
és az atlasz második kötetében található Areje ̂ MZMdJ lapjának (352) össze
hasonlítása abból a szemszögből: hogyan viszi át a nép az emberen megfigyelt 
sajátság nevét környezetének megfelelő objektumaira (vö. M N y j . XVIII, 
137—8). 

Tiszteletre méltó bátorsága a szerkesztőknek, hogy sehol sem hallgatják el 
a gyűjtés esetleges hiányosságait, a dologi háttér nem ismeréséből eredő vagy 
nem kellően tisztázott jelentéstani problémákat. Ilyen jegyzeteket találunk 
például a 417:/b/YY%&%? fa A^yív-fM/), a 421: /%fg<&?W<%#Ar, 431: a W f jza/o»Mű 
stb. 

Összegezve elmondhatjuk: atlaszunk harmadik kötete rendkívül fontos 
szóanyagot dolgoz fel a maga immár jól bevált, kipróbált módszerével. Újabb 
adatok gazdag tárházát nyitja meg a legkülönbözőbb célú nyelvészeti kutatások 
előtt. Reméljük, hogy a még hátralevő térképlapok, valamint a nagyon várt 
módszertani kötet is rövidesen kezünkben lesz. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

IMRE SAMU, Felsőőri tájszctár. Budapest, 1973. Akadémiai Kiadó, 174 1. 

Nemrég jelent meg a szerző nyelvtani monográfiája szülővárosának, 
Felsőőrnek nyelvéről a Nyelvtudományi Értekezések 72. számaként (ismerteté
sek: SEBESTYÉN: M N y j . XVIII. 149—52 és KÁLMÁN: N y K . LXXIII. 445—8). 
Örvendetesen gyorsan követte ezt a munkát a most ismertetendő táj szótár. 
Ez a „műfaj" még kevéssé ismeretes nálunk. A századfordulón sorozatosan 
megjelenő nyelvjárási monográfiák közöltek ugyan néha viszonylag terjedel
mes táj szójegyzéket, de terjedelmük a 30—40 lapot csak akkor érte el, ha egy 
nagyobb (10—12 faluból álló) tájegység tájszó anyagát közölték. 

CsŰRY BÁLINT Szamosháti Szótára óta (1936) folytatódtak ugyan a táj
szóközlések, de csak folyóiratokban, gyakran folytatásokban. A hangsúly 
a teljes nyelvjárási szótárra került (Kiss-KERESZTES, Ormánysági szótár 1952, 
BÁLINT, Szegedi Szótár 1957). A z kétségtelen, hogy több információt, teljesebb 
képet adnak ezek a szótárak a tájszójegyzékeknél, de egy ilyen szótár rendszerint 
több évtized munkája, és így alig várható, hogy sok jelenjék meg belőlük. 
Mivel azonban nincs remény arra, hogy a közeli jövőben Felsőőrről is készüljön 
hasonló méretű szótár, így nagyon szerencsés gondolat volt a szerzőtől, hogy 
tervszerűen összegyűjtötte, majd kiegészítette a feljegyzéseiben előforduló 
tájszóanyagot. Ugyanolyan elvek szerint járt el, mint a most készülő ÚjMTsz. 
(Vö. évkönyvünk 15—27). 

A z előszót és rövidítésjegyzéket (7—19) a mintegy 3500—4000 körüli 
tájszó követi. Szerencsénkre a szerző — aki maga is Felsőőrön született és m a 
is beszéli a nyelvjárást —, elég szélesre vonta meg a tájszavak határát. A felsőőri 
nyelvjárás ugyanis egy bizonyos fokig /-ező, de számos y-ző alak is van benne, 
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gyakran f-ző, de nem következetesen, ö-zése is csak mérsékelt, így tehát gyakor
latilag minden /-ező, minden í-ző és ö-ző alak bekerült a szótárba. A német 
jövevényszavakban kissé tartózkodó a szerző, de csak helyeselni tudom eljárá
sát, mert a felsőőri nyelvsziget már régóta kétnyelvű és „nyílt" a német felé, 
tehát bárki, bármikor keverhet annyi német szót a beszédbe, amennyit csak akar, 
a hallgatóság úgyis megérti. 

Azt is helyeslem, hogy olyan szavakat is bevesz szótárába, amelyek alap
alakjukban azonosak a köznyelvivel, de ragozásukban feltűnően eltérnek. 

A z előszóban leírja szótárának keletkezési körülményeit, jellemzi a felső
őri nyelvjárást és bemutatja a szócikkek felépítését. 

A szócikkek igen tanulságosak, és az ún. hangtani „tendenciák" csődjét 
jelentik, mert számos jelenségre megtaláljuk az ellenpéldákat is, ha a köznyelvvel 
hasonlítjuk össze. A magánhangzók egy része zártabb (régiesebb) a köznyelv
nél, pl. awrw»g, dzjzmyz'A: (gyónik), may/Wa, for&ö (serke), jzq/f, jzo;%?aMy, 
fop/wo, fora (taraj), forrwo, vf/a?z, zwzmora. Máskor tovább ment a köznyelvnél 
a nyíltabbá válásban: #o6oMca?, /zad\w (hódvas, vö. Hadpatak, a Tisza mára-
marosi mellékfolyója; a /z<W állatnév régi adataiban rövid a magánhangzó), 
/zarog, &ayzarwp, mo/zar (muhar), fMWzya, /Majf, Mzafwp&z, /Mg&jo/W, j W v a X 
ja/wör, ̂ a/zazja, fö/Tpea', Aayzzf (uszít). 

Ugyancsak gyakran feloldja a szókezdő mássalhangzótorlódást: (fwnwza, 
^rz'j, /cwrwmpz, Aroiwff, ̂ erzgf, ̂ z/rẑ z/z, pedig egyébként a nyelvjárás (talán 
újabban?) jól megtűri: jfraVzg, Arrzgg/z, &m/ze//z\ ̂ /'Mzff/'gz. A hiátustöltő helyen
ként más, mint a köznyelvben: g/z'j (éves), /wö/^ (fövés), me^zö/er, ̂ z/zarc, 
(̂/dj-/'f/̂ , máskor kettőshangzóvá olvad össze a két találkozó magánhangzó, 
és így a szótagszám csökken: % Az%f&&, Aőö/, Awa?, (erce, /Mze/zA:, a%%, ̂ wög, gőg. 

Jellemző a nyelvjárásra összetett szavakban a szóhatáron a magánhangó 
kiesése: &o7Ma&?zofzy, A:o»y^q/fd, &#My/za6/a&, faMz/ẑ pr, z/cca/ẑ wo. Bőven van 
példa a hasonulásra: aa/zoazy (dehogy), Ae/zenz, ^aW^arzom, M/voMj/z'ffa, 
me/z^rgwoj' me»A:w, og%e/i, ö&w7z;ye^gmmga' (elsenyved), wa//df (alvás). D e van
nak meglepő elhasonulások is, mint :/7af/aM (paplan; másutt van^a/cW alak is), 
/-(wpo/zya (naspolya), fzg6gfz3/, förge/ (tördel). 

Nagyon érdekesek az azonos tőből, de a köznyelvitől eltérő képzővel, 
kötőhangzóval vagy képző nélkül alakult szavak: 6örcö/<: (bérc), csmgwp/ 
(csimpaszkodik), <&z»o/ (dal), aa'rö»góz (dörömböl), _/g6z(/áy (bújócska), yea^wzza 
ez o/"/-̂  (duzzog), _/zzefz% (fizetés), ggrá6MWz/t, azfzw6zV, g^Jf^Z (gyötör), 
k z W / (kímél), /a»ga"/ (lángol), /g/orag (farol), /z/cogaf (lyuggat), öreg^zzA:, 
wröger (ürítget). Két szótagúak a nyelvjárásban a köznyelvi -Mg végű igék, mint 
awfzog, rö/zóg, zöMóg. Néhány különös raghasználat: /wf/emfe (fűként), /zazw/ 
(hazulról; régies alak), Egy-két egyéb ragozási és tőtani különösség: /zz% (pad
lás), /zzg6a (iness.), Agf/&z (hétfő és hétfőn), (fz/wra (délután fn.). 

Helyenként ablaut-szerű jelenségekkel is találkozunk, vagyis magánhang
zó-váltakozásokkal azonos tő más-más alakjában: rwzfe&W<% de fzazfö/ (tisz-
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tel), dwfzog, de (&w#wp, íAeM-e/?^, fz-^owzM. Egyetlen haplológiát (egyszerej-
tést) találtam: űpzYwj f<dpgfz'fwjj 'étvágy'. Népetimológiának (vagy tréfás 
szófacsarásnak) tűnik az a6/-aA;w/ (elver) az ugyancsak élő o M A W mellett. 

Rendkívül szabadon bánik a nyelvjárás a tulajdonnevekkel: ##&&% 
(Fábián), Koz/mor (Kázmér), fzjW» (Osbán), fz^vd^ (Osvát, a szerző szerint 
Oswald), fOMgwdc, M # (Siskó), ̂ zoMw/oA: (Szalónak), SzomarfoM (Szentmár
ton), BwÁ:^ (Vukics), Bd/jz (Weiss). Érdekes labiális névikerítésből vagy disz-
szimilációból (?) származik a fwzjz (Zsuzsi). Ugyancsak figyelemre méltó 
a szláv eredetű 5"^gm patak C W ö r m m alakja, pedig hangtanilag valóban jól 
megfelel neki, akárcsak a belgiumi folyó flamand ^ c W a k és vallon E c c W f 
neve. A Twj&evd/- széleskörűen ismeretes Vasban, Zalában és Somogyban is 
falurész neveként. 

A nyelvjárás e-ző ugyan, de akadnak szép számmal ó'-ző alakok is, nem
csak g-ző, hanem e-ző alakok megfelelőiként is, pl./q/ 'fej (ige)%ye/&ejz&ó'f%ygö, 
/zó'%, /ö/r, m ó W / (meddő). A hangrend is más néhol, mint a köznyelvben: 

Jelentéstani szempontból érdekes tájszavak pl.: /zzg (laza), /g/?q/f (villanyt 
elolt), /Meg/m/Mo^fA: (megrándul), rgmm/re^Tc (rimánkodik), ^^e/em (sérv), 
fívgWe^ (őrült), vo/da (mezőőr), ye/qagw7 (felbíztat; én Őriszigetről ̂ e/oaz 
alakban ismerem azonos jelentésben). Feltétlenül német tükörszónak kell 
tekintenünk a következőket: m^gzjjza magdf (megfullad, vö. ném. ertrinken), 
W / (rugó, vö. ném. Féder). A 6fz talán a mz-nak olyan változata, mint a 
/ép-nek a v^p, a vapa-nak a /ópa. A Aw/c^a (hinta) a német nyelvjárási #wfjc/ze 
valamelyik alakváltozatából származhat, a mű/a/" (mafla) a Mow/a^e szóból, 
a Arf/q/̂ M/ (kifárad) szónak meg talán van köze a német /e%/e% igéhez. 

Számos kevéssé ismert tájszót közöl a fentiek némelyikén kívül is: ffgrze 
(reszelő, gyalu), dzezjfM (bödön), ye^/zad (eldugul), yTe/brcfogwpf (feloldalas), 
AerAifg/ (csúnyán vág), /z%W (szántás közben az állatot vezeti), &<&?%%)/ (gúnyol), 
M W w z w o z (kiszáradt fa), /wörmc (szitakötő), /w^/rwp (rigó),/)wp^m^ (moha), 
poMCfOf (vemhes) stb. A &/mar (erőszakkal elragad) szót a debreceni diáknyelv
ből ismerem más igekötővel, de azonos jelentésben: á/már. Igen gazdag a nyelv
járás kifejező hangutánzó szavakban: W w & W (turbékol),/&/wccW (felöklel), 
ApppW/ (biceg), /?wc.pő/Y# (pityereg), ̂ wcf/Mű[ggr (fitymál), ̂ w&&#zwö.?ig (hőség), 
fzefzg/'gg (panaszkodik), za/o/?2pw/ (csavarog), zwMog (mélyen zümmög). 

Érdekes, hogy a csángóhoz hasonlóan számos nyelvújítási szót, jövevény
szót „saját nyelvújítással" fejez ki, vagy régebbi jövevényszót használ: dóra 
(vö. budapesti és debreceni grfz),/eWegpe/?zye (áfonya), &ye/"gÁrw/za (pelenka), 
AWZO/MWZ.M&Ű (harmonika), fro&ő (palavessző), fg/z/czpwő (pufók), feregef (geszti
kulál), vay&#6o/"Jwo (babfőzelék), vm^wff (nem frissen sült), vmyzwpwa (régi 
szalma). 

Ez a szemelgetés is megmutatja, hogy hangtani, alaktani, jelentéstani 
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és szókincsbeli „csemegéket" egyaránt kínál ez a — sajnos most már erősen 
asszimilálódó — nyelvsziget. 

Néhány apró megjegyzésem van csak az egyébként mintaszerűen meg
szerkesztett táj szótárhoz: 

A 6eWg szócikk példamondatában nem értem az erekA: szót. A csap 
szócikkében pedig az e kívánna magyarázatot. A mgM»yA:o c. a. van egy jzff-
Wjogaf ige, amelyet nem találunk a szójegyzékben, a Awjogaf jelentése sem 
illik ide. 

A awöge/ alak meglepő, de nem látszik hibásnak, mert a példamondatban 
is így szerepel. A z ember inkább *?wőgü/ alakot várna, de minden nyelvjárás 
tartogat meglepetéseket. 

IMRE SAMU könyve értékes nyeresége nyelvjárási irodalmunknak, és jól 
egészíti ki ugyanezen városka nyelvjárási monográfiáját, mintegy gazdag 
illusztrációs anyag a hangtani és alaktani leíráshoz. 

KÁLMÁN BÉLA 

TEiszLER PÁL: A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó
rendszere. Bukarest, 1973. Kriterion Könyvkiadó, 199 1. 

Azokból a beszámolókból, amelyek a romániai magyar nyelvtudomány
nak, illetőleg nyelvjáráskutatásnak a második világháború utáni fejlődéséről 
és mai helyzetéről szólanak (vö. pl. MÁRTON GvuLA: M N y . LV, 8—16; Uő.: 
NylrK. XIII, 205—21; U ő : Korunk Évkönyv 1973. 173—93) mindnyájunk 
számára világos, hogy a kolozsvári egyetem magyar nyelvtudományi intézeté
ben évtizedek óta rendkívül intenzív, jól átgondolt, tervszerű dialektológiai 
kutatás folyik. A hatalmas mennyiségű adatanyag azonban — sajnálatos 
módon — nagyrészt kéziratban maradt, nem kerülhetett be a tudományos 
vérkeringésbe. „Ha térképre vetítenők nyelvjárásaink tanulmányozásának má
sodik világháború végi és mai helyzetét — írja Márton Gyula a Korunk Év
könyv említett számában — megnyugvással szemlélhetnek, hogy az akkori 
nagy fehér foltok teljesen eltűntek. Persze ezúttal azt is hangsúlyoznunk kell, 
hogy a kész munkák (atlaszok, monográfiák, szójegyzékek stb.) kiadása terén 
még fennálló nagy lemaradás behozása a feltétele annak, hogy mindazok az 
eredmények, amelyeket fáradságos munkával, nagy áldozatkészséggel elértünk, 
a tudományos élet vérkeringésébe valóban bekerüljenek. Mert a lemaradás 
ezen a téren nagy!" 

A z utóbbi években a romániai magyar nyelvészeti könyvkiadás örvendetes 
fejlődésnek indult. És — miközben még mindig fájdalmasan nélkülözzük 
a kéziratban heverő nyelvjárási atlaszokat, amelyeket nem tudunk szembesíteni 
a nagy magyar nyelvatlasz megjelenő köteteivel — örömmel tapasztaljuk, hogy 
a megjelenő kiadványokban a kolozsvári nyelvészeti műhely egyre sokszínűbb 
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