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A magyar nyelvföldrajzi kutatások századunkban 

Ha a magyar nyelvföldrajzi kutatásokat akarjuk ismertetni, 
akkor legalább néha érintenünk kell az idevágó külföldi eredmé
nyeket is. A magyar nyelvatlasz-tervek ugyanis - akár az egész 
nyelvterületet felölelték, akár csak egy kisebb terület nyelvjá
rásait érintették -, valamelyik nagy tekintélyű külföldi nyelv
atlasz módszerét vették át, vagy kompromisszumos megoldást ke
restek. Előadásom négy - terjedelemben nagyon különböző - részből 
áll: 1. A korai kísérletek 1941-ig, a népnyelvkutató megbeszélé
sig, 2. A MNyA. előkészítő szakasza (1941-49), 3. A MNyA munká
latai (1948-80), 4. Az európai nyelvatlasz (ALE) magyar részle
gének munkája (Az 1970-es évektől). 
1. Bár vissza kell nyúlnunk a múlt századba, legalább néhány 

mondatban szólnunk kell a német és a francia nyelvatlaszról. G. 
WENKER (munkáját F.WREDE és W.MiTZKA folytatta) több évi munka 
után adta ki első regionális atlaszát 1881-ben. 1926-ban jelenik 
meg a németországi és luxemburgi nyelvatlasz első része. A német 
dialektológia központja Marburg lett. G. Wenker 40 mondatba fog
lalta a legfontosabb német hangtani és alaktani sajátosságokat, 
és elküldte papoknak, tanítóknak. Ezek "lefordították" az illető 
falu vagy város nyelvjárására és visszaküldték a szerkesztőnek. 
Az pedig szóalakonként készített belőlük térképeket. A német 
nyelvatlasz tehát egy levelező módszerrel, laikus adatközlők 
anyagából készült hangtani-alaktani atlasz volt nagyon sűrű ku
tatópont-hálózattal (vö. NAGY JENŐ: MNny. II, 140-53). 

A francia J. GiLLiÉRON és E. EDM0NT francia nyelvatlasza 
egyszemélyes, impresszionista aktív-direkt módszerű atlasz volt. 
A nyelvész Gilliéron elkészített egy kérdőívet, ezt a jó hallású, 
de a nyelvtörténetben járatlan EDMONT kérdezte ki 639 helységben 
1896-1900 között. A többszáz térképet 1903-10 között GiLLiÉRON 
jelentette meg (1. uo. 153-4). 

A magyar kezdeményezésekről részletesen beszámol BÁRCZi 
(1944, Módsz. 12-20, Elm. 14-26). Az első említések a külföldi 
nyelvatlaszról és egy halvány célzás egy esetleges magyar pró
bálkozás lehetőségéről a MNy. I. évfolyamában láttak napvilágot. 
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1904-ben. (ERDÉLYI LAJOS MNy. I, 357, ZoLNAi CyuLA uo. 90 és HoR-
GER ANTAL 446, HAAG KÁROLY Nyr. XXXIII, 328 és BALASSA JÓZSEF UO. 
XXXIX, 263). A MNyA. előtt elsőnek MELICH JÁNOS közölt izoglosz-
szás nyelvi térképeket ( SzlJsz, I, 1903, 85 kk, majd HoRGER AN
TAL: A magyarság néprajza III. 450-68,; CsŰRY BÁLINT: MNy. XXXIV, 
278; VÉGH JÓZSEF, Sárréti népmesék és népi elbeszélések. 1944. 
III-IV.; KÁLMÁN BÉLA szimbolikus pontjelöléssel: A mai magyar 
nyelvjárások 1951. 31-33; DEME LÁSZLÓ, A magyar nyelvjárások 
néhány kérdése 1953). 

Ki kell emelnem CsüRY BÁLINT igen korán, 1929-ben, PAPP 
ISTVÁN első nyelvatlasz-cikkének évében - de még korábban, feb
ruárban - megjelent tanulmányát: A tiszaháti és ugocsai nyelvjá
rás nevezetesebb sajátságai (MNy. XXV (1929), 11-16). Ebben van 
egy olyan 6 izoglosszás térkép, amely 50-nél több Szatmár, Bereg 
és Ugocsa megyei magyar község hangtani jelenségeinek határait 
rögzíti. Alapja lehetett volna egy regionális nyelvatlasznak. 

Érdekes, hogy a magyar nyelvjárások atlaszának terve először 
PAPP ISTVÁN - akkor soproni középiskolai tanár, 1952-71 közt 
egyetemünk magyar nyelvi tanszékének vezetője - egy cikkében je
lentkezik (Debreceni Szemle 1929, 146-50 és 235-49), amely a 
debreceni egyetem német szemináriuma mellett működő Fonetikai és 
Nyelvatlasz Intézetének Swemmel c. kiadványában (I. 4. 1-20 1.) 
is megjelent. A tanulmány a nyelvjáráskutatás fontosságáról szól 
1-3, majd röviden ismerteti Wenker rendszerét: "Ez a mondatlró 
rendszer, mely elsősorban a tájnyelvi határok pontos kijelölését 
minden más módszernél nagyobb sikerrel végzi el, teljesen meg
bízhatónak bizonyult gyakorlati kivitelben..." (3) Ezután követ
kezik Huss Richárd felhívása a mintamondatok nyelvjárásra való 
"lefordítására" (3-4). Ezt Papp István 65 mintamondata követi. 
Mutatványnak mechanikusan minden tizediket közlöm: Tűz volt 
Ragyáknál pünkösdkor, egy csikó ott veszett, az embereket azonban 
megmentették. - 11. Félek a lábam kihúzni a házból, mindjárt el
vennék a selyem ruhámat. -21 6/1 jön le édesapám, kolbászt /ogunk 
sütni, a gyerek /elmegy érte létrán a padlásra. - 31. Kezünktől 
várja a segítséget, tudja, hogy ott vagyunk, ha kell. - 41. Még 
rám emeli a kezét? - 51. Ezen a vidéken még kőből csinálják a há-
zakat. - 61. Kapálunk, mert másképp nem eszünk (4-5). Majd 
"Nyelvi elkülönülés"" címen egy rövid áttekintés következik a ma
gyar nyelvjárástípusokról Balassa és Simonyi alapján (6-16), vé
gül egy szójegyzék magyarázattal a mintamondatokhoz (16-30). 

Papp Istvánnak még számos nyelvatlasz-cikke jelent meg sűrűn 
egymásután magyarul, németül, franciául, olaszul (1. JAKAB L. 
MNyj. XVII [19711, 9) amelyekben a világ nyelvatlaszait ismerte
ti, összeveti a német és francia nyelvatlasz tanulságait, és bár 
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legalább annyi érvet talál a francia módszer javára, még 1936-os 
cikkében is (1. uo.) kitart - javított formában - a német módszer 
mellett. 1929-ben két hónap múlva örömmel üdvözli Papp István 
cikkét Erdélyi János és Balassa József. 1930-ban megalakult Deb
recenben a Magyar Nyelvatlasz Szerkesztő Bizottsága Huss Richárd 
elnöklete alatt Erdélyi Lajos, Hankiss János, Milleker Rezső és 
Pápay József tagokkal. A kérdőívekre adott válaszok csekély 
számban és szétszórtan, nagyon különböző minőségben és összemér
hetetlen eredménnyel futottak be (BÁRCZi: Módsz. 17-19). Az 
1930-as évek elején megszűntek a munkálatok, 1941-ben pedig meg
szűnik a Nyelvatlasz Intézet is. 

Papp Istvánt a visszhang hiánya elkedvetleníthette, mert 
1936 óta nem foglalkozott többé a nyelvjárásokkal és a nyelvat
lasszal. 1938-41-ig ő is Debrecenben tartózkodott már, de nem tu
dunk kapcsolatairól Csűry Bálinttal és munkatársaival. A Magyar 
Népnyelvben nem találkoztam írásaival. 

CsüRY BÁLINT megemlíti ugyan a Magyar Népnyelvkutató Intézet 
feladatai közt: "A magyar népnyelvbúvárlatnak is el kell jutnia 
végre módszerében és célkitűzéseiben a népnyelv monográfia-szerű 
feldolgozásának fokához s az ezt szükségszerűen kiegészítő 
nyelvatlaszok korához. (MNny. I [1939], 4). 

BAKó ELEMÉR Csűry Bálintról szóló megemlékezésében is ol
vashatjuk: "... a debreceni egyetemen Magyar Népnyelvkutató In
tézet létesült, amely az ország első, ilyen rendeltetésű intéze
te. Célja a rendszeres magyar népnyelvkutatás állandóvá tétele s 
a magyar nyelvatlasz munkálatainak megindítása" (uo. III, 34). Az 
Intézet beszámolóiban (uo. II [1940], 270-81 és III [1941], 415 
-20) nincs említés nyelvatlasz-munkálatokról. Kétségtelen, hogy a 
nyelvjárási szótárak (békési, sárréti, hajdúsági, rétközi, palóc, 
szigetközi és ormánysági) közvetve ezt a célt szolgálták. "Csűry 
Bálint gondolt egy nagy magyar nyelvatlasz elkészítésére is, de -
kétségtelenül helyesen - ehhez előbb szükségesnek vélte kísér
letképpen tapasztalatok gyűjtésére, egy kisebb regionális atlasz 
készítését. 1937-38-ban Szamoshát és Bihar megye tájnyelvi tér
képeinek gyűjtését tervezte és indította meg" (BÁRCZi: Elm. 20). 
Kérdőíve szóföldrajzi, hangtani és alaktani kérdésekre terjedt 
ki. Tervei szerint 4-4 kezdő és egy-egy tapasztalt gyűjtő kezdené 
két csoportban a munkát. Kutatópontok jegyzéke nem maradt meg ha
gyatékában. 

Végül is az első magyar nyelvatlasz-adatok a román nyelvat
laszban (ALR) jelentek meg. A SEVER Poptól gyűjtött (ALR I) sű
rűbb hálózatú atlasznak 2 (Homoródalmás és Parajd), az EMIL PET-
Rovicitól följegyzett (ALR II) ritkább hálózatnak három (Magyar-
bikal, Gylmesfelsőlok és Kovászna) magyar kutatópontja van. fgy a 
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román nyelvatlasz első két kötetében öt erdélyi magyar községből 
mintegy 2200 magyar adat jelent meg. A román nyelvatlaszból S. 
Pop csak egy-egy személytől kérdezett falunként románul, és a 
kérdezettnek először románul, azután magyarul kellett felelnie, 
E. Petrovici magyarul kérdezett és csak magyar válaszokat jegy
zett föl. Bár a román nyelvatlasz anyagáról jelentős tanulmány 
jelent meg (MÁRTON GYULA: MNny. IV [1942], 233-67 és BÁRCZI: MNy. 
XL, 88-97), ez az anyag a magyar kutatók többségének számára hoz
záférhetetlen, hiszen kevés könyvtárban van meg a teljes román 
nyelvatlasz és rendkívül lassú munka is térképenként kikeresni az 
adatokat. Ez a magyar dialektológia magy mulasztása. Az erdélyi 
magyar és moldvai csángó nyelvatlaszok régen készen vannak ugyan, 
de nyomtatásban sajnos még nem jelentek meg. 

2. Az 1941. októberében megtartott népnyelvkutató értekezlete
ket a Magyarságtudományi Intézet hívta össze, és részt vettek 
benne a rendező intézeten kívül a debreceni, szegedi és kolozs
vári egyetemek és tudományos intézetek képviselői. Ez az érte
kezlet "elhatározta többek közt a magyar nyelvatlasz munkálatai
nak megindítását, és egyben a munka szervezésére bizottságot ala
kított. Ennek tagjai Bárczi Géza, Klemm Antal, Laziczius Gyula, 
Ligeti Lajos, Pais Dezső, Szabó T. Attila, Szabó Dénes, valamint 
tanácsadói minőségben Gáldi László, Kettunen Lőrinc és Tamás La
jos. Ez a Magyar Nyelvatlasz Bizottság csakhamar meg *is alakult, 
és 1942. január 13-án tartott ülésén megbízta Bárczi Gézát e mun
kálatok megszervezésével, megindításával, állandó irányításával 
és vezetésével" (BÁRCZI: Elm. 22-3). egyébként én is jelen voltam 
mint érsekújvári tanár, és az 1942. januári ülésen kaptuk megbí
zásunkat a próbagyűjtés elvgézésére. 

A Bizottság a Csüry-féle feljegyzési módot fogadta el, és 
nem a levelezés és példamondatok mellett döntött, több - szakem
ber - gyűjtőt javasolt, és nem az egyszemélyes informátor-rend
szert választotta. 

A gyűjtés előtt még sok élőmunkát el kellett végezni, a 
kutatópontok kijelölését, a kérdőívek összeállítását, a gyűjtés 
módjának megállapítását stb. Bárczi Géza viszonylag rövid idő 
alatt részletes tervet dolgozott ki. 

Egyben - az egész nyelvterületre kiterjedő nyelvatlasz 
mellett - tervezett számos kisebb területen, de teljes sűrűségű 
regionális atlaszokat. Nemcsak az idő rövidsége akadályozta a 
helyszíni munkálatokat, hanem próbagyűjtést is kellett végeznie a 
leendő gyűjtőgárdának. A háború végén a katonaköteles gyűjtők a 
frontra kerültek, Magyarország pedig hadszíntér lett. 

A próbagyűjtések már 1942-ben megindultak, 1943-ban az er
délyiek kivételével már meg is voltak szerkesztve, de a háború 
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miatt csak 1947-ben jelentek meg: Mutatvány a magyar nyelvatlasz 
prűbagyűjtéséböl (szerk.: BÁRCZi GÉZA) Bp. 1947. Korábban jelent 
meg az erdélyi próbagyűjtés: Huszonöt lap "Kolozsvár és vidéke 
népnyelvi térképé"-ből, Kolozsvár, 1944. 
3. Aránytalanul kevés helyet szentelek a magyar nyelvjárástu

domány legnagyobb vállalkozásának, amelynek munkálatai 1949-ben 
kezdődtek el, helyszíni gyűjtései Magyarországon 1958-ban, a 
szomszédos országokban pedig 1964-ben fejeződtek be. A szerkesz
tés és ellenőrzés előkészítése Nagymaroson történt 1959-61 közt 
januárban a munkálatok vezetője és a gyűjtők közreműködésével há
romszor egy-egy hétig. A szűkebb szerkesztési munkák 1970-ben fe
jeződtek be. Az első "kötet" (az idézőjelet az indokolja, hogy a 
k ü l ö n á l l ó térképlapok erősfalú kartondobozban jelentek 
meg). A munkaközösség a szerkesztés munkájával DEME LÁszLót és 
IMRE SAMUt bízta meg. 1968-ban került ki a nyomdából az első 
rész, a következők pedig: II. 1970, III. 1973, IV. 1975, V. 1976, 
VI. 1977. A kötetek mutatója 1980-ban jelent meg. A közzé nem 
tett térképek anyagát BALOGH LAJOS teszi közé mintegy 2-3 éven
ként a MNy-ben 1971 óta. Eddig hat közlemény jelent meg 38 térkép 
anyagával. Folytatása következik. 

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a nyelvjárások tanul
mányozása - minden eredménye mellett - ismét hullámvölgyben van. 
Az MNyA - noha kiállja minden vonatkozásban a nemzetközi összeha
sonlítást, kisebb szerepet játszik a magyar nyelvtudományban, 
mint amennyit megérdemelne. 

A MNyA részletezését azért foghatom rövidebbre, mert két 
részletes tanulmánykötet jelent meg - még az utolsó nyelvatlasz
rész nyomdába adása előtt: A magyar nyelvatalasz munkamódszere 
(szerk. BÁRCZi GÉZA) Bp. 1955. és 20 évvel később, de még mindig 
az utolsó kötet és mutató megjelenése előtt: A magyar nyelvjárá
sok atlaszának elméleti-módszertani kérdései (szerk. DEME LÁSZLÓ 
és IMRE SAMU) Bp. 1975. 

Nem követtük a német Wenkler-féle levelező módszert. A román 
nyelvatlasz is így kezdte az 1920-as években, de kudarcot vallott 
vele, pedig a finn nyelvatlasz kiegészítéseképpen igénybe vette a 
laikus levelezőket is. Abban sem követtük Wenkert és itthoni hí
veit, hogy mintamondatokat próbáltunk volna lefordíttatni. A 
hangtani és alaktani eltérések figyelembe vétele mellett a szó
földrajzra helyeztünk nagyobb súlyt. A magyar nyelvtudomány mű
velői előtt bizonyára ismerősek a MNyA legfontosabb adatai: 

a/ A k u t a t ó p o n t o k k i v á l a s z t á s á b a n 
először azt vettük figyelembe, hogy a hálózat lehetőleg egyenle
tes sűrűségű legyen. Igyekeztünk csak régi magyar településeket 
fölvenni, leginkább átlagos nagyságú és földműves lakosságú fal-
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vakat. A szempontok a gyakorlat alapján némileg módosultak. So
mogyban és Bács-Kiskun megyében 60-70 lakos jut egy egy km -re, 
Komárom, Pest és Borsod megyében pedig 100-nál több. A délnyugati 
megyéket (Vas, Zala, Baranya) sűrűn épült apró falvak jellemzik, 
az alföldieket egymástól nagy távolságra eső városok és nagyköz
ségek. A szomszédos Romániában a tervezett gyűjtésnek csak egy
harmad részét sikerült fölgyűjtenünk rajtunk kívül álló okok 
miatt. A külföldi atlaszokkal összehasonlítva MNyA lakott hely 
sűrűsége 10 %, nagyjából azonos a breton és a korzikai nyelvat
laszokéval, 284 km -re jut egy kutatópont, hasonlóan a szlovén
hoz, 28 ezer lakosra egy, mint az USA New England atlaszában 
(KÁLMÁN, Elm. 51-65). 

A kutatópontok száma az I. kérdőívvel Magyarország mai te
rületén 327, Ausztriában 4, Csehszlovákiában 26, Jugoszláviában 
12, Romániában 22, a Szovjetunióban 4, összesen 395, a II. kér
dőívvel itthon 166, a határon túl azonosak az I. kérdőivével, így 
összesen 234 a számuk. 

b / A k é r d ő í v e k közül az I. mintegy 770 (nyelvtani 
és szóföldrajzi) a II. (csak szóföldrajzi) pedig 700 kérdést tar
talmaz. A kérdéseknek mintegy 20 %-a maradt ki különböző okok 
miatt a nyelvatlaszból. Az atlasz így 900 térképből áll, a má
sodalakokkal több, mint félmillió összehasonlító adatot találunk 
benne. 

c/ Az atlasz a d a t b e í r ó , tehát mi nem különböző 
szimbólumokkal (jelekkel) érzékeltetjük az egyező, ill. különböző 
alakokat, mint a kis román nyelvatalsz (ALRM), az európai nyelv
atlasz (ALE) vagy a Nyelvjárásaink c. könyvemben látható 14 tér
kép (121-45); nem izoglossza-vonalas, mint Wenker, Melich és Végh 
említett térképei. 

d / A g y ű j t é s k é r d e z é s a l a p j á n történt. 
A kérdéseket előre megfogalmaztuk (időközben javítottunk is he
lyenként). Voltak rámutató vagy kép alapján megválaszolható kér
dések, megkezdett mondat befejeztetése, hogy mindig a kérdéses 
szóalak legyen a legtermészetesebb válasz. Az adatközlőket igye
keztünk (gyakran egy tanító segítségével) kiválogatni, hogy olyan 
szóval, kifejezéssel válaszoljanak, ahogy egymás között beszél
nek. A kérdésben nem hangozhatott el az a szóalak, amelyre rá 
akartunk kérdezni. Közvetlen rákérdezéshez csak végső esetben fo
lyamodtunk, az ilyen adatot külön megjelöltük. Nem riadtunk visz-
sza az iskolás gyerekek kérdezésétől sem, hiszen általában ők is 
ismerték magyszüleiktől a köznyelvi hatástól kevéssé érintett 
alakokat (bővebben 1. LőRiNCZE, Elm. 167-203). Az ALR I. adat
közlőinek mindössze 17 %-a volt nő, az ALR H-nek mintegy a fele 
(MÁRTON: MNny. IV, 251). Az ALR elsősorban 50-70 évesekre épített 
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és előszeretettel foglalkozott analfabétákkal, mivel szerintük az 
írás nem hat beszédükre. A MNyA-ban az adatközlők száma 13.560 
volt, a két nem majdnem azonos számban, a 10-25 évesek 15 %, a 
26-40 18 %, 41-50 30 %, 61 fölött 37 % (BALOGH L., Elm. 310). 
analfabétával nem találkoztunk. Az I. kérdőív gyűjtését hatan vé
gezték: Benkő Loránd, Deme László, Imre Samu, Kázmér Miklós, Ke
resztes Kálmán és Végh József, a II. számút Kálmán Béla és Lő-
rincze Lajos, az ellenőrzést pedig Deme László és Imre Samu. 

Az ellenőrző gyűjtésekről IMRE SAMU számol be (Elm. 205-30), 
a szerkesztési munkálatokról DEME LÁSZLÓ és IMRE SAMU (231-56), 
az ellenőrzéshez kapcsolódó hangfelvételekről BALOGH LAJOS és 
VÉGH JÓZSEF (257-62), az adattárat pedig BALOGH LAJos állította 
össze igen gondosan (263-345). 

A Csűry Bálinttól, majd később Bárczi Gézától is javasolt 
teljes sűrűségű, kisebb területre korlátozódó nyelvatlaszok közül 
sajnos, csak egyetlenegy valósult meg, ez VÉGH JózsEF érdeme. 
1959-ben, tehát 9 évvel MNyA első része előtt jelent meg "őrségi 
és hetési nyelvatlasz" címen. Szinte az utolsó pillanatban men
tette meg ennek a sajátos, régies peremnyelvjárásnak már a gyűj
tés idején lazuló rendszerét és sajátosságait. Sajnos további ha
sonló művekre nem telt már századunk dialektológusainak erejéből. 
4. A nyelvatlasz-munkálatok mai fejezetéhez tartozik, hogy az 

Európai Nyelvatlasz (ALE) munkáiba természetesen a MNyA készítői 
és későbbi feldolgozói közül is néhányan bekapcsolódtak. Az ALE 
felöleli Európa valamennyi országát (kivéve a törpeállamokat: An
dorrát, Liechtensteint, Monacót, San Marinót és a Vatikánt). Ez 
Európában 30 országot jelent. Még Albánia is részt vesz a munká
latokban, pedig az 1975-ös helsinki Európa-konferencia okmányát 
nem írta alá. Európában 108 nyelvet tartanak nyilván. 

Az egyes országok adataiért a nemzeti bizottságok felelősek. 
A magyar nemzeti bizottság elnöke kezdetben Bárczi Géza volt, el
hunyta után Imre Samu lett az utóda. Titkára Balogh Lajos, tag
jai: Benkő Lóránd, Deme László, Hutterer Miklós, Kálmán Béla, Ki
rály Péter, Nyíri Antal, Sebestyén Árpád ás Temesi Mihály. 

Az ALE-ben Magyarország a francia betűrend alapján Európa 
11. országa. A kutatópontok száma 40, közülük 37 magyar (mind a 
MNyA kutatópontja is volt). Van három nemzetiségi kutatópont: 
Várgesztes (német), Dusnok (délszláv) és Galgaguta (szlovák). Ma
gyar kutatópontok a szomszédos államokban: Csehszlovákiában Muzs-
la, a Szovjetunióban Nagyvát, Vorievo (?), Salánk és Visk, Romá
niában Torockó, Hómoródalmás és Avaspatak, Jugoszláviában Topo
lya, így tehát összesen 46 a magyar nyelvi kutatópontok száma. 

Az ALE számára többszáz új kérdéssel kellett bővíteni a 37 
magyar kutatópont anyagát. Ha az ALE eddig megjelent I. kötet 1. 
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részének 14 címszavát vesszük tekintetbe, akkor a felét talál
hatjuk meg a MNyA-ban, vagyis a felhő, szivárvány, tócsa, tó, fo
lyó és szöcske, de hiányoznak a következők: nap, hold, köd, szál 
(levegőmozgás), jágeső, mocsár, tenger. A "kihagyás" nem valami 
hanyagság terméke, hanem a két nyelvatlasz különböző szempontjai. 
A magyar nyelvatlaszba elsősorban azokat a szavakat válogattuk 
ki, amelyeknek az eddigi tájszótárak alapján remélhettük fontos 
hangtani vagy lexikai változatait. 

így épült be szervesen a nemzetközi dialektológiába a MNyA a 
kiegészítő gyűjtésekkel együtt, amelyekben többek között a deb
receni egyetem magyar és finnugor tanszékének tagjai is részt 
vettek. 
5. Előadásomba nem fért bele már a határokon túli magyar tan

székek példamutató és időnként a szűkebb hazainál is lendülete
sebb, gazdagabb, értékes nyelvföldrajzi alkotásainak méltatása. 
Első helyen kell megemlítenem Erdélyt, ahonnan Csűry Bálint is 
érkezett. Szabó T. Attila, Márton Gyula, Gálffy Mózes, Vöő Ist
ván, Teiszler Pál és mások kidolgozták Románia egész magyarlakta 
területét fedő nyelvtérképeiket, amelyek magukba foglalják a Ro
mánia nyugati határainál elterülő szatmári-bihari tömböt, Kolozs
vár vidékét és a Kalotaszeget, a Székelyföldet, a moldvai csán
gókat és a szórványokat. A térképek és jegyzeteik nagy része ma 
is kéziratban van, csak a Brassó vidéki magyar falvak térképei 
jelentek meg Vöő István feldolgozásában. Jelentős nyelvföldrajzi 
tevékenységet fejt ki az újvidéki magyar tanszék és tudományos 
intézet Penavin Olga és Matijevics Lajos Jugoszlávia magyarlakta 
területein. A Petro Lizanyec vezette ungvári magyar tanszék Kár
pátalján, a pozsonyi pedig Arany A. László és Sima Ferenc szemé
lyében Szlovákia magyarlakta területein. (Az erdélyi munkála
tokról 1. SZABÓ T. ATTILA, Anyanyelvünk életéből 1970, Bukarest, 
475-545). 

KÁLMÁN BÉLA 
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A gyakrabban előforduló rövidítések: 

ALE = Atlas Linguarum Europae I, 1. Cartes et Commentaires. 
Assen, 1983. 

BÁRCZI 1944 = BÁRCZi GÉZA, A magyar nyelvatlasz előkészítése. 
Bp. 1944. 

Elm. = A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani 
kérdései (szerk. DEME LÁSZLÓ és IMRE SAMu) Bp. 1975. 

KÁLMÁN 1951 = A mai magyar nyelvjárások Bp. 1951. 
KÁLMÁN 1966 = Nyelvjárásaink. Bp. 1966 
MNny = Magyar Népnyelv I-VI. Debrecen, 1939-49. 
MNyA = A magyar nyelvjárások atlasza I-VI (szerk. Deme L. és 

Imre S.) Bp. 1968-76. 
MNyj. = Magyar NYelvjárások I— Debrecen, 1950-
Módsz. = A magyar nyelvatlasz munkamódszere (szerk. BÁRCZi G.) 

Bp. 1955. 
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