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A fentiekből talán kitetszik: az MTA Nyelvtudományi Intéze
tének új sorozata nemcsak ígéretes, de máris eredményes perio
dika. Rugalmas, mert benne konferenciák anyaga, OTKA pályázatok 
kutatási eredményei, monográfiák, vidéki és külföldi kutatók 
munkái egyaránt publikálási lehetőséget találnak. Főprofilja a 
spontán beszéd, az élőnyelv kutatása, de ez eltéphetetlenül ösz-
szekapcsolódik a köznyelvi és nyelvjárási jelenségek szocioling-
visztikai vizsgálatával és a nyelvművelés új megalapozásával. A 
nyelvi szintek mindegyike helyet kap a vizsgálatokban a fonémától 
a szövegig. Adatgyűjtésben, feldolgozásban tudatosan törekszik a 
legmodernebb eszközök felhasználására. Érdeme az is, hogy igyek
szik maga köré tömöríteni minél több fiatal kutatót, akik érzé
kenyek az új iránt, de nem megtagadni, hanem megismerni és foly
tatni kívánják a hagyományos vizsgálatok eddigi eredményeit. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

SZABÓ JÓZSEF: A nagykónyi nyelvjárás 
(Szekszárd, 1986. 309 1.) 

Ritkaságszámba menő munkával gyarapodott nyelvjáráskutató 
szakirodalmunk: egy község népnyelvének teljes feldolgozását adó 
monográfiával. Olyan nyelvészeti műfaj ez, amelyben régóta igen 
nagy a hiány, s amely ma még képes a hagyomáyos nyelvjárási álla
pot rögzítésére, már ma is leletmentő jelleggel. 

Szabó József személyében adva vannak az ideális feltételek 
egy ilyen munkához. Szülőföldjének nyelvjárását gyermekkorában 
sajátította el, és ma is beszéli; családja, rokonsága ma is a 
helyszínen él, személyes ismerőse szinte az egész falu. A nyelv
járás jelenségeit már középiskolás kora óta figyeli, jegyzeteli. 
Tudományos pályája kezdeteitől, immár egy negyedszázada foglalko
zik a nyelvjárási jelenségek gyakorlati gyűjtésével, elméleti 
kérdéseivel, feldolgozásával. Tanulmányok sora bizonyította már 
eddig is kutatásainak magas színvonalát, köztük kandidátusi érte
kezéseként megvédett, könyv formájában is megjelent, új szemléle
tű műve: A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagy
kónyi nyelvjárásban (Bp., 1983. Akadémiai Kiadó). Példaszerűnek 
— és sajnos, kivételes jellegűnek — tarthatjuk a mostani kötet 
megjelenésében azt az összefogást, amely az anyagi feltételek 
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megteremtésében mutatkozik: közreműködött ebben a Béri Balogh 
Ádám Múzeum, a Művelődési Minisztérium, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság, az MTA Nyelvtudományi Intézete és a Tolna Megyei Ta
nács. Elismerést érdemelnek a jó ügy szolgálatáért, az előállító 
Szekszárdi Nyomdával együtt. 

A kötet "Bevezetés" című része több fontos kérdést tárgyal. 
Szól a községről és lakóiról általában és történetileg; részletes 
etimológiai fejtegetést ad a név eredetéről, tájékoztat az anyag
gyűjtés módjáról, áttekinti a nyelvjárási monográfia elvi-mód
szertani kérdéseit; kitér a köznyelvi hatás jelentkezési 
módjaira, a nyelvjárási változás megragadható vonásaira. 
Munkájának előképét Kiss JENÖnek a rábaközi Mihályi 
nyelvjárásáról készített monográfiájában látja elsősorban. Célját 
így fogalmazza meg: "Arra vállalkoztam tehát, hogy egy helyi 
nyelvjárásnak nemcsak hang- és alaktani rendszerét írom le, hanem 
— amennyire lehetséges — mondattani jelenségeit is feltárom, s 
némi áttekintést nyújtok, bizonyos szókészleti sajátságokról, 
vállalva az ilyen jellegű feldolgozás nehézségeit..." Igen 
fontosak azok a fejtegetései, amelyek a nyelvjárási monográfiáról 
általában szólnak. Kár, hogy itt nem reagál azokra a figyelemre 
méltó gondolatokra, amelyeket éppen Kiss Jenő munkái kapcsán IMRE 
SAMU kifejt (MNy. LXXIX, 408—16) a monográfia elvi kérdéseiről 
— talán már készen volt a kötet kézirata az említett írás 
megjelenésekor. 

A monográfia Hangtan fejezete (22—94) a módszertani kérdé
sek érintése után a hangrendszert vázolja fel, majd a 
hangszínbeli sajátságokról a nazalizációról, a rövid magánhangzók 
asszociatív nyúlásáról és a zöngétlenülésről ad jellemzést. A 
következő terjedelmesebb rész a magánhangzók gyakoriságát 
vizsgálja, egyenként számba véve a nyelvjárás fonémáinak 
köznyelvi megfeleléseit. A terheltségi többletet típusokba 
rendezve gazdag példaanyagon mutatja be. Például "Az u 
gyakorisága" című fejezetben a következő alcímeket találjuk (a 
további, helyzet szerinti tagolást nem említve): "A rövid u-zás"; 
"Független zárt u-zás az o rovására"; "Asszociatív zárt u-zás Z 
előtt az o rovására"; "Független zárt u-zás az a rovására"; 
"Asszociatív zárt u-zás az a rovására"; "Független zárt u-zás az 
6 rovására"; "Asszociatív zárt u-zás í előtt az ó rovására". Ez a 
tárgyalási mód jól követi IMRE SAMU immár klasszikus 
rendszerezését. Nagy érdeme Szabó monográfiájának, hogy az egyes 
altípusokban a teljes adatkészlet felsorolására törekszik — még 
ha ezt elérni köztudomásúlag nem lehet is. Segíti az olvasót az, 
hogy az áttekintés végén általános jellemzést is ad. A 
mássalhangzók tárgyalása természetesen nem fonémánként 
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következik, hanem jelenségek szerint: a palatiális és apalatiális 
jelenségek; az explozív gy-zés és ty-zés; az affrikálódás; a 
mássalhangzók kiesése; a hasonulásos, összeolvadásos, nyúlásos és 
hiátusos jelenségek; a hangátvetés, zöngésülés, szórványos 
megfelelések stb. A fejezet végén még az inetimologikus hangokról 
is képet kapunk. 

A rendkívül alapos "Alaktan" fejezet (95—198) ugyancsak 
módszertani megjegyzésekkel kezdődik: a szerző áttekinti az ed
digi hasonló munkák eredményeit, úgy választja ki a maga szem
pontjából leghasznosabbnak ígérkező feldolgozási formát. Az ige
tövek és névszótövek rendszerezése után nagy terjedelembem tár
gyalja a szóalkotás kérdéseit. A szóképzés különböző típusaira 
felhozott hatalmas adattárban bízvást benne rejlik egy népnyelvi 
szótár címszóanyaga: nagyon reméljük, hogy a szerző nem mulasztja 
el annak a későbbiekben való összeállítását. Nagy érték az is, 
hogy az egyes képzőknél jelzi a produktivitás fokát, így módunk 
van a köznyelvhez mérni a nyelvjárás élő képzőinek készletét. A 
szóragozás fejezetében beszédesek az igeragozási és a birtokos 
személyragozási táblázatok a nyelvjárási — főleg morfológiai — 
eltérések szemléltetésére. 

A Mondattan fejezetet bevezető elméleti-módszertani fejtege
tések nemcsak a magyar nyelvjárástani szakirodalomban fellelhető 
— ide vonatkozó — kérdéseket fogják át, hanem kitérnek a kül
földi, orosz, német dialektológia hasonló problematikájára is. A 
nyelvjárási modattani vizsgálat mindenütt hiányos: a szerzők 
többsége úgy tekintette, hogy e téren nincs lényeges eltérés a 
normanyelvi grammatika jelenségeitől. A valóság természetesen nem 
ez, csak a jelenségek nehezebben ragadhatok meg gyűjtés közben, 
feldolgozásuk nagyobb körültekintést igényel. Ez magyarázza azt 
is, hogy Szabó József külön is szól a mondattani adatgyűjtésről, 
az e téren követendő eljárásmódokról, utalva rá: még a modern, 
magnetofonos gyűjtés mellett sem mellőzhetjük a passzív megfigye
lés időrabló alkalmazását. 

Az egyes mondatrészek kifejezési formáinak jellemzésekor 
gyakran utal a szerző arra, hogy a köznyelv hatása megnyilvánul 
új névutószerű elemek alkalmazásában is. így például a tekintet
határozó az általánosan elterjedt képért névutó mellett gyakran a 
kapcsosadba, szempontyábu, tekintetibe, vonatkozólag, viszonylat
ba névutószerű elemek felhasználásával fejeződik ki. Jól mutatják 
ezek az elemek, hogy a köznyelvi hatás nemcsak a hangszínek el
térésének tompításában vagy a nyelvjárási szókincs visszaszorulá
sában jelentkezik, hanem a szintaxis területén is. 

Új, a szerző korábbi kutatásaira épülő eredmény a nyelvjárá
si szövegmondatok tagoltságának nagy korpusz alapján végzett ta-
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goltsági vizsgálata, a mellérendelő mondattípusok statisztikai 
arányainak bemutatása, a kötőszó nélküli és kötőszós szerkesztés 
százalékos jellemzése nemzedéki megoszlás szerint, stb. Értékes 
jellemzői ezek a népnyelvi mondatszerkesztés eddig nemigen ismert 
jegyeinek. 

A monográfia Szókészlet című fejezete (235—70) korántsem az 
egykori Nyelvészeti Füzetek nyelvjárás-leírásainak gyakorlatában 
szereplő tájszólistát kívánja felújítani. Szó esik itt a nyelvjá
rás jövevényszavairól — különösen a német eredetűekröl, hiszen a 
község betelepítésében ennek külön története volt. Az is fontos, 
hogy a latin jövevényszavak közül melyek hatoltak le és maradtak 
meg a falu nyelvkészletében, önálló tanulmány értékű a szinonimák 
vizsgálata: ezek mögött tárgytörténeti, társadalmi, szociológiai 
vonatkozások rejlenek. Táblázatos összeállítás mutatja meg a ter
jedő új, az általánosan használt és az archaikus, visszaszoruló 
megnevezésformákat azonos fogalmakra: ellenkedik ; incselkedik : 
böllenkedik; noszogat ; bíztat ; kisztet; szemüveg ; ókula : pá
paszem; állapotos ; visel lős ; várandós; náha ; ókor ; nemeikor; 
stb. Ilyen változásvizsgálat valóban csak akkor lehetséges, ha a 
kutató évtizedeken át folyamatosan figyeli tárgyát és annak tár
sadalmi közegét. A szerző 5000 címszós gyűjteményéből (265 1., a 
235. lapon jelzett 3000 nyilván elírás) bőven adatolhatok ilyen 
szembeállítások. 

Színes része a szókészlet bemutatásának a helyi szólások egy 
csokrának részletes magyarázata, fontos elvi megfigyelésekkel 
zárja a fejezetet a szókincs változásáról szóló rész. 

A Függelék című fejezetben közölt fonetikus le jegyzésű szö
vegek helytörténeti, néprajzi szempontból is tanulságosak: szól
nak az aratás és rozscséplés régi módjáról, a disznóölésről, a 
májusfáról, búcsúról, a tutyikötésről, a húsvéti szokásokról, ba
bonákról, népi orovslásról stb. A kötet végén irodalomjegyzék és 
német kivonat található. 

Szabó József nagyszerű monográfiája nemcsak a kutatásban, 
hanem a felsőoktatásban is kitűnően használható segédkönyvnek 
ígérkezik. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 
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