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WOLFGANG VIERECKet, a bambergi egyetem nemzetközi ismertségő emeritus professzorát a Pe-
ter Lang Kiadó nyugalomba vonulása alkalmából azzal tisztelte meg, hogy két kötetben kiadta a jeles
szerzı válogatott tanulmányait. Bennük 43 (30 angol, 13 német nyelvő) olyan tanulmány olvasható,
amelyek mindazok érdeklıdésére igényt tartanak, akiket a modern dialektológia, elsısorban a (számí-
tógépes) nyelvföldrajz módszertani kérdései, illetıleg bizonyos szociolingvisztikai és tudománytörté-
neti, valamint a kultúrtörténet nyelvi alapú megközelítésének kérdései foglalkoztatnak. A hazai gya-
korlatból is tudjuk, hogy neves nyelvészek különbözı helyeken megjelent fontos tanulmányainak
győjteményes formában való újraközlése nagyban megkönnyíti a hozzájuk férést: ezért is kívánom
fölhívni a magyar nyelvészek figyelmét a kötetekre. WOLFGANG VIERECK az ELTE díszdoktora, s fı-
ként anglistáinkkal tartott intenzívebb kapcsolatot. A hazai dialektológusok elsısorban az International
Society for Dialectology and Geolinguistics elnökeként (ma már tiszteletbeli elnök) és a Dialectologia
et Geolinguistica kiadójaként, felelıs szerkesztıjeként ismerik.

A szóban forgó tanulmányok jól mutatják, hogy szerzıjük – jártas lévén mind a terepmunkában,
mind az elméletben – képes összhangot teremteni az empirikus és elméleti dialektológiai kutatások
között. Azok közé tartozik, akik a számítógép kínálta lehetıségek alkalmazásával lényegesen bıvítet-
ték az ismereteket a számítógépes nyelvjárási atlaszok területén, illetıleg vizsgálatában. Az 1950-es
és 1960-as években győjtött és 1962–1971 között kiadott Survey of English Dialects adatbázisából
készítette munkatársaival Anglia elsı számítógépes nyelvészeti atlaszát (The Computer Developed
Linguistic Atlas of England, megjelent: 1991., 1997.), s több fontos tanulmányban adott példát elem-
zési lehetıségekre (a legfontosabbak az 1. kötetben olvashatók). Például az ún. súlypont módszer
alkalmazását ajánlja s térképmellékletekkel szemléltetve igazolja, hogy e módszerrel területorientált
és nyelvjárásijelenség-orientált válogatás egyaránt lehetséges (1: 264). V IERECK a nyelvjárásmérés
(dialektometria) alkalmazásának egyik sikeres képviselıje: „Dialectometry: Some Applications to
English Dialectal Data” (1: 225 kk.) és a „Quantitative Geolinguistics in England” (1: 248 kk.) címő
tanulmányai különösen fontosak. Széles ívő, alapos tudománytörténeti áttekintést olvashatunk a nyelv-
földrajz kialakulásáról és fejlıdésérıl WENKERtıl az 1960-as évek végéig az (elıször 1973-ban meg-
jelent) „The Growth of Dialectology” (2: 9 kk.) címő tanulmányban. Tudománytörténeti szempontból
is tanulságos olvasmány a nyelvi változásról szóló s 1980-ban közzétett tanulmány (Sprachwandel:
2: 34 kk.), mert a szerzı LABOV (valóságosidı- és látszólagosidı-vizsgálati módszere) és TRUDGILL

gravitációs modellje alapján a nyelvföldrajz oldaláról tesz fontos észrevételeket. Természetesen nem
marad ki az „Atlas Linguarum Europae” sem, az elsı, az egész Európát átfogó nyelvatlasz, amelynek
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2 631 kutatópontja van Izlandtól az Urálig (természetesen magyar kutatópontjai is vannak, Magyaror-
szágon 37, a határokon túl 9), s amelynek V IERECK az egyik motorja. (Az ALE-rıl l. KÁLMÁN BÉLA,
Az Európai Nyelvatlasz: Nyr. 1986: 111–7 és Az ALE (Európai Nyelvatlasz) munkálatai és eddig
megjelent füzetei: MNy. 1988: 503–7; JUHÁSZ DEZSİ in: KISS JENİ szerk., Magyar dialektológia. Bp.,
2001. 102–3.) Az atlasz onomasziológiai részének (térképes és kommentárokkal kísért) feldolgozása
lassan a végéhez közeledik, a második részé (lexikológia, morfológia, szintaxis) még el sem kezdıdött.
VIERECK a 2. kötet egyik tanulmányában ezen atlaszt mint kontaktusnyelvészeti projektumot (Der Atlas
Linguarum Europae: Anmerkungen zu einem kontaktlinguistischen Forschungsprojekt: 2: 299 kk.),
három másikban mint az európai mővelıdéstörténetbe való bepillantás forrását elemzi (a legrészle-
tesebb: Der Atlas Linguarum Europae und seine Einsichten in die Kulturgeschichte Europas: 2: 309 kk.).
A dialektológiai és szociolingvisztikai irodalom részletesen szól a győjtés kérdéskörérıl. De a változó
körülmények miatt a győjtésmódszertan kérdései terítéken vannak továbbra is. V IERECK egyik dolgo-
zatában – szóföldrajzi forrásokra támaszkodva – néhány olyan tényezıt vizsgál, amelyek befolyásolják
az adatközlık szóelıhívásait (On Some Hidden Factors Influencing the Elicitation of Data in
Dialectological Research: 1: 113 kk.). Nyelvtipológiai szempontból is fontos tanulságokkal szolgál
az atlasz (l. például a határozott névelı meglétét és hiányát mutató térképet: 2: 300), miként egy-egy
vándorszó és -kifejezés térben történı nyomon kísérése is. V IERECK három kultúrtörténeti réteg elkü-
lönítésének megokoltságát (2: 312) bizonyítja az atlasz-, tehát a geolexikális adatok, azaz a fogalmi
kódolás nyelvi tényei alapján: az elsı rokonság- és állatmegnevezésekben, a második az antropomorf,
a harmadik pedig a keresztény és muszlim valláshoz kötıdı nyelvi kódolásokban érhetı tetten (2: 327;
a háromréteg-modellre l. még 2: 348).

WOLFGANG V IERECK tanulmányai tematikus változatosságukkal, módszertani színvonalukkal,
adatgazdagságukkal, információkban való bıségükkel számos tanulságot kínálnak az ıket olvasóknak.
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Etimológiai szótár
Magyar szavak és toldalékok eredete

Fıszerkesztı: ZAICZ GÁBOR. Tinta Könyvkiadó, 2006. 998 l.

1. Ez az egykötetes etimológiai szótár nagy vállalkozás. Alapja a háromkötetes TESz. és az
EWUng., ugyanakkor a régebbi etimológiai szótárakhoz képest számos új információt nyújt. Az egyik
feltétlenül az, hogy nemcsak szavakat vesz fel, hanem toldalékok eredetét is megadja.

A ZAICZ GÁBOR fıszerkesztı által írt Bevezetı eligazítja az olvasót a szótár felépítésében, hasz-
nálatának legfontosabb kérdéseiben. Áttekinti és röviden bemutatja az eddigi etimológiai szótárakat
BUDENZ JÓZSEF „Magyar–ugor összehasonlító szótár”-ától (1873–1881.) az UEW.-on (1986–1988.)
át az EWUng.-ig (1993–1995.). A szótárakból győjtött információkat a szerzıgárda kiegészíti néhány
újabban megjelent etimológiai témájú könyvvel, illetve könyvrészlettel, amelyeket a szótár készítése-
kor felhasználtak. Ezek a következık: BENKİ LORÁND (in: BÁRCZI–BENKİ–BERRÁR, A magyar nyelv
története. Bp., 1967. 259–351), GERSTNER KÁROLY (in: KIEFER FERENC szerk., A magyar nyelv kézi-
könyve. Bp., 2003. 117–57) és ZSILINSZKY ÉVA (in: KISS JENİ – PUSZTAI FERENC szerk., Magyar
nyelvtörténet. Bp., 2003. több fejezete) munkái. Ezek sajnos kimaradtak a Bevezetıt követı Iroda-
lomjegyzékbıl. Felhasználták még az ÚMTsz.-at és a szintén KISS GÁBOR által kiadott TÓTFALUSI

ISTVÁN-féle „Idegenszó-tár”-at is (Bp., 2004.). Rokon vonások a „Magyar szókincstár”-ral is kimutat-
hatók (Fıszerk. KISS GÁBOR. Bp., 1999.), az Akadémiai nagyszótár azonban nem befolyásolta a szótár
szerkesztését. (Persze minden szótárnak más a tartalma, funkciója, jellege.)


