Szalai pörköltye. (Sz. 'Szalai, eszéki 
kocsmáros pörköltje'. Szájhagyomány.) (Haraszti) 

Ne beszélj olyan félrevalókat. (Sz. 'akármit'.) (Haraszti, Szentlászló) 
Senkinek sem voltam rossza. (Sz. Egyéni jelleg ű) (Haraszti) 
Sok bajokon keresztül estem. (Sz.) (Haraszti) 
Eb gondolat az már mind. (Sz.) (Haraszti) 
Jaj édös nemzetkém, édös rokoncsaóm! (Sz.) (Haraszti) 
A magáéban mindenki szabados. (Sz. = maga ura) (Haraszti) 
Nem is volt ráérésem. (Sz.) (Haraszti) 
Olyan szépen kiderült. (Nyelvjárásban: Ojan szépcsén kiderült. [Ál-

landó kapcsolatú szóhasználat.] Ismert a magyarlakta területeken min-
denütt Jugoszláviában.) (Haraszti) 

Mikor bejön az ősz, mindenki szedi a maga keresetét. (Sz.) (Haraszti) 
Neki meg az az ekéje (Sz. = szakmája) (Haraszti) 
Asszony Pösze (Sz. 'Ember aki f őz'.) (Haraszti) 
Embör  Kata (Sz. 'Asszony, aki férfi munkát végez'. (Haraszti) 
Mit sietsz, nem hajt a török. (Sz.) (Haraszti [Megvan Zentán is]) 
Kakaletye esz ű . (Sz. 'Szélvíz esz ű '.) (Haraszti) 
A tiétek nem valakijé. (Sz.) (Haraszti) 
Egyik gatyaszáramon béveszem a másikon kieresztem a kolerát. (Sz.) 

(Haraszti) 
Mit tudok én bele. (Sz. Tréfás.) (Haraszti) 
Éntőlem felvenné, mert ismeröse vagyok. (Sz.) (Haraszti) 
Ves lelköm ételcsét.  (Állandó kapcsolatú szóhasználat = szedjél ételt) 

(Haraszti) 
Semmi ember, piszok ember. (Sz.) (Haraszti) 
Az nem asszonyi dolog (Sz.) (Haraszti) 
Fordulj kerék, majd rád virrad (Sz. Becze Örzsér ől maradt ez a szó-

lás, aki kerék alakjában gurult a szér űn és fejte meg a tehenet.) (Szent-
lászló) 

Csak ha nem rév az a hús akó megeszöm. (Sz. Állandó kapcsolatú 
szóhasználat.) (Haraszti) 

Szép cselédnek Szép munkája, szép asszonynak Szép a lánya. (Sz.) 
(Kórógy) 

Amíg lányok nevetnek, ha férjhezmennek sírnak. (Sz.) (Kórógy) 
Amit a jó gazda az ökrein behord, a rossz asszony eltakarít takarító-

jával. (Km.) (Kórógy) 
Más baján én könnyen alhatok. (Km.) (Haraszti) 
Óperja  beszéd. (Sz. = üres beszéd) (Haraszti) 
Én megszolgálom lóval, ő  meg megszolgál karjerővel. (Mondás, ál-

landósult forma.) (Haraszti) 
A házasság rabság. (Sz.) (Haraszti) 
Nem vagyok én zsinyara (Sz. = fukar) (Haraszti) 
Te meg ojan igön tudol mindönt. (Sz.) (Haraszti) 
Azt tudnám. (Állandósult szókapcsolat) (Haraszti) 
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Jár a bolond lejebb, feljebb s úgy meghal, mint az okos. (Km.) 
(Haraszti) 

Kárjára  az embernek nem lehet semmit tenni. (Sz.) (Haraszti) 
Homályosodik az ablak. (Sz. = öregszem) (Haraszti, Kórógy) 
Szemeim megvakulnak, füleim megtompulnak, lankadt inaim resz- 

ketnek, nem birnak. (Állandósult szóhasználat öregek ajkán.) (Haraszti) 
Április, kutyó hizlaló (Sz. = Szájhagyomány: Mert sok jószág pusz- 

tul el ebben a hónapban.) 
Az Öreg már ÖrÖm halál. (Sz.) (Haraszti) 
Ott is volt egy rigmus (a leggyakrabban hozzáteszik [egyöm]). (= 

siratószó). 
Jobb egy kérdés, mint egy napi járóföld. (Sz.) (Haraszti) 
Jó gondolat, jó tett soha nem vezet rosszra. (Sz.) (Haraszti) 
Nyers ember, piros, mint a rózsa. (Sz. = egészséges) (Haraszti) 
A lopott kereset olyangyorsan megy, mint jön. (Sz.) (Haraszti) 
Késő  vonat, eb gondolat. (Sz.) (Haraszti) 
Firúl  fira marat a hagyomány. (Mondás. Állandósult.) (Haraszti) 
Minek sírsz, olyan vagy, mint a porcelán baba. (Sz.) (Haraszti) 
Húrosan jün. (Sz. = kötény nélkül, nem illendőn öltözve) (Haraszti) 
Üzi a bosszút. (Sz. = bosszant) (Haraszti) 
Tatyenka  eszű. (Állandósult szókapcsolat = gyenge esz ű .) (Haraszti) 
Ajde, meny el. (Állandósult szókapcsolat = nem tetszés nyilvání-

tása.) (Haraszti) 
Magának iparkodik, nem valakinek. (Sz.) (Haraszti) 
Jut eszömbe. (Állandósult szókapcsolat.) (Haraszti) 
Nem nőv meg a hájad. (Sz. = ha ebéd közben áll fel az asztaltól 

valaki) (Haraszti) 
Minden lélék az Urat dicséri, nem kóborol. (Sz.) (Haraszti) 
Mikor maór öreg a csiléd mindenb ől kikedvetlenedik. (Mondás.) (Ha-

raszti) 
Jó helyt észi a fene. (Sz.) (Kórógy) 
Az is ojan katyvabeszédű, ócsma beszégye van. (Mondás.) (Haraszti) 
Egyétek meg az ételesét, hogy legyen jó id ő . (Sz.) (Haraszti) 
Ha még egyszer lány lennék megválogatnám a legényt, mint a pija- 

con  az edényt. (Km.) (Haraszti, Kórógy) 
Az edénynek mázosát, a legénynek csinosát. (Km.) (Kórógy) 
Ha süt a nap, melegedni kell, ha fú a szél, tartsd a hátad neki, hadd 

fújja. (Sz.) (Haraszti) 
Olyan, mint Szempár Jutka. (Sz. = hallgatag) (Haraszti) 
Azt a kísértet egedet. (Mondás.) (Haraszti) 
Enni kell, a gazdasszonyt meg szidni kell. (Km.) (Haraszti. [Ismert 

Zentán  is. Tréfás jellegű , leginkább disznótorban stb. alkalmakkor.]). 
Ég szakadás, föld indulás egy emberrel élni. (Km.) (Haraszti) 
Nemzetséges nyavalya. (Sz. = örökl ődő  baj) (Haraszti) 
Több nap, mint kolbász. (Sz.) (Haraszti. Ismert Zentán.) 
Benne volt az akarat. (Sz.) (Haraszti) 
A szádnak a dics őjét, minek káromkodol. (Mondás.) (Haraszti) 
Milta élök térdem volt az asztalom. (Sz.) (Haraszti. A szokás ismert 

Zentán is. Elavult.) 
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Az ember kimegy a hajlékából, de nem tudja mire megy, jóra vagy 
gonoszra. (Km.) (Haraszti) 

Az élet olyan, mint a vízen a buborék. (Sz.) (Haraszti) 
Egy öl földet te is kapol, ha mëghalol. (Sz.) (Haraszti) 
Van hét ég egymás fölött. (Néphagyomány.) (Haraszti) 
Hódika újil, nőv, megfogyik.  (Állandósult szókapcsolat.) (Haraszti) 
Én ezöket mind beszédb ől halotam. (Állandósult szókapcsolat.) (Ha-

raszti) 
A disznó betúr, a tík (= tyúk) kikapar. (Sz.) (Haraszti, ismert Zen-

tán is.) 	. 
Bennük van a hamisság. (Sz.) (Haraszti) 
Këhécöl,,  mint a róka. (Sz. = köhög.) (Haraszti) 
Csilas  vagy te már. (Sz. = őszhajú) (Haraszti) 
Nem a lúdnak való a széma (Sz.) (Haraszti) 
Jobb száz ellenség, mint egy szánakozó. (Km.) (Haraszti) 
Míg él, senki sem mondja, milyen jó ember. (Haraszti, állandósult 

szókapcsolat.) 	 - 
Becsöletes embör retkán  akit talaól. (Sz.) (Haraszti) 
Üty  fél tűle, mint a széntül. (Sz. = tűztől) (Haraszti) 
Most már tompa vagyok. (Sz. - feledékeny) (Haraszti) 
Mikor hutyó viszi az esze. (Sz.) (Haraszti) 
Nem értette el. (Sz. = Nem vette magára.) (Haraszti) 
Ha olyan jó lelkiismerete van, majd visszahozza. (Sz.) (Haraszti) 
Sorba megy, mint kőbe a bíróság. (Km.) (Haraszti) 
Én már elvertem az éhemet, könnyen fütyülök én. (Sz.) (Haraszti) 
Nem kiadó. (Mondás = nem pazarló.) (Haraszti) 
A ló megeszi maga magát. (Sz.) (Haraszti) 
A föld kitermi maga magát. (Sz.) (Haraszti) 
Jól van hív szolgám, ezután sem bízlak töbre, mint csak mást mijen 

Vagy. (Sz. Egyéni használat.) (Haraszti) 
Egyöm, elvesök  a sorát. (Sz. Uljünk le enni.) (Haraszti) 
A kevély a bolonddal együtt jár. (Sz.) (Haraszti) 
Mikor takarító van előte termöteb a cselíd. (Mondás). (Haraszti) 
A bolond még avval is dicsekszik ami nem igaz. (Sz.) (Haraszti) 
Nem jó napja van. (Sz.) (Haraszti) 
Rossz napja van. (Sz.) (Rétfalu) 
Az is nagy konkoly volt énrajtam. (Sz.) (Haraszti) 	. . 
A kutyó próbált, oszta belédöglött. (Sz.) (Haraszti) ,  
Ha nem virágzik a fa, nem terem. (Sz.) (Haraszti) 
Nagy természet van benne. (Sz.) (Haraszti. Ismert Zentán is.) 
Egyszer esik meg a baj. (Sz.) (Haraszti, Kórógy) 
Ügy örül, hogy csak úgy csillog a szeme beme. (Sz.) (Haraszti) 
Ami a szakmája óhajtani kell, mert másképp nem tud megélni. (Sz.) 

(Haraszti) 
Bibóc  napja van (Sz. = megrészegedett) . (Haraszti). 
Dukszolnak  a kosok. (Sz.) (Haraszti) 	 - 
A vő  meg a korpa utolsó portéka. (Km.) (Haraszti) . 
Mondi  csak mondi, még a szoknyám aja is teli van vele. (Sz.) (Ha-

raszti) 

70 



Egy sincs fej, mind láb. (Km.) (Haraszti) 
Ott jár pórul a cselíd, hol legjobba ń  bízik. (Km.) (Haraszti) 
A kukoricának megüti orrát az Urbán. (Sz. Szájhagyomány: Urbán 

napkor, 1866-ban fagy jött a rozsra, azóta mondják.) 
Gyerkök, gyerkök kinyeb nektök.  (Állandósult szókapcsolat.) (Ha-

raszti) 
Megy a nap egy kettőben, minden nap öregebbek vagyunk. (Sz.) 

(Haraszti) 
Mint a rókának hét esze van. (Km.) (Haraszti) 
Ördögöm van (néha hozzáteszik: bodzafából kitaláltam!). (Mondás. 

Ismert Zentán is.) 
Nem szeretem a tempódat. (Sz.) (Haraszti) 
Töri a szerelem, mint a verebet a kórság. (Km.) (Haraszti) 
Alkalmas vagy a vak eb szemét kiszúrni. (Km. Az el őbbi változata.) 

(Haraszti) 
Az én szénám, most rendben van, nem ázik meg. (Km. = kibeszél-

gettem magam) (Haraszti) 
Megint csúffá tette. (Nyelvjárásban: Memeg csúfá tete.) (Mondás.) 

(Haraszti) 
Egyöm, megnyíztik  a dobjaimat. (Mondás = ellopták a fogott halat.) 

(Haraszti) 
Gyere meny el, ne beszélj csodát. (Sz.) (Haraszti). (= akármit ne 

mondj.) (Haraszti) 
Igy  van a mondás. (Sz. Állandósult szóhasználat.) (Haraszti) 
A veszett fejszének legyen nyele. (Km.) (Haraszti) 
Olyan szívesen nézi, még maj békapi. (Sz.) (Haraszti) 
Egy asszony a takarítóval kidob annyit, mennyit száz ökör bekeres. 

(Km.) (Haraszti) 
Búzát porba, zabot sárba. (Sz. = kell vetni) (Haraszti) 
Vizes földbe mérget vet az ember. (Sz.) (Haraszti) 
Eszem a fikom. (Mondás. Ritka. Akkor, ha hozzáteszik: Ki tugya 

hánykor születem? Péter napján. Ganéj hordákor stb.) (Haraszti, Szent-
lászló) 

Egyöm Putom Pesta  két pofa. (Sz. = ha sokat vesz a szájába.) (Ha-
raszti) 

Úgy van a híre. (Sz.) (Haraszti) 
Ha nincs az embernek magának, valakit ől restel. (Km.) (Haraszti) 
Ha még egyszer húsz éves lehetnék. Majd meglátnád milyen le-

gényt szeretnék. (Sz.) (Haraszti) 
Úgy köhög, mint a hordó megy széjjel. (Km.) (Haraszti) 
Rossz a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül. (Km.) (Haraszti) 
Száz tet ővel hányta fel. (Sz.) (Haraszti) 
Izzadás nélkül, nincs búzakéve. (Sz.) (Haraszti) 
Nem ég a tűz, ha nem rakják. (Sz.) (Szentlátszló) 
Az igaz mellé nem kell lámpás. (Sz.) (Szentiászló) 
Rucskos pöndöj,  fehér kebél (Sz. = akik felszínre jók) (Szentiászló) 
Még a vak tyúk is kapar. (Sz.) (Szentlászló) 
Jó járású embernek nem kell széles út. (Sz.) (Szentiászló) 
Meghal az ember, mulandó. (Sz.) (Haraszti) 

71 



Nem a lúdnak Való a széna. (Sz.) (Haraszti) 
Ej, az angyalodat, burzafa katona voltam. (Sz. = Nem voltam ka-

tona) (Kórógy) 
Ahutyó  csak öregesen lehet! (Állandósult szókapcsolat, ha az öre-

gektől kérdi valaki, hogy Van?) (Haraszti) 
Az okostúl tanil a cselid. (Sz.) (Haraszti) 
Mintha úgy kenték volna belém. (Sz. = ha jól ettek) (Haraszti) 
Változata: Jól esett, mintha vérré vált volna bennem. (Sz.) (Haraszti) 

Adatközlők: 
Illés Kuruc Julis, 69 éves, Illés 
Pikó Estör, 68 éves (Haraszti), 
Döme Izra, Kántor Boris, 62 
éves (Szent-László), Cserepes 
József, 82 éves, Beczéné, 58 
éves (Kórógy). 
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KONTRASZTIV  NYELVÉSZET 



Vajda József 

BELSŐ  HELYVISZONYT'  
KIFEJEZŐ  HATAROZÓK 
MAGYAR—SŹERBHORVAT 
KONTRASZTIV  
VIZSGÁLATA 

Az alkalmazott nyelvtudomány szintjén, a magyar—szerbhorvát 
kontrasztív kutatásokhoz kíván hozzájárulni ez a dolgozat. Bepillantást 
szeretne nyújtani egy munkába, amelynek célja a.magyar helyhatározók 
rendszerének bemutatása a mai magyar irodalmi nyelvben és ehhez a 
szerbhorvát ekvivalensek megkeresése, illetve párhuzamba való állításuk. 

Az egybevetést magyar és szerbhorvát szépirodalmi m űvekből, ill. 
azok adekvát fordításaiból kicédulázott kétirányú fordítási ekvivalenciák 
alapján végeztük. Ezek segítségével kíséreljük meg kimutatni a két nyelv 
helyhatározóinak rendszere közti. hasonlóságokat és különbségeket. 

1. KUTATÁSI MÓDSZER 

Kutatási módszereink megválasztásában a mondattani jelenségek 
tanulmányozásáriak ezid őszerint leggyakrabban alkalmazott két alap-
elvét tartottuk szem el őtt: a logikai vagy szemantikai elvet és a struktu-
rális vagy formális elvet. 

Ha a kútató a gondolkodás ,  kategóriáiból indul ki, és azt magya-
rázza, hogy azokat milyen nyelvi eszközökkel fejezzük ki, akkor je-
lentéstani elemzést alkalmaz; Ha viszoit a nyelvi formából kiindulva 
magýarázza, hogy a nyelvtani alakokat milyen logikai kategóriák kife-
jezésére alkalmazzuk, akkor alaktani ělëmzési ő1 besźélünk. 

Meggyőződésünk szerint a témánkkal kapcsolatos kutatásban mind-
két kiindulópont egyenértékü és egyformán fontos; mert a vizsgálandó 
nyelvi anyag mind az alaktani, mind a jelbntéstani elemzést szükségessé 
teszi. Ha ugyanis csak jëlentéstâ ńi szempońtból vizsgálnánk akár egyik, 
akár a másik nyelvet, akkor a nyelvtani fogalmakat a gondolkodás ka-
tegóriáiból vesszük át,és nem a nyelvre jellemz ő  grammatikai sajátsá-
gokból vezetjük le. Ennek következtében könnyen szem el ől téveszthet-
jük, hogy vannak-e az adott nyelvben bizonyos fogalmak kifejezésére 
sajátos formák. . 

A nyelvi forma alapján történ ő  vizsgálatoknál objektív kritérium 
szolgál alapul: az alak, amely könnyen leírható, körülhatárolható. Ennek 
a szempontnak egyoldalú alkalmazása pedig azt a veszélyt rejti magában, 
hogy amikor kifejezetten logikai fogalmaknak a rendszerér ől van szó, az 
egyes szemantikailag közeli kapcsolatban álló szerkezetek is többnyire 
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egymástól függetlenül, transzformációs lehet őségeik figyelembevétele nél-
kül kerülnek bemutatásra. 

Jelen munkánkban a formai és tartalmi elemzés módszerének szin-
tézisre törekszünk. Ezt olyan formán kíséreljük meg, hogy következete-
sen lemezzük minden szerkezetnek a formáját, tartalmát és disztribú-
cióját. 

Munkánk magyar nyelvészeti szempontú. Vizsgálódá-
sainkban a magyar helyhatározóknak az akadémiai leíró nyelvtanban 
lefektetett rendszeréb ől indultunk ki. Csak egyetlen egy esetben tértünk 
el ettől, amikor a képes helyhatározók kérdésében BENCËDY—FÁBIĂN 
—RĂCZ—VELCSOVNË: A mai magyar nyelv c. egyetemi tankönyv ál-
láspontját fogadtuk el. 

Adatgyűjtésünkkel igyekeztünk a MMNYR-ben leírt rendszert új 
és változatos példanyaggal szemléltetni. Nem tartottuk feladatunknak, 
hogy az akadémiai nyelvtanban leírt rendszert bármilyen szempontból 
is bírálat alá vegyük, tekintet nélkül arra, hogy az utóbbi id őben a szak-
irodalomban ilyen igény is jelentkezett. (Vö. SZABÓ Géza: Helyhatáro-
zóink rendszeréhez, MNY, 1969/2, 160-172.) 

A helyhatározói viszonyok a magyar akadémiai nyelvtanban sem 
eléggé differenciáltak, de ez a megállapítás különösen érvényes a szerb-
horvát nyeivtanokban lefektetett rendszerekre. Ilyen szempontból egyet-
len szerbhorvát nyeivtanra sem támaszkodhattunk, hanem Milka IVI Ć  
professzornak a szerbhorvát esetrendszerre vonatkozó újabb szempontú 
tanulmányait vettük alapul. (Vö.: Jedno poglavlje íz gramatike našeg 
modernog jezika - Sistem mesnih padeža, Godišnjak Filozofskog fakul-
teta, Novi Sad, 1957/11; M. IVIC: Sistem predloških konstrukcija u srp-
skohrvatskom jeziku, Južnoslovenski filolog, XXII knj. 1957-58, 1-4; 
M. IVIĆ : The System of Serbocroatian Cases Denoting Spatial Relations, 
Acta Linguistica Hafniensia, Vol. IX. No. 1. Copenhagen, 1965.) 

A nyelvi rendszer vizsgálatának módszerére vonatkozóan az akadé-
miai magyar nyelvtan célkit űzése így hangzik: „A nyelv különféle ele-
meit, kifejező  eszközeit elvszerűen a jelölt (tartalom) és a jelöl ő  (forma) 
egységében vizsgáljuk." Ennek az egységnek a megteremtése nem köny-
nyű , „ . . . a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindig ügyelünk a nyelv-
nek erre az összetartozó kett ős vonására, még akkor is, ha egy részletben 
közvetlenül Vagy csak egyiknek, vagy csak a másiknak a kérdései van-
nak is éppen a vizsgálódás el őterében." (MMNYR I. 49.) 

Az előbbiekben elmondottak és az említett nyelvi példatár alapján 
kíséreljük meg tehát a magyar és a szerbhorvát nyelv struktúrájában 
fellelhető  helyhatározók rendszerének a s z i n k r ó n 1 e í r á S  à t, a köz-
tük levő  különbségeknek és hasonlóságoknak a bemutatását. 

Ërtekezésünkben  az egybevetés alapját a két nyelv jelenségeinek 
funkcionális hasonlósága képezi. A tartalom struktúrájának a rendsze-
réből indultunk ki, de a fogalmi kategóriáknak a rendszerét a kifejezés 
struktúrájának a rendszerén át közelítettük meg, vagyis a formai és a 
tartalmi oldalnak együttes vizsgálatát tekintjük feladatunknak. 

Ennek illusztrálására a következ ő  példát említenénk meg: Az -n,  
-on, ..en, -Ön superessivusi ragokkal kifejezett helyhatározói viszonyok 
szuperpozíciós helyzetének az egybevet ő  vizsgálatakor a magyar és a 
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szerbhorvát nyelv vonatkozásában nem kell különbséget tennünk a tar-
talom struktúrájának a rendszerében a tárgyak vízszintes és függ őleges 
irányú helyzete között, mert ez a kifejezés rendszerében egyik nyelvben 
sem releváns. A német nyelvben azonban szükség van ilyen megkülön-
böztetésre, mind a kifejezés, mind a tartalom rendszerében. Pl. A könyv 
az asztalon van. - Knjiga je  na  stolu.  A kép a falon függ. - Siika visi 
na  zidu.  II  Das Buch liegt auf dem Tisch. - Das Bild hängt an der 
Wand.  

2. A HELYHATÁROZÓK VIZSGÁLATA, OSZTÁLYOZÁSA 

A helyhatározói b ővítményeket mondatrész-funkciójuknak megfe-
lelően mindig szerkezetükben vizsgáltuk. A „mondatrész" fogalom alatt 
egy szónak vagy szókapcsolatnak a mondatban betöltött szerepét értjük, 
de állandóan szem előtt tartottuk, hogy a mondatrész-fogalom egyúttal 
viszonyfogalom is. Mert amikor a mondat egy szaváról megállapítjuk, 
hogy alany, állítmány, tárgy, jelz ő  vagy határozó, akkor a szónak nem-
csak a mondatban elfoglalt helyzetére utalunk, hanem a szónak a szó-
szerkezet másik tagjához való tartalmi viszonyára is. Egy szó az adott 
mondatrész-funkciót mindig egy másik részhez való viszonyában fejezi 
ki. „Alany nincs állítmány nélkül, a jelz ő  éppen a jelzett szóhoz való 
vonatkozásban jelz ő , a határozó is valaminek a határozója stb." (Vö. 
KÁROLY Sándor: Az egyszer ű  mondat szerkezeti egységei, NYr. LXXXII. 
438-456.) Ilyen szemléletre épül az egyetemi nyelvtan is (BENCËDY--
FÁBIÁN—RÁCZ—VELCSOVNË: A mai magyar nyelv, Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1968.), amikor a helyhatározó mondatrész fogalmát így defi-
niálja: „A helyhatározó az alaptagban kifejezett cselekvésnek, történés-
nek, létezésnek - ritkábban dologi fogalomnak - térbeli körülményeit 
határozza meg... "  (Kiemelés tőlünk.) 

A szerbhorvát grammatikák meglehet ősen szűkszavúan fogalmazzák 
meg a helyhatározói b ővítmények definícióját. S őt mi több, ilyen defi-
níćiót csak az általános iskolai és középiskolai nyelvtankönyvekben ta-
lálunk. Pl. Mihailo STEVANOVIČ  akadémikus „Gramatika srpskohrvat-
skog jezika za gimnazije" (Obod, Cetinje, 1968.) c. középiskolai nyelv-
tanában a helyhatározóról mint mondatrészr ől mindössze ennyit talá-
lunk: „Odredbe mesta bliže odre đuju gde se vrši glagolska radnja, kao 
u primerima:  Sastali smo  se na  ugovorenom mestu... Celo odeljenje  se  
povuklo dubije  u  šumu. . ."  (Magyar fordításban: A helyhatározók köze-
lebbről megjelölik, hol történik az igei állítmánnyal kifejezett cselekvés, 
amint azt a következ ő  példákból is láthatjuk: A megbeszélt helyen ta-
lálkoztunk... Az egész szakasz beljebb húzódott az erd őbe.  .  

A BABEC—HRASTE—Ź IVKOVIĆ : Gramatika hrvatskosrpskoga je-
zika (Školska knjiga, Zagreb, 1963.) c. nyelvtanban az adverbiális b ővít-
mények fejezetében a helyhatározókról csak ennyit olvashatunk: „Mjesne 
oznake pokazuju gdje se nešto vrši, kamo, kuda, odakle i dokle se vrši 
neko kretanje:  Ja  vladam  u  toj planini... Stanko  se ne  mače  s  mjesta... 
Borci  se  prebáciše do zaklona. Mjesne oznake odgovaraju na pitanje: 
gdje? kamo? kuda? odak]e? dokle?" (Magyar fordításban: A helyhatáro- 
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zók  megjelölik a cselekvés, történés helyét, valamint azt, hogy merre, 
hova, honnan, ill. meddig terjed valamilyen mozgás: Ezen .a hegyen én 
uralkodom... Stanko nem mozdult el a helyér ő l  ...  A harcosok fede-
zékbe vonultak. A helyhatározók a következ ő  kérdésekre felelnek: hol? 
merre? hova? honnan? meddig?) 

A nagyobb terjedelmű  és a teljesség igényével megírt szerbhorvát 
nyeivtanok (M. STEVANOVIC: Savremeni srpskohrvatski jezik I—II - 
Gramatički sistemi i književnojezička norma -‚ Nau čna knjiga, Beograd, 
1969; Tomo MARETIČ : Gramatika hrvatskoga iii srpskoga književnog 
jezika, Zagreb, 1963.) meg sem kísérlik a helyhatározónak mint a mon-
dat bővítményének a definiálását, mert ezt az egész kérdéskomplexumot 
az esetrendszer szerves részeként tárgyalják. Egyébként a középiskolai 
nyeivtanok is az esetrendszerben és a szószerkezettanban foglalkoznak 
részletesebben a helyviszonyt jelöl ő  eszközökkel. 

Milka IVIĆ  professzor a már idézett tanulmányaiban Új szempontú 
megközelítéssel vizsgálja a szerbhorvát esetrendszert, különös tekintettel 
a helyviszonyokat kifejez ő  eszközök rendszerére, illetve azok releváns 
szemantikai jegyeire. Mivel M. IVI Ć  idevonatkozó kutatásai és megjelent 
tanulmányai a mai szerbhorvát irodalmi nyelv vizsgálatának a legkor-
szerűbb módszerét jelentik, a szerbhorvát példatárunk kiválogatásánál és 
rendszerezésénél valamint az egybevet ő  elemzésnél ezeket a• szemponto-
kat vettük figyelembe. Ezek a szempontok ugyan sok tekintetben eltér-
nek az előzőekben említett magyar nyelvtanok. szempontjaitól, de abban 
a lényeges kérdésben megegyeznek, hogy a, helyhatározók kategóriája 
nem lexikai és nem logikai, hanem grammatikai kategória, mert nem 
helyfogalmakat, hanem helyviszonyokat jelöl. 

A határozó mind jelentését, mind alákját tekintve a leggazdagabb 
mondatrész. A történeti mondattani kutatások bebizonyították, hogy a 
legősibb. határozófajta a térszemlélétben adott helyhatározó, de a konk-
rét helymegjelölések a nyelv fejl ődése folyamán igen gyakran kaptak 
- és kapnak a legújabb id őben is - különféle elvont jelentéseket. Az 
elvont jelentésű  határozók bizonyos csoportjai önállósultak, és sajátos 
logikai viszonyok kifejez őivé lettek. (Vö. SZEMERE Gyula: A leíró 
nyelvtani elemzés ‚módszere, Tankönyvkiadó, Budapest, 1964.) 

Ezzel kapcsolatban meg kell említenünk a helyhatározóknak egy 
olyan kategóriáját, amely átvitt értelm ű  cselekvés, történés, létezés gon-
dolati színhelyét nevezi. meg: Kivertem a fejemb ől ezeket a gondolato-
kat. (Móricz Zs MMNjr 298.) Ennek a határozófajtá'nak a min ősítésében 
lényeges-eltérés van az akadémiai leíró -  nyeivtan és az egyetemi tan-
könyv felfogása közütt. A MMNyR ugyanis az ilyen szószerkezetek de-
terminánsát is valódi helyhatározónak min ősíti, mert „ . . . csupán alap-
szavuk jelentéstartalma,..átvitt értelme választja el a 'házban lakunk' 
'belép •a kertbe' szerkezetek .helyhatáro żóitói, amélyéknek az aläpszava 
valóságos helyet jelöl Alaki, szófaji és— legf őképpen - mondattani 
szempontból azonban teljesen azonosak velük, •vagyis: helyhatározók." 
(MMNyR.  II. 184.) 	 .. 	 . . 

Az egyetemi tankönyv következetesebben alkalmazza a mondatrész-
-fogalom viszonyítását. Az idézett szószerkezet-típusban Ugyanis nem 
csupán, az alapszó átvitt értelm ű  jelentéstartalma a dönt ő  tényező , hi- 
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szen  a szószerkezet alaptagja is átvitt értelm ű  történést, cselekvést, lé-
tezést fejez ki. A  MMNy.  az  ilyen szószerkezetekben kifejezett „helyvi-
szonyítást" képes helyhatározónak minősíti. Mivel • ez  •a határozófajta 
nem térszemléletben adott konkrét helyet jelöl, elemzésünkb ől mi is ki-
hagytuk. 

A helyhatározók rendszerének vizsgálata mind a magyar, mind a 
szerbhorvát nyelvben meglehet ősen összetett feladatot jelent, és további 
kutatómunkát igényel.  Ëppen  ezért ebben a dolgozatunkban vizsgálódá-
sainknak körét  -  az adott feltételeknek megfelel ően  -  szükségszerűen  
Je  kellett szűkítenünk. 

Az elemzést kétirányú  (anyanyeiv 	célnyelv)  fordítási ekvivalen- 
ciák alapján végeztünk, de ,  ettől függetlenül az egybevetésnél a kiinduló-. 
pontot mindig a magyar rendszer képezte. Arra törekedtünk, hogy a mai 
magyar irodalmi nyelv helyhatározóinak teljes rendszerét bemutassuk 
mind tartalmi, mind formai szempontból, és ezzel a rendszerrel egybe-
vessük a szerbhorvát esetrendszer adekvát tartalmi  és formai jegyeit. 

Az irányhármasság, a térben 'való viszonyítás f ő  irányai  (locativus:  
hol?; ablativus: honnan?;  lativus:  hová?) szerinti tagolódás a finnugor 
nyelvek, határozó rendszerében és határozói viszonyító eszközeiben kö-
zösen megnyilvánuló ősi sajátság, belső  fejlődési törvényszer űség.  (Vö. 
SIMONYI: MHat.  I. 27-8.;  KLEMM: MM.  158.  kk.stb.)  

A helyhatározói viszonyoknak ezek a jelentésbeli különbségei a 
szerbhorvát nyelv kifejező  eszközeiben is megnyilvánulnak, illetve azok 
segítségével határoljuk el őket. 

Aszerint, hogy a cselekvés, történés stb. az  ălapszóval  megnevezett 
dolognak a belsejében megy végbe (ott van, onnan indul ki, oda irányul), 
Vagy pedig a felszínén, illet őleg a közelében játszódik le (onnan indul 
ki, oki, oda irányul), mind a magyar, mind a szerbhorvát nyelv rend-
szerében megkülönböztetjük a bels ő  és a külső  helyviszonyt. 

3.0. Ennek a kérdéskomplexumnak egy kis részletét mutatjuk most 
itt be: a ragos névszóval  kifejezett,  belső  helyviszonýt jelölő  határozó-
kat és azok szerbhorvát megfelel ő it. 

3.1.  ELATIVUS  

3.1.1. Arra, hogy a  cselekvés,  történés valamilyen zárt vagy zárt-
nak tekintett terület, tér, test belsejéb ől indul ki, onnan távolodik, -hól,  
-b ő l  e 1 a t i v u s I ragokkal mutatunk rá. Kérd őszava: honnan? A mon-
dat elemzésekor a kérd őszót a helyhatározós szószerkezet alaptagjához 
kapcsoljuk. (Pl.  .. .  kiutasította  házából.  Honnan utasította ki?) 

3.1.2. A szerbhorvát nyelvben ennek a  helyhatározói  viszonynak a 
kifejezésére leggyakrabban a genitivus esetalakot használjuk  iz  prepo-
zícióval  (iz + gen). .  

A szerbhorvát  elativusi  jelentésű  íz  + gen  csak formai jegyeiben 
tér el a  -b61— 4b61  ragos' névszóval kifejezett magyar  'helyhatározótól,  
tartalmilag' teljesen megegyezik  rele,  vagyis azt jelöli, hogy a cselekvés; 
történés valaminek a belsejéb ől,  valamilyeń  körülzárt Vagy körülhatá-
rolt térségb ől indul ki. A helyhatározós szerkezet  ?alaptagjá  'általában 
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mozgást kifejez ő  ige. A mozgás kiiridulóponjának nem kell feltétlenül 
ismertnek (meghatározottnak) lennie, a lényeges csak az, hogy az egy 
konkrét vagy absztrakt pontnál szélesebb (tágabb) fogalmat jelöljön: 

A kisebb kastélyokból a család kiköltözött. (Illyés) 
Iz manjih dvoraca porodica se iselila. (Leskovac) 

A mi kertünkbe nem lehetett átlátni az övéb ől... (Szabó) 
IJ našu baštu se  iz njene nhje videlo... (Damjanov) 

• . .  előpattant az akácosból  (Déry) 
Iz niskog bagremara banu izdužena bela prilika psa. (Tišma)  

Templomból jövet egy lábnyomnyi száraz maradt a kerítések 
tövén... (Németh L.) 
Na povratku jz crkve jedva se nalazilo suve putanje... (Po-
povié) 

• . .  kivette Gizikét a ruháskosárból. (Fejes) 
• . . izvadila je Giziku  íz  korpe za veš. (Ivanji) 

meghallotta a vadonból felhangzó kakukkszót. (Fehér F.) 
čim se íz  Gaja čuo glas kukavice... (Čopić) 

• . .  a sarokból egy bambusznádat ragadott föl. (Csuka) 
• . .  íz  ugla je dohvatio trskova ču. (Desnica) 

Kiemelkedett a vízb ő l  ...  (Ács K.) 
Istegne se iz vode... (Kaleb) 

3.1.3. A szerbhorvát nyelvben küls ő  helyviszonyt jelölő  s  (sa)  pre-
pozíciós  genitivusszal  (s  + gen, sa + gen) fejezzük ki a következ ő  elati-
vusi jelentésű  -bál,  -b ő l  ragos magyar helyhatározókat: 

• •  a világ minden részéb ő l összegyűlt jezsuiták... (Illyés) 
kao sa svik strana sveta okupljeni jezuiti... (Leskovac) 

fehér fény hullik alá egyenesen az égb ől. (Csuka) 
• . . pada jaka, bela svetlost pravo  s  neba. (Andrić) 

• . .  kiáltottam vissza az ajtóból Imrének. (Németh L.) 
doviknula sam  s  vrata Imreu. (Popovié) 

Lecsúsztam az öléb ől... (Szabó) 
Skliznuh  s  njenog krila... (Damjanov) 

azonnal leugrott a karosszékb ől.  (Déry) 
(Keruša je)... sko čila sa naslonjače. (Tišma) 

a tisztviselők eltűntek az emeleti ablakból. (Fejes) 
Najzad su službenici nestali sa prozora. (Ivanji) 

A fenti példákban a magyar és a szerbhorvát helyhatározós szerke-
zetek között mind formai, mind tartalmi szempontból eltérés van. A 
formai eltérés a két nyelv tipológiai különbségéb ől (agglutináló és flek-
táló nyelvek) ered, vagyis a ragos névszót prepozíciós esetalak fejezi ki. 
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A tartalmi eltérés a két nyelv közötti szemléleti különbséget jelenti. 
Valószínű  azonban, hogy a szerbhorvátban az  elativusi  jelentésen belül 
van még egy további szemantikai jegy is (p1. föntr ől lefelé), ez azonban 
további részletkutatásokat igényelne. 

3.1.4. Fordított ranghasználatra  (külviszony  helyett  belviszonyra  utaló 
ragok) példatárunkban az alábbi szerkezetek utalnak:  

• .  a nyakából pucolta ki a havat... (Németh L.)  
tresao sneg  s  vrata. (Popovié)  

elemelné útjából... a barackmagot. (Szabó)  
onda bi joj sklonio sa puta košticu... (Damjanov)  

A fenti két példában a magyar helyhatározók alakilag teljesen meg-
egyeznek az el őzőekben idézett és bels ő  helyviszonyt jelölő  helyhatáro-
zókkal, funkcionálisan azonban nem, mert küls ő  helyviszonyt jelölnek. 
Azt fejezik ki, hogy a cselekvés, történés stb. valaminek a felszínér ől 
(valamiről) indul, onnan ered. 

A szerbhorvát nyelvben ez a szerkezet formai és tartalmi szempont-
ból is külső  helyviszonyt jelöl. Kifejezési eszköze a  delativusi  jelentésű  
S  + gen, sa + gen.  

A genitivus helyhatározói szerepér ől a megfelelő  helyeken részlete-
sen szólunk, itt csak annyit szeretnénk hangsúlyozni, hogy a  genitivusz-
szal  általában kifejezhet ők mindazok a helyviszonyok, amelyek a szerb-
horvát lokális esetrendszerre jellemz őek, nevezetesen: 

a cselekvés, történés stb. színhelyének, irányának meghatározása 
egy másik (megjelölt) helyhez (objektumhoz) viszonyítva, 

meghatározott térségben való helyviszonyítás, 
a cselekvés, történés stb. végs ő  határainak megjelölése. 

3.2.  INESSIVUS  

3.2.1. Arra, hogy a cselekvés, történés, állapot, létezés minden oldal-
ról vagy több oldalról határolt helyen, térben; valamely test vagy tárgy 
belsejében; egységes területként vagy térként érzékelt helyen, valaminek 
egynemű  részei között van, ott megy végbe,  -han.  -ben i n e s s  í-  u s i  
ragokkal  utalunk. Kérdőszava: hol? 

Szerbhorvát ekvivalensei: 

u  + locativus  (az erdőben  -  u  šumi)  
p0  + locativus  (futkos a kertben  - tr či po bašti)  
na  + locativus  (a temetőben  -  na  groblju)  

3.2.2. A szerbhorvát u prepozíciós  locativus  formai jegyeiben eltér 

a  -ban,  -ben  inessivusi  ragokkal kifejezett magyar helyhatározótól, funk- 
ciójában azonban teljesen megegyezik vele. Azt fejezi ki, hogy a cse- 
lekvés, történés stb. valaminek a belsejében van, ott megy végbe. A 
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szerbhorvát locativus kifejezetten helyhatározós eset. Azt a helyet jelöli, 
ahol a cselekvés, történés stb. teljes egészében végbemegy (ellentétben 
azokkal az esetekkél, amelyek p1. csak a cselekvés befejezésének helyét 
jelölik). A helyhatározós locativus esetében mindig jelen van egy olyan 
térszemlélet, amély s żerint a szintagma alaptagjában megnevezett cse-
lekvés, történés stb. teljes egészében átfogja a locativusszal megnevezett 
helyet, illetve annak bármelyik pontján végbemehet: 

a vendéglő  kertjében bömbölt a rádió. (Szabó) 
U bašti gostione ... urlao je radio. (Damjanov) 

kétszobás helyiségben dolgoztak. (Fejes) 
(Službenice su radile) ...  u dvema prostorijama. (Ivanji) 

takarmányozásról tartottam el őadást az olvasókörben. (Né-
meth L.) 

održao sam  u čitaonici jedno predavanje... (Popovié) 

a mérnök meggyújtotta a lakásban a villanyt. (Déry) 
inženjer je  u stanu upalio svetlo. (Tišma) 

gépírónő  volt az uradalom központjában. (Illyés) 
(Bila je) ... daktilografkinja  u centrali vlastelinstva. (Leskovac) 

Mama a kalendáriumban megjelölte a tata józan napjait. (Ács K.) 
Majka je  u kalendaru obeležavala o čeve trezne dane. ( Čosié, B.) 

(A kompot)  ...  kikötötte valamelyik partöbölben. (Csuka) 
veže je čvrsto  u jednoj zatoci. (Andrié) 

3.2.3. Inessivusi jelentésű  po + locativus  használatára vonatkozóan 
példatárunkban a következ ő  mondatokat (szerkezeteket) találtuk: 

szórakozottan turkált a tata hajában. (Ács K.) 
rasejano je po čela da petlja po očevoj kosi. (B. Ćosić) 

A lakásban meglehetősen sok volt a felirat. (Ács) 
Po kući postojali su razli čiti natpisi. (B. Čosić ) 

Mindenütt éltek rokonaink szétszórva a világban. (Ács K.) 
Rođaci su se nalazili svuda po svetu.  (B. Ćosié) 

baglyok huhogtak a vadonban. (Fehér F.) 
huču P0  gaju avetinjske sove. (Čopić) 

megsuhogtatta a levegőben a vesszőt. (Fehér F.) 
švićnu  p0  vazduhu donesenom šibom... (Ćopié) 

A szerbhorvát nyelvben a p0  + locativus  szerkezet els ődlegesen küls ő  
helyviszony kifejezésére szolgál. Releváns szemantikai jegye: valaminek 
a felületével való érintkezés, fizikai kontaktus létrehozása. A fenti példák 
tanúsága szerint azonban a p0  + locativus  belső  helyviszonyt is jelölhet. 

Hogy külső  vagy belső  helyviszonyításról van-e szó, az a szövegkör- 
nyezetből, ill. a helyhatározós szószerkezet alaptagjában kifejezett cse- 
lekvés, történés minőségéből (jelentéséb ől) derül ki. Pl. kezére ütött - 
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udario ga po ruci  (külső  helyviszony); az erdőben visszhangzottak a gép-
puskák -  p0  šumi odjeknuše mitraljezi (bels ő  helyviszony). 

3.2.4. Inessivusi jelentésű  na  + locativus  szerkezet példatárunkban 
csak egyetlen egy fordult el ő : 

Hábetler  János megölt egy segédmunkást a rozsdatemetőben. 
(Fejes) 

ubio je jednog radnika  na  groblju rďe. (Ivanji) 

A magyar mondatban a helyhatározó bels ő  helyviszonyt jelöl (mert 
egy körülzárt, körülhatárolt térség, terület belsejében történik a cselek-
vés), a szerbhorvát mondatban viszont - szemléleti különbségb ől ere-
dően - külső  helyviszonyt találunk. 

A két rendszer között tehát mind alaki, mind funkcionális szempont-
ból eltérés van. A na  + loc  helyhatározós szerkezet tulajdonképpen az 
-n,  -on, -en,  -ön  superessivusi ragos magyar helyhatározóknak felel meg. 
Erről részletesebben ott szólunk. 

3.2.5. A  -ban,  -ben  inessivusi ragok fordított használatára (belvi-
szonyraggal külső  helyviszony jelölése) példatárunkban az alábbi mon-
datokat találtuk: 

A múltkor majdnem összetalálkoztunk a hegylábban. (Né-
meth L.) 

n-ialo te se nismo susreli  na  podnožju brda. (Popovié)  

Elegáns asszonyok lovagolnak a Fasorban. (Fejes) 
elegantne žene jaha će kroz drvored. (Ivanji) 

Oldalában úgy tapadtak a házak, mint a fészkek. (Szabó) 
Uz bok nasipa kuće su se pripijale kao gnezda. (Damjanov) 

A szerbhorvát fordítási ekvivalensekben mindhárom esetben a küls ő  
helyviszony jelölésére szolgáló más-más esetalakot találunk: na  +  be,  
kroz + acc2, uz + accl.  A fordított raghasználatra vonatkozóan semmi-
féle szabályszerűséget nem tudtunk megállapítani. A két rendszer kö-
zötti eltérés okai a magyar és a szerbhorvát nyelv szemléleti különbsé-
gében keresend ők. 

3.3.  ILLATIVUS 

3.3.1. Arra, hogy a cselekvés, történés stb. minden oldalról vagy több 
oldalról határolt térbe; valamely test vagy tárgy belsejébe; valaminek 
részei közé irányul,  -ba,  -be  i 1  a t i V u s i raggal utalunk. Kérd őszava: 
hova? 

Szerbhorvát ekvivalense: u prepozíciós  accusativusi  (u  + acci). 
Releváns szemantikai jegyei: 

• 	a) A szószerkezet alaptagjában lev ő  ige (ige1év) mindig dinamikus 
helyviszonyt jelöl; ugyanakkor a cselekvés, történés befejezésének a he-
lyét határozza meg. 	• 

83  



A cselekvés, történés stb. valamint a helyhatározós szintagma de-
terminánsában megjelölt hely (objektum) között érintkezés, teljes kon-
taktus jön létre. 

A cselekvés, történés stb. az  alapszóval megnevezett fogalom bel-
sejébe, ill. annak körülhatárolt részébe irányul, oda tart. 

A magyar és a szerbhorvát illativusi jelentés ű  helyhatározók rend-
szerében tehát alaki eltérés van a két nyelv között, funkciójukban azon-
ban megegyeznek 

3.3.2.  Milka IVIĆ  professzor külön grammatikai kategóriába sorolja 
azokat az accusativusszal kifejezett helyhatározós szerkezeteket, amelyek 
a ćselekvés, történés stb. befejezésének a helyét jelölik, és ismét más 
kategóriába azokat, amelyek a cselekvés, történés stb. helyét teljes ter-
jedelmében (a kezdett ől a végéig) meghatározzák. Az el őbbieket accusa-
tivus-gyel,  az utóbbiakat  accusativu82-vel  jelöli. (Vö.: The System of 
Serbocroatian Cases Denoting Spatial Relations.) 

A magyar illativusi jelentésű  helyhatározós szerkezetek szerbhorvát 
ekvivalenseit adattárunkból a következ ő  példákkal szemléltetjük: 

beültél a kocsiba... (Szabó) 
seo si...  u kola. (Damjanov) 

betoltak a liftbe. (Csuka) 
ugurali su me  u lift.  (Desnica) 

Büntetésből helyezték át a faluba. (Fehér F.) 
premijestili su ga  u seb. (Čopić) 

Beköltözött a nagy, hatszobás lakásba. (Fejes) 
Uselio se u  veliki šestosobni stan. (Ivanji) 

Látni akarom, mit kever a  palacsintájába.  (Németh L.) 
šta mešate  u te vak palačinke. ( Popovié) 

először vetődik el a nagyvárosba.  (Déry) 
kad prvi put dode  u vebegrad. (Tišma) 

Anyánk az egyik inassal visszavitette a határba.  (Illyés) 
Majka ga je  dala jednom šegrtu da ga iznese  u atar. (Leskovac) 

3.3.3. A  -ba, -be  illativusi rag fordított használatára (belviszortyrag-
gal külső  helyviszonyt) adattárunkban a következ ő  példák fordulnak el ő : 

Csontos öklével a hátukba csapott. (Fejes) 
podgurkivalaih je  u leda. (Ivanji) 

hogy tudott ő  mindjárt az els ő  alkalomra székbe telepedni. 
(Németh) 

skida odelo  i seda  na stolicu...  (Popovié) 

Az első  példamondatban a magyar helyhatározós szerkezet szerbhor-
vát ekvivalensében is helyviszony-eltolódás van, mert küls ő  helyet bels ő  
utaló eszközökkel fejez ki: u  + acci. Ezzel szemben a második példánk-
ban csak a magyar helyhatározónál tapasztalunk fordított raghasználatot, 
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a szerbhorvát szerkezetben nem, mert az a küls ő  helyviszonyt adekvát 
eszközökkel fejezi ki: na  + accl  (na  stolicu -  a székre). 

4.0. A témával kapcsolatos kutatásaink még folyamatban vannak, 
ennélfogva erről most még átfogó összegezést nem adhatunk, de az eddigi 
eredmények alapján néhány megállapítást már tehetünk: 

4.1. A térbeli viszonyok meghatározásánál mind a• magyar, mind a 
szerbhorvát nyelvben két szempont egyformán lényeges: 

A cselekvés, történés, létezés  hordozójának  térbeli körülményeit 
(színhelyét vagy irányát) mindig egy másik, ezeket a körülményeket 
konkretizáló tárgy vonatkozásában fejezzük ki. 

A mondatban ezek a konkretizált (eligazító) térbeli viszonyok sze-
repelnek határozói determinánsként. 

4.2. A magyar és a szerbhorvát nyelv helyhatározóinak egybevetése 
alkalmával a kifejezés struktúrájában, „felszíni reprezentációjában" ta-
láljuk a legnagyobb eltérést.  Aleksandar BELIČ :  O  jezičkoj prirodi  i  
jezičkom razvitku (Nau čno delo, Beograd,  1959.) c. művében részletesen 
kifejti ezt az eltérést az agglutináló és flektáló nyelvek esetrendszere 
között. Az ő  érdeme, hogy ezt kiterjesztette az esetragoktól, a prepozí-
ciók és a névutóktól kifejezett sajátos jelentésekre is. 

A ragos és névutós névszóval kifejezett magyar helyhatározókat a 
szerbhorvát nyelvben a szerbhorvát deklináció valamelyik esetével  fe-
jezzük  ki. Helyviszonyt  fejezhetnek  ki a következ ő  esetek: a genitivus, 
a dativus, az accusativusi, az  accusativus2,  az  instrumentalisi,  az  instru-
merltalis2  és a  locativus.  Kivétel tehát csak a nominativus és a  vocativus.  
(M.  1VIĆ  rendszerezése szerint.) 

4.3. A magyar határozóragoknak és névutóknak a szerbhorvát nyelv-
ben különféle prepozíciók felelnek meg. A szerbhorvát nyelv rendkívül 
gazdag prepozíciókban, és minden egyes prepozíció meghatározott esetet 
vonz, de egyes esetalakok prepozíció nélkül is állhatnak. A legtöbb pre-
pozíció csak egy esettel áll, de van elég sok olyan is, amely két vagy há-
rom esettel is kapcsolódhat. Pl.  Nijemci su veé prešli  na nekoliko mjesta 
reku.  (A németek már néhány helyen átkeltek a folyón.) Ebben a szer-
kezetben a na prepozíció  genitivusszal  áll. De ebben a mondatban, hogy:  
Rijeku je  na  tom mjestu sjekao uzak podvodni prag.  (A folyót azon a 
helyen egy keskeny víz alatti gát szelte át.) a helyhatározós szerkezet 
na  + locativus.  Ugyancsak a na prepozíció áll,  -  de most már accusati-
vusszal a következ ő  mondatban:  Doveli su ga  na najopasnije mesto. 
(A legveszélyesebb helyre vezették.) 

4.4. A magyarban az esetrag nem jelölhet számot. A többes szám 
esetében  -  a morfémák kapcsolódásának szabályos rendje szerint  -  a 
ragot mindig megelőzi a többes szám jele:  szobá +  k  + ba.  

A szerbhorvát nyelvben az esetrag maga is jelölhet számot és eset-
kategóriát vagy csak az utóbbit, a prepozíció csak szintaktikai-szeman-
tikai kategóriát (b ővítményfajtát). Pl.  Pavle  se  uselio  u  sobu. - Pavie  
beköltözött a szobába.  / / Pavle  se  uselio  u  sobe. - Pavie  beköltözött 
a  szobá +  k  + ba. 

A szerbhorvát prepozíciók a többértelm ű  esetragokat teszik egyér-
telművé: u  + kuću -  a házba; na  + kuéu -  a házra stb. 
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4.5. Mindkét nyelvben egyaránt megkülönböztetjük a bel- és  külvi-
szonyt  és azokon belül a térben való viszonyítás f ő  irányait (az irány-
hármasságot). Eltérés a kifejezés rendszerében csak a helyviszony- és 
irányeltolódás (fordított raghasználat) eseteiben lehetséges. Pl. Fejében 
a kalapja. Az irodáról jön. Az említett szerkezetek szerbhorvát ekviva-
lenseiben nincs helyviszony- és irányeltolódás. A tartalommal teljesen 
összhangban állnak a kifejezési eszközök:  Šešir mu je  na  giavi.  (Nem: 
u  giavi.) Dolazi iz kancelarije.  (Nem:  sa kancelarije).  

Meg kell azonban jegyezni, hogy a helyviszony- és irányeltolódás 
eseteit a szerbhorvát nyelvben is megtaláljuk, és ezek gyakran mindkét 
nyelvben mind a tartalom, mind a kifejezés rendszerében megegyeznek. 
Pl. Arcába fúj a szél.  - Vetar mu duva  u  lice.  Kútra megy.  -  Ide na  
bunar.  

4.6. A szerbhorvát esetrendszernél a formai jegyek tekintetében lé-
nyeges eltérések vannak attól függ ően, hogy a helyhatározós szintagmá-
ban a determinánsként szerepl ő  névszó milyen nemű, és melyik dekli-
náció szerint ragozzuk. Pl. a  stan  (lakás) hímnemű  főnév az I. deklináció 
ragozási rendszerébe tartozik. Honnan? kérdésre felel ő  helyhatározó 
alakja:  iz stana  (a lakásból). A  škola  (iskola) nőnemű  főnevet a II. dek-
lináció szerint ragozzuk. Honnan? kérdésre felel ő  helyhatározói alakja:  
iz škole  (az iskolából). A  peć  (kályha) nőnemű  főnév a III. deklinációhoz 
tartozik. Honnan? kérdésre felel ő  helyhatározói alakja:  iz peéi  (a kály-
hából). 

A fenti példákban a magyar főnév  -  a tartalomnak megfelel ően  -  
mindhárom esetben a  -ból, -b ől  helyhatározó ragot kapta. A szerbhorvát 
kifejezési eszköz is mindhárom esetben  iz +  genitivus, de ezt a geniti-
vust  -  nemektől és deklinációktól függ ően  -  más-más ragok fejezik 
ki: -a, -e, -i. 

Vizsgálódásaink során a két nyelv helyhatározói rendszere között 
még néhány lényeges hasonlóságot és eltérést állapítottunk meg, de azok 
már jórészt a küls ő  helyviszonyt jelölő , illetve a névutós névszóval ki-
fejezett helyhatározókra vonatkoznak. 

JEGYZETEK 

A dolgozatban a példaszövegek után csak az író, illetve a fordító vezetéknevét kö-
zöltük zárójelben. Adattárunkat a következ ő  Irodalmi művekből céduláztuk ki: 

1 Németh László: Iszony (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1964.) 
2  Laslo Nemet: Užas (Fordította Ljuba Popovié, Minerva, Subotica, 1963.) 

Déry Tibor: Niki (Szépirodalmi Kk., Bp., 1967.) 
Tibor Déry: Niki (Ford.: Alekandar Tišma, Forum, 10rjvidék, 1963.) 
Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban (Szépirodalmi Kk., Bp., 1966.) 
Gyula Illyés: Ru čak u dvorcu (Ford.: M. Leskovac, Forum, Üjvidék, 1964.) 

7 Szabó Magda: Ő  z (Szépirodalmi Kk., Bp., 1963.) 
Magda Szabó: S r n a (Ford.: Jadranka Damjanov, Forum, 10rjvIdék, 1964.) 
Fejes Endre: Rozsdatemet ő  (Magvető , Bp., 1970.) 

10 Endre Fejes: Groblje rde (Ford.: Ivan Ivanji, Svjetlost, Sarajevo, 1964.) 
Ivo AndriĆ : Na Drini Ćuprija (Svjetlost, Sarajevo, 1967.) 

1  Ivo AndriĆ : Híd a Drinán (Ford.: Csuka Zoltán, Irodalmi Kk., Bukarest, 1966.) 
12  Branko ČopiĆ : Orlovi rano lete (V. Masleša, Sarajevo, 1969.) 
14  Branko ČoplĆ : A sasok korán felrepülnek (Ford.: Fehér, Ferenc, Forum, Üjvi-

dék, 1968.) 
11  vjekoslav Kaleb: Divota prašine (Prosveta, Beograd, 1968.) 

Vjekoslav Kaleb:  Áldott por (Ford.: Ács Károly, Testvériség-Egység, Ujvidék, 1958.) 
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Viadan Desnica: Prolje ća Ivana Galeba (Prosveta, Beograd,  1968.) 
18  Viadan Desnjca: A tavasz és a halál játékai (Ford.: Csuka Zoltán, Forum, j-

vidék, 1962.) 
18 Bora Čosić : Uloga moje porodice u ivetskoj revoluciji (Prosveta, Beograd, 1970.) 
20 Bora Ćosić : Családom szerepe a világforradalomban (Ford.: Ács Károly, Forum, 

Üjvidék, 1970.) 

IRODALOMJEGYZÉK 

Az irodalom alábbi felsorolása csak azokat a műveket tartalmazza, ame-
lyekre hivatkozás történt. A magyar nyelvtani irodalmat legteljesebben A MAI 
MAGYAR NYELV RENDSZERE .(szerk. Tompa József), a szerbhorvátot M. Ste-
vanovjé: SAVREMENI SRPSKOHRVATSKI JEZIK 1-11, a nemzetközit pedig 
AZ ELO NYELVEK OSSZEVETŐ  NYELVTANAINAK ELVI PS GYAKOR-
LATI KËRDËSEI <Pécs, 1971.) c. kiadvány tartalmazza. 

A mai magyar nyelv rendszere (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.) 
Belić, Aleksandar:  O jezičkoj prirodi i jezi čkom razvitku, (Nau čno delo, 

Beograd, 1959.) 
Bencédy-Fábián-Rácz-Velcsovné: A mai magyar nyelv (Tankönyv-

kiadó, Budapest, 1968.) 
Brabec-Hraste-Živkovi ć : Gramatika srpskohrvatskoga jezika, (Škol-

ska knjiga, Zagreb,  1963.) 
Ivić , Milka: Jedno poglavlje iz gramatike našeg modernog jezika, (Go-

dišnjak Fil. lak.  N. Sad, 11-1957.) 
Ivió, Milka: Sistem predloških konstrukcija  u srpskohrvatskom jeziku, 

(Južnoslovenski filolog, XXII 1-4.) 
Ivić, Milka: Značenje srpskohrvatskog instrumentala  i njihov razvoj 

(Srpska akademija nauka, 1954.) 
Ivió, Milka:  The System of Serbocroatian Cases Denoting Spatial Re-

lations (Acta Linguistica Hafniensia, Copenhagen, 1965.) 
Károly Sándor: Az egyszerű  mondat szerkezeti egységei, Nyr. LXXXII.) 
Klemm  Antal: A mondattan elmélete, Budapest, 1928. 
Maretió, Tomo: Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, 

Zagreb,  1963. 
Simonyi  Zsigmond: A magyar határozók I-II., (Bp., 1888-92.) 
Szabó Géza: Helyhatározóink rendszeréhez, MNy, LXV. 2. 
Szemere Gyula: A leíró nyelvtani elemzés módszere (Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1967. 
Stevanovió, Mihailo: Savremeni srpskohrvatski  j ezik I-II (Naučna 

knjiga, Beograd, 1969.) 

REZIME 

KONTRASTIVNA ISPITIVANJA PRILOŠKIH ODREDABA ZA MESTO 
KOJIMA  SE OZNACAVA UNUTRAŠNJI ODNOS II MADARSKOM 

I SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU 

Ovaj članak sadrži kratku informaciju  o jednom istraživa čkom radu iz 
oblasti kontrastivne analize ma đarskog i srpskohrvatskog jezika. Predmet is-
pitivanja je sistem priloških odredaba za mesto u savremenom madarskom 
književriom jeziku i njima odgovaraju ća izražajria sredstva u savremenom 
srpskohrvatskom knj iževnom j eziku. 

87  



• Ispitivanja su vršena  na  jezičkom korpusu ekseerpiranom iz ma đarske 
odnosno srpskohrvatske beletristike,  na  dvosmernim prevodnim ekvivalen-
tîma. Aütor je pokušao da dâ sinhroni Čni opis sistema koji  se  mogu naći  u  
strukturi oba jezika, kao  I  prikaz razlika  i  podudarnosti među njima. Za 
polaznu bazu ispitivanja uzeo je funkcionalnu sli čnost pojava  u  dva ispiti-
vana jezika. Pošao je od sistema strukture sadržine, ali je sistemu pojmovnih 
kategorija pristupio preko sistema strukture izražajne forme, što zna či da 
svojim zadatkom smatra prou čavanje  i  formalne  i  sadržinske strarie.  

U  pogledu sistematizacije priloških odredaba za mesto  u  madarskom je-
ziku, rad  ima  za podlogu deskriptivnu gramatiku Ma đarske akademije nauka,  
a u  pogledu sistema mesnih konstrukcija  u  srpskohrvatskom jeziku služio  
se  studijama  prof.  Milke Ivić. (Vidi bibliografiju!)  

I u  jednom  I u  drugom jeziku  se  jednako razlikuje ozna Čavanje unutraš-
njih  I  spoljašnjih odnosa,  a u  okviru toga  I  glavni pravci usmeravanja  u pro -
storu.  

U  članku  se na  konkretnim  primerima  prikazuje sinhroriični opis  I  kon-
frontisanje sistema mesriih konstrukcija kojima  se  označava unutrašnji odnos  
u  mađarskom jeziku  I  njihovih ekvivalenata  u  srpskohrvatskom jeziku.  

Na  kraju članka autor izvla Či određene konstatacije  u  pogledu razlika  I  
podudarnosti  u  dva ispitivana jezika, isti čući da je ova razlika najevidentnija  
u  sistemu strukture izražajnih formi  (u  površinskoj strukturi). 

Ispitivanje je još  u  toku.  
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Mikes Melánia 
Matijevics  Lajos 

AZ IDŐRE UTALÓ 
JELZŐS SZERKEZETEK 
NÉHÁNY KÉRDÉSE 

Szerbhorvát—magyar kontrasztív kutatásaink keretében jelenleg a 
jelzős főnévi csoportokat vizsgáljuk. Ezeknek a vizsgálatoknak a során 
többek között felmerült az id őre utaló jelzős szerkezetek néhány kérdése 
is. Dolgozatunk célja e kérdések bemutatása (1.), az ezzel kapcsolatos 
teszt eredményeinek az elemzése (2.) és az ebb ől levonható következte-
tések összegezése (3.). 

1.0. Mivel összevet ő  jellegű  tanulmányozásról van szó, a szerbhorvát 
nyelv szerkezeti adottságait is figyelembe vettük, bár e dolgozat kereté-
ben csak a magyar nyelvi vonatkozású sajátságokat tá ŕgyaljuk. Követve 
az eddigi kutatásainkat, ez alkalommal is a mélyszerkezeti megközelítést 
választottuk. 

Az időre utaló jelzős főnévi csoportokat mélyszerkezeti jegyek alap-
ján csoportosítottuk. Ezek a jegyek a jelz ő  és a jelzett szó közötti vi-
szonyt tartalmazzák. A legjellemz őbb jegyek az időviszonyt jelölő  jegy 
és a jelző  és a jelzett szó közötti hierarchiát meghatározó jegy. E jegyek 
együttes jelenléte vagy az egyik hiánya szabja a csoportosítás primáris 
feltételeit. A többi megkülönböztet ő  jegy az időbeliség megszorítására 
szolgál, ilyenek a „jelen", a „múlt", a „jöv ő", az „időpont" és az „idő-
tartam". Emellett egyéb szempontokat tartalmazó jegyek is tekintetbe 
jöhetnek, p1. „aktualizált", „nem aktualizált",' „elidegeníthet ő" vagy „el-
idegeníthetetlen" stb. 

Bennünket els ősorban az említett jegyek kombinációinak felszíni ve-
tületei érdekelnek, vagyis melyik jegyek feltételezik az -i és / vagy -s 
képzős jelzős szerkezetek létrehozását (1.1.); melyik jegyek relevánsak az 
-i képzős szerkezet és a birtokos szerkezet közötti választásnál (1.2.); mi-
lyen feltételek mellett jön létre a birtokos jelz ős szerkezet és/vagy a 
-beli/beni  képzős jelzős főnévi csoport (1.3.); mikor jelenik meg az ige 
participiuma a névutóval ellátott jelz ő  szerepű  főnév után (1.4.); mikor 
váltja fel az -i képzős szerkezet a participiumos szerkezetet (1.5.); és 
végül, az -s képzős jelzős főnévi csoport a participiumos szerkezettel való 
váltakozása szükséges-e/lehetséges-e (1.6.). 

1.1. Feltevésünk szerint az -i és az -s képzős jelzők közötti különb-
ség abban van, hogy e két fajta jelz ő  a közös „időviszony" jegy mellett 
egy-egy sajátos megkülönböztet ő  jegyet tartalmaz: az „id őpont" (i) és az 
„időtartam" (ii) jegyet, p1.: 
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tízórai szünet  -  „időviszony", „időpont", 
tíz órás szünet  -  „időviszony", „időtartam". 

Azonban olyan esetek is vannak, ahol mind a két fajta jelz ő i szer-
kezetre jellemz ő  az „időtartam" mint megkülönböztet ő  jegy, mégis hol 
az egyiket, hol a másikat használjuk. Feltételezzük, hogy az -i képzős 
változatot  (ui)  inkább az egy egységes fogalmat képz ő  jelzős főnévi cso-
port létrehozásánál alkalmazzuk, 2  míg az -s képzős változat (iv) a konk-
rét időtartam jelölésére szolgá1, 3  p1.: 

(ui)  A titkár visszajött kétheti szabadságáról. (6a) 
(iv) A titkár visszajött kéthetes szabadságáról. (6b) 

1.2. A birtokos szerkezet akkor jöhet létre, ha a jelz ő  és a jelzett 
szó között hierarchikus viszony áll fenn. Ez a hierarchikus viszony adód-
hat a valóságból, p1. az  év és a hónap közötti viszony, vagy a beszél ő  
szemlélete és szándéka szerint tulajdoníthatja e viszonyt, p1. a november 
és a szél viszonya ilyen jellegű . Feltevésünk szerint a valóságból adódott 
hierarchikus viszony egyaránt kifejezhet ő  a birtokos szerkezettel (i) és 
az -i képzős jelzős főnévi csoporttal (ii), míg a metaforikus hierarchikus 
viszonynál az -i képzős változat a köznyelvben gyakoribb  (ui),  p1.: 

a tél egyik napja  
téli nap  

(ui)  novemberi szél 

1.3. Az ember bizonyos hierarchikus viszonyban áll a korszakkal, 
amelyikben él. Ebből adódnak az ilyen típusú birtokos jelz ős szerkezetek, 
mint például: a múlt század nagy tudósai, a tizennyolcadik század egyik 
írója, a jövő  társadalma stb. Ez a kapcsolat - az ember és a korszaka 
közötti kapcsoalt - azonban nem feltétlenül követeli mindig a hierar-
chikus viszony kifejezését. Ezért találhatók meg (f őleg irodalmi szöve-
gekben) az ilyen típusú jelz ős főnévi csoportok is, mint például: a múlt 
századbeli nagy tudósok, egyik tizennyolcadik századbeli író, a jöv őbeni 
társadalom stb. Feladatunk, hogy az esetleges jelentésbeli vagy stílusbeli 
különbségekre fényt derítsünk. 

1.4. Ha a jelzős főnévi csoport magva igéb ől képzett főnév, akkor a 
jelzős főnévi csoport jelentése független a szövegkörnyezett ől. Az ilyen 
típusú szerkezet, mint például: a két év el őtti látogatásod önmagában 
világos és csak azt jelentheti: látogatásod, amelyet két évvel ezel őtt 
tettél. Ha pedig a jelzős főnévi csoport magva nem igéb ől képzett főnév, 
akkor - amennyiben ez a szövegkörnyezetb ől másképpen nem világlik 
ki - kétértelművé válhat a f őnévi csoport. Így például: a két év el őtti 
levél kétféleképpen értelmezhet ő : a két évvel ezel őtt írt levél vagy a 
két évvel ezel őtt érkezett levél. Feltevésünk, hogy az utóbbi esetben in-
kább használatos az ige participiuma a névutóval ellátott jelz ő  szerepű  
főnév után. 

1.5. Mivel az -i képzős jelző jű  főnévi csoport még tömörebb szerke-
zet, az olyan főnévi csoport, amelynek magva nem igéb ől képzett főnév, 



mégjobban  függ a szövegkörnyezett ől. Ez merül fel a tegnapi kalács és 
a májusi gyerek típusú szerkezetek esetében is. Feltevésünk szerint a 
participiummal kiegészített jelz ős szerkezet szükségesnek mutatkozik, 
amennyiben a jelz ő  és a jelzett szó közötti kapcsolat nem állandósult. 

1.6. Abból a feltevésünkb ől, hogy az -s képzős jelzős főnévi cso-
portra jellemz ő  az „időtartam" jegy az következik, hogy az ilyen szer-
kezetű  jelzős főnévi csoport eléggé független a szövegkörnyezett ő l. 
Ugyanis a három napos értekezlet egyértelmű  a három napig tartó ér-
tekezlet-tel. Feltehet ően ebben az esetben is a participium nélküli vál-
tozat dominál. 

2.0. Az 1. fejezetben bemutatott kérdések alapján kérd őívet  állítot-
tunk  össze. Példamondatainkat az alábbi sorrendben mutattuk be  infor-
mátorainknak:  

1 
a A tíz órai szünet után megindult a munka. 
b A tízórai szünet után megindult a munka. 
c A tíz órás szünet után megindult a munka. 
d Tíz óra hosszát szünetelt a munka, és azután megindult. 
e Tíz órakor tartották a szünetet, és azután megindult a munka. 
f A tíz órakor tartott szünet után megindult a munka. 

2 
a A tél hidege nem ártott neki. 
b A téli hideg nem ártott neki. 

3 
a Magukra maradtak, ők, a múlt század nagy tudósai. 
b Magukra maradtak, ők, a múlt századbeli nagy tudósok. 

4 
a Emlékeztetlek a két év el őtti látogatásodra. 
b Emlékeztetlek a két év el őtt tett látogatásodra. 
c Emlékeztetlek a két év el őtti leveledre. 
d Emlékeztetlek a két év el őtt írt leveledre. 
e Emlékeztetlek a látogatásodra, amelyet két évvel ezel őtt tettél. 
f Emlékeztetlek a leveledre, amelyet két éve  Írtál.  

5 
a Megettük a tegnapi kalácsot. 
b Megettük a tegnap sütött kalácsot. 
c Megettük a kalácsot, amelyik tegnap sült. 

6 
a A titkár visszajött kétheti szabadságáról. 
b A titkár visszajött kéthetes szabadságáról. 
c A titkár visszajött szabadságáról, amely két hétig tartott. 
d A titkár visszajött szabadságáról, amely két hétig tart. 
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7 
a A tavasz első  napja meleg volt. 
b Az első  tavaszi nap meleg volt. 
c Az az első  tavaszi nap meleg volt. 
d Annak a tavasznak az els ő  napja meleg volt. 

8 
a A tizennyolcadik század egyik írójáról beszéltünk. 
b Egyik tizennyolcadik századbeli íróról beszéltünk. 

9 
a Jelentkezzenek a májusi gyerekek! 
b Jelentkezzenek a májusban született gyerekek! 

10 
a Az orvosok három napos értekezletet szerveztek. 
b Az orvosok három napig tartó értekezletet szerveztek. 
c Az orvosok értekezletet szerveztek, amely három napig tartott. 

11 
a Tanárunk egyhónapi szabadságát Szlovéniában töltötte. 
b Tanárunk egyhónapos szabadságát Szlovéniában töltötte. 
c Tanárunk Szlovéniában töltötte szabadságát, amely egy hónapig 

tartott. 
d Tanárunk Szlovéniában töltötte szabadságát, amely egy hónapig 

tart. 
e Tanárunk Szlovéniában töltötte egy hónapig tartó szabadságát. 
f Tanárunk Szlovéniában töltötte az egy hónapig tartó szabadságát. 

12 
a Egy téli napon befagyott a Víz a kerti medencében. 
b A tél egyik napján befagyott a víz a kerti medencében. 
c Azon a téli napon befagyott a VÍZ a kerti medencében. 
d A tél azon a napján befagyott a Víz a kerti medencében. 

13 
a A jövő  társadalma igazolja törekvéseinket. 
b A jövendőbeni társadalom igazolja törekvéseinket. 

14 
a Péter élénk, nem hiába májusi gyerek. 
b Péter élénk, nem hiába májusban született. 

15 
a Amint kilépett az utcára, megcsapta a november szele. 
b Amint kilépett az utcára, megcsapta a novemberi szél. 

16 
a Júlia a négyórai vonattal utazott Zágrábba. 
b Júlia a négyórási vonattal utazott Zágrábba. 
c Júlia a négyórás vonattal utazott Zágrábba. 
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d Júlia azzal a vonattal utazott Zágrábba, amelyik négykor indul. 
e Júlia azzal a vonattal utazott Zágrábba, amelyik négy óra hosz-

száig megy. 

Informátoraink a következ ő  utasítást kapták: 
-  Jelöljük ki azokat a mondatokat, amelyek magyarosak! Az egy 

szám alatt szerepl ő  több változat közül egyet vagy többet is kijelölhe-
tünk, ha nyelvérzékünk magyarosnak tartja. Jelölje meg x-szel azt a 
változatot, amelyet legszívesebben használ! 

-  A feltűntetett mondatók változatai közül jelöljük ki az azonos 
jelentésűeket és a nem azonos jelentés űeket! 

A feladat összetettsége és érzékeny volta kim űvelt nyelvérzékű  in-
formátorokat követelt. 4  A negyven létszámú kérdezett három csoportba 
osztható: 

Az A csoportot a vajdasági írók, újságírók és magyar szakos taná-
rok képezik. Összesen: 20. 

A B csoport informátorai ugyancsak a Vajdaságból valók, azzal a 
különbséggel, hogy a fiatalabb generációt képviselik. Ezek az újvidéki 
Magyar Tanszék hallgatói. Összesen: 10. Valamennyien 20-25 évesek. 

A C csoport informátorai budapestiek. Az MTA Nyelvtudomány! In-
tézetében dolgozó néhány munkatárs és adminisztrátor. Összesen: 10. 

Az eredmények bemutatásában és a teszt elemzésében az 1. fejezet-
ben felállított sorrendet követjük, azaz a példamondatokat a megfelel ő  
kérdéskörökbe csoportosítva tárgyaljuk. 

A kapott eredményeket táblázatokon mutatjuk be aszerint, hogy az 
informátorok hogyan válaszoltak a három kérdésre: 

- Magyaros-e a példamondat? 
-  Melyik példamondatot használják legszívesebben? 
-  Melyik mondatok azonosak? 
A táblázatainkban a következ ő  elemeket vettük figyelembe: 
- informátor-csoportok (A, B, C), 
-  mondatváltozatok (a, b, c, d, e, f), 
-  az igenlő  válaszok száma  (0/o-ban kifejezve). 
2.1. Az alábbi mondatokra vonatkozó válaszok elemzésével azt vizs-

gáljuk, hogy melyik jegyek feltételezik az -i és/vagy -s képz ős jelzős 
szerkezetek létrehozását. 

Először is az érdekel bennünket, hogy vajon egyaránt magyaros-e 
az -i-vel és az -s-sel képzett jelz ő, amikor a jelző  és a jelzett szó kö-
zötti kapcsolatra érvényesek az „id őviszony" és az „időtartam" vagy a 
„időpont" megkülönböztet ő  jegyek (lásd: 1. és 2. táblázatot!) 

1. TÁBLÁZAT - MAGYAROS SZERKEZET 

mondatváltozatok 

(la) A tíz órai szünet után megindult a munka. 

(lb)  A tízórai szünet után megindult a munka. 

(le) A tíz órás szünet után megindult a munka. 

az igenlő  válaszok száma °/o-bán 

A es. B es. C es. Összesen 

25 O 30 20 
70 80 80 75 
40 70 50 50 
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2. TÁBLÁZAT MAGYAROS SZERKEZET 

mondatváltozatok 
	 az igenlő  válaszok száma °/o-ban 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

Júlia a  négyórai  vonattal utazott Zágrábba. 	35 	30 	60 	40 
Júlia a  négyórási  vonattal utazott Zágrábba. 	75 	80 	20 	63 

(16e) Júlia a négyórás vonattal utazott Zágrábba. 	20 	O 	50 	23 

A kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az -i képzős 
jelző  magyarosabb mint az -s képzős jelző. Ezt mutatja az (ib) és áz (le) 
mondatok közötti százalékkülönbség (lásd: 1. t.). Informátoraink még 
kevésbé magyarosnak tekintették a (16c) mondatban található -s képz ős 
jelzős szerkezetet (lásd: 2. t.). Nyelvérzékük azonban az -i képzős jelzős 
szerkezetnél (16a) is ingadozik (lásd: 2. t.). Ennél a mondatcsoportnál 
legelfogadhatóbbnak tűnik az a jelző , amelyik az -s és az -i képzőt egye-
síti (16a). 

Mivel az -i képzős és az -s képz ős változatok használati gyakorisága 
is fontos adatot szolgáltathat, az informátoraink idevonatkozó válaszait 
is elemeztük a „Melyik példamondatot használják legszívesebben?" kér-
dés alapján (lásd: 3. és 4. t.). 

TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az igenlő  válaszok száma '/o-ban  
mondatvájtozatok  

A es. 	B es. C es. Összesen  

Gb)  A tízórai szünet után megindult a munka. 50 	40 50 48 
(le) A tíz órás szünet után megindult a munka. 20 	40 20 25 

TÁBLÁZAT s.—. HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az Igenlő  válaszok száma °/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. C es. Összesen 

 Júlia a  négyórai  vonattal utazott Zágrábba. 20 	10 30 20 
 Júlia a  négyórási  vonattal utazott Zágrábba. 40 	80 O 40 

A 3. és 4. táblázatok adatai még jobban alátámasztják az -i képzős 
változat előnyősségét az -s képzős változattal szemben. A használati gya-
koriság aránya szinte: egy a kett őhöz. 

További elemzésünk arra irányult, hogy rámutassunk a már emlí-
tett (lásd: 1.1. pontot) „id őtartam" és „id őpont" jegyek döntő  szerepére 
az -i És az -s képz ős változatok kiválasztásánál. Ezért a mondatcsopor-
tokon belül kib ővítettük a mondatváltozatok számát úgy, hogy a jelz ős 
szerkezetet tartalmazó változatokhoz mellékmondatos és participiumos 
változatokat fűztünk. Az eddig tárgyalt mondatcsoportok az alábbi vál-
tozatokkal b ővültek: 

(id)  Tíz óra hosszát szünetelt a munka, és azután megindult. 
(le) Tíz órakor tartották a szünetet, és azután megindult a munka. 
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(if) A - tíz  órakor tartott szünet után megindult a munka. 
Júlia azzal a vonattal utazott Zágrábba, amelyik négy órakor 

indul. 
Júlia azzal a vonattal utazott Zágrábba, amelyik négy óra hosz-

száig megy. 
Az idevonatkozó válaszok kiértékelésében a jelz ős szerkezetet-tar-

talmazó változatok és á mellékmondatos vagy participiumos változatok 
jelentésbeli egyezésének kimutatása volt a feladatunk. Az e célra ké śzí-
tett táblázatokon (5. és 6. t.) a jelentésbeli ekvivalenciát x-szel jelöltük. 

5. TÁBLÁZAT - EKVIVALENS SZERKEZETEK (1. MONDATCSOPORT) 

a 

mondatváltozatok 

b 	c 	d 	e f 

azigenlő válaszok  
száma 

x 	x 7 

x 	 X x 14 

X X 5 

X 	 X X 2 

X X X 2 

X X. 	 X X 7 

X X 	 X I 

X x 4 

X X 	 X 17 

X X 2 

X 	 X 1 

X X X 1 

6. TÁBLÁZAT - EKVIVALENS  SZERKEZETEK (16. MONDATCSOPORT) 

mondatváltozatok 

a 	b 	C 	 cl 	e 

azigenlő válaszok  
száma 

x 	 x 	x 3 

X 	 X 	 X 1 

X 	 X 	 X 	 X 9 

X 	 X 	 X 1 

X 	 X .13 

X 	X 1 

X 	 X 	 X 	 X 	 X 1 

X 	 X 2 

X 	 X 1 

X 	 X 	 X 1 

x 	 x 4 

X 	X 	 X 	X 1 
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A fenti eredmények alapján arra következtethetünk, hogy az „id ő-
pont" és az „időtartam" jegyek relevánsak csakugyan az -i és az -s kép-
zős változatok kiválasztásában, azzal a megszorítással, hogy a jelzett Szó 
inherens szemantikai jegyét is tekintetbe kell venni. Amikor a jelzett 
szó inherens jegye „id ő", mint a tízórai szünet és a tíz órás szünet ese-
tében, a következ ő  szabály érvényesül: Az -i képzős jelzős szerkezetet 
használjuk ha a jelz ő  és a jelzett szó közötti viszony „id őpont". Az in-
formátorok 63 %  ezt bizonyítja. Az -s képzős jelzős szerkezetet pedig 
akkor használjuk, ha a jelz ő  és a jelzett szó közötti viszony „id őtartam". 
Az informátorok 60 0/o-a ezt igazolja. 

Ha azonban a jelzett Szó nem tartalmaz „id ő" jegyet, a fenti szabály 
nem érvényesülhet. Ezt bizonyítja az a tény, hogy informátorainknak 
csak kis százaléka (100/ 0) tartotta ekvivalensnek a (16c) és a (16e) mon-
datváltozatokat, azaz azt állította, hogy a négyórás vonat azt jelenti: a 
vonat, amelyik négy óra hosszáig megy. Az -i képzős változat esetében 
sem beszélhetünk az említett szabály teljes érvényér ől. Ugyanis infor-
mátorainknak csak 38%  minősítette ekvivalensnek a (16a) és a (16d) 
mondatváltozatokat, azaz azt állította, hogy a  négyórai  vonat azt jelenti: 
a vonat, amelyik négy órakor indul. 

A szabály érvényességét legjobban kétségbe vonja az a tény, hogy 
informátoraink 23 1/o-a a 16. mondatcsoport a, b, c és d változatát ekvi-
valensnek vélte, azaz mind az -i képzős mind pedig az -s képzős válto-
zatnak az „id őpont" jegyet tulajdonította. 

A nyelvérzék kritériuma sokkal következetesebbnek mutatkozik azon 
jelzős szerkezetek  létrehozásánál,  amelyekben a jelző  inherens szeman-
tikai jegye „időtartam" (lásd: 7. és 8. t.). 

7. TÁBLÁZAT  -  MAGYAROS SZERKEZET 

mond atváltozatok 
	 az igenlő  válaszok száma  °io-ban  

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

A titkár visszajött kétheti szabadságáról. 	 50 	30 	70 	50 
A titkár visszajött kéthetes szabadságáról, 	os 	100 	90 	80 

8. TÁBLÁZAT  -  MAGYAROS SZERKEZET 

mondatváltozatok 
	 az igenlő  válaszok száma  'Io-bari  

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

(ha) Tanárunk egyhónapi szabadságát  Szlovéniában 
töltötte. 	 35 	30 	70 	43  

(lib)  Tanárunk egyhónapos szabadságát  Szlovéniában 
töltötte. 	 60 	50 	70 	60 

Az -s képzős változat melletti állásfoglalás  -  informátoraink 80 0/o-a 
illetve 60 0/o-a emellett döntött  -  azt a szabályt er ősíti, hogy az -s kép-
zős jelzős szerkezet kiválasztásánál az „id őtartam" jegy a mérvadó. 

A használatban úgy szintén az -s képzős  véltozat  dominál (lásd: 9. 
és 10. t.). 
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9. TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az Igenlő  válaszok száma °/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

A titkár visszajött  kétheti  szabadságáról. 	 30 	10 	10 	20 
A titkár visszajött kéthetes szabadságáról. 	35 	70 	40 	45 

10. TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az igenlő  válaszok száma '/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. összesen  

(ila)  Tanárunk  egyhónapi  szabadságát  Szlovéniában  
töltötte. 	 15 	20 	10 	15  

(lib)  Tanárunk egyhónapos szabadságát Szlovéniában 
töltötte. 	 40 	40 	50 	43 

Az  ekvivalencia  meghatározása végett a 6. és 11. mondatcsoportot 
a következő  mellékmondatos és participiumos mondatváltozatokkal b ő-
vítettük: 

A titkár visszajött szabadságáról, amely két hétig tartott. 
A titkár visszajött szabadságáról, amely két hétig tart.  

(lic)  Tanárunk Szlovéniában töltötte szabadságát, amely egy hóna-
pig tartott.  

(lid)  Tanárunk  Szlovéniában  töltötte szabadságát, amely egy hóna-
pig tart. 

(he) Tanárunk Szlovéniában töltötte egy hónapig tartó szabadságát.  
(lif)  Tanárunk Szlovéniában töltötte az egy hónapig tartó szabad-

ságát. 

11. TÁBLÁZAT  -  EKVIVALENS SZERKEZETEK (6. MONDATCSOPORT) 

	

mondatváltozatok 	azigenlő válaszok  

b 	 d 	
száma 

a 	 c  

x 	 x 	 4 

X 	 X 	 X 	 X 	 10 

X 	 X 	 X 	 15 

X 	 X 	 2 

X 	 X 	 1 

X 	 X 	 1 

X 	 X 	 X 	 1 

X 	 X 	 X 	 1 

X 	 X 	 1 

X 	 X 	 1 
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12. TÁBLÁZAT - EKVIVALENS SZERKEZETEK (11. MONDATCSOPORT) 

a 

mondatváltozatok  

b 	c 	d 	- 	 e f 

azigenlő válaszok  
száma 

X X 	 X. 1 

X 	 X X 1 

X X 	.X 	-X 	 X X  . 	12 

x X 	 X- 	 -x ..... X  --.- 	6 

X X 	 X 	 X 	 X  -  

X 	 X 	 X X 4 

1 

X 	 X  .  

X 	 X 	 X 	 X 1 

x x 	 - 	 . 	 ‚x.  

X 	 X 	 X 1 

X X - 2 

x x 

X 	 X 1 

X 	-X 	 X X 1 

X X 1 

_x x 	X 1 

X X 	 X X 1 

X X 1 

Feltevésünk,  hogy az -z kepzos változatot inkább akkor használjuk,  
ha a  kétheti/egyhónapi  szabadság egy egységes. fogalmat alkot, nem bi-
zonyosodott be. Ugyanis informátorainknak csak 5 0/o-a illetve 8/o-a mi-
nősítette ekvivalensnek a (6b) és a (6c), illetve a (lib) és a (he) mondat-. 
változatokat, valamint a .(6a) és a (d) példákat. A válaszok többsége 
(63°/e) arra vall, hogy mind a  kétheti/egyhónapi  szabadság mind a két-
heti/egyhónapos szabadság jelz ős szerkezetek esetében egyedüli releváns 
az „időtartam" jegy. 

2.2. Ebben a részben azt elemezzük, hogý a--valóságból ad Ődot hie-
rarchikus viszony egyaránt kifejezhët ő-e abirtokos szerkëzettelés a ź  i 
képzős jelzős főnévi csoporttal. -Ugyanakkor vizsgáljuk - a metaforikus 
hierarchikus viszony -i képzős- változatának -magyarosságát--és használati 
gyakoriságát... . . ...... - .............. 

Az első  mondatcsoportunkban a téti nap  illetve-.a  tél napja jelzős 
főnévi csoport váltakozik az aktualizálást illet ően (lásd: 13. t.). 
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13. TÁBLÁZAT  -  MAGYAROS SZERKEZET  

az igenlő  válaszok száma '1,-bari 

A es. B es. C es. Összesen 

100 90 90 95 

35 30 50 15 

45 60 90 60 

10 10 30 15 

öndat-vá1tozatok  

Egy téli  napo7i befagyott a Víz a kerti 
medencében. 
A tél egyik napján befagyott a víz a kerti 
medencében.  
Azon a téli napon befagyott a Víz a kerti 
medencében.  

12d)  A tél azon a napján befagyott a víz a kerti 
medencében. 

Informátoraink véleménye szerint legmagyarosabb az az -i képzős 
változat, amelyikben a. jelz ős főnévi csoport el őtt határozatlan nével ő  
áll. A válaszok  950/sa  emellett szól. Szintén magyarosnak tekinthet ő  - 
informátoraink 60 N-a .így döntött - az az -i képzős változat is, ame-
lyiket a mutató névmás vezet be. 

A második mondatcsoportunkban a tavaszi nap illetve a tavasz napja 
jelzős főnévi csoport az első  számjelzővel bővült (lásd: 14. t.). 

14. TÁBLÁZAT  -  MAGYAROS SZERKEZET 

az igenlő  válaszok száma  0/o-ban  
mondatváltozatok  -  

A es. 	B es. C es. Összesen 

 A tavasz első  napja meleg volt. 65 80 80 73 
 Az els ő  tavaszi nap meleg volt. 50 60 100. 65 

 Az az első  tavaszi nap meleg volt. 30 30 60 38 
 Annak a tavasznak az elsó napja meleg volt. 30 20 50 33 

A fenti adatok alapján azt mondhatjuk, hogy az -i képzős változat 
és a birtokos szerkezetű  változat között nincs lényeges különbség ma-
gyarosság tekintetében (lásd: 7a és 7b). A magyarosság kritériuma, úgy 
látszik, azon alapszik, hogy az aktualizálás emfatikus-e vagy sem. Ezt 
bizonyítja a válaszok alacsony százaléka (38°/ e  és 33°/e  a 73°/e  és 65%-kal 
szemben) az emfatikusan aktualizált f őnévi csoport esetében (lásd: 7c 
és 7d). 

A magyaros mondatok használati gyakoriságának a kiemelése úgy-
szintén alátámasztja a fenti megállapításokat (lásd: 15. és 16. t.). 

- 	
15. TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az igenlő  válaszok  száma  '1,-bari 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. Összesen  

(12a)  Egy téli napon befagyott a víz a kerti 
medencében. 	 65 	60 	50 	60 

(12c) Azon  ci  téli napon befagyott a víz .a kerti 
medencében. 	 10 	20 	40 	20 
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16.  TÄBLÁZAT -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

mondatváltozatok 
az igenlő  válaszok száma  °lo-ban 

A es. 	E es. 	C es. Összesen 

A tavasz első  napja  meleg volt. 	 35 	50 	20 	35 

Az első  tavaszi nap meleg volt. 	 40 	40 	30 	38 

A kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy a valóság-
ból adódott hierarchikus viszonyt csakugyan mind az -i képzős mind a 
birtokos szerkezet ű  jelzős főnévi csoport kifejezheti, ha a szövegkörnye-
zetből adódó szabályok is ezt írják el ő . 

A metaforikus hierarchikus viszony esetében a következ ő  szempon-
tot vettük figyelembe: -. Vajon a hierarchia „elidegeníthetetlen rész-
-egész" viszonyon alapszik-e vagy sem? A tél és a hideg esetében (lásd: 
2a és 2b) ez a viszony létezik, hiszen nincsen tél hideg nélkül. Viszont 
a  november  és a szél esetében (lásd: 15a és 15b) ez a viszony nem áll 
fenn, mert a november szél nélkül is elképzelhet ő . Ez a szempont rele-
vánsnak bizonyult a magyarosság kritériumában is (lásd: 17. és 18. t.). 

17. TÁBLÁZAT  -  MAGYAROS SZERKEZET 

az Igenlő  válaszok száma  °ls-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. C es. Összesen 

 A tél hidege nem ártott neki. 75 	50 60 65 

 A téli hideg nem ártott neki. 50 	80 100 70 

18. TÁBLÁZAT  -  MAGYAROS SZERKEZET 

az igenlő  válaszok száma  1/o-ban 
mondatváltozatök -- 

A es. 	E es. C es. Összesen 

 Amint kilépett az utcára, megcsapta 
a november szele. 	 - 25 	30 40 30 

 Amint kilépett az utcára, megcsapta  -  

a novemberi szél. 95 	90 90 93 

Informátoraink megítélése szerint egyaránt magyaros a tél hidege 
és a téli hideg jelzős főnévi csoport. A válaszok százalékkülönbsége 
csak 50/e  (lásd: 17. t.). Ez nem érvényes az olyan jelz ős főnévi csoportra, 
amelyben nem áll fenn az ,elidegeníthetetlen rész-egész" viszony. In-
formátoraink -i képzős változat melletti döntése (93°/ e) igazolja ezt a leg-
jobban a 15a és 15b esetében. 

A birtokos szerkezet ű  változatnak költ őibb volta a használati gya-

koriságban tükröződik (lásd: 19. t.). 
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19. TÁBLÁZAT - HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

á 	
az igenlő  válaszok száma  0/o-ban 

mondatvltozatok 
A es. 	B es. 	C es. Összesen 

A tél hidege nem ártott neki. 	 30 	10 	10 	20 
A téli hideg nem ártott neki. 	 30 	40 	40 	35 

20. TÁBLÁZAT - HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

m O n d a t V á 1 t O Z a 	k 	
az igenlő  válaszok száma °/o-ban 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

Amint kilépett az utcára, megcsapta 
a november szele. 	 O 	10 	O 	3 
Amint kilépett az utcára, megcsapta 
a novemberi szél. 	 65 	70 	50 	63 

2.3. Az alábbi példák magyarosságát és használati gyakoriságát azért 
elemezzük, hogy a birtokos szerkezet ű  változatok és a  -belilbeni  képzős 
változatok esetleges jelentésbeli vagy stílusbeli különbségét megállapít-
hassuk (lásd: 21-26. t.). 

21. TÁBLÁZAT - MAGYAROS SZERKEZET 

az igenlő  válaszok száma °/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

Magukra maradtak, ők, a múlt század nagy 
tudósai. 	 is 	80 	80 	78 
Magukra maradtak, ők, a múlt századbeli nagy 
tudósok. 	 20 	20 	80 	35 

22. TÁBLÁZAT - MAGYAROS SZERKEZET 

az igenlő  válaszok száma ° ĺo-ban 
mondatváltozatok 	 - 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

A tizennyolcadik század egyik írójáról 
beszéltünk. 	 95 	60 	100 	88 
Egyik tizennyolcadik századbeli íróról 
beszéltünk. 	 35 	50 	70 	48 

23. TÁBLÁZAT - MAGYAROS SZERKEZET 

az igenlő  válaszok száma  0/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

A jöv ő  társadalma igazolja törekvéseinket. 	90 	90 	100 	93 
A jöv őbeni társadalom igazolja törekvéseinket. 	10 	10 	30 	15 
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24. TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az igenlő  válaszok száma  1/o-ban  
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

Magukra maradtak, Ők, a múlt század nagy  
tudóscti. 	 50 	50 	'30 	45 
Magúkra  maradtak, Ők, a múlt századbeli nagy 
tudósok. 	 10 	10 	10 	10 

25. TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az igenl ő  válaszok száma °/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

A tizennyolcadik század egyik  írójáról  
beszéltünk. 	 60 	50 	40 	53 
Egyik tizennyolcadik századbeli íróról 
beszéltünk. 	 5 	30 	O 	10 

26. TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az igenlő  válaszok száma '/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B 	es. 	C es. Összesen  

(iSa)  A jöv ő  társadalma igazolja törekvéseinket. 	70 	70 	50 	65 
(13b) A jöv őbeni társadalom igazolja törekvéseinket. 	5 	O 	O 	3  

•  A fenti eredmények arra utalnak, hogy a magyarosság tekintetében 

csak az a -beli képzős változat fogadható el némileg - informátoraink 

48%-a döntött emellett -‚ amelyik el őtt az egyik kijelölő  jelző  áll (lásd: 

22. t.). A többi esetben csak a birtokos szerkezet ű  változat bizonyult 

magyarosnak (lásd: 21. és 23. t.). Ehez még a jelentésbeli koncepció is 

járulhat (lásd: 13b), 
A használati gyakoriság szempontjából azönban minden • esetben a 

birtokos szerkezetű  változat dominál (lásd: 24-26. t.). 
Az esetleges jelentésbeli különbségek kimutatása végett kiértékeltük 

informátoraink ekvivalenciára vonatkozó válaszait. Mind a három moi-
datpár esetében informátoraink 80 0/0-a az a és b változatot ekvivalens-

nek tartotta. Ebb ől arra következtethetünk, hogy ä két változat között 
nincs jelentésbeli különbség. Esetleg stílusbeli változatokról beszélhe-

tünk, de ezek - kimutatása további kutatást követel. 
2.4. Ebben a részben azt vizsgljuk, hogy mikor jelenik meg az ige 

participiuma a névutóval ellátott jelz ő  szerepű  főnév után (lásd: 27. t. 

és 28. t.). 
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27. TÁBLÁZAT - MAGYAROS SZERKEZET 

az igenlő  válaszok száma /-ban 
mondatváltozatok  

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

 Emlékeztetlek a két év el ő tti látogatásodra.- 65 	60 70 65 
 Emlékeztetlek ss két év elő tt tett látogatásodra.. 55 	80 70 65 

(4e) Emlékeztetlek-.a 	két 	év 	elő tti  leveldre . 55 	60 70 60 
(4d) Emlékeztetlek a két év 	elő tt írt  leveledre.  60 	70 50 60 

28. TÁBLÁZAT'-' RASZ1ÁLATI GÝAKORISÁG 

az igenlő  válaszok száma  0/o-ban 
mondatváltozatok, 

A es. 	B es. C es. Összesen 

Emlékeztetlek a két év elő tti látogatásodra. 	45 	40 	30 	40 
Emlékeztetlek o két öv elő tt tett látogatásodra. 	30 	40 	30 	33 

(4e) Emlékeztetlek a két év el ő tti leveledre. 	 35 	30 	10 	28 
(4d) Emlékeztetlek a két év el ő tt irt leveledre. 	- 	40 	30 	40 	38 

Informátoraink többsége (65 0/e  illetve 600/) egyaránt magyarosnak 
tartja a participiumos és a participium nélküli változatot. A használati 
gyakoriság kimutatása azonban arra utal, hogy az igéb ől képzett jelzett 
szó esetében inkább a participium nélküli változat használatos (4 0°/ a 
33%-kal  szemben), míg a nem igéb ől képzett jelzett szó esetében inkább 
a participiumos változat használatos (38/ a  28%-kal  szemben). 

Az 1.4. pontban megjegyeztük, hogy a két év el őtti levél kétféle-
képpen értelmezhet ő . Ennek ellenére informátoraink 60°/ 0-a ezt a jelz ős 
főnévi csoportot ekvivalensnek tartotta a két év el őtt irt levél-lel. 

2.5. A 2.4. pontban tárgyalt (4c) változatnál még tömörebb szerke-
zetű  az -i képzős változat mint például: a tegnapi kalács és a májusi 
gyerek jelzős főnévi csoport (lásd: 29-31. t.). 

29. TÁBLÁZAT - MAGYAROS SZERKEZET 

mondatváltozatok 
az igenlő  válaszok száma °/o..ban 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

Megettük a tegnapi kalácsot. 	 - 	 65 	70 	100 	75 
Megettük a tegnap sütött kalácsot. 	 25 	70 	70 	48 

30. TÁBLÁZAT  -'MAGYAROS SZERkEZET 

- 	 az igenlő  válaszok száma  °Io..ban  
mondatváltozatok 

Á es. 	B es. 	C es. Összesen 

Jelentkezzenek a májusi gyerekek! 	 35 	20 	. 60 	38 
Jelentkezzenek a májusban született gyerekek! 	70 	90 	80 	78 

103  



31. TÁBLÁZAT - MAGYAROS SZERKEZET 

az igenlő  válaszok száma °/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

Péter élénk, nem hiába májusi gyerek. 	 75 	80 	70 	75 
Péter élénk, nem hiába májusban született. 	35 	40 	60 	43 

A táblázatok adatai azt mutatják, hogy informátoraink magyarosnak 
minősítették azokat az -i képzős változatokat, ahol a jelz ő  és a jelzett 
szó közötti kapcsolat állandósult (lásd: 5a és 14a). Ahol az ilyen kapcso-
lat még nem jött létre (lásd: 30. t.), a nyelvérzék inkább a participiumos 
szerkezet felé hajlik ( 78%  a  38%-kal  szemben). 

A használati gyakoriságra vonatkozó válaszok a fenti megállapítá-
sunkat er ősítik meg (lásd: 32-34. t.). 

32. TÁBLÁZAT - HASZNÁLATI GAKORISÁG 

az igenlő  válaszok száma °/-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. C es. Összesen 

(5a> Megettük a tegnapi kalácsot. 65 	40 50 55 
(5b) Megettük a tegnap sütött kalácsot. 5 	20 30 15 

33. TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az  igenlő  válaszok száma °/o-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. C es. Összesen 

 Jelentkezzenek a májusi gyerekek! 20 	O 10 13 
 Jelentkezzenek a májusban született gyerekek! 45 	60 40 48 

34. TÁBLÁZAT - HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az igenl ő  válaszok száma °/-ban 
mondatváltozatok 

A es. 	B es. 	C es. Összesen 

Péter élénk, nem hiába májusi gyerek. 	 60 	50 	20 	48 
Péter élénk, nem hiába májusban született. 	5 	30 	30 	18 

Hasonlóan a 2.4. pontban kapott válaszokhoz, ahol informátoraink 
többsége a két év el őtti levél participium nélküli szerkezetet ekvivalens-
nek tartotta a participiumos szerkezettel, ebben az esetben is  informá-
toraink 63°/0-a minősítette a tegnapi kalács participium nélküli szerke-
zetet ekvivalensnek a tegnap sütött kalács participiumos szerkezettel. 

2.6. Végül az -s képzős jelzős főnévi csoportnak a participiumos 
szerkezettel való  vételkedését  vizsgáltuk meg (lásd: 35. t. és 36. t.). 

104  



35. TÁBLÁZAT - MAGYAROS SZERKEZET 

az igenlő  válaszok száma °/o-ban 
monciatváltozatok -  

A cs. 	B es. C es. Összesen 

(lOa)  Az orvosok három napos értekezletet 
szerveztek. 80 	90 60 75 

(lOb)  Az Orvosok három napig tartó értekezletet 
szerveztek. 40 	40 40 40 

36. TÁBLÁZAT  -  HASZNÁLATI GYAKORISÁG 

az igenlő  válaszok száma  °Io-ban  
mondatváltozatok -  

A es. 	B es. C es. Összesen 

(lOa)  Az orvosok három napos értekezletet 
szerveztek. 50 	80 30 53 

(lOb)  Az orvosok három napig tartó értekezletet 
szerveztek. 20 	10 10 15 

Mind a magyarosság mind a használati gyakoriság tekintetében az 
informátorok többsége (75%  illetve 53°/e) az -i képzős változat mellett 
döntött. 

Ami pedig a három  napos  értekezlet kontextustól való függetlensé-
gét illeti, az informátorok válasza pozitív, mégpedig nagyobb százalék-
arányban (78°/e) a 2.4. és a 2.5. pontban tárgyalt szerkezeteknél. 

3.0. Ebben a pontban megkíséreljük vizsgálataink eredményét ösz-
szegezni. Emellett szeretnénk rámutatni azokra a különbségekre is, ame-
lyek itt-ott felmerülnek az egyes informátorcsoportok válaszaiban. 

3.1. Az időre utaló jelzős főnévi csoportok jelz őjét a magyarban két 
prodiktív képző  segítségével képezzük, ezek az -i és -s képző . Emellett 
két kevésbé gyakori képz ő  is említhető : a -beli és a  -beni  képző . Szintén 
produktívnak tekinthet ő  a birtokos szerkezet létrehozása. E különböz ő  
formai megvalósítások jelentésbeli vagy stílusbeli megkülönböztetésnek 
a hordozói. 

Az -i és -s képzős jelzők jelentésbeli változatok az olyan típusú f ő-
névi csoportban, ahol a jelzett szó szemantikai jegye „id ő", mint például: 
szünet,  értekezlet stb., a jelző  pedig olyan főnévből képződik, amelyik 
mind az „időtartam" mind az „időpont" jelölésére alkalmas, mint pél-
dául: Óra, év stb. Ilyen esetekben az időtartamot -s képzővel, az időpon-
tot pedig -i képzővel jelöljük, p1.: 

három órás értekezlet  -  értekezlet, amely három óra hosszáig tart; 
három órai értekezlet  -  értekezlet, amely három órakor kezd ődik. 

Ha a fenti feltételek közül valamelyik hiányzik, akkor csak az egyik 
változat - az -i képzős vagy az -s képzős jöhet létre, vagy pedig a 
két szerkezet koegzisztálhat mint stílusbeli és regionális változat. Igy a 
budapesti informátorcsoport (C) majdnem egyaránt magyarosnak min ő-
sítette az -i és az -s képz ős változatot (lásd: 2., 7. és 8. t.). A vajdasági 
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informátorcsoportok (A és B)  až  olyán főnévi csoport esetében, ahol a  
jelzett  szóra vonatkozó fent említett feltétel. hiányzik, inkább az -i kép-
zős változat mellett döntöttek (lásd: 2. t.). Ha pedig a jelz őre vonatkozó 
lenti feltétel hiányzik, akkor az -s képz ős  változatot  tartják inkább ma -
gýarosriak  (lásd: 7. és 8. ť). 

A birtokos szerkezet létrehozására vonatkozóan a következ őket álla-
pítottuk meg: Ha az id őviszony mellett a hierarchikus viszony is fennáll 
a jelző  és a jelzett  .  szó között, ą  hierarchikus viszony  birtokos 'szerke-
zettel való jelölése általában lehetséges abban az esetben, ha a hierar-
chikus viszony valóságból adódik, a f őnévi csoport pedig azonosító jel-
legű  jelzővel bővített (lásd: 14. t.), vagy ha a metaforikus hierarchikus 
viszony „elidegeníthetetlen rész-egész" viszonyon alapszik (lásd: 17. t.). 

A C informátorcsoport véleménye szerint azonban a birtokos szer-
kezet használható egyes más esetekben is (lásd: 12b a 13. táblázaton, 
7d a 14. táblázaton  és megközelítőleg 15a, a 18. táblázaton). Megemlít-
hetjük még azt is, hogy az A informátorcsoport a B és C informátor-
csoporttal szemben a tél hidege birtokos szerkezetet magyarosabbnak 
tartja mint a téli hideg jelzős szerkezetet.. 

3.2. A 3.1. pontban említett jelz ős főnévi csoportoknál  explicitebb  
jelzős szerkezetek is időviszonyra utalhatnak.  Ezekre jellemző  a rag/név-
utó és/vagy participium/melléknév jelenléte, p1.: két hónapig  érv ényes  
bérletjegy, tegnap sült kalács, két év el őtti látogatás stb. 

Az  ilyen típusú ,szerkezetet  leginkább akkor használjuk, ha a jelz ő  
és a jelzett szó közötti kapcsolat még nem állandósult (lásd: 30. és 31. t.). 
A participiumra pedig legtöbbször  äkkor  van szükség, ha a jelzett szó  
nem  igéből képzett főnév (lásd: 28 t.). 

Az informátorcsoportok azonban különböz ően minősítik a jelző  és a 
jelzett szó közötti kapcsolat állandósulását. Így a B csoport az A és B 
csoporttal szemben  egýaránt mararosnak  tartja a tegnapi kalács és a 
tegnap sütött kalács változatot (lásd: 29. t.). A C csoport pedig a májusi 
gyerekek és a májusban született gyerekek két használata közt sem tesz 
lényegesebb megkülönböztetést (lásd: 30. és 31. t.). 

JEGYZETEK 

1 Erről bővebben Mikes M., Dezső  L., Vukovié G. A  f őnévi  csoport  alapkérdései
(megjelenés el ő tt). 	' 

Károly S. ezt általánosságban állítja az új fogalmat alkotó jelz ős szerkezetek lét-
rehozásánál (Károly 5., A szóösszetételek és a velük kapcsolatos lexikai egységek, Ál-
talános nyelvészeti tanulmányok VI.,  Budápest 1969., 283-84. old.). 

Dezső  László: A jelzős „I Ĺínévi  csoport" kérdései a magyarban,  Budapest 1971., 
49. old. 

Itt mondunk köszönetet mindazoknak, akik szívesek voltak kitölteni kérd őíveinket. 

SUMMARY 

ON NOUN PHRASES OF TEMPORAL CORRELATION 

This paper belongs to one  ot  the preliminary studies for the contrastive 
analysis  ot  expanded noun phrases in Hungarian and Serbocroatian, and 
touches upon some questións coricerning the Hungarian noun phrases  ot  tem-
poral correlation.  
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We have examined how distinctive features of deep structure, such as 
„temporality", „moment" and „time duration" are expressed in the surface 
structure. In order to make clear some points which either have not been 
discussed in Hungarian linguistic literature, or they have been the subject 
of contraversial opinions, we have administered  a test of 16 items to 40 se-
]ected informants (2.0.). The results may be read in 36 tables presented in 
this paper. 

REZIME 

NEKA PITANJA NOMINALNE SINTAGME SA OBELEŽJEM 
VREMENA 

Ovaj rad predstavlja jednu od preliminarnih studija za kontrastivnu 
analizu nominalne sintagme sa odredbom  u mađarskom i srpskohrvatskom je-
ziku, a tretira neka pitanja u vezi sa istraživanjem vrernenske korelacije u 
madarskim nominalnim sintagmama. 

Ispitivali smo kako  se distinktivna obeležja dubinske strukture, kao 
„temporalnost", „momenat" i „vremensko trajanje", odražavaju u površinskoj 
strukturi. U cilju razjašnjavanja nekih pitanja, koja u ma đarskoj lingvističkoj 
literaturi iii nisu bila tretirana, iii su bila predmet kontroverznih diskusija, 
sačinili smo test od 16 stavki i njime anketirali 40 odabranih informatora 
(2.0.). Rezultati toga testa rnogu se pro čitati na 36 tabela koje smo prikazali 
u ovom radu. 
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Sörös Dávid 

A SZERBHORVAT-
MAGYAR 
LEXIKOGRAFIA 
Tt$RTËNETËBÖL  

1968 végén, több, mint tízéves munka után, megjelent a Szerbhor-
vát—magyar Szótár els ő  kötete. Ezt 1971-ben követte a második. Az egész 
mű  három kötetre van tervezve. A harmadikon most dolgozik a Hunga-
rológiai Intézet Szótárszerkeszt ősége.' Az említett mű  nem az első  ilyen 
lexikográfiai alkotás. Szerb—magyar, horvát—magyar, illetve szerbhor-
vát—magyar szótár létezett már korábban is, nem is kevés. Ebben a 
dolgozatban az 1968-ig megjelent általános, közhasználatra szánt szótá-
rakat ismertetjük röviden. 2  Nem szólunk a szakszótárakról, sem a tan-
könyvekhez mellékelt szószedetekr ől. A többnyelvű  szótárak közül csak 
azokat tárgyaljuk, amelyekben a szerbhorvát vezérnyelv, a magyar pedig 
megtalálható az értelmez ő  nyelvek között, ezeket Ugyanis teljes érték ű  
szerbhorvát—magyar szótáraknak min ősíthetjük. 

Az első  szerb—magyar szótár is többnyelvű , 1875-ben jelent meg 
Budapesten Lauffer Vilmos kiadásában. Szerkeszt ője R e j t é n y i J Ó - 
z s e f, a zombori gimnázium egykori tanára. Címe: Szerb, magyar, latin, 
német iskolai zsebszótár az algymnasium Számára fSrpski, madarski, 
latinski, nemački re čnik za doljnu gimnazijuj.  A szerző  elsősorban Vuk 
Stefanovi ć  Karadži ć  Srpski rječnik-jére  támaszkodik, ennek is 1852-ben 
megjelent második kiadására. A német és latin értelmezéseket úgyszól-
ván teljesen átvette Vuk szótárából, a magyar értelmezés a németnek és 
a latinnak fordítása. Mivel a szerz ő  - megállapításunk szerint - igen 
jól ismerte a szerb nyelvet, a magyar megfelel őket saját nyelvtudása 
alapján ellenőrizte. A szótár szerb szövege cirillbet űs, az ező  és ijező  
nyelvjárás keveredik benne. A szerb szavak hangsúlyát nem adja meg, 
nyelvtani útbaigazítást alig közöl, érdekes azonban, hogy a melléknevek-
nél megadja a nőnemű  és semlegesnemű  alakot:  valjan, na, 0;  veseo, 
sela, lo, pedig az igék és a f őnevek sokkal több gondot okoznak a szerbül 
tanulóknak. A címszavak száma kb. 9000. 

Sorrendben a második mű  1889-ben jelent meg Nagykanizsán. Szer-
zője M a r g i t a ý J ó z s e f képz őintézeti tanár, akinek munkái közül 
megemlítjük a Horvát nyelvtant  és a Muraközi horvát olvasókönyvet. 
Szótárának címe: Rövid magyar—horvát és horvát—magyar zsebszótár 
iskolai és magnhasználatra [Kratki madjarsko—hrvatski i hrvatsko- 
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madjarski žepni rječnik za porabu  u školi i na putu].  A horvát—magyar 
rész 144 lap terjedelm ű , nyolcadrét formátumú. A szótárnak két kiadá-
sáról tudunk, a második, b ővített kiadás födelén a dátum: 1908, a bels ő  
címlapon: 1901. A második kiadás is Nagykanizsán jelent meg. 3  

S p i c e r M 6 r [Mavro Špicer] a szerz ője az 1893-ban Budapesten 
a Franklin-társulat kiadásában megjelent horvát—magyar szótárnak. 
A címszavak száma meghaladja a 30 000-et. A latin bet űs, ijező  nyelv-
járású szótár ad némi nyelvtani tájékoztatót is. A f őneveknél megadja 
az egyes szám birtokos esetét: Akov če (-eta); az igéknél a jelen id ő  első  
személyét: Banovati (-ujem); a mellékneveknél a n őnemű  és a semleges-
nemű  alakot is: Dobar, bra, o. Ezt sablonosan teszi, az igazi problémákat 
nem segít megoldani. Pl. a  majka  főnév birtokos esete nem okoz gondot 
senkinek, aki valamelyest is jártas a horvát nyelvtanban, sokszor azon-
ban magtik a horvátok (illetve Szerbek) is, ingadoznak a dativus haszná-
latában, sokkal fontosabb lett volna mgmondani, hogy •hangzik ez az 
eset, majci vagy. majki.  Hasonló bizonytalanság tapasztalható.•a többes 
szám birtokos,-,esetében- is. Hangsúiyt, mondattan felvilágosítást ez -a 
szótár sem ad. Ërdekes és értékes vonása a frazeológia, a.  maknvti  igé-
nél p1;. ezeket a kifejezéseket találjuk: ma,knuti s puta,  eltenni, etávoz-
tatni;-maknutikoga sa službe, hivatalból kitenni valakit;  nije ni maknüo 
perom, a tollat  .sefcgta. Spicer Mórjól ismerte. mind a két. nyelvet, .for. 
dításai megbízhatók. .Az egyes jelentéseket számokkal választja el egy-
mástól, ebben teljesen korszer ű ., Igen JÓ a könyv nyomdai kiállítása Is.. 

A legismertebb, legbővebb, legalaposabb szótárak egyike a ż1894-ben 
Űjvidéken megjelent Szerb—magyar szótár fSrpsko—madarski re čnikj. 
Szerzői: Blagoje Bran č ić  és

' 
 , Dorde, Dera, az újvidéki szerb gimnázium 

tanárai. Ą  szerb szöveget cirllbet űveladják, anyelvjárások közül az ez őt 
használják A címszavak száma kb. 40  000.4  Eza szótár sem közli .a szerb 
szavak hangsúlyát, nyelvtani tájékoztatást is aligad, csak-a szófaji .ho-
vatartozást . jelzi, a f őneveknél még a nyelvtani nemet, is. Ez a. szótár 
még, gazdagabb frazeológiában, mi ńt Spicer Móré.' A Ézerz ők tudatosan 
igyekeztek fölvenni az: él őnyelvben szokásos fordulatokat. : Ezzel rámu-
tattak aszerb lexikográfia egye fogyatékosságára, s egyberi kísérletet is 
tettek kiküszöbölésére. Sze'mléltet őül' bemutatjuk .a  glava  szócikkét: 

Giava,  n. ‚ 1.) fej, f ő ;, muška, ženska, férfi, asszony; .on glávom, 
ő  maga, személyesen;, glavon.platit Ę  életével lakol; ma. giavom p1a' 
tio, ha mindj árt meghalok, ha életembe kerül is; komu o' glavi raditi; 
leselkedik (vki után), vkinek. életére tör; dao bih glavu, rátenném 
a fejemet; ni za živu glavu, világért sem; izbiti iz glave' kiverni 
eszéből; ne će ga ni - zaboleti, hajszála se görbül meg.;. Bije .mu 
čisto u glavi, motoz van fejében; iza ći na vrh glave, felülkerekedik, 
nyakára nő ; iżišlo mije veé. na  Vrh, glave,: torkig .vagyok vele; po-
digao glavu, 'szarvakat 'kapott; o svojoj giavi raditi, saját esze' után 
(szerint) cselekszik; tö mi"ne- ,,ide u glavu, az nem fér a fejembe; 
da odn-iah na glavu stanéš, ha mindját'fejed tetejére áll śz is; igra 
mu -‚ pri giavi, mu' je, b őrére .megy, b őrében áll '(a dolog), élete 
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• 	forog koczkán; nije ti o (za) glavu, nem áll b őredben; do ći kome 
•glave,  tönkre tesz, eh ŕeszejt; •to mu je došló giave, ez adta meg neki 
a végső  takarulót; od' glave do ete,.tet ćîtő1 talpig; > ón •je od giave 
dó pete arsitokrata, telivér arisztokrata, minden ízében arisztokrata; 
2.) - ku će, ház feje, házigazda; f ő , főnök; (pb.) drži se giave, a malmi 
se nogu, inkább beszélek a fejével, mintsem a lábával; 3.) fejezet 
(könyvben); 4.) - vode, a Víz eredete, forrás; 5) - še ćera, czukor-
süveg; - kruha, egész kenyér. 

'A XIX. század utols ő  horvát-magyar szótára Margalits. Ede egye-
temi..tanár műve. 1898-ban' j.elentmeg Budapestei az Atherieum kiadá-
sában. Címe:  Hortát—magar  'és  rri'agar---horvát zsebszótár tekintettel 
a két nyeli  szólásaira ĺRje čnik hrvatskög  i  iagjarskog jezika. Drugo iz-
danje].  A magyar címben nem fordul el ő  a második kiadás megjelölés. 
Az  Enciklopedija Jugoslavżje Margalitsrói' írt 'cikkében azt ólvashatjuk, 
hogy a szótár tíz kiadást ért meg. Ezt az adatot eddig egy forrásunk  sém 
erőSítette meg. A- szerzõ, nôha a címben csak. a horvát  szó' szerepel, úgy 
véli, hogy szótárát egyaránt használhatják a szerbek is és a'horvátok is, 
illetve' a szerbül vagy -  horvátul 'ť riuió magyarok, mert a szerb és a hor-
vát nyelV'lényěgébën azonos, a szótár íorgatóinäk ‚;csak a t őbeli ié ije 
illetőleg e-hangra këll tekintettel lenniök és ha hórvátul irnák sijeno-t, 
ha szerbül  seno-t kell irniok, az élőszóbeli beszédben pedig mińdegy bár-
melyiket használják, mert ez a megértést nem akadályozza". A szótár 
tájékotatójából ăzt is megtudjuk, hogy. már 1894-ben készen volt, de 
mivel a szerz ő ' Úgy értesült, hogy már nyomdában van egy kétkötetes 
horvát—magyar szótár, a kiadástól elállt. „Minthogy azonban meggy ő-
ződterá, 'hogy. e munka mellett is ann ăk drágasága (5 frt) és némely fô-
gyatékossáai miatt (íy a f őnevek nyëlvtarii nemét nem Jelzi a kivéte-
lekben-,sem),,' mégis szükség van művecškérnre, elhatároztam, högy ol Ćsó 
és kisded zsébszótáramat mégis közrebócsátom, és: köszb ńetet mondok a 
kidóknak, hogy erre vállalkoztak; mert az a magyar—horvát áldatlan 
visżonyokat tekintve valóságos hazafiäs tett, mivel a félreértések és fél-
reismerések elhárítására csak egy út van: egymás megértésé és megis--
meréseL" Margalits valószínűleg Spicer,  Mór sżótárára gondol, mivel -' 
adataink szerint -- ebben az id őben néta kés żült más hbrvát—magyar 
sźótár, bár ennek ellentmond az, hógy a rendelkezésünkré álló Spicer-
-szótárban a horvát—magyar rész egybe van kötve' a magyar—horváttál,'  
• kötés eredeti. A magyar könyvészet 1886-1900 két könyvként említi, 
• rríásdikrészben isl-'tói kezd ődik a lapsżámozás, valószínű  tehát, 'hogy 
a szótár kapható volt egybekötve is, 'niegkét kötetbén is. A, amit Ma ŕ-
galits a főnevek nyelvtäni nemér ől mónd, telës méťtékben érvényes 
Spicer. szótárára M ărgalits horvát--mâgyar szótára mintegy 15 000 cím-
szót dolgóz fel. Hangsúfýt nem jelöl, nyeivani útnutatátcsak egészen 
keveset ad, lényegében megegyezik Spicerrel, azzal a- különbséggel, hogý 
nem jelöli a szófai ókat,a f őneÝeknyehtani n'emétiš caka kivételeknél 
adja meg. Mint a másik két századvégi ,  szótár  iS, Margalitsé is viszony-
lag nagy figyelmet fordít az állandósuWszókap ćsolátok'ťa, így pl. a  baciti:  
cikkében a következ ő  szókapcsolatokat találjuk: ' 
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-  u  tamnicu:  börtönbe vetni; -  u  vatru:  tűzbe dobni; -  S  

konja:  kivetni a nyeregb ől; -  na  tle:  földhöz vágni; - za  kim: 
utána dobni; -  oka na  što:  ráveti szemét vmire; -  se na  zemlju:  
földre vetni magát; -  se  pred koga:  földre borulni vki előtt, le-
borulni. 

Margalits ekvációl  megbízhatók. 

A XX. század első  szerb—magyar szótárát J o v a n G r č  i ć  gimná-
ziumi tanár szerkesztette: Magyar és szerb nyelv szótára iskolai és ma-
gánhasználatra  [Reěnik srpskog  i  madarskog jezika za školsku  i  privatnu 
upotrebu]. Ez a szótár 1904-ben jelent meg Újvidéken. A címszavak 
száma kb. 20 000. A szerb szöveg ező  nyelvjárású, cirillbetűs. Grč ić  nem 
ad semmiféle morfológiai tájékoztatót a címszavakról, helyenként azon-
ban közli a vonzatokat, így Pl. 

bojati  Se, a. i, félni, rettegni, tartani (vmit ől). 	za koga, fél- 
teni (vkit). 

A magyarok számára fontos lett volna azt is közölni, hogy a  bojati  
se vonzata:  čega  v.  od čega.  

Noha legfőképpen Bran čić—Dera szótárára támaszkodik, frazeológiát 
úgyszólván egyáltalán nem ad. A szerb szavak hangsúlyát csak egészen 
kivételes esetekben közli. Az egész szótár eléggé felületesen van meg-
szerkesztve. 

H o f f m a n n M á t y á s állami gimnáziumi tanár a szerz ője az 
1920-ban Szabadkán megjelent Szerb-horvát magyar szótárnak. Ennek 
a szerény, mintegy 5000 címszót felölel ő  művecskének az az érdekessége, 
hogy először tünteti föl a címben a szerb-horvát szót. A szerbhorvát 
szavak hangsúlyát itt sem találhatja meg az érdekl ődő . Nyelvtani tájé-
koztatást alig ad. A f őneveknek csak a nyelvtani nemét közli, a mellék-
neveknél megadja a nőnemű  és semlegesnemű  alakot is:  dobar, bra,  o. 
Ezt Hoffmann is sablonosan teszi, a semlegesnem közlése teljesen fölös-
leges, a középfokot azonban a  dobarnál  mindenképpen meg kellett volna 
adni. Az igéknél közli a jelen id őt is, ha más a töve, mint a f őnévi ige-
névnek:  dokazati, dokažem; nakupovati, nakupujem.  Viszonylag gyakran 
találunk kéttagú címszót:  namestiti postelju, pada led, pozorišno delo.  
Ez a latin betűs, ező  nyelvjárású szótár a vonzatokat nem tünteti föl, 
frazeológiát sem közöl. 

Dr. V e s e 1 i n D i s a 1 o v i ć  közoktatási felügyel ő  szótára 1921-ben 
jelent meg Újvidéken. Ez az els ő  és, a Hungarológiai Intézet szótárát 
kivéve, mindmáig az egyetlen szerb—magyar szótár, amely megadja a 
szerbhorvát szavak hangsúlyát. Ezt már a címben is jelzi: Szerb—Magyar 
Szótár a hangsúly és hanghosszúság megjelölésével. Az első  húsz lapon 
megtalálhatjuk a szerb nyelvtan rövid áttekintését. Mindez hivételes he-
lyet biztosít Disalović  szótárának a szerbhorvát—magyar lexikográfia 
történetében. Értékét növeli az is, hogy a szerz ő  más vonatkozásban is, 
p1. a magyar megfelel ők kiválasztásában, lelkiismeretes munkát végzett. 
Meg kell azért mondani, hogy a nyelvtani útmutató és az egyes címsza- 
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vaknál közölt alakok nem elegend ők minden esetben arra, hogy a cím-
szavakat alaktani szempontból teljesen, egyértelm űen meghatározzák. 
Fogyatékossága a szótárnak az is, hogy a szókapcsolatoknak nem tulaj-
donít különösebb fontosságot, még a vonzatokat sem adja meg. Hiányol-
ható az is, hogy nem jelzi az igék folyamatos, illetve mozzanatos voltát. 
A szerb szöveg ez ő  nyelvjárásban van, cirillbetűkkel. A szótárban fel-
dolgozott címszavak száma is tekintélyes: 32 000. 

Ugyancsak Újvidéken, ugyancsak 1921-ben jelent meg dr. D u š a n 
R a d i ć  nyugalmazott főgimnáziumi igazgató Szerb—magyar zsebszótára 
/Srpsko-madarski džepni re čnik].  Ebben a szótárban is cirillbetűs, ező  
nyelvjárású a szerb szöveg. A címszavak száma: 20 000. Hangsúlyt nem 
ad. Nyelvtani tudnivalót, szerény mértékben ugyan, de közöl. Követke-
zetesen megadja a f őnevek birtokos esetét, az igék jelen idejét, a mel-
léknevek n őnemű  és semlegesnemű  alakját. Esetenként más alakot is 
közöl, p1. a  dobar  szócikkében megtalálhatjuk a középfokot is:  bolji. 
Nem találjuk meg viszont a  velik  fokozását, pedig ez is rendhagyó:  veéi. 
Disalović  szótárával ellentétben, Radi ć  néhol megadja a vonzatot is, több 
szabad példát is közöl, valamennyi állandósult szókapcsolatot is feldol-
goz. Az ekvációk is általában megbízhatók. Radié, mint a többi szótáríró 
is, sokat merített Brari čić  és Dera szótárából. 

S z a n a S á n d o r művének címe: Horvát-szerb—magyar zsebszó-
tár a legfontosabb szavak összeválogatásával, különös tekintettel a min-
dennapi társalgási nyelvre. A szerb (horvát) kiejtés megjelölésével. A 
szótár Budapesten jelent meg, valószín űleg százactunk húszas éveinek 
elején. A mintegy 3000 címszavas könyvecske három változatlan kiadást 
ért meg. A horvát-szerb—magyar rész a magyar—horvát-szerb résszel 
egybefűzve jelent meg. Ez az egyetlen ismert szerbhorvát—magyar szó-
tár, amely párhuzamosan adja a latin bet űs (horvát) alakot a cirilbe-
tűssel (szerbbel). A címszavakat Szana a latin ábécé szerint sorolta be. 
A szerző  megjegyzi, hogy a szerb és a horvát nyelv lényegében egységes, 
csak a horvátok a latin bet űket és az ijező  nyelvjárást használják, a 
szerbek a cirill ábécét és az ez ő  nyelvjárást. Ez az állítás a dolog túlságos 
leegyszerűsítése, alapjában véve téves. A kiejtésjelölést ígér ő  cím elle-
nére, sehol sem adja meg a szerbhorvát szavak hangsúlyát. A könyv 
végén van ugyan egy táblázat, amelyben az egyes bet űk olvasását közli, 
de ezt túlzás a „kiejtés megjelölésének" min ősíteni. Az egyetlen nyelv-
tani tájékoztató a f őnevek nemének jelölése. A „horvát" szöveg is ez ő  
nyelvjárásban van, ellentétben azzal, amit err ől az előszóban mond. A 
szótár helyesírása önkényes, a szavak megválogatása szakszer űtlen. Sok 
a magyarból átvett tájszó vagy a szerbhorvátban nem is használt alak: 
kanas, kapuš, labda (lopta nincs is). A sok sajtóhiba és a szerz ő  hiányos 
nyelvismerete következtében rengeteg a hajmereszt ően téves ekváció, 
íme néhány: a  kmet  csak 'telkesgazda', a  krivica  'jogtalanság', a  lekar 
'gyógyszerész', a  lepiti  'szépíteni', a  ličiti  'illik' a  lipa  'társ' stb. Ez a 
fércmunka minden bizonnyal a legrosszabb az itt ismertetett m űvek 
között, a szerbhorvát—magyar szótárírás mélypontja. 
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Időrendben P o 1 á c s y J á n o s Szerb—magyar zsebszótára  ĹSrp-
sko-madarski re čnikj következik. A m ű  I:Jjvidéken  jelent meg. A meg-
jelenés éve a bels ő  címlapon: 1941, a küls őn: 1944. A mintegy 10 000 4  
címszót nyújtó könyv Disalović  ismertetett szótárának egyszer űsítése, 
azzal a különbséggel, hogy elhagyja á hangsúlyjelölést és a nyelvtani 
útmutatót. A főneveknél közli a birtokos esetet és néha a többes s Żám 
alanyesetét, a mellékneveknél 'a nőnemű  és semlegesnem ű  alakot, az igék-
nél a jelen id őt. Mint Disalović, frazeológiát ez sem ad. A szerb—magyar 
rész a magyar—szerb résszel egybekötve jelent meg. 

A második világháború utáni elsóm szerb—magyar szótárt H e r c e  
J á ii o s író szerkesztette. A szótárt a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség 
adta ki 1946-ban Zomborban. Mivel a szótárra sürg ősen szükség volt az 
adott történelmi pillanatban, a szerz őnek nem volt ideje „filológiai el-
mélyedésre", csak a legszükségesebb szavakat vette föl, mintegy 12000-t. 
A mű  alapjául Brančić—Dera szótárát vette, de --- mint azt az el őszóból 
megtudjuk - fölhasználta Gr č ić , Disaloviá és Polácsy szótárát is. Szer-
kezetében legjobban Polácsyéhoz hasonlít. Hangsúlyt, frazeológiát nem 
ad, nyelvtani útbaigazítást is csak egészen keveset. Közli a f őnevek 
nyelvtani nemét, a melléknevek n őnemű  és semlegesnemű  alakját és a 
változó tövű  igék jelen idejét. Ez a szótár is a cirill írást és az e ź iś  
nyelvjárást használja. 

H o r o v i t z Ignác  tanár 1953-ban, Szabadkán adta ki hatnyelv ű  
szótárát. A földolgozott nyelvek: a r ńagyar, angol, német, francia, olasz, 
szerbhorvát. Mindegyik szerepel vezérnyelvként is, így a könyv egy része 
szerbhorvát—magyar szótár is. Ez is nagyon szerény, kb. 2000 címszót 
foglal magába, a puszta ekváción kívül mást nem ad. A szerbhorvát 
nyelvet latin betűkkel, ező  nyelvjárásban mutatja be. 1954-ben, szintén 
Szabadkán, megjelent, a' második kiadás is. 

Újvidéken,  1957-ben jelent meg dr. Kovács  K á 1 m án jogász 
és fordító Szerb—magyar szótára  fSrpsko-madarski .e čnik]. Ugyariő  a 
szerkesztője az ugyancsak 1957-ben, ugyancsak Újvidéken megjelent Esz-
perantó—magyar kéziszótárnak is. Szerb—magyar szótárában viszonylag 
kis helyen  210004  címszót dolgoz fel. Ezt az azonos elem ű  szavak-
bokro-sításával éri el. A bokrosítás - a szerz ő  számítása szerint - mintegy 

25 0/o os . helymegtakarítást jelent. A szótárból kihagyta az olyan szava-
kat, amelyek mind alakjukban, mind .jelentésükben megegyeznek vagy 
alig különböznek a magyarban és a  szerbben:palačinka, paprikaš, ptška.  
Kimaradt sok  -anje, -enje, -ica végződésű  szó abból a meggondolásból, 
hogy ezek nem okoznak nagyobb gondot a szótá ŕ  használójának. A nyelv-
tani szerelés is viszonylag szerény. A :f őneveknél közli a nyelvtani nemet; 
az egyes szám birtokos esetét és a többes szám alanyesetét, de csak 
akkor, ha ez szükségesnek látszik; a melléknevek—nél—mind a három ne-
met; az: igéknél a jelen id ő  egyes számának első  személyét. A szerb 
nyelvű  szöveg cirillbetűs, .ező  nyelvjárású. Hangsúlyt nem ad, szabad 
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példát, állandósult szókapcsolatot nagyon. keveset. A szótár legnagyobb 
erénye a magyar ekvivalensek gondos megválogatása, e tekintetben ma 
is egyike legmegbízhatóbb szerbhorvát—magyar szótárainknak. 

1 97-ben megjelent még egy szerbhorvát—magyar szótár. Szerkesz-
tette H a d r o  i c s L á s z 16 egyetemi tanár, ismert sziavista, az orosz—
magyar szótárcsalád társszerz ője (a másik szerz ő  Gáldi . László). Ezt a 
szótárt Budápesten nyomták. A címszavak száma 27 OOO, a szerbhorvát 
nyelvet latin betűvel, ező  változatban mutatja be. Hoffmann után }fan-
rovics a második szótáríró, aki a címben szerbhorvát nyelvrol beszel 
A szerző  megjegyzi, hogý a régebbi szótárak sok szempontból elavult 
szókincset tártalmaznak. Igyekezett úgy megválogatni a szavakat, hogy 
lehetővé tegye a jugoszláv szépirodalom és publicisztika olvasását. A for-
rások között. a korábban megjelent szerbhorvát—magyar szótárakból 
csak Đ isalovićét említi. Hadrovics a korszer ű  szemléletriek ińegfelelően 
egységesnek tekinti a horvát és a szerb nyelvet, de jelzi, hogy „két vál-
tozatban, a szerb (belgrádi) és horvát (zágrábi) recenzióban használatos. 
E két változatban a szókincsben mutatkozó kisebb-nagyobb eltérések 
mellett a leglényegesebb különbség az, hogy az egykori :  ě  (úgynevezett 
ját)  hang helyén, a szerbek e-t, a horvátok pedig vagy -ije-t Vagy j ę-t 
ejtenek. Pl. szerb  seno horv. sijeno  (egykori  sěno),  szerb  bežati horv. 
ojezatz  (egykori  bezati)  Ehhez járul az írás kulonbsege, t i a szerbek a 
cyril betűket használják, a horvátok latin bet űkkel írnak." Ide . kíván-
kozik, természetesen, az az ellenvetés, hogy vannak ij ęző  szerbek és ező  
horvátok, és az írásról vallott nézetei is csak bizonyos megszorítással 
érvényesek. A szavak hangsúlyát Hadrovics sem adja meg. Szinte hihe-
tetlen, hogy Disalovié kivételével senki sem tartotta ezt fontosnak, ugyan -
akkor angol szótárt keveset találunk kiejtesjeloles nélkül. Más szempont-
ból ez az els ő  szerbhorvát—magyar szótár, amely megfelel a modern 
lexikográfia követelményeinek. A szótár elején lev ő  nyelvtani táj ékoz-
tató táblázatokban közli a ragozási típusokat, megadva a szabályokba 
foglalható eltéréseket. is. Az egyes címszavaknál csak utal . megfelel ő  
táblázat es, ha szükség van ra a kiegeszito szabaly szamara, esetenként 
magában a szócikkfejben is kozol bizonyos alakokat Ezek alapján a hasz-
nálći elég. nagy biztónsággal ki tudja' kövtkeztetni a kívánt nyelvtani 
alakot Hadrovics szótára az elso, amely az igei szemleletnek (aspektus-
nak) is nagy figyelmet szentel a mozzanatos igéknél sokszor megadja 
a folyamatos alakot is Pl 

skočiti  [62,  foly skakati  57, -ačem] 

Hadrovics  szótárában viszonýlag b őveh találunk szabad példát, sz&-
lást, közniondást. Igyekszik eligazítani a szótárhasz ńálót a vdnzatdk kér-
déseiben is, de, sajnos, ebben nem érté el a  tëljességnek azt a fokát, 
amelyet egy ekkora és ilyen igényesen szerkésztett szótártól elvárhab-
nánk. A  zakasniti  szócikkében csak a magyar vonzat van meg:ëlkésik 
vmiről, pedig a szerbhorvát is fontos, nem biztos, hogy a szótárhasználó- 
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nak nem okoz gondot:  zakasniti na neto.  Még egy vonatkozásban hozott 

újat ez a mű . A szerbhorvát szavakat, illetve az egyes jelentéseket stí-
lusminősítéssel látja el: bizalmas, gúnyos, régies, népies, tréfás. Min ősíti 
a szakkifejezéseket is: állattan, ásványtan, fizika, matematika stb. Az 
ekvációk is megbízhatók. Inkább a szótárírás nehézségeit illusztrálja, 
mint a szótár hitelét csökkenti az az adat, hogy az  uvek  szót nem talál-
juk meg benne. A szótárt korszer űsége, mérete, hozzáférhet ősége igen 
népszerűvé tette, 1967-ben megjelent a második kiadás is. 

Üjvidéken,  1960-ban adták ki dr. P e t a r A r a n i c k i Szerbhor-
vát—magyar szótárát [Srpskohrvatsko-madjarski rečnik]  a Szerb Matica 
kisszótársorozatában. A címszavak száma 12 500. Ez a latin bet űs, ező  
nyelvjárású szótár teljesen igénytelen, nem ad sem hangsúlyt, sem nyelv-
tani szerelést (kivéve a f őnevek nemének jelölését). A magyar értelme-
zések rövidek, egy-két szavasak. A frazeológiát teljesen mell őzi. 

Budapesten, 1967-ben látott napvilágot S t o j a n V u j i č  i ć  Szerb-
horvát—magyar útiszótára [Srpskohrvatsko-madarski turistički rečnik], 
mintegy 14 000 címszóval. Ez is latin bet űs, ező  nyelvjárású. Címének 
megfelelően elsősorban turistáknak szánták, ez tükröz ődik a szavak meg-
válogatásában is. Szigorú gyakorlati jellegének megfelel ően, a szerbhor-
vát—magyar lexikográfia negatív hagyományait követve, nem közli a 
szerbhorvát szavak hangsúlyát, az olvasási szabályokon kívül nyelvtani 
jellegű  útbaigazítást nem ad. Találunk benne viszont állandósult szó-
kapcsolatokat, s őt sok a kéttagú címszó is:  atomska energija, atomska 
fizika, atomski reaktor, atomsko jezgro; autobuska karta, autobuska li-
nija, autohuska stanica  stb. Ez a szótár a magyar—szerbhorvát résszel 
egybekötve jelent meg. 

Az utolsó szótár, amelyet meg kell említeni, L e v a s i c s E 1 e mé r 
és S u r á n y i M a g d a Szerbhorvát—magyar kéziszótára tSrpskohr-
vatsko-madarski re čnik]. 5  A kéziratot átnézte dr. Palich Emil. Az el őszó 

szerint a szótár 80 000 adatot tartalmaz, ide beleszámították a címszavak 
mellett a szabad példákat, vonzatokat, szólásokat, közmondásokat is. Bi-
zonyos mértékben földolgozták a szakszókincset is. A korábban megje-
lent szerbhorvát—magyar szótárak közül a forrásmunkák jegyzékében 
csak Đ isalovićét és Hadrovicsét említik. A szótár szerkezete, nyelvtani 
apparátusa, lexikográfiai elvi alapja lényegében azonos Hadrovicséval. 
A szabályokon és gyakorlati megoldásokon itt-ott finomítottak, a cím-
szavak és példák száma nagyobb, de még a szócikkek jelentésekre való 
fölosztása is legtöbbször azonos Hadrovicséval. Ebb ől következik az, hogy 

amit elmondtunk Hadrovics szótáráról, érvényes erre is. Ezt a szótárt a 
budapesti Terra adta ki 1967-ben. A Terra Hadrovics szótárának kiadója 
is. A fönt elmondottak szemléltetésére idézzük mindkét szótárból a  giava 

szócikkét. 
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Hadrovics 	 Levasics—Surányi  

giavia  [1] 1. fej, fő ;  za giava  [1] 1. fej, fő ;  za -vu je veéi od mene  
-.0  je veéi od mene  egy egy fejjel magasabb nálam;  razbijati -vu  
fejjel magasabb nálam; a) összetöri a fejét; b)  átv  töri a tejét  (vmin); 
računanjeu -i fejszámolás;  ne  znam gde  mi  je 	azt sem tudom, hol áll 
2. főnök; 3.  muška 	a a fejem;  računanje  u  -vI  fejszámolás;  (átv:)  
férfi;  ženska  -'a nő ; 4.  izgubiti -vu  elveszti a fejét; 2. f őnök; 
ész;  to je  -.a! ez aztán a 3.  muška 	férfi;  ženska 	nő ; 4. ész;  izbaciti  
koponya! 5. -a  od eksera kome što iz -ve  kiver  vmit vkinek  a fejéből; 
szegfej; 	od kupusa to je 	ez aztán a koponya!  udariti -vom  o 
káposztafej; 6. fejezet;  zid  falba veri a fejét; fejjel megy a falnak; 
7.  od 	'e fejenként;  S.  -a 5. (oszlopon) fej; 	od eksera  szegfej; 	kupusa 
šećera  cukorsüveg; 9.  radi  káposztafej; 6. fejezet; 7.  od -ve  fejenként; 
se o  njegovoj 	i az  odmahnuti -vom  csóválja a fejét; 8. 	šećera  
életéről van szó; -'a  mu  cukorsüveg; 9.  (átv:) radi  se O  niegovoj -vi 
je  u  opasnosti  veszélyben az életéről van szó;  kao muva bez -ve fejnélkül;  
van az élete;  to mu je  i  gole -ve  hajadonfővel;  boli me 	táj a fejem;  
došlo 	-e ez az életébe  prošla me 	elmúlt a fejfájásom;  oboriti -vu  
került;  to Će ga stati  lehorgasztja a fejét;  to mu je došlo -ve  ez az 
ez az életébe fog kerülni; életébe került;  to će ga stati -ve  ez az életébe  
da  se  nisi -tom šalio!  ne fog kerülni; 10. (Szól:)  ko nema  U  -vi  ima 
játssz az életeddel! u  nogama  akinek nincs a fejében, annak a 
10. Szólások:  0cl 	e  do  lábában van;  od -ve do  pete tetőtől talpig; 
pete tetőtől talpig; ti  izašlo  mi na  vrh -ve  torkig vagyok vele;  
puštaă  da  ti se na 	u elegem van belőle;  gore -vu!  fel a fejjel!  
penju  hagyod hogy a  lupanje -vom  fejtörés;  lupati -vu čime  v O  čemu  
fejedre nőjenek;  ko nema  töri a fejét  vmin; (átv:) nije pao  na  -vu da  
u 	ima u  nogama bi...  nem esett a fejére, hogy...;  bestraga  
akinek nincs a fejében  mu 	vigye el a manó! ti  puštaš da  ti se na 
annak a lábában van; ni  -vu penju  hagyod, hogy a fejedre n őjenek;  da 
za živu 	-u! a világért se  nisi -vom šalio!  ne játssz az életeddel! ni  za  
sem!  živu -vu!  a világért sem! 

Mielőtt az elmondottakból megpróbálnánk levonni az általános kö-
vetkeztetéseket, az áttekinthet őség végett itt közöljük a szerbhorvát—
magyar szótárak kiadásának id őrendjét és helyét: 

1875.  Rejtényi  József: Szerb, magyar, latin, német iskolai zsebszótár, 
Budapest. 

1889.  Margitay  József: Horvát—magyar zsebszótár, Nagykanizsa. 
1893.  Spicer  Mór: Horvát—magyar szótár, Budapest. 
1894.  Biagoje Brari č ić—Dorđe Dera:  Szerb—magyar szótár,  Cjvidék  
1898.  Margalits  Ede: Horvát—magyar zsebszótár, Budapest. 
1904.  Jovan Grčić :  Szerb—'magyar szótár, Újvidék. 
1920.  Hoffman  Mátyás:  Szerb—horvát  magyar szótár, Szabadka. 
1921.  Veselip Disalovi ć :  Szerb—magyar szótár, Újvidék.  

Dušan Radić :  Szerb—magyar zsebszótár,  Üjvidék. 
Szana  Sándor: Horvát-szerb—magyar zsebszótár,  Budapest. 6  

1944.  Polácsy  János: Szerb—magyar zsebszótár,  Űjvidék.  
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1946. Herceg János:  Szerb—magyar szótár,  Zombor. 
1953.  Horovitz Ignác: Hatnyelv ű  szótár, Szabadka. 
1957. Kovács Kálmán: Szerb—magyar szótár, Újvidék. 

Hadrovics  László: Szerbhorvát—magyar-szótár,  Budapest. 
1960.  Petar Aranicki:  Szerbhorvát—magyar szótár,  Üjvidék. 
1967.  Stojan Vujičić :  Szerbhorvát—magyar ,  útiszótár,  Budapest. 

Levasics Elëniér—Surányi Magda: Szerbhorvát—magyar kézi-
szótár, Budapest. 

A rendelkezésünkre-.. álló adatok szerint 1968-ig összesen, 18 szerb-
horvát—magyar szótá ŕ• jelent meg, ebből 5 a XIX. században, 13 a XX. 
században. A szótárírásnak három aktív idoszaka van a századforduló 
táján 5 szótár jelent meg,. az els ő  világháború után 4 (csaknem egyszerre), 
a második világháború utam idore 8 jut A szerbhorvát—magyar szótár-
írás legfontosabb központjai Budapest és Űjvidék, mindkét helyen 7-7 
szótár látott napvilágot, Szabadkári 2, Nagykanizsán és Zomborban 1-1. 
A 18 szótárból 8 szerb,  3 horvát és 7  szerbhorvát elnevezés ű .  Ą  má-
sodik világhábórú utáni szótárak, Herceg Jánosét. és Kovács Kálmánét 
kivéve, mind a  szerbhorvat elnevezest tüntetik Ml a cimben Az ábécé 
szerinti megoszlás a következ ő : latin betűs: 9, cirillbetűs: 8, latin-cirill: 1. 
A szerbhorvát irodalmi nyelv két változata közül gyakrabban fordul elő  
az ező , 14-szer, 3 szótár ijez ő  nyelvjárású, 1 kevert. 

A szerbhorvat—magyar ,szótárak szinte kivétel nelku 1  egy kisse el-
maradnak a korabeli nemet—magyar 7  es angol—magyar8  szótárak szín-
vonala mögött. Ennek valószín űleg az a magyarázata, hogy az angol—
magyar és a német—magyar szótárak szerkeszt ői több kitűnő  angol, il-
letve német értelmez ő  és kétnyelvű  szótárra támaszkodhattak. A szerb-
horvát nyelvre mindeddig nincs kidolgozva egy olyan rendszer, amely 
a szavak morfológiáját hiánytalanul, egyértelm űen és gazdaságosan mu-
tatná be, azaz olyan rendszer, amely megfelelne a szótárszer űség köve-
telméňyeinek Is. Ezt a helyzetet súlyosbítja äz is, hogy a szerbhorvát 
nyelv morfólógiája sokkal gazdagabb, mint a nénIeté vagy az angolé. 
Egyedülálló nehézség a szerbhorvát kiejtés egzakt bemutatása is. A své-
det és a litvánt kivéve, tudomásunk szerint nincs Európában még egy 
olyan nyelv, amelyben melodikus hangsúly volna, mint á szerbhorvátban. 
A szerbhorvát a (és minden más magánhangzó) hatféle lehet: 1. rövid 
ereszked ő  hangsúlyú, 2. hosszú ereszked ő , 3. rövid emelked ő, 4. hosszú 
emelkedo, 5 rovid hangsúlytalan es 6 hosszú hangsúlytalan. A szerb-- 
horvk szavak fonológiájának bemutatását nagyon megnehezíti az is, 
hogy ugyanannak a szónak különböz ő  alakjaiban iáltozhat a hangsúly, 
idegen számára elég nehezén érthet ő  módon 

A fönt említett nehézségek mégsem igazolják 'teljesen azt a mulasz-
tást, hogy csak egyetlen szótár jelöli a-szerbhorvát szavak hangsúlyát és 
csak három nyújt számottev ő  alaktani útbaigazítást. A többi sokszor fö-
lösleges információt közöl, a szükségeseket viszont nem. Teljesen fölös-
leges p1. megadni a  dobar  melléknév semlegesnemét.(dobro), ahogyan ezt 
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a legtöbb szótár teszi, mert ha ism ěrjük a nőnemű  alakot (dobra), akkor 
tudjuk, hogy a semlegesnem csakis  dobro  lehet, azaz a n őnemű  alakkal 
meg van határozva a semlegesnemis. Szükséges viszont közölni a  dobar  
középfokát  (bolji),  mert rendhagyó. Ezt azonban a szótárak többsége el-
mulasztja. Az itt tárgyalt szótárak jó részére jellemz ő  az a primitív 
szemlélet, hogy a szótár csak a szavak jelentését adja meg. Ma már ál-
talános elv a lexikográfiábari, hogy a szótárnak meg kell adnia lehet őleg 
mindeńt, ami a szavak helyes használatához szükséges. Ą  szótárhasz-
nálót el kell tehát igazítani helyesírá śi, morfológiai, szintaktikai, stilisz-
tikai és egyéb kérdésekben. Ezt meg is teszi p1. A Magyar Nyelv  Értel-
mez ő  Szótára9 , részben a Szerb Matica és a Szerb Tudományos és M ű-
vészeti Akadémia szótárai, valamint az orosz, cseh, szlovák, lengyel'°, 
német, angol' 1 , francia stb. értelmez ő  szótárak zöme. Ma aligha találna 
vevőt egy olyan angol értelmez ő  szótár, amely  szavaknak csak a jelen-
tését közölné. Amit elvárunk az egynyelv ű  értelmez ő  szótáraktól, teljes 
joggal elvárjuk a kétnyelv űektől is. Ez a fölismerés nem is nagyon új. 
A Ląngenscheidt kiadásában megjelent Sachs—Viilatte-féle francia—né-
met és német—francia s żótárak szerkeszt ői belátták ezt már a XIX. szá-
zad második felében. 

JEGYZETEK 

1 A nagyszótár szerkesztési elveir ől 1. Kovács Kálmán: Néhány szótárszerkesztési 
elvről az  észrevétélk  tükrében. Ä Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, III. 
évfolyam, 8. szám, 1971 szeptember. 

2 A szerbhorvát—magyar szótárak eddig legteljesebb felsorolását a következ ő  dol-
gozatokban találhatjuk meg:  

-  Kovács Kálmán: Készül a szerb-horvát—magyar nagyszótár. Híd, 1961/12.  
-  Kovács Zoltán:  CJIaBI2HCKaa jie=Korpacl= B  BeHrpiu& Studia Siavica,  1962/ 

JVIII/3-4.  
-  Valentin  Putanec: Leksikografija kod Hrvata, Srba  i  Crnogoraca. Enciklopedija 

Jugoslavije  5, 1962. 
Az erre a szótárra vonatkozó adatok a következ ő  forrásokból származnak:  

- Petrik Gézá  Magyar könyvészet 1886-1900. Budapest, 1908.  
Szinnyei  József: Magyar írók élete és munkái. VIII. kötet, Budapest, 1902.  

-  Valentin  Putanec:  i. m.  
-  az Országos Széchényi Könyvtár szakkatalógusa. 

A címszavak számára vonatkozó adat Kovács Kálmánnak a Hídban megjelent 
dolgozatából való, 1. a 2. jegyzetet. 	 .  

I Részletesen ismerteti  Ivan Mokuter  a  Studia Slavica 1969 ĺXV/3-4. számában. 
6 Az évszám  az  Országos Széchényi Könyvtár szakkatalógusából való. 

A korábbiakról 1.  Gáldi  László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korá- 
ban és a reformkorban, Budapest, 1957. 

1.  Magay  Tamás: Angol—magyar és magyar—angol szótárak hazánkban 1945 el őtt, 
Budapest, 1967. 

Erről és sok más szótárírási kérdésr ől részletesen tájékoztat A szótárírás elmé-
lete és gyakorlata A Magyar Nyelv Értelmez ő  Szótárában. Szerkesztette  Országh  László. 
Budapest, 1962.  .  

62 Kiss Lajos: A szláv nyelvek értelmez ő  szótárai. Szótártani tanulmányok. Szer-
kesztette  Országh  László. Budapest, 1966. 

1  Országh  László: A mai angol szótárirodalom. Szótártani tanulmányok... 
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REZIME 

IZ ISTORIJE SRPSKOHRVATSKO—MADARSKE 
LEKSIKOGRAFIJE 

Rad prikazuje srpsko—ma đarske, hrvatsko—ma đarske  i srpskohrvatsko--
mađarske opšte re čnike koji su objavijeni do 1968. godine, kada se pojavila 
prva knjiga velikog Srpskohrvatsko—madarskog re čnika koji obrađuje Lek-
sikografska redakcija Instituta za hungarologiju. Prvo prikazano delo je iz 
1875, poslednje iz 1967. Svega ima 18 re Čnika koji spadaju u ovu kategoriju. 
Najjač i centri srpskohrvatsko—ma đarske leksikografije jesu Novi Sad i Bu-
dimpešta, u oba grada objavlj6no je  p0 7 rečnika, dok su 2 izdata u Subotici, 
P0 1 u Somboru i Velikoj Kanjiži. TJ istoriji možemo izdvojiti tri razdobija 
kada je leksikografska aktivnost bila srazmerrio veoma intenzivna: period oko 
1900. godine (5 re čnika), vreme posle Prvog svetskog rata (4 re čnika) i vreme 
posle Drugog svetskog rata (8 re čnika). Konstatovano je da je opšti nedostatak 
gotovo svih autora što polaze od koncepeije da se od re čnika traži samo pru-
žanje semanti čkih informacija. Manje-više svi zanemaruju ostale probleme na 
koje mogu nai ći korisnici re čnika: pravopisne, morfološke, sintaksi čke, frazeo-
loške, stilističke i dr. Od prikazariih re čnika samo jedari daje akcenat srpsko-
hrvatskih re či (Disalovićev), gramati čke informacije u zna čajnijem obimu tri 
(Disalovićev, Hadrovičev i rečnik E. Levaši ča i M. Šuranji), frazeologiji Se, 
opšte uzev, posveéuje nešto ve ća pažnja, dok upotrebljivu stilističku karakte-
rizaciju re či i pojedinih zna čenja daju samo neki od najnovijih. 

SUMMARY 

AN OUTLINE OF  THE HISTORY 
OF THE SERBOCROATIAN—HUNGARIAN LEXICOGRAPHY 

The present paper deals with the Serbian—Hungarian, Croatian—Hun-
garian and Serbocroatian—Hungarian dictionaries published before 1968, when 
the first volume of the comprehensive Serbocroatian—Hungarian Dictionary 
appeared, prepared by the Lexicographical Editorial Staff of the Institute of 
Hungarian Studies. The first known dictionary is dated 1875, the last one 
presented here is from 1967. The most important centres of the Serbocroa-
tian—Hungarian lexicography are Budapest and Novi Sad (7 dictionaries 
each), at Subotica 2 dictionaries were published, 1 at Sombor and 1 at Nagy-
kanizsa. There are three periods of especially intense activity: the turn of 
the century (5 dictionaries), after the ist world war <4 dictionaries), and after 
the 2nd world war (8 dictionaries). It was stated that the general shortcoming 
of almost every dictionary dealt with is the underlying idea that a dictio-
nary is compiled only In, order to give semantical informations, while the 
other problems connected with usage, as those of orthography, pronunciation, 
syntax, idiom, style etc., are more or less neglected. There is only one dic-
tionary (Disalovié's) which gives accented Serbocroatian headwords. More 
substantial grammatical informations can be found in three dietionaries (Di-
salović 's, Hadrovics's, and in the dictionary of E. Levasics and M. Surányi). 
The idioms are, in general, treated in more details. Stylistic labeis are to be 
found only in the newest dictionaries. 
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ÉRTEKEZLETEK  



Mikes Melánia 

ALKALMAZOTT 
NYELVÉSZET, 
ÁLTALÁNOS S  
NYELVÉSZET És 
GYERMEKNYELV 
A NEMZETK1JZI 
ÉRTEKEZLETEK 
TÜKRÉBEN 

1972 nyarán három fontos nyelvészeti eseménynek voltam tanúja; 
ezek: az alkalmazott nyelvészet harmadik nemzetközi kongresszusa (Kop-
penhága, augusztus 21-26.), a nyelvészek tizenegyedik nemzetközi kong-
resszusa (Bologna—Firenze, augusztus 28-át61 szeptember 2-áig), és az 
anyanyelv elsajátításával foglalkozó nemzetközi szimpózium (Firenze, 
szeptember 4-6:). Az alábbiakban ezeknek az értekezleteknek a prog-
ramjához fűzök néhány gondolatot. 

A koppenhágai kongresszus plenáris ülésein a következ ő  előadások 
hangzottak el: 

Az alkalmazott nyelvészet kérdésköre (előadó: S. Pit Corder, az edin-
burghi egyetem tanára), 

A nyelv elsajátítására és használatára alkalmas nyeivtanról  (előadó: 
E. Roulet, a neuchateli egyetem tanára), 

A fordítás elmélete és gyakorlata (előadó: Albrecht Neubert, a hp-
csei egyetem tanára), 

Szociolingvisztikai kutâtások  és gyakorlati alkalmazásuk (előadó: 
Charles Ferguon, a stanfordi egyetem tanára), 

A nyelvoktatás elméletének és kutatásának irányvonala (előadó: H. 
H. Stern, a torontói Modern Nyelvek Központjából). 

Az előző , 1969. évi Cambridge-ben megtartott kongresszushoz viszo-
nyítva ennek a kongresszusnak a témaköre sz űkebb volt, ugyanis nem 
szerepeltek a gépi fordítással kapcsolatos témák. A gyógypedagógiai kér-
dések is némileg háttérbe szorultak. Az érdekl ődés központjában az 
anyanyelv és az idegén nyelv elsajátítására valamint az, idegen nyelv 
oktatására vonatkozó kérdések álltak. Ezek az el őbbi kongresszushöz vi-
szonyítva sokkal számosabbak; az ezekkel foglalkozó beszámolók pedig 
alaposabbak és elmélyültebbek voltak. Ez a szekciókban tárgyalt témák 
puszta felsorolásából is látható: 

Az alkalmazott nyelvészet általános kérdései 
Kvantitatív nyelvészet 	.. . 	.. 
Kontrasztív 7iyelvészet  
Nyelvtani modellek alkalmazása 	 S 

A köznyelv. mondattana 	. 
Alkalmazott hangtan 	 . 

123 



Sajátos célokat szolgáló nyelv 
Lexikográfia és terminológia 
Fordítás 
A tananyag tanulmányozása 
Tesztek és tesztelések 
A nyelvoktatás módszertana 
Szövegválasztási kritériumok a nyelvoktatásban 
Programozott oktatás 
A modern nyelvoktatás eszközei 

Q. Modern nyelvoktatás a feln őttek részére 
A  nyelvtanárok  képzése 
Pszicholingvisztika  és a  nyelvoktatásinyeivtanulás  
Gyermeknyelv 
Kétnyelv űség 
Szociolingvisztika  és nyelvoktatás 
A közlési elmélet és a nyelvoktatás közötti kapcsolat 
Nyelvi problémák és a gyógypedagógiai nyelv oktatás 
A nyelvoktatás tervezése 

Ez a kongresszus az alkalmazott nyelvészet nagy fellendülésének 
jegyében zajlott le. Az elmúlt három évben, azaz a második kongresszus 
óta ugyanis az alkalmazott nyelvészet sok tanszéken és kutatóintézetben 
helyet kapott. Míg a második kongresszuson az alkalmazott nyelvészet-
nek a nyelvtudományban való státusa és helye élénk vita tárgyát ké-
pezte, most már vitathatatlan, hogy az alkalmazott nyelvészet eleget tesz 
a tudományosság igényének. 

A nyelvészek tizenegyedik nemzetközi kongresszusán mintegy ezer 
részvev ő  gyUlt össze a világ minden tájáról. Ezek közül kb. százötvenen 
léptek fel az előadói pódiumra. 

A plenáris ülések egy-egy témájáról 2--3 el őadó tartott beszámolót. 
Ez lehetővé tette a téma többoldalú megközelítését és ösztönözte a vitá-
zókat. Napirenden voltak a következ ő  témák: 

Nyelvi  univerzálék  (előadók: J. Greenberg, E. Coseriu és H. J. 
Seiler), 

Generatív  fonológia (előadók: M. Halle és C. Lepschy), 
Szemantikai jegyek (előadók: L. Prieto és P. Kiparski), 
Szociolingvisztika  és a nyelvi változások (előadók: T. De Mauro, 

W. Labov és M. A. K. Halliday), 
A nyelvtani rendszer és a jogi rendszerek (előadók: G. Devoto 

és S. Pugliatti). 

A fenti témákat a Nyelvészek Állandó Nemzetközi Bizottsága válasz-
totta ki, mint a nyelvtudományban jelenleg felmerül ő  legkorszerűbb kér-
déseket. A koppenhágai kongresszushoz hasonlóan ezen a kongresszuson 
is a szociolingvisztikai kutatások foglalkoztatták leginkább az elméket. 
Ez a tudományág nagy mértékben hozzájárul a nyelvészet humanizáció-
jához. A másik központi témára, a nyelvi univerzálékra pedig jellemz ő , 
hogy mind szorosabb összefüggésbe kerül a tipológiai .kutatásokkal, ame- 
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lyeket  az alkalmazott nyelvészeten belül a kontrasztív kutatások ölel-
nek fel. 

Habár a plenáris üléseken a diachrónikus kutatásokról külön nem 
volt szó, mind a plenáris üléseken elhangzott vitákban, mind a szekciók-
ban megtartott beszámolókban felszínre került fontosságuk és korszer ű-

ségük. Sőt egyes szekciók kizárólag e kutatások témakörével foglalkoz-
tak. Mások pedig egy-egy nyelvtani modell tárgykörében mozogtak. Az 
alábbiakban a csoportok és szekciók témaköreinek teljes listáját kö-
zöljük: 

A nyelvtudomány története 
A „rétegezési" nyelvtan 
Tipológiai nyelvészet 
Generatív nyelvtan 
Nyelvi kategóriák 
A nyelvi elemzés aspektusai 
Mondattani elméletek 
A mondat szerkezete 
Micsoda a „mélyszerkezet"? 
Glosszematika 
A szabályok rendezése 
Tagmemika 

Jelentéstan 
Pszicholingvisztika. 
Szociolingvisztika 
Nyelv és jelentés 
Antropológiai nyelvészet 
Diachrónikus mondattan 
Morfológiai szerkezetek és 
funkciók 
Fonológiai elmélet 
Autonóm/rendszeres 
fonémika 

A koppenhágai kongresszustól eltér ően a gyermeknyelvvel kapcso-
latos kérdések ezen a kongresszuson nem képeztek önálló témakört 
Mégis azt mondhatjuk, hogy a gyermeknyelvre talán még sohasem hi-
vatkoztak annyiszor, mint ezen a kongresszuson, egyes beszámolókban 
pedig a gyermeknyelvi kérdések egyenesen központi helyet foglaltak el. 
Idézünk egynéhányat: Diachrónikus mondattan és a nyelv ontogenézise, 
A réshangok elsajátítása a gyermeknyelvben, A szórend elsajátítása az 
alapstruktúrában. 

A gyermeknyelv sajátos problémáival mintegy nyolcvan nyelvész, 
pszichológus, antropológus és logika-tanár foglalkozott a firenzei szim-
póziumon. Az értekezlet plenáris ülésekben dolgozott. Egy-egy ülésszak 
kezdetén vitaindító beszámoló hangzott el. Ezután az adott témával kap-
csolatos rövid beszámolók következtek, s ezeket vita követte. A három 
napos értekezleten a következ ő  témák kerültek megtárgyalásra: 

Az intonáció és a hangrendszer fejl ődése, 

Szintaktikai fejl ődés 
Szemantikai fejl ődés 
Az anyanyelvi minták 
Percepciós fejlődés 
A nyelv és a tudat 
Két nyelv egyidej ű  elsajátítása 
Nyelvi univerzálék 
A gyermeknyelv és a nyelvelmélet viszonya 

125 



A gyermeknyelvi kutatások jelenlegi fázisára jellemz ő , hogy a longi-
tudinális tanulmányok eredményeit mind többen és többen használják 
fel gyermeknyelvi  univerzálék  felállítására. Ugyanis a  .  különböző  anya-
nyelvű  gyerekek nyelvi fejl ődésében, azonos tendenciákat fedeznek fel, 
s egy-egy feltételezett egyetemes jelenséget., tesztek segítségével ellen-
őriznek. Nem kevésbé érdekesnek  bizonyu1nak  azok az adatok is, ame-
lyek a különböző  nyelvek elsajátítási folyamatában eltér ő  jelenségekre 
utalnak.  

Eddig inkább a nyelvi produkció állt az érdekl ődés központjában, 
most pedig a megértés fejl ődése foglalkoztatja a gyermeknyelvi kutató-
kat. Ennek a vizsgálati  módjáról  többször is  szó-esett  ezen a szimpó-
ziumon.  

A gyermeknyelv. ,  vizsgálatának  pszicholingvisztikai  aspektusa teljes 
mértékben érvényesült.  '  Úgy látszik, hogy ezen az úton tovább is fog 
haladni. Ez azonban nem jelenti, hogy az általános nyelvészettel való 
kapcsolata lazul.  Éppen  ellenkez őleg,  pszicholingvisztikaijellegénél  fogva 
még 'szorosabb összefüggésbe kerül a korszer ű  nyelvtani' elméletekkel. 
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Sörös Dávid 

NYELVI ÉS KULTURÁLIS  
KULiNBSÉGEK  

Ottawában, Kanada. f ővárosában nemzetközi tanácskozást tartottak 
a  -nýélvi  és kulturális különbségekr ől. A tanácskozás 1972. szeptember 
25-én kezdődött, és szeptember  30-án-ért  véget. Mintegy 50 külföldi és 
25 kanadai szakember .vett rajta részt: Jugoszláviát  Stevan Majstorovi ć , 
•  Szerbia Kulturális Fejl ődését Kutató Intézet igazgatója és Sörös Dávid, 
•  Hungarológiai Intézet munkatársa képviselte. A tanácskozás f ő  célja 
az volt, hogy megtárgyalja, hogyan lehet meg őrizni a több nyelv,. több 
kultúra adta gazdagságot• anélkül; hogy az államegység veszélybe ke-
rülne. A szervez ő  bizottság két alapélvre építette munkáját.  Az első : 
több nyelv, több kultúra létezése  sok  államban  nerńcsak  elkerülhetetlen 
valóság, hanem  kívánatos  állapot, amelyet fönn kell .tartani. Ezt az elvet 
azonban sok kormány elveti, mért a különbözés  széthúzÓ  erejétől fél. 
Még ma is sok helyütt ezt a politikát követik: „Egy nyelv, egy. vallás, 
egy nép, egy ország.". A második alapelv: a kulturális különbségeknek 
nem szabad elszigeteltséghez, elzárkózottsághoz vezetniük. A kultúrák-
nak  egymásrahatásuk  eredményeként gazdagítaniuk kell egymást. 

Négy bizottság alakult: I. A kormány politikájának hatásköre, ennek 
a politikának -fejlesztése;  II:.Nyelvi  politika; III.  Plurikultur.ális  környe-
zetben való alkotás;  IV. A kultúrák közötti viszony a modern államok -
ban.  Egyszerre két bizottság ülésezett, egy-egy részvev ő  tehát két, bi-
zottságban lehetett. 'E sorok írója a II. és III. bizottságbán vett részt. 
Ebben a beszámolóban az említett két bizottságnak a munkájáról lesz  szó.  

A nyelvi politikáról folytatott vitában megállapították,- hogy nem 
helyes azonosítani a nyelvet a kultúrával. Finnországban élnek 'finnek és 
svédek. Ezek lényegében ugyanahhoz a kultúrához tartoznak, annak 
ellenére, hogy a két nyelv nagyon különböz ő . Az Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia és Ausztrália kultúrája sokban különbözik, noha mind-
három országban túlnyomórészt az angolt beszélik. A különféle nyelvek 
jogait területi és személyi alapon lehet rendezni. Lehetséges a be nem 
avatkozás politikája is. Legtöbbször a két (illetve három) elv kombiná-
ciója valósul meg. Sok szó esett a nemrég megalakult államok nyelvi 
problémáiról, a gyarmatosítók nyelvéhez való viszonyról, a két-, illetve 
többnyelvűségről, az idegen nyelvek tanításának módszereir ől, a nyelvi 
erőszak és a nyelvi imperializmus veszélyér ől, a nyelvi helyzet válto-
zásáról, a feszültségekr ől, viszályokról, az üldözött nyelvekr ől, a be- 
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vándorlók nyelvének sorsáról, a különböz ő  nyelvű  csoportok közötti 
érintkezés nyelvér ől. Megismerkedhettünk a különféle országok nyelvi 
problémáival és megoldási kísérleteivel. Ennek a beszámolónak az ösz-
szeállítója vázolta a jugoszláviai helyzetet, megemlítve a népek és a 
nemzetiségek nyelvi egyenjogúságát, miben nyilvánul meg ez az egyen-
jogúság, az iskolákban, tömegkommunikációban, közigazgatásban elért 
eredményeket, nem hallgatva el a problémákat sem. Beszélt röviden az 
Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékér ől és a Hungarológiai Intézet mun-
kájáról is, megemlítve, hogy Magyarországon kívül ez az egyetlen tudo-
mányos intézmény, amely tevékenységét a magyar nyelv, irodalom, nép-
rajz, valamint a magyar nép kultúrájának más népek kultúrájával való 
kapcsolatai kutatásának szenteli. Élénk vitát váltott ki a „primitív" 
nyelvek emlegetése. Sokszor elhangzott az a vélemény, hogy vannak 
nyelvek, amelyek nem alkalmasak a modern technológia fölvetette szük-
ségletek kielégítésére, ezért erre a célra más nyelvek kellenek. V. G. 
Kosztomarov (szovjet), Sörös Dávid és mások határozottan elvetették ezt 
a szemléletet. A nyelvészek általában azt vallják, hogy nincsenek „pri-
mitív" nyelvek. Minden emberi nyelvben megvan a fejl ődés képessége. 

A III. bizottság a plurikulturális környezetben való alkotásról tár-
gyalt. Szó volt a kulturális asszimilációról, domináns és dominált kultú-
rákról, az európai kultúra er őszakos terjesztésér ől, a bevándorlók kultu-
rális problémáiról, a hagyományok jelent őségéről és ápolásáról, a krea-
tivitás meghatározásáról, a „bels ő  gyarmatosításról", a „kiváltságosak" 
kultúrájáról, a viszályoknak az alkotásra való hatásáról, a kultúrák köl-
csönhatásáról, a kultúra „termel őiről" és „fogyasztóiról". Többen kifo-
gásolták azt, hogy egy kultúra értékeit más kultúra kritériumaival mé-
rik, így p1. téves az afrikai népi táncokra a klasszikus balett elveit al-
kalmazni. Sok felszólaló figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy a „kultu-
rális kommunikációban egyirányú utcák keletkeznek". 

A Canadian Broadcasting Corporation angol nyelv ű  televízióműso-
rának szerkeszt ősége kérésére néhányan részt vettünk egy stúdióbeszél-
getésben, amelyben a kanadai közönséget igyekeztünk tájékoztatni a ta-
nácskozás céljáról, egyéni nézeteinkr ől és az általunk ismert konkrét 
helyzetről. Hasonló jellegű  volt az a műsor is, amelyet a rádió számára 
készítettek. Ebben a műsorban szót kapott mindkét jugoszláv képvisel ő  
és hat más országból való is. 

A szervezők pontossága, gondossága és vendégszeretete sokban hoz-
zájárult ahhoz, hogy megfelel ő  légkör alakuljon ki és így a tanácskozás 
mindenki számára hasznos legyen. 
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Sörös Dávid 

MAGYAR ÉRTELMEZŐ  
KÉZISZÖTÁR. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 

TÖRTÉNETE És HELYE A SZÓTÁRIRODALOMBAN 

A nemzetközi könyvévben a magyar nyelvtudomány egy kivételesen 
szép, értékes ajándékkal lepett meg bennünket. Kezünkbe adta a Magyar 
értelmez ő  kisszótárt (rövidítve: ÉKsz.). A borító bels ő  oldalán Olvashat-
juk a programszerű  nyilatkozatot: 

„A Kéziszótár a világos, szabatos és igényes fogalmazásnak, a szép 
és helyes élőbeszédnek, ingadozó nyelvérzékünk mindennapos ellen őr-
zésének egyszóval a tudatos nyelvhasználatra irányuló önnevelésnek 
- egyik segédeszköze és remélhet őleg népszerű  fôrrása, törvénykönyvé 
lesz." 

A szótári munkálatok 1962-ben indultak meg, s tíz év kellett ahhoz, 
hogy a mű  elkészüljön. Az ËKsz; szerkesztési elveir ől, a munka meneté-
ről többször is tájékoztatták a nyilvánosságot, így például sokat meg-
tudhatunk  Szoke Istvánnak Tájékoztató  a magyar nyelv  kéziszótáráról  
című  cikkéből (Magyar Nyelvőr, 1965/1). A kész szótárból láthatjuk, hogy 
a szerkesztésj elvek itt-ott változt ăk, de az alapelképzelés megmaradt. 
Szőke István cikkét felhasználjuk ismertet őnkben. 

Az ËKsz. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intéze-
tében készült. A szerkeszt őség több tagja már tapasztalt lexikográfusnak 
számít, mert részt vett a hétkötetes Értelmez ő  szótár munkálataiban és 
más szótári Vállalkozásban. A munkaközösség élén Juhász József állt, a 
részmunkálatokat Sz őke István irányította, a címszóállományt ők ketten 
alakították ki. Szavakat és jelentéseket gy űjtöttek a szerkeszt őség belső  
munkatársain kívül külső  munkatársak is, ezeknek az adatgy űjtését P. 
Balázs János vezette. A szerkesztési elvek kialakításában részt vett O. 
Nagy Gábor és Országh László is. Közrem űködtek még: Kovács Teréz, 
Kovalovszky Miklós, Ladó János, Lengyel Lajos ( ő  dolgozta ki a legter-
jedelmesebb szócikkeket), H. Molnár Ilona (a fo ŕmaszók feldólgozója); 
J. Soltész Katalin, Szabadi Béla, Szilágyi Ferenc és Wacha Imre. A szák-
szókat Bakos Ferenc ellen őrizte, a kiejtésjelölés és a rag6zásiáttekii-ités 
Elekfi László munkája, az etimológiai tájékoztatás rendszerét Kiss Lajos 
állította öss że. A szótár lektora Garamvölgyi József. Rajtuk kívül hOzzá-
járultak a mű  létrehozásához még a technikai mu ńkätársak (ezek név- 
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jegyzékét is megtaláljuk az el őszóban), az Akadémia grafikusai (ezeket 
méltánytalanul névtelenségre ítélték, hacsak nincsenek a technikai mun-
katársak között) és számos küls ő  munkatárs is. 

Az ËKsz. nem az els ő  magyar értelmez ő  szótár. Már a múlt század-
ban (1862-1874) elkészült a Magyar Tudományos Akadémia hatkötetes 
szótára Czuczor Gergely és Fogarasi János szerkesztésében. Ezzel majd-
nem egyidejűleg készült Ballagi Mór A magyar nyelv teljes szótára című  
kétkötetes műve (1867-1872). Ma már mind a kett ő  elavult. 1940-ben 
Balassa József kiadta A magyar nyelv szótárát, de ez sem elégíthette ki 
az igényeket. Ezért volt szükség A magyar nyelv értelmez ő  szótárára 
(szokásos rövidítése: ËrtSz.). Az els ő  kötet 1959-ben jelent meg, az utolsó 
(a hetedik) 1962-ben. A közel 60 000 címszót feldolgozó szótár 15 000 pél-
dányban kelt el. Noha rendkívül gondosan szerkesztették, elvi és gya-
korlati megoldásaiban is teljesen korszer ű, valóságos lexikográfiai re-
mekmű ; terjedelménél és áránál fogva mégsem alkalmas arra, hogy az 
átlagembert rászoktassa a szótárforgatásra. Ezért mindenképpen szükség 
van a Kéziszótárra is. A világnyelvek kéziszótárai, de a kisebb nyelvekéi 
is, több kiadást megérnek, nemegyszer milliós példányszámban forognak 
közkézen, az átlagember ezt használja legszívesebben. Szólnunk kell rö-
viden a nemzetközi szótárirodalom legismertebb kéziszótárairól, mert 
ezzel könnyebben meghatározhatjuk az ËKsz. helyét és értékét. Az orosz 
anyanyelvűek és az oroszul tanuló vagy már tudó idegen ajkúak közül 
legtöbben Ozsegov szótárát forgatják, amely 900 nagy formátumú lapon 
mintegy 53 000 szót értelmez rendkívül tömören. A franciák válogathat-
nak a Petit Larousse és a Petit Robert  között. Nehéz megállapítani, me-
lyik népszerűbb, talán a Larousse, amely kb. 70 000 szót értelmez, több, 
mint 4000 rajzot tartalmaz, b őséges benne az enciklopédikus anyag is 
(személyek, országok, történelmi események leírása stb.). A német nyelv-
nek 1968-ban jelent meg egy kit űnő  kéziszótára: Wahrig Detsches 
Wörterbuch-ja. Egy csapásra sikert aratott, így 1971-ben szükség volt 
egy utánnyomásra. Ez azonban nem az els ő  német értelmező  kéziszótár. 
Nagyon jó szolgálatot tesz a 60 000 címszavas  Herders Sprachbuch  és a 
gazdagon illusztrált  Sprach-Brockhaus.  Az angoloknak van legnagyobb 
választékuk, a brit kiadványok közül talán a  Concise Oxford Dictionary 
a legnépszerűbb, de az idegen ajkúak számára az  Advenced Learner's 
Dictionary  a legjobb, noha viszonylag kevés címszót dolgoz fel (kb. 30 000 
van a második kiadásban). Itt nem soroljuk f öl az összes angol kéziszó-
tárt, szólnunk kell azonban az amerikai kiadványokról is. Az igen nép-
szerű  Webster's Seventh Collegiate Dictionary  130 000 címszót és 1800 
ábrát tartalmaz, az ugyancsak közkedvelt Web ster's New World Dictio-
nary  második kiadásában több, mint 150 000 címszó van. Ezeken kívül 
számos kitűnően szerkesztett kisebb-nagyobb szótár kapható az amerikai 
könyvpiacon. A francia, brit és amerikai lexikográfia erényeit egyesíti 
az 1968-ban megjelent English Larousse. A Larousse szótárok hagyomá-
nyainak megfelel ően sok benne az enciklopédikus anyag, Számos kit űnő  
ábra és fénykép (közöttük több színes) növeli a m ű  használhatóságát. 
De nemcsak a világnyelveknek van kéziszótára, nagyon népszer ű , szinte 
nemzeti intézménynek számít Trávní ček cseh értelmez ő  kéziszótára, a 
Slovnik jazyka Českélw. 
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A BEMUTATOTT SZÓKINCS 

Az ËKsz. 70 000 szót mutat be, ugyanannyit, mint a Petit Larousse, 
12 000 szóval többet, mint az ËrtSz., 17 000 szóval többet, mint Ozsegov 
szótára Az amerikai kéziszótárok viszont általában kétszer e ńnyi szót 
vesznek föl. Ez az adat azonban magyarázatra szorul. Az amerikai kézi-
szótárok sok rövidítést és tízezernél több tulajdonnevet is földolgoznak. 
Gyakran találunk bennük kéttagú (különírt) címszókat is. Az ËKsz.-ban 
az ábrázoló szó cikkében megtaláljuk ezt az értelmezett szókapcsolatot: 
ábrázoló geometria vagy  mértan;  az English Larousse-ban van  descrip-
tive  címszó, mégis önálló szócikket kapott a  descriptive botany, descrip-
tive geometry  és a  deseriptive linguistics  is. Hasonlóan jár el a Webster's 
New World Dictionary és sok más szótár is. Igy tehát a címszavak szá-
mára vonatkozó adatokat fenntartással kell fogadnunk. 

A fönt elmondottakból sejteni lehet, hogy az ËKsz. fölvette az ËrtSz. 
címszavainak zömét. Ez valóban így van. A többlet gondos, jól szerve-
zett gyűjtés eredménye. Az természetes, hogy a magyar szókincs törzs-
állománya benne van. Az ËKsz. azonban tájékoztatni kívánja használóit 
a ritkább szavakról is. Amint azt Sz őke István említett cikkéb ől meg-
tudjuk, különös gondot fordítottak a tudomány, a politikai élet, a sport, 
a művészet, a közgazdaság fejl ődésével létrejött szavakra. Nem hanya-
golták el a modern szépirodalmat sem. A gy űjtés kiterjedt a teljes kö-
zépiskolai tankönyvkészletre, az él őbeszédre, az életnek szinte minden 
területére. Sz őke István sok olyan szót sorol föl, amely az ËrtSz.-ban 
nincs meg, amelyet azonban fölvettek az ËKsz.-ba. Ezekb ől idézünk mi 
is:  állatgondozó,  antibiotikum, atomreaktor, ballisztika, békaember, bi-
kini,  bojler,  csúcsértekezlet, elektronika, katapult, kromoszóma, maszekol, 
pótmama, szuperszonikus, televíziózik. 

Amikor az árvíz fenyegetett bennünket, megtanultuk a buzgár szót, 
ha a gépi fordításról olvasunk, találkozunk a célnyelv szóval, télen-
-nyáron sokan szívesen isznak kólát, az adatföldolgozást ma már sok 
helyütt komputerrel vagy  kompjúterrel  (esetleg computerrel) végeztetik. 
Mindezeket hiába keressük az ËrtSz.-ban, az ËKsz.-ban viszont már meg-
találjuk. 

Megtaláljuk a szótárban az önálló szóként nem él ő  idegen előtagokat: 
agro-, mikro-, tele- stb., és a magyar toldalékokat (képz őket, ragokat) is: 
-ból, -b ől; -kodik, -kedik, -ködik  stb. Utaló címszóként helyet kapott sok 
általános és szaknyelvi rövidítés is: cm, km,  kWó  stb. Az amerikai kézi-
szótárakkal ellentétben az ËKsz. nem vesz föl tulajdonneveket vagy 
olyan rövidítéseket, amelyek intézmények, szervezetek, vállalatok, köny-
vek neveiből keletkeztek és nem váltak köznévvé. Nem találjuk meg 
tehát a Duna, Tisza, Szeged, Pet őfi, ENSZ, MTA stb. címszavakat. 

A szavak megválogatásáról az a véleményünk, hogy az ËKsz. az  
ËrtSz.-hoz viszonyítva nagy haladás, mert jobban, teljesebben mutatja 
be a mai magyar irodalmi és köznyelv szókincsét. Lényegében benne 
van minden, amit egy kéziszótártól el lehet várni. 
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A HELYESÍRÁS 

A nyelvészek - úgy tűnik - az egységes magyar helyesírás kiala-
kítását és megszilárdítását mindig els őrendű  föladatnak. tekintették. Aki 
helyesírási kérdésekben el akar igazodni, több kézikönyv között válogat-
hat. Ma A magyar helyesírás szabályainak tizedik kiadása van érvény-
ben. A szabályzati részt szótár egészíti ki. Akik az akadémiai szabályzat 
szótári részében nem találnak megoldást, megnézhetik a Helyesírási ta-
nácsadó Szótárt, ebben jóval több szó van. Meg kell még említeni a He-
lyesírási és tipográfiai tanácsadót. Ez a nehezen hozzáférhet ő  kézikönyv 
sok újabb problémát vet föl és old meg, természetesen az akadémiai 
szabályzat szellemében. Az ËrtSz. is ad helyesírási tanácsokat. Az ËKsz. 
szerkesztőinek mindezek a kézikönyvek rendelkezésükre álltak. Mivel az 
akadémiai szabályzat az alapja minden kézikönyvnek, az ËKsz. is ezt 
vette irányadóul. Néhány kivételes esetben azonban eltér t őle. Íme egy-
-két példa: 

ËKsz. 	 Akadémiai szabályzat 

nylonharisnya 	 nylon harisnya 
tüdőcsúcshurut 	 tödőcsúcs-hurut 
veleszületett 	 vele született. 

Meg kell említeni, hogy a Helyesírási tanácsadó szótár nem vette 
föl a  nylonharisnya  szót, de a nylonabrosz,  nyloning, nylonkend ő  írása 
arra enged következtetni, hogy szerkeszt ői az egybeírást megfelel őbb 
megoldásnak tartják. Ahol az akadémiai szabályzat nem ad útbaigazí-
tást, az ËKsz. a Helyesírási tanácsadót követi, de egy-két esetben attól 
is eltér: 

ËKsz. 	 HT.  

dízelesít 	 dieselesít 
labdarúgócsapat 	 labdarúgó-csapat. 

A dízelesít szócikkében az ËKsz. megadja a dieselesít írásváltozatot 
is, de a megfogalmazásból világos, hogy az el őbbit jobbnak tartja. 

Mivel az ËrtSz. śzerkesztői nem használhatták a Helyesírási tanács-
adót, viszonylag sok az eltérés a két kézikönyv között, f őleg az egybe-
írás-különírás kérdéseiben. Ezek a különbségek megmaradtak a két 
értelmez ő  szótár között is, mert az ËKsz. - mint mondtuk - az aka-
démiai szabályzaton kívül f őleg a Helyesírási tanácsadóra támaszkodott. 
Valószín űleg szerkeszt ői tévedés az, hogy a  homoníma  szóban í van (mint 
az ËrtSz.-ban), a szinonima mindkét i-je rövid (mint a Helyesírási ta-
nácsadó szótárban). 

Az ËKsz. szerkesztősége igyekezett a rendszer logikájának megfe-
lelően finomítani, következetesebbé tenni a helye śírást. Ezért a helyes-
írási kézikönyvek újabb kiadásaiban el kellene fogadni megoldásait. 
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A KIEJTËS 

A magyar helyesírás részben a kiejtésen alapul. A kiejtést akkor is 
könnyű  megállapítani, ha eltér a helyesírástól. A magyar anyanyelv űek-
nek nem okoz gondot afogkefe,  barátság, otthon kiejtése [fokkefe], [ba-
ráccság], [othon], mert jól definiálható hangtani szabály következménye: 
az első  szóban zöngésség szerinti hasonulás, a másodikban összeolvadás, 
a harmadikban rövidülés okozta az írás és az ejtés eltérését. Akkor, ha 
az írásképb ől nem lehet könnyen megállapítani a kiejtést, szükséges je-
lölni. Az ËKsz. a kiéjtést szöglétes zárójelben, világos álló bet űvel mind-
járt a címszó után közli: bulletin  [bülten],  cosinus [koszinusz], cowboy  
[kauboj],  egy  [eggy]; néha csak rövidítve: cotangens  [ko],  coulomb  [ku] 
stb. Néha nem egészen megnyugtató a jelölés. A nylon szót valóban 
leggyakrabban igy ejtjük, hogy [nejlon], de hallható a [nájlon]  Is. Ezt 
az utóbbit-nem közlik. Azt jelenti-e ez, hogy, a második kiejtést nem 
tartjákhelyesnek, vagy nem tartják elég gyakorinak? A stewardess he-
lyes ejtése •a szótár szerint [sztyúardesz], úgy tetszik, a [sztjuardessz] 
jobban megközelíti a magyarok angol kiejtését. A  musiea.l  kétféleképpen 
ejtheto [muzikel] vagy [mjuzikel] Valoszmuleg el a rovid  u-s  valto-
zatis. 

A RAGOK 29' JELEK 

Äz ËKsz. legńagýobb  f gyatékossága az, hogy ä címszavak ragokkal 
és jelekkel ellátôtt .a1.kjai közül még 'a legfontosâbbakat seiii adja még. 
Pedig támadhatnak olyan kételyeink, hógy a falu többes  sżárnafalvâk-e 
vagy faluk, esetleg mindkét alak he1yes esetleg van köztük tiláris kü-
lönbség. Azt sem tudjuk meg, hogy a szó tárgyraggal: szót (a szavat 
nyelvjárási alak), de többesben már lehetséges mind a szók, mind a 
szavak. Az sem magától értetődő, hogy a szép középfoka szebb, hogy 
a kicsi  középfokát` nem használjuk, helyette a kis középfokát vesszük. 
Sok gondot okozhatnak az igék is, például az eszik, iszik, játszik, 
megy stb. 

Ez a mulasztás annál súlyosabb, mert Igazán volt mire tá ŕnasz-
kodni. A helyesírási szótárok, az ËrtSz., az igényesebb kétnyelv ű  szó-
tárok többé-kevésbé gondosan tájékoztatják az olvasót e tekintetben is. 
Igaz, az ÉKsz. bevezet ője végén közölnek ragozási mintákat, de itt csak 
a „szabályos" alakokat találhatjuk meg. Véleményünk szerint ez olyan 
mértékben csökkenti az ËKsz. használhatóságát; hogy a következ ő  ki-
adásokban mindenképpen meg kell adni a szükséges alaktani tájékozta-
tót. A korábban említett idegen nyelv ű  kéziszótárok mind közlik a mor-
fológiai adatokat, s őt igen sok, itt nem említett kisebb szótár is. Sz őke 
István idézetť  cikkében azt Írja, hogy a szavakat toldalékolási típusokba 
sorolják, ezeket táblázatokba foglalják, és a szócikkfejben csak a para-
digmatípus számát közlik. Ez Wahrig éljárása is, de á szótárhasználatot 
nagyon megnehezíti, mert a szavakat kétszer kell keresni; azonba ň  így 
Is jobb lett volna, mint sehogy. Nem tudjuk, miért változtatta meg a 
szerkesztőség ezt a szándékát, akármiért is, kár. 
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A MONDATTAN 

Az  ËKsz.  tájékoztatja használóit a címszó mondatbeli viselkedésér ől 
is. Erre vonatkozólag legfontosabb a szófaji hovatartozás megjelölése. 
Ha a szófajt nem lehet közvetlenül meghatározni, körülírást ad: 

egykutya  állítm-ként  haszn.  névszó... 

A két Szó tőszámnév, azt is tudni kell azonban, hogy csak jelz ő i 
funkcióban használatos. Ezt a szótár szerkeszt ői jelölik. Azt mégsem 
közlik velünk, hogy a kis melléknév is csak jelz őként használatos: kis 
szoba; állítmányként nem, helytelen így: ez a szoba kis. 

A nyelvszokás szentesített bizonyos szókapcsolási módokat, amelyek 
nem szükségszerűen logikusak. Dacolunk valakivel vagy valamivel, de 
vannak nyelvek, amelyekben dacolni szokás valakinek. Azt mondhatjuk, 
hogy a dacol igének a vonzata (vagy állandó határozója): valakivel vagy 
valamivel (azaz a  -val, -vel  raggal ellátott névszó). Mivel a vonzat hasz-
nálati szabályait nem lehet minden kételyt kizáróan meghatározni, leg-
jobb a vonzatot minden esetben közölni. Ezt teszi az  ËKsz.  is. Sőt arra 
is gondol, hogy egy-egy szónak sokszor több vonzata is van, néha azo-
nos, néha eltér ő  jelentésben. A lekésik valamir ől vagy valamit ugyanazt 
jelenti, csak a lekésik valamit vulgáris, pongyola szóhasználat. A méltó 
valamire azt jelenti: 'valamire érdemes, valamit érdeml ő ', a méltó va-
lakihez: 'személyéhez ill ő '. Nem tűnik azonban ki a különbség a falun 
és faluban, utcán és utcában alakok között. Ez a szokásos: tanyán, falun 
(néha faluban) él, lakik, vakációzik, de házban, városban stb. Azt, hogy 
milyen helyhatározó ragot használunk egy-egy névszóval, nem mindig 
könnyű  eldönteni. Erről sem az  ËrtSz.,  sem az  ËKsz.  nem ad rendszeres 
tájékoztatást, esetenként a szemléltet ő  példák segítenek, de nem mindig. 
A magyar lexikográfia jövend ő  feladatai közé ezt a problémát is föl kel-
lene venni. Az  £Ksz.,  egészében véve, a szókapcsolás szabályairól elég 
részletes és megbízható tájékoztatást nyújt. 

A  STÍLUSMINŐSITÉS  

A modern  kéziszótárokból  nem hiányozhat az egyes szavak, szókap-
csolatok, illetve jelentések stílusértékének föltüntetése. Nem hiányzik ez 
az  ËKsz.-ból  sem. Megtudhatjuk, hogy a kikelet költői szó, az eb kissé 
régies, hivatalos vagy választékos. Jelöli a szóhasználat szakmai, fogalmi 
körét is: a boa állattani, a démosz történelmi, az aldehid vegytani szak-
kifejezés. A stílusminősítés elvi és gyakorlati megoldása sokban azonos 
az  ËrtSz.-éval,  kisebb eltérések azért vannak. Az  ËKsz.  nem jelöli az 
átvitt értelmű  szóhasználatot, az  ËrtSz.-ban  nincs meg a  vulg  (vulgáris, 
a kevésbé művelt beszédre jellemz ő , pongyola használat) min ősítés. 
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AZ ËRTELMEZËS 

A szavak és szókapcsolatok jelentésének körülírása, értelmezése a 
legfontosabb és ugyanakkor a legnehezebb föladat. A jelentés körülírása, 
kifejtő , többé-kevésbé részletes magyarázata helyett lehetséges az egy-
szavas értelmezés is. Az eb szót értelmezhetjük úgy, hogy 'kutya', a 
kutya szót úgy, hogy 'eb', de ez nem sokat segít a szótárhasználón, f őleg 
nem, ha kevésbé ismert szót keres. Az ËrtSz. és az ĚKsz. szerkeszt ői gon-
dosan kerülték az ilyen megoldást. 

Itt nem szándékozunk részletesen foglalkozni a szótári értelmezés 
problémáival, annyit azonban meg kell mondani, hogy az értelmezésnek 
pontosnak, szabatosnak kell lennie, tartalmaznia kell mindent, ami a je-
lentés megértéséhez szükséges. Ha az angolokra azt mondjuk, hogy 'in-
doeurópai nyelvet beszélő  nép', akkor nem látszik, miben különböznek 
a németektől, oroszoktól, franciáktól stb. Az ËKsz.-ban nem találtunk 
ilyen hibákat. 

A lexikográfusok arra törekednek, hogy az értelmez ő  körülírást hasz-
nálni lehessen az értelmezett szó helyett egy adott mondatban. Ez a be-
helyettesíthetőség elve. Ezzel szemben a lexikonok, enciklopédiák ritkán 
törekszenek ilyen fogalmazásra. Az ËKsz.-ban a közúti melléknév 1. je-
lentése 'közutakon lebonyolódó', ha a közúti forgalom szókapcsolatba be-
helyettesítjük az értelmezést, ezt kapjuk: közutakon lebonyolódó forga-
lom, s ez is Jó. A 2. jelentés: 'közutakon elhelyezett', ez ugyancsak 
megfelel a példának, közúti jelzés helyett mondhatjuk ugyanebben az 
értelemben, hogy közutakon elhelyezett jelzés. Vannak azonban olyan 
szavak is, amelyek nincsenek így meghatározható tartalommal telítve, 
ezeket nem lehet behelyettesíthet ő  körülírással értelmezni, a szótáríró 
kénytelen megelégedni azzal, hogy megmondja, mikor szokták használni. 
Hogy a kétféle jelentésleírás közötti különbséget érzékeltesse, az ËKsz. 
szerkesztősége - ugyanúgy, mint az ËrtSz.-é - a be nem helyettesít-
hető  értelmezést csúcsos zárójelbe teszi, például: 

egyedem-begyedem  msz  nép Ját (Kiolvasó mondóka szava> 
tengertánc. 

Ha megpróbáljuk behelyettesíteni a magyarázatot az  egyedem-be-
gyedem tengertánc szókapcsolatba, ezt kapjuk: kiolvasó mondóka szava 
tengertánc. A két kifejezés sem mondattani, sem jelentéstani szempont-
ból nem azonos. 

A behelyettesíthetőség mindenáron való er őltetése sokszor nagyon 
nehézkes definíciókat adna, ezért néha gyakorlati okokból lemondanak 
róla, például: 

liter  fn 1. Egy köbdeciméter űrtartalom mint folyadék, szem-
csés anyag mérésére haszn. mértékegység (röv. 1). I (jelz őként) Ilyen 
mennyiségű . Öt bor... 

Az öt liter bor szókapcsolatba behelyettesítjük az értelmezést: öt 
ilyen mennyiség ű  bor. Az eredmény nem kielégítő . De ha ezt el akarták 
volna kerülni, a szerkesztőknek sokkal több helyre lett volna szükségük, 
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kevesebb szót vehettek volna föl. Ez a tömörítés, a behelyettesíthet őség-
ről való lemondás a föntihez hasonló esetekben nem okoz zavart, nem 
csökkenti tehát a szótár használhatóságát. 

A szótári értelmezést ől azt is elvárjuk, hogy .a rokon értelm ű  szavak 
közötti különbséget, ha van, kidomborítsák. Azt találtuk, hogy ez az 
ËKsz. szerkesztőségének legtöbbször sikerült is, például: 

ballag... Lassan, ráér ősen megy... 
bandukol... (Fejét lógatva) lassacskán ballag... 
battyog... Cammog 
cammog... Nehézkesen megy, jár .... 
totyog... Apró, ügyetlen léptekkel lassan, himbálózva jár, megy, 

Jon... 

Sokban megkönnyítette az ÉKsz. szerkeszt őségének ‚a munkáját, 
hogy az ËrtSz. gondosan tisztázta az értelmezés elméleti kérdéseit, és 
ugyanolyan gondosan végezte az értelmezést a gyakorlatban. Az ËKsz. 
értelmezései tömörebbek, kevésbé részletez ők az egyes jelentések leírá-
sában és a jelentésekre való tagolásban, mint az ËrtSz.-éi. Az értelmezés 
tömörítése sikerült, általában nem sikkasztotta el a legfontosabb tudni-
valókat. Hogy az összehasonlítást lehet ővé tegyük, idézzük az ËrtSz 
meghatározásait. (Az ËrtSz. nem vette föl a  battyog  szót.) 

ballag.  . (Ember, állat> lassan, kényelmesen lépegetve megy v. 
jön... 

bandukol... <Személy> lassan, tétovázva, gyak. gondolatokba 
merülve, fejét lehorgasztva megy; ballag  .... . 

cammog... <Személy, állat> lustán, nehézkesen v. fáradtan, es. 
meg-megrogyadozva lassan megy, jár... 

totyog... <Ember, kül. gyermék, nehézkes járású állat> apró, 
ügyetlen léptekkel, lassan, kissé himbálózva jár; megy v. jön... 

A SZEMLÉLTETÉS 

A szavak jelentése sokszor világosabb, ha egy-két példa illusztrálja. 
Az ËKsz.-ban sokkal kevesebb a példa, mint az ËrtSz.-bah, de ott, ahol 
szükséges, van. Ezek a szabad példák nem szorulnak magyarázatra, in-
kább maguk is a magyarázat kiegészít ői. A dolgozgat  círiiszót a követ-
kez ő  példákkal szemléltetik: a kertben dolgozgat; regényén. dolgozgat. 
A díszdoktor szócikkében ezt a szokásos kifejezést találjuk: díszdoktorrá 
avatják. 

Vannak olyan szókapcsolatok is, amelyek magyarázatra szorulnak. 
A jel  szócikkében van a nyelvi jel, ezt a szótár így értelmezi: 'meghatá-
rozott jelentéssel bíró ny. egység, kifejez őeszköz'. A katonás  szócikké-
ben:  katonás rend: a) szigorú r.; b) rendezett, egyenes sor. 

Az ËKsz. fölveszi a gyakrabban használt szólásokat is, ezeket ‚álta-
lában értelmezi is, például:, 	 . 	. . ... 	 ‚. 	. . 
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fa...  Sz:  nagy fába vágja a fejszéjét: nehéz vállalkozásba fog.; 
fából vaskarika: képtelen állítás... 

Nagy figyelmet szentel a szóláshasonlatoknak is: 

világos...  Szh:  világos, mint a nap: teljesen érthet ő, belátható 
(tény, igazság); világos, mint a vakablak: a) gúny nem érthető , za-
varos, homályos; b)  tréf  magától értetődő ... 

Ide kellene tartozniuk a közmondásoknak is, de, sajnos, az ËKsz. 
ezeket nem vette föl. Itt - szerintünk tévesen - ismét eltér az ErtSz. 
gyakorlatától. Igaz, a kéziszótárok nem vesznek föl mindig közmondá-
sokat, a bevezet őben említett három német értelmez ő  szótárban vannak, 
különösen sokat találunk Wahrigéban. Az is igaz, hogy 1966-ban meg-
jelent O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című  könyve, de 
ha ez a mű  fölöslegessé tette a közmondások fölvételét, miért kerültek 
be mégis a szólások? Nem valószín ű , hogy az ÉKsz. minden használójá-
nak polcán .ott van O Nagy Gábor könyve: Egyébként is az a legjobb, 
ha minden nyelvi problémánkra.. egy helyen találunk megoldást. E te-
kintetben Wahrig szótára a legteljesebb. 

A nagyobb szótárok gyakran irodalmi művekből vett idézetekkel 
szemléltetik a szóhasználatot, ilyen az ËrtSz. is. A kéziszótárok nem 
szoktak a szemléltetésnek ezzel a módjával élni. Nem ad irodalmi idé-
zeteket az ËKsz. sem. Nézetünk szerint ez nem is lehetséges anélkül, 
hogy valami fontosabbat f öl ne áldozzon. 

A szemléltetés leghatásosabb módja bizonyos esetekben a rajz. Az 
ËKsz. mintegy 850 vonalas ábrát tartalmaz. Egy-egy rajz nem csak egy 
szót szemléltet, hanem sokszor nagyon sokat, így a hám címszó mellett 
közölt rajzon az egész lószerszámot láthatjuk, a vitorlás rajzán megta-
lálhatjuk a vitorlázat fontosabb részeinek az elnevezését is. A kéziszó-
tárokban sokféle nézettel találkozunk. Ozsegov, Trávní ček, Herder, Wah-
rig, a Concise Oxford és sok más nem közöl ábrát, az amerikai és a 
Larousse kéziszótárok viszont nagy gonddal válogatják a rajzokat. Kü-
lönösen gazdag rajzokban a francia Larousse és a német Sprach-Brock-
häus. Az EngliśhLarousse fényképet is ad, színeset is. Az ËKsz. rajzai-
nak száma viszonylag kicsi, de a rajzok grafikailag jók, jó a válogatás is. 

AZ ETI1yIOLÓGIA 

Az etimológia a szinkrón elv ű  lexikográfia paradoxonja. Valójában 
nincs rá szükség, mégis nagyon sok szótár ad etimológiai útbaigazítást, 
egyik-másik igen részleteset (Wahrig, a két említett Webster .stb.). Ahhoz, 
hogy helyesen használjuk a széna, szalma, búza, rádió szavakat, nem kell 
tudnunk, honnan származnak. Csakúgy, mint ahogy beszélhet valaki ki-
tűnően egy nyelvet. anélkül, hogy ismerné történetét. Mégis - úgy lát-
szik - van az emberekben bizonyos historikus hajlam. Az amat őr nyel-
vészek kérdéseinek nagy része a szavak eredetére vonatkozik. Nyilván 
ezt a kíváncsiságot akarja kielégíteni az ËKsz. az  etimológiai tájékozta- 
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tóval. Az ÉrtSz. nem ad etimológiát. Az ËKsz. általában csak az átadó 
nyelvet nevezi meg, a szó alakjának változásait nem közli. Igy nem ter-
heli túlságosan a szöveget. Az adatokat nagy gonddal és hozzáértéssel 
gyűjtötték össze. 

A TECHNIKAI MEGOLDÁSOK 

Helykímélés végett a címszavakat bokrosították, arra azonban ügyel-
tek, hogy egy bokorba csak azonos tövű  származékok, illet őleg azonos 
előtagú összetételek kerüljenek. Származékok és összetételek nem keve-
rednek egy bokorban. A bet űrend teljes érvényesülése végett a bokro-
sítás szükség esetén megszakad. A bokrosítás nem eszményi megoldás, 
megnehezíti a szókeresést, de sokszor élnek vele. A német kéziszótárok 
mind bokrosítanak, az angolok csak részben, a Webster's New World 
Dictionary egyáltalán nem, Ozsegov mérsékelten, az ËrtSz. csak az ér-
telmezetlen származékokat bokrosítja. 

Az ËKsz. sok különféle adatot közöl. A helyszűke miatt különös 
gonddal kell kialakítani a szócikkek szerkezetét és ennek megfelel ően 
kiválasztani a nyomdatechnikai megoldásokat. Vigyázni kell arra, hogy 
az értelmezés szövege, a címszó alakjára vonatkozó adatok, a nyelvtani 
útbaigazítás, a stílusminősítés (ez vonatkozhat az egész címszóra vagy 
csak egy jelentésére), a szabad példák, az állandósult szókapcsolatok, a 
kiejtési és etimológiai tájékoztató világosan elkülönüljenek. Az ÉKsz. 
három betűtípust és viszonylag kevés jelet használ. Az alkalmazott típu-
sok: félkövér, dőlt és világos álló betű . Egy-egy típusnak és jelnek több 
funkció jut: a világos álló bet ű  szolgál a kiejtésjelölésre, a szófaji és más 
nyelvtani megjegyzésekre, az értelmezésre és az etimológiai tájékozta-
tásra. D őlt betűvel szedették a stílusmin ősítést, a szabad példákat, ér-
telmezett szókapcsolatokat, vonzatokat, szólásokat, szóláshasonlatokat. 
Mivel, a stílusminősítést kivéve, ezek a szemléltetés eszközei Is, egyféle 
szedésük indokolt, a stílusmin ősítést viszont jó lett volna másképpen 
szedetni. Mindamellett félreértés alig támadhat. Ha például a világos 
álló betűs, szögletes zárójelbe tett szöveg közvetlenül a címszó után kö-
vetkezik, az kiejtésjelölés; ha a szócikk végén van, akkor etimológiai 
tájékoztató. A szócikkek szerkezete olyan, hogy a bet űtípus és a közlés 
helye együtt határozza meg a szótári adat jellegét. 

Az igényesebb kivitelű  kéziszótárok több bet űtípust használnak, 
mint az ËKsz. Ozsegovnál négy van (a címszavakat félkövér nagybet űvel 
szedeti, ezt más célra nem is használja); a Sprach-Brockhaus ötfélét al-
kalmaz, Wahrignál négy van, az English Larousse-ban hat, nem számítva 
az ábrákon és térképeken használtakat. Érdemes megemlíteni, hogy a 
mindössze 25 000 címszavas, zsebformátumú, papírfedel ű  Merriam-Webs-
ter Pocket Dictionary 1954-es kiadásában ugyancsak hat bet űtípust ta-
lálunk, Az itt említett kéziszótárok közül legtöbb bet űtípust a Webster's 
New World Dictionary használ: tízet. A magyar értelmez ő  szótárok e te-
kintetben szerények. Czuczor—Fogarasi szótárában három van, Ballagié-
ban négy, de a negyediket csak a lap fels ő  sorában álló mutatószók sze-
désére használja, az ÉrtSz.-ban ötféle van. 
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Az ËKsz.-ban 1550 B/5 formátumú félbibliapapír lap van, így rend-
kívül súlyos, vaskos, ormótlan. Ez, sajnos, szinte hagyomány már az 
Akadémiai Kiadó nagyszótáraiban, de nem ritkaság lexikonjaiban sem. 
Az itt említett kéziszótárok közül csak a két francia vaskos, de a La-
rousse legalább kisebb. A Webster-féle szótárok, az English Larousse, 
Wahrig német szótára sokkal formásabbak, kezelhet őbbek, pedig szö-
vegük kétszer olyan hosszú vagy még hosszabb, mint az ËKsz.-é, lap-
számuk is meghaladja az ezret, a Webster's New World Dictionary els ő  
kiadásában 1724 lap van, vastagsága mégis csak két harmada az ËKsz.-
énak. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az English Larousse és 
Wahrig szótára apróbb betűkkel van szedve, s ez a gyöngébb szem űek-
nek fárasztóvá teszi az olvasást. 

ÖSSZEGEZÉS 

Végül elmondhatjuk, hogy néhány fogyatékossága ellenére - a leg-
súlyosabb a címszavak ragos és jeles alakjainak kihagyása - az ËKsz. 
dolgozza föl a legteljesebben a mai magyar nyelv szókincsét, az értel-
mezések tömörek és szabatosak, a stílusmin ősítés elég árnyalt, a példák 
funkcionálisak, a vonzatok gondosan be vannak mutatva, az ábrák jók 
és hasznosak. Így tehát az ËKsz.-ban megbízható, értékes, az ËrtSz. ha-
gyományaihoz méltó művet kaptunk, amely - őszintén kívánjuk - a 
magyar nyelv legnépszerűbb, legtöbbet forgatott kézikönyvei között lesz. 
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Tóth Ferenc 

KRIZA JÁNOS 

(Antal Árpád, Faragó József, Sabó T. Attila három tanulmánya) 
Második, átdolgbzott kiadás. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1971. 

1963-ban, Kriza János  Vadrózsákja  megjelenésének századik évfor-
dulóján már összeállt, két évre rá pédig meg is jelent az a három ta-
nulrńány, amely az igen lassan és vontatottan folyó Kriza-kutatások 
eredményeit is felhasználó vállalkozásként továbbjutást jelentett a költ ő , 
a népköltés-gyűjtő , a szerkesztő  és a nyelvjáráskutató Kriza munkássá-
gát tárgyaló szakirodalomban. Minthogy a három tanulmányt egységbe 
fogó könyv a teljes Kriza-kép megrajzolásának igényével született, rend-
kívül gyorsan elfogyotť  A romániai magyar könyvkiadás eseményszámba 
menő  kiadványa volt tehát a  Kria János; maradéktalan sikere tette in-
dokolttá átdolgozott, b ővített újrakiadását. 

Antal Árpád Kriza jános költészete címmel a székely népköltés jeles 
gyűjtőjének a köztudatban alig talâlhátó tevékenységét, a folkiorista 
gýűjtő-szerkeszt ő  munkájának •árnyékába szorult költészetét méltatjä. 
A tanulmány lapjain egyre inkább kibontakozik a szerz ő  és az általa 
vizsgált személyiség bens őséges viszonya,mindvégig átérzik arëzonancia, 
amely a hosszú ideig tartó kutatómunka, vizsgalodas, elemzes folyaman 
kialakult koztuk Antal végigkíséri Kriza kolteszetet az elsó' meghatározó 
erejű  hatsôkt61 egészen a k1tő  elhallgätásáig. Párhu żamot von a rná 
sik igeń  tehëtséges erdélyi  péta,  Szerítiváni Mihály és Kriz ă  költői vi-
lága között', miközben nem muläsztja el kiemelni a költészetükben 
megmutatkozó különbségeket, sajátos vonásokat, hangszí ńt stb. Az Út, 
arlielyre együtt érkëztek, közös, dea otthoni környezet, i ńdulášuk kö-
rulmenyei nagyon is kulonbozoek Krizat mar származása', rokoni kor-
h•ýeiete,is a néphez fűzi, a verseiben kifejez ődő  költői magatartásforma, 
a népk żelség gyökereit tehátmára költ ő  származásában, gyermekkorá-
ban kell kerésriünk. A-taiulrŕiáńyíró külön résitzëntél azoknak a hatá-
Óknak az elemzésére, ańiëlyek •Kriát a torokôi (1820-25), iriajd a 

këreśztúri (1925-29) dikévek során érték m A kór szellemének megfele-
lőén a gimiíáziuhii tárgýak nágý iészét:latin nyelven ádják el ő, a diákok 
verstani ismereteiket àz akkori módszerek alapján szerzik: például szol-
áló klasszikus főrmákra húznak rá egyéni ötleteket és meglátásokat. 

A Keresztúron leoninusokat faragó diák tehát nagyon is törvényszer űen 
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műveli tovább a klasszikus versformát, s nem véletlenül jut el érett 
költészetében a nemesi kiváltságokat, az osztályönzést stb. gúnyoló epig-
rammák fokára. Törvényszer ű  jelenség továbbá a költői pályájának csú-
csait jelent ő  népies versek megjelenése is, amelyek jó része a berlini 
tanulmányút (1835-37.) előtt született - hű  bizonyságaként annak, 
hogy a népi líra egyszerűbb formáiban való önkimondás igénye már 
előbb is megvolt Krizában, a berlini hatások folytán legfeljebb csak 
megerősödhetett benne. Népies költészetének f ő  ösztönzőiként Antal az 
Aurora körül tömörült költ ők példáját, valamint a folklór és a régi 
énekköltészet hagyományait említi. Kriza néphez tartozása, népszeretete 
révén a népélethez mint közvetlenül átélt valósághoz kapcsolódik, leg-
sikerültebb dalai ezért nem állnak meg a magyaros verselést ől ellesett 
külsőségeknél; nem egy szerelmi dala vagy katonaéneke népköltészeti 
gyűjteményeinkbe is bekerült, folklorizálódott. 

A tanulmányíró a kor hangulatával, a XIX. századi Erdély politikai 
életével is megismertet bennünket, több ízben is idéz a nemességet gúny 
és nevetség tárgyává tev ő  Kriza-epigrammákból, s ily módon Kriza po-
litikai magatartására is fényt derít. A nép jobb, emberségesebb életsor-
sába vetett hite, demokratizmusa alapján mint Pet őfi-előd költőt tartja 
számon, ám kiemeli, hogy a nép lázadókészségét sajátos szemlélete foly-
tán nem ismerte fel. 

Végül Búcsú a költészett ő l címmel Kriza elhallgatásának okairól tá-
jékoztat bennünket a szerz ő . A Kriza-levelekb ől kiolvasható okokon (köz-
életi elfoglaltság, megsokasodott hivatali feladatok stb.) kívül Kriza túl-
zott szerénységét, kényelmes természetét, a rámen ősebb természetű  ba-
rátjának, Szentiváni Mihálynak az elvesztését, illetve - Horváth János 
véleményét idézve Szentiváni szigorúságát említi, mígnem Kriza egy 
kései nyilatkozatából ki nem deríti az igazi okot: „Pet őfi megjelenése 
után már nem lehetett, nem volt érdemes a régi módon Írni; s ezt leg-
elébb azok ismerhették fel, akik Szerény tehetségükkel éppen Pet őfi 
útját készítették el ő ." Nyilvánvaló azonban, hogy túlzott szerénységének 
is része lehetett elhallgatásában, mint ahogy az sem kétséges: költ ői és 
műfordítói munkássága nélkül a Vadrózsák sem születhetett volna meg. 

Faragó József tanulmánya, a Kriza János és a Vadrózsák több év-
tizednyi kutatómunka eredménye. A Szerz ő  nyomon kíséri a Vadrózsák 
előzményeit, az els ő  Országos jellegű  felhívástól (1782) a régi nagyepikai 
művek fölfedezéséig, miközben hangsúlyozza, hogy a Kelet-Európában 
is megindult gyűjtés nem a nyugatiak utánzása volt, hanem a történelmi 
pillanat diktálta feladatok megoldása. Elismeri, hogy Kriza néprajzi is-
meretei sokat gyarapodhattak a berlini években, ám a népköltészeti 
gyűjtés fontosságának - mint önéletrajzából is tudjuk - már berlini 
útja előtt tudatában volt. Népköltészeti gy űjtőmunkája, amellyel az ab-
bahagyott költői alkotásért „kárpótolta magát", Erdélyiét is megel őzte, 
hisz  Vadrózsákjának  első  kézzelfogható anyaga húsz évvel a megjelenése 
előtt, már 1843-ban készen állt. Ebben igen nagy része volt korai gy űj-
tőtársainak, Péterfi Sándornak és Ürmösi Sándornak. Ez utóbbi gy űjté-
séből Erdélyi könyvének (Népdalok és mondák, Pest, 1846-48.) els ő  kö-
tetében is közzétettek egy részt „táncversek" címmel. Urmösi soraival 
persze keveset gyarapodott az erdélyi anyag Erdélyi János gy űjteményé- 
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ben, de „az erdélyi gyűjtők - mint Faragó mondja - még Krizát sem 
támogatták kell ő  számban, kell ő  anyaggal, nemhogy miatta Erdélyit mel-
lőzték volna." 

Erdélyi könyve jóval előbb megjelent Krizáénál, holott kés őbb kezdte 
a gyűjtést. Faragó aránytalanul különböz ő  munkafeltételeikkel, lehet ősé-
geikkel magyarázza ennek okát; Erdélyi két magas rangú tudományos 
intézmény (Akadémia, Kisfaludy Társaság) segítségével, támogatásával 
végezte azt a munkát, amivel Kriza teljesen egyedül - munkatársak to-
borzásával - próbálkozott. A Bach-korszak politikailag lesz űkítette a 
gyűjtés határait, s ha az e korban megjelent gy űjtemények ösztönz őleg 
is hatottak Krizára, a Vadrózsák anyagi háttere megmagyarázza a ki-
adás Óriási késését. Mecénása, gróf Mikó Imre nélkül talán sohasem je-
lent volna meg, Krizát anyagi gondjai haláláig elkísérték. 

A továbbiakban Kriza gy űjtő társairól és gyűjtőmódszeréről rajzol 
részletes képet a szerz ő . A folklorista hitvallását is megfogalmazza, ami-
kor Kriza kollektív munkáját az egyedül helyes útnak tartja. Gy űjtő-
módszeréről is elismerően nyilatkozik, hisz Kriza az egyidej ű , közvetlen 
gyűjtésre való törekvésében tovább jutott Arany irodalmi módszerénél. 
A népköltési szövegeket nyelvészeti dokumentumoknak is tartotta, nyel-
vészeti hitelre törekedett. Jobb gy űjtőtársainak (p1. Ürmösi) mesém csu-
pán fonetikai módosításokat végzett, ám a rosszabbak szövegeit telje-
sen átíratta a gyűjtés helyének megfelelő  nyelvjárás ismerőivel. Gyulai 
egyetértett Kriza törekvésével, ám Arany hatása alatt mérsékelte is: 
nyelvészeti túlzásnak tartotta hangtani jelöléseit. Tudjuk azonban, hogy 
éppen Kriza nyelvészeti eljárása révén ebben a gy űjteményben szólal 
meg először a magyar mesemondó a maga hangján, Marosi Gergely p1. 
- Kriza egyik gy űjtőtársa - valószínűleg hallgatóság között gy űjtött, 
hisz úgyszólván szó szerinti h űséggel jegyezte le meséit, a mesei közbe-
szólások is ezt igazolják. Faragó kiemeli, hogy Kriza  Vadrőzsákja  az 
első  könyv, amelyben a magyar mesemondókat név szerint méltatják 
(Róka Tamás, Fa Miska, Kóta Gyurka). 

A Vadrózsák fogadtatása c. fejezetben Faragó el őször az ünnepron-
tókról emlékezik meg, a balladaellenes arisztokráciáról s a papokról, 
akik közül „sokan nem nézték jó szemmel, hogy f őpap létére a sokszor 
vaskos népmesékkel foglalkozik", majd a továbbiakban a Vadrózsapör 
részvev őinek tudományos felfogását, magatartását elemzi. Külön részben 
vitatja a mindmáig nyitott kérdés ű  Kriza-hagyaték ügyét. 1882-ben a 
MNGY  Székely földi gy űjtés c. 3. kötetében, igaz, Kriza hagyatéka is 
megjelent, minthogy azonban Gyulai néhány lapot és folyóiratot teljesen 
mellőzött az anyaggyűjtés során, a gyűjteményben rengeteg a hiány és 
a hiba. Faragó rendkívül fájlalja, hogy a Székelyföldi gyűjtés több mint 
nyolcvan éven át hamis képet adott Kriza munkásságáról. Miután 1949-
ben előkerült Kriza kéziratos népköltési hagyatéka, s 56-ban megjelent 
a Székely Népköltési Gy űjtemény két kötete, el őbbre mozdult ugyan a 
hagyatéki kiadás ügye, megoldottnak azonban máig sem mondható. Csak 
a romániai magyar és a magyarországi folkloristák összefogását fölté-
telez ő  kritikai kiadás jelentheti majd a csodálatos érték ű  Kriza-életm ű  
maradéktalan megbecsülését. 
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Szabó T. Attila: Kriza János és a Vadrózsák nyelvjáráskutatásunk-
ban c. tanulmányában Kriza nyelvjáráskutató munkásságát, a Vadró-
zsák nyelvészeti jelent őségét értékeli. A Kriza el őtti nyelvjáráskutatás 
történetének szemléje után Kriza nyelvészeti ismereteir ől értekezik. A 
Vadrózsák jegyzetei és a székely nyelvjárásról szóló Kriza-tanulmány 
alapján megállapítja, hogy a nagy folklorista ismerte a kor nyelvtudo-
mányi eredményeit. Igaz, nem tartotta magát nyelvésznek, a személyesen 
vagy mások által gyűjtött anyagot nem dolgozta fel. Szabó T. Attila sze-
rint „a szigorú önbírálati érzék... megóvta őt attól..., hogy a kor ro-
mantikus, divatos nyelvtudományi irányzatait követve, az esetleges fel-
dolgozás rendjén magát az örökké értékes, gazdag nyelvi anyagot az 
előbb-utóbb elavuló „korszer ű" feldolgozás nyűgébe szorítva hagyomá-
nyozza ránk." A tanulmányíró rosszallja, hogy Kriza a Vadrózsákban és 
az egykori folyóiratokban közzétett népnyelvi anyagából az eltelt száz 
év alatt úgyszólván semmit sem dolgoztak fel. Munkája ezért hézag-
pótló. 

A Vadrózsák anyagából különösen a tulajdonnévanyagot emeli ki és 
elemzi a tanulmányíró. Kriza figyelme a gúny- és állatnevekre is ki-
terjedt. Minthogy kezdeményezése úgyszólván el őzmény nélküli, Szabó 
T. Attila ebben is úttör őnek tartja, akárcsak a keresztnévjegyzékéhez 
mellékelt becenévanyag alapján. Sajnálattal jegyzi meg, hogy a székely-
ségben él ő  beceneveknek máig is ez a legteljesebb jegyzéke. 

Elismeréssel nyilatkozik Kriza nyelvjárási hitelességre való törek-
véséről. A mintegy 2100 tájszót tartalmazó székely tájszótárának román 
eredetű  kölcsönszavaiban a magyar—román nyelvi kölcsönhatás múlt 
század középi tanúit látja. A továbbiakban a  Néhány Szó a székely 
nyelvjárásokról c. Kriza-tanulmány megírásának körülményeivel foglal-
kozik, majd a tanulmány értékeit méltatja. Következtetése szerint Krizát 
épp a szerkeszt ői munkája során született meglátásai ösztönözhették a 
székely nyelvjárási jelenségek összefoglaló vizsgálatára. Kriza eredmé-
nyei nyomán pontokba foglalja a Kriza által vizsgált két székely nyelv-
járástípus (keresztúrfiszéki, háromszéki) különbségeit. 

Szabó T. Attila is külön fejezetben Ír Kriza gy űjtőtársairól. Elis-
meri, hogy mindenekelőtt Krizáé a Vadrózsák összeállításának érdeme, 
de nem hallgathatja el: nem egyedül dolgozott, jelent ős támogatást ka-
pott társaitól. Ëppen a gy űjtők nagyfokú közrem űködésében látja a nép-
költési anyag lejegyzésében jelentkez ő  „jelzésbeli egyenetlenség" okát. 
A népköltészeti jelleg ű  részt mint nyelvjárási szempontból kevésbé fi-
gyelembe vehető  anyagot tartja számon, tanulmányában elsiklik felette. 

A három egymást kiegészít ő  tanulmányt a kötet Függeléke zárja. 
A Kriza János költeményeinek, műfordításainak és irodalmi tárgyú cik-
keinek jegyzéke és a Kriza János népköltészeti és nyelvészeti munkái-
nak bibliográfiája után a Krizáról és munkásságáról szóló munkák jegy-
zéke sajnos a II. kiadásból is hiányzik. 
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Penavin  Olga 

BÁLINT SÁNDOR: 
SZEGEDI 
PÉLDABESZÉDEK 
ÉS JELES 
MONDASOK  

Budapest 1972. A Magyar Nyeivtudományi sorozat 127. száma. 

A Magyar Nyelvtudom4nyi Társaság a Magyar Nyelv c. szakfolyó-
irat mellett tanulmánygy űjteményeket és hosszabb értekezéseket is ad 
ki a nyelvtudomány legkülönfélébb területér ől. Ma már a 128. számú 
kiadványnál tartanak. Többek között ebben a sorozatban jelent meg a 
debreceni nyelvész kongresszus el őadásait tartalmazó kötet (1967), Dol-
gozatok a hangtan köréb ől (1969), Nyelvtudományi el őadások, II. névtu-
dományi konferencia (1969), Nyelvészet és gyakorlat (1971) és számos 
más egyéni szerz ő  műve. 

A Társaság újabb kiadványai közül a 127. számút szeretnénk be-
mutatni olvasóinknak. Szerz ője, Bálint Sándor, a szegedi nép és nyelv 

nagytekintélyű  ismerője Dugonics András emlékének szentelte a kötetet. 
A Szegedi példabeszédek és jeles mondások egyszerre anyagközlés is 

és feldolgozás is - mint a szerz ő  mondja bevezet őjében -‚ a szegedi 

nyelvjárás és néprajzi táj (a kirajzások is!) szóláskincsének az összege-
zése Dugonics A szegedi példabeszédek és jeles mondások c. munkájának 
szellemében és alapján, azonkívül a tudós szerz ő  Szegedi szótárának és 

a még meg nem jelent A szögedi nemzet c. monográfiájának alapján. 
Az anyag széles helytörténeti, nyelvtudományi és néprajzi összefüg-

gésben szerepel. 
A szerző  a szak- és szépirodalomban, kéziratos hagyatékokban el ő-

szir felbukkanó szólások, közmondások életét vizsgálva saját maga is vé-
gigkérdezte őket, tehát nyomon kíséri a helyi szólások életét. Ugyanakkor 
felvette a szegedi népnyelvben használatos köznyelvi szólásokat is. A 
szólások magyarázatát is adja, zárójelben jelezve a szólást már ő  előtte 

magyarázók nevét. 
A nagyolt átírással jegyzett (az ö-zést, í-zést megtartó) adatokat 

Kertész Manó Szokásmondások, Budapest 1922. könyvének szerkesztési 
tanulságai alapján a következ ő  csoportokba sorolta Bálint Sándor a 

könnyebb tájékozódás kedvéért: 
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1 	Földrajzi környezet, 9. Közlekedés, hír. vásár, Pénz 
szomszédság 10. Konyha, étel-ital 

2. Történelmi hagyomány 11. Viselet 
3. Közélet, társadalom 12. Ház, otthon 
4. Vallási élet 13. Család 
5. Hiedelemvilág 14. Az emberi test és részei 
6. A természet világa 15. Lélek, emberség, múlandóság, 

Víziélet  halál 
Földművelés, jószágtartás 16. „Egyszeri" esetek. 

A Földrajzi környezet, szomszédság c. fejezetben Szeged városá-
nak, az egyes városrészeknek, a környez ő  falvaknak, a kirajzásoknak 
társadalmi és népi jellegzetességeit megörökít ő  szólásokat szedte rendbe 
a szerző  a város hajdani magjából kiindulva a szomszédos községekig, 
sőt kirajzásokig. A környező  népeket (németek, szerbek, szlovákok, ro-
mánok, cigányok, zsidók, olaszok) is sok szólás örökíti meg, sért ő , bántó 
szándék nélkül. 

A Történelmi hagyomány c. részben a kutyafej ű  tatárok után a 
kúnokkal foglalkozó szólások, majd a Mátyásra, törökre, kurucokra, 
Bécsre, 48-ra, a szegedi betyárokra, Dugonicsra utalók szerepelnek. 

A Közélet, társadalom c. részben a régi közélet jellegzetességei, a 
deákműveltség, a feudális világ, a céh élet, a gazda—béres viszony, a 
koldusok jelentkeznek a szólásokban, közmondásokban. 

Vallási élet: itt ünnepnapokra, keresztre, ördögre, pokolra, bál-
ványra, táltosra stb. vonatkozók találhatók. 

Hiedelemvilág: sok szólás idézi a régi, elhomályosult hiedelmeket, 
babonákat, boszorkányokat, kínzásokat, a hóhér, a szél, a hold, a csilla-
gok szokásbeli, mondai, folklore hátter ű  vonatkozásâit. 

Természet: idő , időjárás, nap, hold, csillagok, növények, állatok 
jelentkeznek a szólásokban, közmondásokban. 

Víziélet:  a Tisza, víz, halászat, vízimolnár, tiszai faipar, hajósok, 
madarászat, vadászat követhet ő  nyomon a szólásokban. 

Földművelés, jószágtartás: a föld, az örökösödés, a munka, a jó-
szág, a puszta, a sz őlőtermelés stb. adja a csoport anyagát. 

Közlekedés, hír, vásár, pénz: kocsi, talicska, hír, vásár, pénz stb. 
szerepel vezérszóként ebben a csoportban. 

Konyha, étel-ital; vendégség: a konyha berendezése, ételkészítés, 
kenyér, lepény, guba, tarhonya, pogácsa, köles, kása, kukorica, tök, len-
cse, káposzta, tej, vaj, pecsenye, disznótor, só, bors, méz, gyümölcs, dió, 
füge, evés, ev őeszköz, vendégség, kártya, kocka, bor, részegség, dohány, 
pipa a vezérszó. 

Viselet: ing, gatya, bocskor, csizma, suba, sz űr, kötő , haj, konty, 
bajusz, bot, pálca jelentkezik ebben a csoportban vezérszóként. 

Ház, otthon: a konyha, szoba, padlás, a házhoz tartozó állatok, 
házőrző  kutya, macska, légy, egér adja a szólások anyagát. 

Család: születés, házasság, halál, egészség, betegség az alapja a 
szólásoknak, példabeszédeknek. 

Emberi test ér részei: ez a csoport a leggazdagabb. 
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Lélek, emberség, múlandóság, halál szerepel a következ ő  cso-
portban. 

„Egyszeri" esetek: élő , valamikor élt személyekhez f űződik a 
szólás. 

Szólásmutató, Irodalom egészíti ki ezt a rendkívül gazdag és tanul-
ságos gyűjtemény. Ez a kötet is, noha vannak benne ismétlések is, nagy 
nyeresége a magyar nyelvtudománynak. A b őséges anyag mellett hírt 
ad szerzőjének sokrétű  és sokirányú tudásáról, Szegedhez és népéhez 
fűződő  nagy-nagy szeretetér ől, a népi gondolkozás tökéletes ismeretér ől, 
az idős szerzőben még most is frissen lobogó lelkesedésr ő l. 
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Sörös Dávid 

THE  HUNGARIAN 
LANGUAGE  
Edited  by  Loránd  Benkő  
and  Samu Imre. 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. Joint edition with Mouton, The 
Tlague, Paris. [A magyar nyelv. Szerkesztette Benk ő  Loránd és Imre 
Samu.] 

Az általános nyelvészettel foglalkozó szakemberek, de f őleg azok, 
akiket közelebbről is érdekeltek a finnugor nyelvek, már régóta szük-
ségét érezték egy világnyelven írt összefoglaló m űnek, amely táj ékoz-
atja őket a legtöbbektől beszélt finnugor nyelvr ől. Most van ilyen 

könyv. Az Akadémiai Kiadó és a Mouton cég gondozásában jelent meg 
angol nyelven. Szerzői mind kiváló magyar nyelvészek, az egyes.szak-
területek ismert művelői. Előszavukban a szerkeszt ők megjegyzik, hogy 
könyvüket - a nyelvészeken kívül - haszonnal forgathatják a törté-
nészek, irodalomtörténészek, néprajzkutatók, régészek és mások is. A 
könyv tanulmánygyűjtemény, de nem egymástól független (még kevésbé 
egymásnak ellentmondó) tanulmányoké. A témákat gondosan válogatták, 
hogy a magyar nyelv jelenének és múltjának minden lényeges kérdésére 
választ adjanak. Minden fejezet után fölsorolják a legfontosabb szakiro-
dalmat, hogy ezzel lehet ővé tegyék a további kutatást az elmélyül ő  ol-
vasó számára. A problémákat általában történelmi szemszögb ől világít-
ják meg, de részletesen bemutatják a jelent is. Esetenként összevetik az 
egyes magyar nyelvi sajátságokat más nyelvekéivel is - f őleg az angol-
lal, franciával és némettel. 

A kötetet Hajdú Péternek A magyar nyelv eredete  clmű  tanulmá-
nya nyitja meg. Röviden bemutatja a finnugor nyelv ű  népeket, ábrákkal 
szemlélteti a nyelvek fejl ődését, a nyelvek közötti hasonlóság fokát, majd 
részletesebben tárgyalja a magyar nyelv kialakulásának kezdeti id ősza-
kát. Szól az ősnyelv fonológiájáról, alaktanáról, mondattanáról és más 
nyelvekkel való kapcsolatairól. 

Kálmán Béla bemutatja a magyar fonológia történetét. Részletesen 
tárgyalja a magyar magán- és mássalhangzórendszer változásait. Külö-
nösen hasznos a dolgozatnak az a része, amelyben a mai magyar köz- 
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nyelv fonémaállományát ismerteti. A függelékekben megadja az olvasási 
és szótagolási szabályokat is. 

Károly Sándor a magyar nyelv grammatikai rendszerével foglalko-
zik igen részletesen, sok új szempontot is fölvetve. Tanulmányát a mon-
datstruktúrák és -formák, valamint a nyelvtani relációk bemutatásával 
kezdi, majd a szóalkotásról (szóösszetételr ő l, szóképzésről) beszél. A ta-
nulmány harmadik része a szó struktúrájával és formájával foglalkozik, 
érdekes morfematikus elemzést nyújtva. 

Benk ő  Loránd a magyar szókészletet vizsgálja. Megemlíti, hogy a 
mai magyar nyelv az ősi (finnugor) szavakon kívül tartalmaz idegen ele-
meket is, törököt, szlávot, németet, latint. Ezeket b őséges példaanyaggal 
szemlélteti. Beszél a szókincs gazdagításának más módjairól (a hang-
utánzó, hangulatfest ő  szavakról) és az idegen nyelvekbe átvett magyar 
elemekről is. Sok teret kapott a mai magyar nyelv lexikája. A dolgozat 
végén megkísérel választ adni arra a sokszor föltett kérdésre, hogy hány 
szava van a magyar nyelvnek. Megbízható becslések alapján úgy véli, 
hogy a magyar szavak száma 1 000 000 és 1 00 000 között van. Hasonló 
eredményre jutottak a kutatók a világnyelvek szavainak fölbecsülésé-
ben is. 

Benk ő  Loránd másik tanulmányát a magyar tulajdonneveknek szen-
telte. 

Deme  László a magyar köznyelvr ől ír. Megjegyzi, hogy az erre a fo-
galomra használt kifejezések közül egy sem olyan egyértelm ű, mint az 
angol 'Standard Hungarian'. Ezután részletesen foglalkozik a magyar 
köznyelvi norma kialakulásával. Több európai nyelvvel ellentétben a 
magyar köznyelv nem úgy alakult ki, hogy a változatok közül egy hát-
térbe szorította a többit, hanem a változatok keveredésével, csiszolódá-
sával létrejött egy olyan forma, amelyet mindenütt elfogadtak. A mai 
köznyelvről megállapítja, hogy kevesebb ingadozás, kettősség van benne, 
mint korábban. Ezt a tényt tükrözik a helyesírási, értelmez ő , kétnyelvű  
és egyéb szótárak is. Ugyanakkor megnövekedett a köznyelv rétegez ő-
döttsége. Külön problémaként említi a Magyarországon kívül él ő  ma-
gyarság nyelvét. Egyet kell értenünk azzal a megállapításával, hogy sem-
miképpen sem volna jó, ha a más országokban él ő  magyarok nyelve éle-
sen elkülönülne a magyarországiakétól. 

Imre Samu a Szerzője a magyar nyelvjárásokról szóló fejezetnek. 
Előbb áttekintést nyújt a nyelvjárások történetér ől, majd részletesen 
foglalkozik a maiakkal. A lakosság keveredése, az iskolahálózat kib őví-
tése, általában a tömeges kommunikáció fejl ődése azt eredményezte, 
hogy a nyelvjárások közötti határok kezdenek elmosódni, a különbségek 
csökkennek. Csökken a tájnyelven beszél ők száma is. Sokan „kétnyel-
vűek", azaz otthon, barátok között a helyi nyelvjárást használják, a mun-
kahelyükön vagy általában az idegenekkel való érintkezésben a köznyel-
vet. Ez a jelenség megfigyelhet ő  angoloknál, németeknél és más népek-
nél is. A mai magyar nyelvjárásokat a következ őképpen csoportosítja: 
a) nyugati nyelvjárástípusok, b) északi nyelvjárástípusok (ide tartozik a 
palóc is), c) déli nyelvjárástípusok (ide sorolja a Dunántúl délkeleti ré-
szét, Szeged vidékét), d) keleti és északkeleti nyelvjárástípusok (a Tisza, 
a Bodrog, a Körös vidéke, valamint a nyugati, északnyugati magyar te- 
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lepülések  Romániában), e) Erdély központi részének nyelvjárásai (Mez ő-
ség), f) Erdély keleti részének nyelvjárásai (székelyek). Ezután bemutat 
néhány nyelvjárási szöveget. 

Imre Samu második tanulmánya a magyar nyelvemlékekkel foglal-
kozik. Közli a Halotti Beszéd és Könyörgés néhány sorát, az Ómagyar 
Mária-siralom egy részletét stb. Megadja a mai magyar nyelvre való 
átiratokat is és az angol fordítást is. 

A kötetet  Szathmári István tanulmánya zárja. Ez a tanulmány képet 
nyújt a magyar nyelvészet fejl ődéséről. A magyar nyelvtudomány nagy 
eredményei közt említi a hétkötetes  Értelmez ő  Szótárt, A mai magyar 

nyelv rendszerét (ennek rövidített, német nyelvű  változatát, az  Unga-
rische Grammatikot), A mai magyar nyelvet, A magyar nyelvjárások 
atlaszát stb. Beszámol a készül ő  művekről is, ezek, többek között: A ma-

gyar nyelv kéziszótára (egykötetes, illusztrált értelmez ő  szótár), Magyar

, 

 

szinonimaszótár, az Akadémiai nagyszótár, Magyar nyelvhelyességi kézi-
könyv. Szathmári nem csak a Magyarországon folyó magyar nyelvészeti 
kutatásokról számol be, hanem a külföldiekr ől is, közöttük a jugoszláviai 
nyelvészek tevékenységér ől is. Azt is megtudjuk, hogy a magyar nyelv 
iránt megvan az érdekl ődés olyan egyetemi és tudományos központokban 
is, ahol nem is él számottev ő  magyarság, így Pl.  fontos kutatások folynak 
Moszkvában, az Egyesült Államok több egyetemén, Stockholmban, Finn-
ország több városában, Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Göttingen-
ben, Párizsban, Londonban, Rómában, Bécsben, Utrechtberi stb. 

* *  

A fejtegetések tömörek és világosak. Meggy őződésem, hogy a ki-
tűzött célt sikerült szinte teljes mértékben megvalósítani. A szerz ők fel-
használták tudományos munkásságuk minden tapasztalatát, hogy a mai 
magyar nyelvészet színvonalához méltó, világviszonylatban is komoly 
tudományosságú és teljesen megbízható képet nyújtsanak a magyar 
nyelv iránt érdekl ődő  olvasónak. 

Méltánytalanság volna megfeledkezni azokról, akik ezt az angolul 
tudók számára lehet ővé tették: a fordítókról. Gombos Imre, Jávor Ágnes 
és Buttykai Ákos kit űnő  munkát végzett. Feladatuk nem volt könny ű , 
megannyi sajátosan magyar kifejezéssel kellett megbirkózniuk. Igyeke-
zetük nem volt hiábavaló. Élvezhet ő , szép, könnyen olvasható, világos 
angol nyelven ismerkedhetünk meg a magyarral. 

Derekas munkát végeztek a nyomda dolgozói is. Ha figyelembe 
vesszük, milyen nehéz idegen nyelvű  szöveget szedni és korrigálni, akkor 
nem rójuk meg őket azért a néhány sajtóhibáért, amely bennmaradt a 
könyvben. 

Van azért valami, amivel nem vagyok megelégedve. A könyv végén 
műnyomó papíron több fakszimilét közölnek. Ismerve a magyar tipográ-
fia sok remek alkotását, állítom, hogy a magyar nyomdaipar lehet őségeit 
nem haladja meg az e könyvben található fakszimiléknél sokkal jobb 
reprodukciók elkészítése. A Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária-siralom, 
a kódexek megérdemlik, hogy grafikailag is méltó formában mutassuk 
be őket az érdekl ődőknek. A könyv kiállítása minden más szempontból 
megfelel a mű  fontosságának. 
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Büklj  Béla 

RUKE-DRAVINA VELTA: 
PLACE NAMES 
IN KAUGURI COUNTY, 
LATVIA  

A Sijnchronic -Structural AnälUsis of Toponyms in an Ancient Indo-
European and Finno-Ugric Concact Area. Stockholm, 1971. Almqvist et 
Wiksell. 157 p. [Acta Univ. Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 
Nr. 6.] 

A fenti kötet szerz ője. dicséretreméltó feladatot vállalt magára azzal, 
hogy feltárta a mai Lett Szocialista Köztársaság egykori Kauguri körze-
tének helyneveit, melyek 1939 után, a mez őgazdaság kollektivizálása év-
járatai után gyors ütemben kezdtek fëledésbe merülni. Ezzel nemcsak 
egy csomó nevet és névváltozatot mentett meg a pusztulástól, hanem 
megmegtett egyúttal egy hatalmas olyan jelleg ű  névanyagot, ami mód-
szertańilag is érdekes: kétnévadási rendszer érintkezési pontján szerepl ő  
nevek anyagát, mélyek mindkét névadási rendszer bizonyos nyomait 
együttesen magukon viselik. 

De hol is fekszik ez a Kauguri körzet? A kötet első  térképe választ 
ad erre. Ez az egykori körzet a Vidzeme terület északnyugati részén te-
rült el. 14 km hosszú és 9 km széles térség volt. Több oldalról határolta 
a Gauja folyó, délr ől viszont a Liepa körzet, keletr ől pedig a Marsneni 
és a Brenguli körzetek. 1933-ban a korábbi Murmuiža körzetet és Kau-
guri-hoz csatolták. 1939-ben 1400 f őnyi lakosa volt, 98%-ban lett. 299 
tanya volt e körzetben, a tanyákhoz tartozó területek 40 0/0-a szántóföld, 
18%-a rét, 16 0/o-a legelő, 16%-a erdő, 3%-a mocsaras talaj. 

Az iménti bemutatásból látható, hogy kifejezetten mez őgazdasági te-
rületről van szó, ahol a névadás bizonyos típusai (mez ő-, tanyá-, erd ő -, 
domb-, legelő- stb. elnevezések) fordulnak el ő  túlnyomó százalékban. 

A százalékos megoszlást a 109. lapon levő  kördiagram szemlélteti. A név-
anyag tehát jellegében eltér az olyan nagyobb területek névanyag-fel-
dolgozásától, melyek egy-egy egész megyét, tartományt ölelnek fel, és 
melyek a falusi települések névanyaga mellett a városi névadás gazdag 
anyagát is tartalmazzák. [Magyarországon ilyen utóbbi névgy űjtemény 
például a Papp László és Végh József által szerkesztett Zala-megye föld-
rajzi nevei c. kötet anyaga.] Ám a lesz űkítettség nem hátránya a név-
gyűjteménynek, sőt a névalkotásnak társadalmilag egységes talajon szü-
letett mintaanyagát szolgáltatja. 
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Jóllehet a névtudomány iránt érdekl ődőket igen széles sávban ér-
dekelheti a névtudomány és semmi meglep ő  sincs abban, ha egy magyar, 
vagy szláv névtudományi kérdések iránt érdekl ődő  nagy figyelemmel 
olvas tanulmányokat az afrikai, vagy az indián nyelvek területére vo-
natkozó kérdésekkel kapcsolatosan, Ruke-Dravina könyve mégsem ilyen 
távoli világok névanyagát tárja fel, hanem egy indoeurópai nép sajáto-
san leszűkített névkincsét, mégpedig olyan földrajzi területr ől származó 
névkincsét, amely er ős finnugor, tehát magyar szempontból fokozottan 
érdekes nyelvi hatásnak volt kitéve. De bennünket mégsem ezért érdekel 
különösen a fenti kötet, hanem mivel módszertani útmutatásokkal szol-
gál számunkra ahhoz, hogy miként lehet vizsgálni egy, két nyelvi határ-
vonal mentén elhelyezked ő  vidék helynév-anyagát. A vizsgált terület a 
középlett nyelvjárási övezethez tartozik. Ezt - mint említettük - 98°/ e-
ban lettek lakták a vizsgált id őpontban, mégis e terület egyike azoknak, 
amelyek V. Zeps „Latvian and Finnic Linguistic Convergences" cím ű  
munkája szerint a leger ősebb észt nyelvi hatást mutatják. 

A szerző  számos, kifejezetten észt kölcsönszó jelenlétét fedi fel a 
vizsgált névanyagban. Bizonyos hangkombinációk (k + i, k + e, ie) is 
finnugor hatásra vallanak. Bizonyos szavak hangtörténeti múltja, még 
akkor is, ha e szavak eredetüket tekintve indoeurópaiak, er ős finnugor 
hangfejlődési hatást mutatnak (p1. a szókezd ő  pr-> r- változást mutató 
névalakok). Azon régi tanyák, melyek finnugor etimonra visszavezethet ő  
nevet viselnek, rendszerint ugyancsak finnugor etimonú tájegység-nevek-
kel (erdő-, hegy-, pataknevek) vannak körülvéve (régi tanyának min ő-
sülnek azok az épületek, melyek már az I. világháború el őtt helyükön 
álltak).  Népnevet tartalmazó megnevezések (ilyenek mint p1. igaunu, 
gravis, a.m. 'észt árok' stb.) csak Kauguri déli részén fordulnak el ő . A 
palatalizált hangzók helyén álló nem palatalizált megfelelők ismét finn-
ugor hatásra utalnak. Erőteljesebb fonetikai, morfematikai és szókincs-
beli finnugor hatás elsősorban az északnyugat Kaugur-i nyelvjárás-terü-
letről gyűjtött neveknél mutatható ki. Olyan kéttagú összetételek, me-
lyek második tagja egy-egy felszólító igealak, els ő  tagja pedig egy bir-
tokragos szó, vagy ragnélküli számnév, szintén észt hatásra utal. A szuf-
fixumos névalakok, valamint az -ene végz ődésű  nevek Dél-Kauguriban 
gyakoribbak. Ërdekes, hogy ha egy tanya közelében újabb épület jelenik 
meg, Kauguri-körzet északi részében az egymás melletti tanyákat Kalna-
'felső-' és  Lejas-  'alsó-' jelzőkkel jellemzik, míg Dél-Kauguriban Ugyan-
ilyen esetben a  Vec-  'régi-' és  Jaun  'új-' jelzőket használják. Ellipszissel 
alkotott név nem fordul el ő  a Kauguri nevek anyagában. 

Érdekes tény, hogy a lettek inkább különálló tanyákon szeretnek 
lakni. míg az észtek jobban szeretik a falut, mint település-formát. Nos 
régi, finnugor névadatok anyagában a  ciematic, ciemac a.m. 'falu, fa-
lusi' szó, né ţalkotó-elemként, gyakrabban fordul el ő . 

A nyelvi hatás névadási vetülete Magyarországon, Jugoszláviában, 
Romániában is gyakori, hiszen az etnikum-változatokkal kapcsolatos név-
kincsváltozások e területeken is gyakoriak. Figyelemreméltó e vonatko-
zásban Ruke-Dravina vizsgálati módszere, aki a jellemz ők halmazából, 
mintegy statisztikai gyakorisági bizonyosságokra építve következtet a 
korábbi dialektológiai, nyelvterületi határokra, etnikum-változásokra. 
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A kötet felépítése mintaszer ű : a bevezetést is számítva nyolc, tár-
gyukat  tekintve jól elkülönül ő  fejezetre oszlik. Részletes bibliográfia 
egészíti ki, melyből a szerz ő  egyéb névkutatási dolgozatairól is pontos 
könyvészeti tájékoztatást kapunk. A kötetet egy nagyobb térkép, számos 
térképvázlat és a megnevezett objektumokat ábrázoló képanyag teszi 
teljessé. 
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Csordás Mihály 

HEVES MEGYE 
FiLDRAJZI NEVEI, 1. 
AZ EGRI  JARAS.  

Budapest 1970. A Magyar Nyeivtudományi Társaság Kiadványai, 
125. szám. 

A kötet annak az óriási munkának els ő  közzétett eredménye, amely 
1965 óta Heves megye földrajzi  névanyagának  összegyűjtésére  és fel-
dolgozására irányul. A gyűjtés, amelyet. Bakó Ferenc, a Heves megyei 
múzeum igazgatója indított el, egyidej űleg megkezdődött a gyöngyösi, 
füzesabonyi, hatvani és hevesi járásban is, de anyagának teljes feldol-
gozása még folyamatban van. 

Az egri járás földrajzi neveit Végh József irányításával gyűjtötték 
egybe a többnyire önkéntes munkatársakból álló adatgy űjtők. Segítsé-
gükkel  Pelle Béláné  tette közzé a kötetet. Az adatok lejegyzését  a Zala 
megyei gyűjtés folyamán kialakított módszer segítségével végezték,  hasz-, 
nosítva  a kritikailag átértékelt tapasztalatokat. A módszerbeli  többletet  
•  szerkesztőknek  (Papp László és Végh József) az a lépése jelenti, hogy 
•  kötetbe felvették annak a kéziratos munkának az anyagát is, amelyet 
•  múlt század hatvanas éveiben  Pesty Frigyes kezdeményezésére, belügy-
miniszteri rendeletre gy űjtöttek  őssze.  (Ez a gyűjtemény ma is megta-
lálható a Széchényi Könyvtárban.) A  Pesty-féle gyűjtés jelentősége tu-
lajdonképpen csak a felhalmozott óriási anyagban látható, Ugyanis annak 
rendszerezését és feldolgozását már nem végezték el. Felhasználása  mégis  
nagyban hozzájárult e kötet értékeinek növeléséhez, nemcsak mennyi-
ségi, hanem minőségi vonatkozásban is, hiszen jellegéb ől és korából kö-
vetkezően gazdagította a gy űjtemény történeti értékeit. A szerkeszt ők 
körültekintő  munkamódszere L. Steinberger  híres tételét látszik támo-
gatni, miszerint „a  toponomasztikának  két lelke van: filológiai lelke és 
történettudományi lelke." 

A gyűjtési terület 48 község bel- és külterületének, mintegy 73 500 
lakosú megyerésznek a nyelvanyagát szolgáltatta. Végh József Beveze-
tését idézem: „A gyűjtők 9666 határrész, illet őleg földrajzi tereptárgy 
nevét jegyezték fel, a névváltozatokkal együtt a nevek száma  kb.  12 000. 
Ez a névgazdagság nem csupán a gy űjtők szorgalmas munkájával ma-
gyarázható, hanem azzal is, hogy e járásba tartozik a Bükk és a Mátra 
nagy része, tehát a felszín igen változatos." „A kötet nem tartalmazza 
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Eger város neveit. Ezt az egri Tanárkép ő  Főiskola óhajtja összegyűj-

teni." 
Noha az adatok magyarázása egy adattár jelleg ű  gyűjtemény kere-

tein belül semmiképp sem lehet követelmény, a megmagyarázhatatlanul 
is felhasznált történeti névanyag gondos rendszerezése mindenképpen 
szükségszerű . Az ilyenképpen összegyűjtött történeti adatok megtartják 
értéküket, mert a tények erejével bírnak, a hozzájuk f űzött esetleges 
hipotézisek amúgy is könnyen érvényüket veszíthetnék. Tehát a pontos 
tényközlés az ilyen és hasonló munkák legf őbb erényét jelenti. Mivel 
azonban jelen esetben a gy űjtést többnyire önkéntes nyelvészked ők vé-
gezték, akik nem gyakorlott mesterei a lejegyzésnek, a lejegyzési követ-
kezetlenség és pontatlanság bizonyos jegyeit fellelhetjük a kötetben. 
Hasonlóképpen magyarázhatjuk azt is, hogy a munkában nem érvénye-
sült kellőképpen a toponomasztikai értelmezés igen fontos szabálya, 
amely szerint a gy űjtőnek lényegében három féle anyagra kell felfi-
gyelnie: 1) történelmi anyagra, 2) földrajzi anyagra, 3) nyelvjárási 
anyagra. 

A fogyatékosságok tehát semmiképp sem a kötet rendez őire, össze-
állítóira mutatnak. Az általuk kidolgozott rendszerezési koncepció sok 
tekintetben hozzáj árul a hiányosságok pótlásához, els ősorban a több for-
rásból szerzett adatok b őséges tárolásával. A nevek népi változatait - 
azok alaktani szerkezetének vázolása érdekében - szintén beiktatták a 
gyűjteménybe. A munka gyenge pontjára Végh József is figyelmeztet: 
„E gyűjtést nem szakemberek, hanem a községek akkori vezet ői végez-
ték. Alaposság és pontosság szempontjából feljegyzéseik különböz ők." 

A bőséges adatfelhalmozás a kötet legf őbb erényei közé tartozik, 
Ugyanis a források gazdagsága jó bepillantást enged a névadás pszicho-
lógiájába és technikájába. Ez pedig az esetleges feldolgozások és elem-
zések számára hasznos útmutatást jelenthet. Az adatok mindenkor be-
szédes tények, minden további munka alapj âi. A modern toponomaszti-
kának pedig feladata, hogy a nyelvi vonatkozások kutatása mellett „értse 
meg a földrajzi névanyagot mint a nép szellemi er őinek termékét, vizs-
gálja meg történeti fejlődésében, területi tagozódásában és társadalmi 
rétegeződésében" (A. Bach). 

A kötet munkatársai egy pótkötet elkészítésére is vállalkoztak, 
amelyben a terület nyelvjárásában közszóként szerepl ő  névelemek pon-
tos jelentését kívánják kezünkbe adni kis értelmez ő  szótár formájában. 
Ilyen földrajzi köznévi értelmez ő  szótár összeállítása - az ismeretlen 
jelentésű  földrajzi közszók nagy száma miatt - az egri járásban külö-
nösen szükségesnek mutatkozott. 
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Szeli István 

KIADVÁNYOK, 
ÉRTEKEZLETEK 

Az Intézet 1972/3-ban tervbe vett kiadványai közül (1.:  HITK,  11/12, 
288. 1.) 1972 novemberéig nyomdába került a Szerbhorvát—magyar kont-
rasztív  nyelvtan  II. kötete, s hamarosan  Lőbl  Árpád Bánát magyar 
nyelvű  társadalomtudományáról szóló  monográfiája  is. A Szerbhorvát—
magyar nagyszótár III. kötetének, a Szlavóniai  (kórógyi)  szótár II. és III. 
kötetének, valamint a Jogi-közigazgatási szótárnak a kiadásához az In-
tézet még mindig nem biztosíthatta a szükséges összeget, ezért ezek 
megjelenésének határideje ismét eltolódik. 

1972. június 29-én és 30-án tartottuk meg  Zentán  a helyi múzeum 
hathatós támogatásával a harmadik folklór -szemináriumot,  amelyen Dr. 
Kiss Lajos tudományos kutató és Dr. Katona Imre egyetemi docens tar-
tott előadást. A 20 meghívott hallgató közül 12 jelent meg, a tanfolyam-
nak mégis több mint harminc részvev ője volt (többnyire önköltséges 
alapon), ami a  folklór-kutatás  iránti megnövekedett érdeklődésről tanús-
kodik. Jelentősnek tartjuk, hogy a részvev ők közül egyre többen mutat-
ják be saját gyűjtésüket, s kérnek véleményezést és tanácsot további 
gyűjtőmunkájukhoz. 

Intézetünk munkatársai közül az alábbiak vettek részt külföldi tu-
dományos értekezleteken: 

Mikes Melánia 1972. VIII. 20-26. ‚között az alkalmazott nyelvészet 
köréb ől tartott harmadik nemzetközi értekezleten Koppenhágában el ő-
adást tartott A nominális szintagma a szerbhorvát és a magyar nyelvben 
(társszerz ők Dezső  László és  Górdana Vuković ),  A nominális szintagma 
a  gyermeknyelvben  (társszerz ő  S.  Savié),  ‚valamint Néhány javaslat a 
gyermeknyelv mondattanának leírására (társszerz ő  G.  Vuković)  címen. 

1972. VIII. 27-ét ől IX. 2 -áig  részt vett a XI. Nemzetközi Nyelvészeti 
Kongresszuson Bolognában, s el őadást tartott A diakronikus mondattan 
és nyelvi ontogenezis (társszerz ő  Dezső  László) címen. 

1972. IX. 3-6-áig  részt vett a firenzei nemzetközi gyermeknyelvi 
tanácskozáson s felolvasta két dolgozatát. 

Sörös Dávid 1972. IX. 25-30-a között  Ottavában  részt vett a nem-
zeti nyelvek és kultúrák együttélését tárgyaló nemzetközi értekezleten, 
amelyet az UNESCO kanadai nemzeti bizottsága szervezett. 

A fenti értekezletek munkáját a részvev ők jelen számunkban ismer-
tetik. 
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A MTA Irodalomtudományi Intézete 1972. X. 30-án és XI. l-én, a 
Hungarológiai Intézet két évvel ezel őtti kezdeményezésének folytatása-
ként, tudományos tanácskozást tartott a magyar—délszláv irodalmi és 
kulturális kapcsolatok köréb ől Budapesten ill. Szentendrén, amelyen töb-
bek között előadást tartott Anđelić  Magdalena (Vörösmarty versei a ma-
darakról és Dura Jakši ć  verse, a Na liparu), Bori Imre (Jaša Ignjatovié) 
és Szeli István (Mita Popovié magyar versei) címen. Az ülésszak harma-
dik napján az Irodalomtudományi Intézet tanácskozást tartott a Jugo-
szláv Tudományos és Művészeti Akadémia, a Szerb Tudományos Aka-
démia és a Hungarológiai Intézet képvisel őivel a további együttműködés 
kérdéseiről és módozatairól, amelynek eredményeképpen megállapodás 
jött létre a MTA Irodalomtudományi Intézete és a Hungarológiai Intézet 
már eddig is eredményes együttm űködésének folytatásáról. E két intéz-
mény, valamint a Jugoszláv Tudományos és M űvészeti Akadémia Iro-
dalmi és Színháztudományi Intézete megállapodott Sinkó Ervin bizo-
nyos, eddig közöletlen írásainak kiadásában is. 

A Tartományi Tudományügyi Közösség ösztöndíjat szavazott meg 
Pastyik László (4000), Stojanovi ć-Káich Katalin (5000), Tóth Ferenc (5000) 
és Sörös Dávid (5000) intézeti asszisztensek magiszteri ill. doktori tanul-
mányaihoz ilL értekezésük elkészítéséhez. 

A Hungarológiai Intézet Tudományos Tanácsa 1972. XI. 6-i ülésén 
újraválasztotta Sörös Dávid és Vajda Gábor asszisztenseket. 

Intézetünk szerz ődést kötött a szabadkai Községi Képvisel őtestület 
Titkárságával a szabadkai Népkör történeti monográfiájának feldolgo-
zására. 

Intézetünk könyvtárát az alábbi személyek és intézmények gazda-
gították nagybecsű  ajándékaikkal: 

István Király Múzeum - Székesfehérvár; Dr. Meggyes Klára, Dr. 
Katona Imre, Dr. Fried István, Országos Széchényi Könyvtár, Néprajzi 
Múzeum Könyvtára, Tudományos Ismeretterjeszt ő  Társulat, Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum Könyvtára - Budapest; KLTE Néprajzi Inté-
zete, KLTE Könyvtára, Déri Múzeum - Debrecen; Forrás szerkeszt ősége 
- Kecskemét; Türr István Múzeum - Baja; Veszprém megye Múzeumi 
Igazgatósága - Veszprém; Jósa András Múzeum - Nyíregyháza; Angyal 
Endre - Pécs; Vö ő  István, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
- Kolozsvár; Mérleg szerkeszt ősége - Bécs; Magyar Műhely szerkesz-
tősége - Párizs; Instituti Albanologjik i Prishtines - Priština; Institut 
za folklor - Szkopje; Institut za lingvistiku - Zagreb; Dr. L őbl Árpád, 
Varga József, Dr. Matijevics Lajos, Jó Pajtás, Savremenost, Híd szer-
kesztőségei - Újvidék; Üzenet, Létünk szerkeszt őségei - Szabadka; 
Pedagógiai Intézet - Zrenjanin; Magyar Képes ůjság szerkesztősége - 
Eszék; Népújság szerkeszt ősége - Muraszombat; Edmund Trugly, jr. - 
Berlin. 
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E SZÁM MUNKATÁRSAI  

DR. BÓNA JDLIA,  TUDOMÁNYOS KUTATÓ, TJ ĺVIDĚK; CSORDÁS MIHÁLY, EGYE-
TEMI HALLGATÓ, KISHEGYES; DR. MATIJEVICS LAJOS, DOCENS, ÜJVID ĚK; DR. 

MIKES MELÁNIA, A HUNGAROLOGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSA, 
ÜJVIDÉK; DR. NYIRI ANTAL, EGYETEMI TANÁR, SZEGED; DR. PENAVIN OLGA, 
EGYETEMI TANÁR, DJVIDÉK; PÉNOVÁTZ ANTAL, KÖZÉPISKOLAI TANÁR, PA-
CSÉR; MR. SÖRÖS DÁVID, A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET ASSZISZTENSE, 3JVĺ-

DÉK; DR. SZATHMÁRI ISTVÁN, EGYETEMI TANÁR, BUDAPEST; DR. SZELI IST-
VÁN, EGYETEMI TANÁR, JVIDÉK; TÓTH FERENC, A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET 
ASSZISZTENSE, DJVIDÉK; VAJDA JÓZSEF, F ŐISKOLAI TANÁR, SZABADKA. 
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