
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 



mányos fejlődés megkívánt volna. A nyelvészeti célú hangfelvételezés gondo
latát szinte egyedül H E G E D Ű S LAJOS munkássága tar tot ta ébren. A felszaba
dulás után is ő lett az ilyen jellegű munkák legfőbb szorgalmazója, szervezője 
és végzője s egyszersmind a Magyar Hangarchívum gyűjteményének meg
alapozója is. (Az e körbe vágó magyar vonatkozású szakirodalomból az aláb
biakat emelhetjük ki: H E G E D Ű S LAJOS: Elektro-akusztikai berendezések a 
beszéd-és nyelvjáráskutatás szolgálatában. MNyTK. 62. sz. Bp., 1941; uő:. 
Népnyelvkutatás hanglemezekkel. Melich-Emlékkönyv. Bp., 1942; uő: A hang-
feívételes nyelvjáráskutatás jelentősége MNyj. I I [1953], 3 — 17; D E M E LÁSZLÓ:: 
A közös lemezlehallgatások. BÁRCZI GÉZA szerk. A Magyar Nyelvatlasz 
munkamódszere. Bp., 1955. 211-20; HEGEDŰS LAJOS: Eszközfonetika a Nyelv
atlasz szolgálatában. Uo. 221—319; uő: The Work of the Phonetic Laboratory 
of the Institute of Linguistics of the Hungárián Academy of Sciences. Instituts 
de Phonétiqüe et Archives phonographiques. Louvain, 1956. 245; MAGDICS 
KLÁRA—SZÉPE GYÖRGY: Tájékoztató a Hangarchívumról. MNy. LV [1959], 
400—2; stb. Legutóbb SZÉPE GYÖRGY fejtett ki számos, érdekes ide vonatkozó 
gondolatot egy szélesebb tárgyú tanulmányában: Néhány, a szinkrón dialek
tológiával összefüggő kérdésről. MNyj. VII [1961], 45—58, főleg 52 — 4.} 

2. FOLKE HEDBLOM a svéd nyelvjárási hangfelvételezés évtizedek óta 
folyó munkálatainak egyik vezetője. Szóban forgó tanulmánya négy nagyobb 
fejezetre tagolódik: először a nyelvjárási hangfelvételezés módszeréről, majd. 
a magnetofonfelvételezés technikai kérdéseiről, aztán a felvételek meg
őrzéséről, archiválásáról, raktározásáról ír, végül röviden az átírás problémáiról 
ejt szót. 

A nyelvjárási hangfelvételtől megkívánjuk, hogy az életkor és szociális
különbségek szerint is változatos anyaggal reprezentálja a helyi nyelvét, 
lehetőleg a standard nyelvváltozatot nem beszélő adatközlők kiejtésében. 

A hangfelvétel minősége elsősorban a természetes beszédhelyzet meg
teremtésén múlik. A „rejtett vagy látható mikrofon?" sokat vi tatott kérdésérőL 
azt írja Hedblom: a mikrofon látása ma már igen ritkán „babonázza meg" 
az adatközlőket. A-felvétel azonnali visszahallgatása sem elriasztó hatású. 
A beszédhelyzet és hangulat megteremtésében legfőbb szerepe annak a kutató
nak van, aki az adatközlővel a mikrofon előtt beszélget. Ennek a legkitűnőbb 
emberi tulajdonságokkal kell rendelkeznie: alkalmazkodó képesség, baráti 
közvetlenség, helyzetfelismerés, rögtönző készség, megnyerő viselkedés szük
séges ehhez a nehéz feladathoz. Jól kell ismerni a helyi körülményeket is: 
nemcsak a nyelvjárást, hanem a vidéket, a népiséget, annak anyagi és szellemi 
kultúráját stb. Ez ufóbbi célra sokszor helyi segítőt,' vezetőt kell keresnünk,, 
aki helyben lakik, és bizalmas, jó viszonyban van a kiszemelt adatközlővel,, 
igazolja célunk tisztaságát. 

Milyen legyen annak a nyelve, aki a mikrofon előtt beszél az adatközlővel,. 
s a kérdéseket felteszi? Ez a probléma része annak a tágabb, s eddig még nem
igen vizsgált kérdésnek, hogy általában mennyire változtatja meg az ember 
beszédmódját a beszédtárs nyelvének hatására. Vannak olyan adatközlők,, 
akiket megzavar a kérdező köznyelvi kiejtése. Mivel a hatást előre nem tud
hatjuk, célszerű, ha a kérdező ugyanazt a nyelvjárást beszéli, mint az adat
közlő. 

A kérdezést végzőnek a szerző ilyen gyakorlati tanácsokat ad: a) sohase 
szakítsuk félbe a beszélő folyamatos előadását; b) ne erőltessük, hogy szigorúam 
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ragaszkodjék az általunk megadott tárgyhoz: a kitérés után kérdéssel irányít
hatjuk; c) a kérdező ne ugráljon távoli témák közt, fokozatosan váltsa a 
területeket; d) a kérdés rövid és egyszerű legyen, ne lehessen rá puszta igennel 
vagy nemmel válaszolni, ne követeljen pontos adatokat, számokat; e) a kérdező 
ne beszéljen fölöslegesen: a folytonos ráhagyó, helyeslő közbeszólás rontja a 
felvétel minőségét; f) a téma megválasztása igen fontos: a tárgyhoz szókincs 
és stílus is tartozik: a rádió, a gépkocsi, az iskola köznyelviesebb kiejtést vonz; 
ff) témáink ne váljanak egyhangúvá, törekedjünk egy helységen belül is válto
zatosságra. Stb. 

Bár a nagyobb társaság néha ösztönzi a beszélőt, a sok zaj, nevetés, 
a mikrofontávolság eltérései stb. rontják a felvétel minőségét. Legjobb, ha a 
kérdező és beszélő kettesben dolgoznak, esetleg még egy adatközlő jelen
létében. Nem kívánatos az asztalterítés, edényzörgés, óraketyegés zaja, ajtók, 
székek nyikorgása sem: az ilyeneket a mikrofon felerősíti, s a felvételt mérésekre 
alkalmatlanná teszi. 

A helyi eligazítók: tanítók, lelkészek, hivatalnokok sokszor olyanokhoz 
visznek bennünket, akik jó elbeszélők, de nyelvileg nem alkalmasak. Ezért jó, 
ha előre beszél a szakember az adatközlővel. A felvételezésről azonban nem 
kell előre tájékoztatnunk, nehogy lámpalázzal küszködjön, vagy előre leírja 
mondanivalóját. 

A felvételezésről készüljön tüzetes jegyzőkönyv. Ez ne csak a helyet és 
az adatközlő személyi adatait tartalmazza, hanem szüleiét, házastársáét is. 
Fel kell jegyezni a felvételezés körülményeit, az adatközlő viselkedését, beszélő
szerveinek állapotát stb. Információt kell adnia mindazokról, akiknek hangja 
a szalagon van; a felvevő készülékről, a technikai kivitelezésről, az expedíció 
tagjairól stb. Legjobb, ha részletes beszámoló készül a munkáról. Zenei fel
vételeknél a hangsíp szalagra vett hangja igen jó segítség lehet. Minden beszélőt 
le kell fényképezni, lehetőleg felvételezés közben. 

3. A szerző ezután a magnetofonoktól megkívánt követelményeket 
elemzi (50 — 15 000 Hz. frekvenciasáv, 55 — 70 dB. szintkülönbség a jel-zaj 
viszonyában; maximum 0,2% nyávogás; külön hangerő vezérlés; beszédhez 19, 
tüzetes elemzéshez 38 cm/sec. szalagsebesség; kristály- vagy dinamikus mik
rofon; stb.). Különbséget tesz a gépkocsiba épített stúdió jellegű és hordozható 
amatőrkészülékek között, ez utóbbiakkal inkább csak lexikográfiái, szintak
tikai, stilisztikai, néprajzi felvételeket készíthetünk; ezekben a felvétel tech
nikai színvonala nem olyan fontos. Hasznos tanácsokat ad a mikrofon „keze
lésére" (kézben fogva, 2— 5 deciméterre a beszélő szájától, kissé oldalt), 
a hangerő vezérlésre (beszéd közben ne változtatgassuk, mert akkor a hang
nyomásmérések szempontjából hamis lesz a felvétel); a készülékek karban
tartására, a szalagminőség megválasztására (archiválásra a poliészterből 
készült, vastag bázisú szalagokat ajánlja), a ragasztásra stb. 

4. A hangfelvételek raktározásának, megőrzésének kérdéseit a szerző 
az amerikai A. G. P ICKETT és M. M. LEMCOE közös kötete nyomán ismerteti 
(Preservation and Storage of Sound Recordings. Library of Congress. Washing
ton 1959). Megállapítja: a raktározhatóság ideje hosszabb, mint a tudósok 
várták, de rövidebb, mint az archívumok szeretnék. 

A hanglemezek megőrzéséről több a tapasztalat. Az upsalai egyetemnek 
1935 — 39-ből sok alumínium bázisú lakk vagy acetát lemeze van: minőségük 
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ma is kifogástalan. Az üveg és karton bázisú lemezek lakkrétege viszont levált, 
tönkrement. A lemezek és szalagok tárolására legjobb a kondicionált 18 — 20° C 
hőmérsékletű, 50% relatív légnedvességű raktár. Szükség esetén megfelelő 
a nem nagyon világos, hűvös szoba, pinceszoba is, ha nem nagyon nedves. 
A szalagokat nem mágneseződő fémből vagy fából készült polcokon, szekré
nyekben tartsuk. Fontos, hogy ne legyen a közelben semmiféle mágnes (erősítő, 
hangszóró), nagyfeszültségű elektromos berendezés, erőgenerátor, transzformá
tor stb. A szalagokat kétévenként le kell játszani, a tekercselést ellenkező 
módon hagyni. Sokak szerint ajánlatos a szalagokat lemezre átjátszani. Ha már 
megvan a lemezvágó, ne hagyjuk abba a munkát. A szalagon-tárolás módszere 
egyre kiforrottabb, a kockázat kevesebb. 

5. Sokan elengedhetetlennek tartják (a magnetofonfelvételek lehetőleg 
azonnali átírását, lejegyzését. Kétségtelen, hogy a felvételt csak az tudja teljes 
pontossággal értékelni, aki gyakorlatilag, a legapróbb részletekig ismeri a 
nyelvjárást és a beszélő hangjait, sőt hangszándékait is. A pontos hangzásra 
és egyéb körülményekre vonatkozó magyarázat a későbbi kutató számára 
elengedhetetlen a mérésekhez is. Ezért fontos, hogy a hangszalag-archívum ne 
szorítkozzék csak a felvételezésre és raktározásra. A hangzási sajátságokra, 
szójelentésekre, alaktani jelenségekre és egyéb körülményekre is utaló fonetikus 
átírás segít abban, hogy a felvétel tökéletesen megőrizze a nyelvjárás jelleg
zetességeit annak esetleges kipusztulása után is. 

F . HEDBLOM értékes és színes tanulmánya végén tüzetes bibliográfiát 
ad a tárgy iránt érdeklődő kutató kezébe. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 
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