
V. D. OBJEDKIN: A mordvin Davidovo falu nyelvjárásának hangtani saját
ságai (59). — L. Sz. KAVTASZJKIN: A mordvin népdalok mai helyzete (150). 
— I. M. KORSZAKOV: A mordvin nép folklórja mint történeti-néprajzi for-

.rás (154). 

Finnségi nyelvek: A. A. BELJAKOV: A kalinyini (tveri) karjalai nyelvjárás 
partitivusi esetvégződései (38). — E. PAJUSALU: A vót nyelv személytelen 
igei szerkezeteiről (41). — M. I. MULLONEN: A személytelen és általános alanyú 
mondatok elhatárolása a finnben (43). — S. XIGOL: Észt nyelvsziget a Lett 
Szoc. Tanácsköztársaság területén (61). — Z. M. DUBROVINA: AZ inkeri nyelv
járás néhány sajátsága (87). — A. LAANEST: AZ izsor nyelv gyelenyini nyelv
járása (91). — G. M. K E R T : A karjalai dialektológusok munkálatairól (94). — 
A. U N I V E R E : AZ észt népnyelvi szótár összeállításának kérdései (96). — 
N. A. MESCSERSZKIJ: A novgorodi nyírhéj-oklevelek mint a finnségi nyelvek 
történeti tanulmányozásának forrása (99). — G. X. MAKAROV: A karjalai 
nyelv 1820. évi kéziratos emléke (102). — M. K. XORVIK: Változások az észt 
helynév-rendszerben (109). — A. AMBUS: Betegségnevek a vótban (128). 
— M. MAGER: Madárnevek és népetimológia (130). — M. L E P P I K : A burgonya 
elnevezése a finnségi nyelvekben (133). — A. ANNIST: A karjalai és Kalev-
mondák kapcsolatairól (137). — V. M. SZIGYELYNYIKOV: A Kalevala-kutatás 
a Szovjetunióban (140). — J . P E E G E L : Xéhány költői szinonima az észt, vót 
és izsor népköltészetben (150). 

Egyéb : V. V. SZEÍSKJEVICS-GUDKOVA: A Kola félsziget [lapp] helynév
anyaga, mint történelmi forrás (112). — X. M. TYERESCSENKO : Összetett 
gondolat kifejezése egyszerű mondat segítségével (jurák-szamojéd anyag 
alapján, 15). 

Már a puszta felsorolásból is látszik, hogy igen gazdag és színes előadás
sorozatban lehetett a konferencia tagjainak része, és az előadások egy jelentős 
hányada megérdemelné, hogy teljes terjedelmében megjelenjék. Különösen 
gazdag a permi és a cseremisz anyag. 

KÁLMÁN BÉLA 

V. ARVINTE: Terminológia exploatárii lemnului si a plutáritului. Iasi, 
1957 — 185 1. Különnyomat a Studii si cercetari stiin^ifice VIII. kötetéből. 

A szerző a fakitermelés és a tutajozás szakszókincsét dolgozza fel az 
Ünőkő (Radnai havasok) tövében eredő Aranyos-Beszterce felső folyása men
tén fekvő falvak nyelvjárásából. Bevezetésében utal a korábbi hasonló tárgyú 
cikkekre és kiemeli a fakitermelés gazdasági szerepét a hegylakók életében. 
Az első fejezet a fakitermelés és tutajozás három főbb rétegével foglalkozik. 
Az első réteg a XVIII. sz. második és XIX. sz. első feléből való, a török uralom 
idejéből, amikor a moldvai erdők fáit a török hadihajók építésére használták 
fel Galacban és Konstantinápolyban. Ebben a rétegben elég jelentős a török 
eredetű szó, és a terminológia a fakitermelés régies, ma már inkább csak emlé
kekben élő módjaira vonatkozik. A második réteg a XIX. sz. végi és XX. sz. 
eleji kapitalista fakitermelés szókincse. A faipar nagy számban hívott munká
sokat Tirolból, Karintiából, Krajnából, Szlovéniából, Magyarországról, Cseh
országból stb. Természetes, hogy a képzett famunkások nyelvileg is hatot tak 
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a román favágókra. Különösen erős volt a dél-tiroli olaszok nyelvi hatása. 
Találunk azonban német, ukrán és magyar jövevényszavakat is. A mérnö
köktől is kerültek a famunkások nyelvébe ún. ,,tudós" jövevényszavak. 
A harmadik réteg a legújabb. 

A második fejezet a mai fakitermeléssel, szállítással és feldolgozással 
és ennek szakszókincsével foglalkozik. Feldolgozza a közös munkához szük
séges vezényszavakat, jelző, figyelmeztető kiáltásokat, amelyek közt szintén 
akadnak idegen eredetűek is. 

A harmadik fejezet a szókincs földrajzi elterjedésével foglalkozik. A vizs
gált terület északi része az Aranyos-Beszterce forrásvidéke, Máramaros és a 
.Szucsáva felső folyása, a déli rész pedig az Aranyos-Beszterce középső folyása. 
Az északi részben több az ukrán és német jövevényszó. A két terület közti 
nyelvjárási határ nagyjából azonos a régi, első világháború előtti magyar— 
román határral. 

A negyedik fejezet a fakitermelési szókincs bővülésének módjaival 
(átvétel, szóképzés, összetétel, betűszavak stb.) foglalkozik. Ezután össze
foglalás következik. A kötetet 40 lapnyi szakszótár, orosz és francia kivonat 
zárja le. 

Számunkra a módszertani tanulságokon kívül a magyar jövevényszó
réteg a legérdekesebb. Mint az előzőkből következik, ez viszonylag új, főleg 
XIX. századi érintkezésen alapul. A szerző a dolgozatban a "60 — 2. lapon 
foglalkozik velük, de több közülük csak a szójegyzékben található meg. 
A következőkben felsorolom a szerzőtől magyar eredetűnek tar tot t szavakat: 
bofíntáu, bofiltáu, bufíntáu 'a csúsztatóvályú felső vége, ahol a rönköket a 
völgybe csúsztatják'. A szerző nem jelzi, melyik magyar szóból eredezteti a 
román tájszót. A bucin 'a földre helyezett kör alakú rönkrakás' szót összeveti 
ukrán búcina 'bükkfa' és a m. bucka szóval. Mindkét Összevetés eléggé kétséges 
részben jelentéstani, részben hangtani szempontból. Captár 'hosszú fenyő
kéreg, amellyel különböző hegyi menedékhelyeket fednek be' < m. kaptár. 
A két szó jelentésbeli különbsége i t t is meggondolkoztató. Cáládáu 'a tutaj 
kormányának egy része, rönk, tuskó' << m. koloda 'rönk, tuskó'. Cetérna 
'vályú, facsúsztató' << m. csatorna. A szójegyzékben nem említi a szó magyar 
«eredetét. Ciori és a da cioara 'a rönkfordító hegyével sújtani a fára'. A szerző 
a m. csőr főnévből származtatja ezt az igét. Ha a származtatás helyes, akkor 
a főnévi szófajban átvet t a da cioara (szó szerint 'csőrt ad') az eredetibb, 
és a ciori ige már ebből fejlődött a románban. Cormánas 'kormányos a tutajon' 
«< m. kormányos. A depóu tájszó eredetét nem jelzi. Ez is kerülhetett magyar 
közvetítéssel a románba. A drót szóval Összeveti a német Draht és m. drod 
(helyesen drót) szót. Szerintem a román szó hangalakja a magyarból való 
átvételre utal. A durgaláu 'hegyi út fával megerősítve a rönkök völgybe szállí
tására'. A szerző a román szót az ukrán drúgal 'keresztfa a tutajon' vagy a 
drugar 'fiatal fenyő' szóval veti össze. Az összevetés nem kielégítő sem hang
tani, sem jelentéstani szempontból. Ha a szláv drugal- tőből származik, akkor 
hangtani szempontból a magyar közvetítés valószínű. Firispór < m. fürészpor. 
Foltáu 'hegyi kunyhók fedésére szolgáló hosszú fenyőkéreg'. Ezt a szerző a 
m. folt szóból + áu képzőből származtatja. Furdului (tutajról) -< m. fordul. 
Kait 'gát abból a célból, hogy a tutajok közlekedésére szükséges vizet bizto
sítsa' . A szerző esetleg a magyar hajt igéből származtatja. Hamfáu < m. hámfa. 
Hintéu ~ hentéu 'a szánkó végének része' < m. hintó (a hintéu alakváltozat 
«sak a 62.. lapon fordul elő). Hózas 'a tutaj farán álló tutajos' . A szerző nem 

J44 



említi, melyik magyar szóból származtatja a román tájszót. Jilip ^ slip 
'facsúsztató vályú, amelyen a fát a hegyről a völgybe csúsztatják' << m. zsilip. 
A magyar szónak ilyen jelentése ismeretes (vö. pl. MTsz. és KNIEZSA, SzlJ.) 
Míglá ' tuskórakás'. A szerző az ukrán megla és a magyar mágia ^ máglya 
szóval veti össze. Rácás < m. rakás. Rácoántá 'vasrúd, amelyet a vagonok 
szélébe dugnak, hogy a rönköket megtartsa' < m. rakonca. Szerintem a 
sócaci.'sLZ a munkás, aki gondozza a famunkások erdei szállását, beszerzi az 
élelmet stb. ' a magyar szakács átvétele. A straifáu csak közvetve származik 
a német streifen igéből, közvetlen átadója valószínűleg a magyar hyj. strájfa. 
Támos ~ támis 'rövid fa, amit a farönkök alá tesznek, hogy el ne guruljon; 
•alátét' < m. támasz. Tar 'farakomány, amelyet egy pár ökör el bír húzni'. 
A szerző a m. tár szóból származtatja, de én azt hiszem, inkább a m. téri, tere 
' teher' szóhoz van köze. A tarház 'ua.' is inkább a terhe- tő származéka lehet. 
A tiuz, táuz, tiuzác 'fából való szög, amelybe bele van a kormány erősítve' 
szót a szerző a magyarból származtatja anélkül, hogy megmondaná, melyik 
magyar szóra gondol. Vágás 'olyan hely, ahol erdőt kivágtak' •< m. vágás. 
Zátón ' 1 . csendes hely, ahol ki lehet kötni tutajjal; 2. gát' . A szerző a szerb 
'öböl' jelentésű zaton és a m. zátony szavakkal veti össze. 

A szerző nem mellékelt térképet munkájához, de így is kitűnik, hogy a 
legtöbb magyar eredetű szó a Visó völgyében (Borsa, Majszin ~ Moisei), 
a Csahlói (Ceahlau) és Vatra Dornei rajónban, tehát a vizsgált terület észak
nyugati részén található. 

Ez a mintegy 25 jövevényszó (amelyek közül több a kétséges származ
tatás) is érdekes bizonyítéka a magyar—román nyelvi kapcsolatoknak. 
V. Arvinte munkája arra ösztönöz, hogy a fakitermelés magyar szókincsét is 
ideje lenne már összegyűjtenünk. 

KÁLMÁN BÉLA 

FOLKE HEDBLOM: The Tape Recording of Dialect for Linguistic Sound 
Archives (Somé experiences and views connected with recording work in 
Sweden). H. n., 1961. 

1. F. HEDBLOM ötven lapnyi füzete különlenyomat a Svenska Landsmál och 
Svenskt Folkliv — Archives des Traditions Populaires Suédoises 1961. kötetéből, 
de így is méltán tar that számot érdeklődésünkre, hiszen a nyelvészeti hang
archívumok számára készülő nyelvjárási hangfelvételek kérdése ma Európa-
szerte napirenden van. A tanulmány a nyelvészeti hangarchívumok igazga
tóinak 1960 májusában megtartott bécsi nemzetközi konferenciájának fel
kérésére készült, Célja nem az, hogy minden ide vonható kérdést megtárgyal
jon, hanem csak az, hogy a svédországi munka tapasztalatainak általánosítható 
részét a külföldi hasonló vállalkozások hasznára összegezze, nem is a mérnökök, 
hanem a nyelvészek részére. 

Tanulságosak lehetnek ezek a tapasztalatok a magyar szakemberek 
számára is. A gépi hangrögzítés tudományos távlatait a fonográf feltalálása 
(1877) után csakhamar felismerték tudósaink. Ezt az eszközt VIKÁR B É L A 
a világon először alkalmazta néprajzi gyűjtés céljára 1896-ban. Nyelvi felhaszná
lásának lehetőségeire nálunk először E R D É L Y I LAJOS mutatot t rá (Nyr. 
XXXII . , 494). A felszabadulás előtti időkben mind a néprajzi, mind a nyelvi 
felvételezés munkálatai messze elmaradtak attól a mértéktől, amit a tudo-

10 Kálmán: Magyar nyelvjárások IX. 5532 145 


