
rögzítése, elsősorban a házbelső, a berendezés és a életvitel 
szóanyagából való válogatás. 

Érdemes volt-e Gáspár Simon Antal válogatott szövegeit ha
sonmás formában közzétenni? — Azt gondolom: feltétlenül, még ak
kor is, ha ez feltehetőleg megnövelte a költségeket, korlátozta 
az adott terjedelemben megjelenhető szöveg mennyiségét. A hason
más nagymértékben megnöveli a tartalom hitelességét, tükrözteti a 
szövegező személyiségét, sugalmazza a falusi életkörülményeket, 
amelyekről szó van, segít a társadalmi kódváltásban, hangulatfel
idéző szerepe van. Az írásmód apróbb hibái, fogalmazási megbi
csaklásai fokozzák a személyességet, mintha csak egy falusi rokon 
leveléből értsülnénk egy letűnt világ emlékeiről. Ugyanezt a köz
vetlen hatást érik el a kötet végén sorakozó fényképek is 
(131—42). 

Számunkra a folklór értékek mellett Gáspár Simon Antal írá
sai elsősorban népnyelvi értékei miatt becsesek. Hangtani árnya
latok hűséges visszaadását természetesen nem várhatjuk tőle, hi
szen fonetikai iskolázottságról nem beszélhetünk. A szókészlet 
szeretete, a székelyes sajátságokon való meditálások, az élő be
széd fordulatainak alkalmazása külön értékei nyelvezetének, és 
arra figyelmeztetnek bennünket: nem lenne fölösleges munka a 
szerző egész füzetkészletét nyelvi, nyelvjárási szempontból fel
dolgozni, és esetleg a korábbi feljegyzésekkel szembesíteni, meg
vizsgálni a sajátságok fejlődését, a körülmények hatására bekö
vetkező változásokat. Forral Ibolya értékes tanulmánya és jegyze
tei megkönnyítenék az efféle feldolgozást. 

Gáspár Simon Antal írásai nemcsak egy népéhez hű, azzal azo
nosuló kiváló személyiség identitástudatának megnyilatkozásai. 
Tudományos értéket is jelentenek a néprajz, a történelem, a 
nyelvtudomány, a magyarságtudomány minden ága számára. Olyan 
"tiszta forrást", amelyből mindnyájan meríthetünk. 

SEBESTYÉN ÁRPÁD 

NAGY JENŐ, Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok 
Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1984. 390 1. + 10 t. 

Nagy Jenő, a jeles kolozsvári néprajztudós és nyelvész gyűj
teményes kötete a Kritérionnak az utóbbi években megjelent egyik 
legszínvonalasabb tudományos kiadványa. Itt és most azért is kü
lön örömmel ismertetjük, mert szerzője egyetemünk hallgatója 
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volt, tudományos munkáját Csűry Bálint tanítványaként Debrecenben 
kezdte, később pedig kötetünk másik ünnepeltjével — és már saj
nos gyászoltjával is ^-, Szabó T. Attilával került szoros kapcso
latba. A tanulmánygyűjteményt bevezető rövid Pályaképben (7—10) 
Nagy Jenő maga vall erről. A népnyelv iránt, mint sok más egyete
mi hallgatótársának, Csűry keltette föl az érdeklődését, az ő in
díttatására és útmutatásával, az ő fonetikus hangjelölési rend
szerével kezdte meg a kalotaszegi Magyar valkó nyelvjárásának, 
népéletének, kismesterségeinek a tanulmányozását. A magyar nyelv
atlasz készítését tervbe véve, Csűry küldte ki Nagy Jenőt tapasz
talatszerzésre Németországba, az ottani dialektológiai és nyelv
atlaszmunkálatok tanulmányozására. Aztán Csűry korai halála, a 
világháború és Nagy Jenő egyéni sorsa úgy hozta, hogy ő később 
Kolozsvárra visszakerülve kapcsolódott be a magyar nyelvjárási és 
más nyelvészeti munkálatokba — nemegyszer Szabó T. Attila taná
csait, segítségét élvezve. Kutatásainak másik fő területe a nép
rajz . lett, mivel a szavak mögött mindig érdekelték a dolgok és az 
ember is. Néprajzi munkái közül külön is utalok azokra az [ifj. ] 
Kós Károllyal, Szentimrei Judittal vagy Faragó Józseffel, Vámszer 
Gézával együtt készített népművészeti monográfiákra, amelyekben 
Nagy általában az öltözetről Irt: Kászoni' székely népművészet. 
Bukarest, 1972. 270 1. + 20 t.; Szilágysági magyar népművészet, 
Buk., 1974. 229 1. + 22 t.; Kalotaszegi magyar népviselet (1949— 
1950). Buk., 1977. 390 1. + 28 t.; Kis-Küküllő vidéki magyar nép
művészet. Buk., 316 1. + 60 t.; Moldvai csángó népművészet. Buk., 
1981. 469 1. + 82 t. Nagy Jenő oktatott a kolozsvári egyetemen, 
majd 1949 és 1955 között a romániai magyar népviselet anyagából 
végzett igen jelentős gyűjtést, 1956-tól 1959-ig a Romániai Ma
gyar Nyelvjárások Atlasza munkálataiban vett részt stb. A szerző 
tudományos munkásságát — tudjuk — nemegyszer kényszerű körülmé
nyek akadályozták, illetve megszakították. 

Az ismertetendő kötet írásai négy nagyobb témakörbe sorolód
nak. "A népi életforma köréből" (11—86) címűben egy Kalotaszeg
ről szóló ismertetés után először a kalotaszegi Magyarvalkóról 
Irt dolgozatok olvashatók. Közülük terjedelemben és részletesség
ben kiemelkedik "A kendermunka és szakszókincse", amely a szerző 
1938-ban Debrecenben megjelent egyetemi doktori értekezése volt, 
s egyben a Csűry alapította Magyar Népnyelvkutató Intézet első, 
mintaszerű kiadványa. Az egyes munkafolyamatok szakszerű, alapos 
leírását rajzok, valamint fényképek ugyancsak bőven szemléltetik. 
A tanulmányt értelmezést és példamondatokat is tartalmazó szak
szójegyzék (54—86) zárja. Rövidebb, de szintén tanulságos és il
lusztrált cikkek szólnak a vállfőhímzésről, az orsófaragásról, a 
zsindelyfaragásról, a szénacsinálásról, a juhsajtkészítésről. Az 
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ács- és kerekesmesterség szakszókincsét ugyancsak bemutatja a 
szerző. Egy cikk a magyarvalkói lakodalmat írja le, egy pedig a 
temetést, a temetőt, valamint a halotti tort. Mindkettőben a falu 
népköltészetéből is ízelítőt kapunk: a szövegben betétként külön
böző népi versezetek, illetve azok részletei szerepelnek. A Ma-
gyarvalkóról rajzolt képet a falu család- és ragadvány ne veinek 
feldolgozása és két földrajzi név magyarázata teszi teljesebbé. A 
népi életforma egy-egy jelenségét vizsgálja Nagy Jenő azokban a 
cikkekben is, amelyek a "Néprajzi adalékok: Szavak és dolgok" al
cím alá kerültek. Ezekben a székely posztóharisnya, a Zilah kör
nyéki népi téglavetés és téglaégetés, valamint a kalotaszegi var
rottasok történetéhez hoz adatokat. "Szótörténet—viselettörté
net" címmel pedig a SzT. első kötetének a viselettörténettel kap
csolatos szócikkeit tárgyalja. 

A kötet második része "A nyelvjáráskutatás köréből" tartal
maz tanulmányokat. "A német nyelvjáráskutatás vázlatos története 
és mai állása" (159—198) a fiatal Csűry-tanltvány németországi 
tanulmány útjának eredményeit összegzi, és 1940-ben épp évkönyvünk 
elődjének, a "Magyar Népnyelv"-nek a II. kötetében jelent meg. 
"Az erdélyi szász eredet- és nyelvjáráskutatás története" (199— 
234) szintén mutatja a német filológiában is szerzett jártassá
got. Ezt a tanulmányt eredetileg az Erdélyi Tudományos Intézet 
adta ki évkönyvében 1944 [1945]-ben. Ehhez is kapcsolódik a 
"Szempontok és munkamódszerek az erdélyi szász helynévkutatásban" 
(234—253) című dolgozat, amely szintén Kolozsváron, 1947-ben lá
tott napvilágot. A fenti három, igen alapos, nagy filológiai ap
parátussal és józan ítéletalkotással készült dolgozat is tanú rá, 
hogy Nagy Jenő nemcsak néprajzi, népnyelvi gyűjtésben és feldol
gozásban produkált avatott szakemberhez méltót, hanem a szorosab
ban vett filológia és a tudománytörténet terén is. E tanulmányok 
újraközlése igen hasznos volt, mert már régebben és viszonylag 
kevésbé hozzáférhető helyeken jelentek meg, ugyanakkor azonban 
mindmáig a vonatkozó témakör legjobb, olykor egyetlen átfogó 
(magyar) feldolgozásai. A régi Magyarországon lakó szászok törté
nete, kultúrája egyébként is a kelleténél mintha kevesebb figyel
met kapott volna nálunk. Már csak történeti kuriózum, de nem ta
nulság nélküli például az sem, hogy hajdan egy-két szász szerző 
—nemzeti, nemzetiségi tudatukat is erősítendő — népcsoportjukat 
a gótoktól származtatta, és a szászokat tartotta Erdély "őshonos" 
lakóinak. Érdekes Leibnitznek a szászok iránti figyelme is, és 
az, hogy ez mennyire ösztönzőleg hatott a szász tudományosságra. 
Az az utalás ugyancsak nagy figyelmet érdemel, miszerint az erdé
lyi szász J. Wolff már 1891-ben alkalmazta a történeti helynévti
pológiát (242, 369). "A Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszának 
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néhány kérdése" e nyelvatlasz gyűjtési elveiről, szabályzatáról, 
céljairól és a munka megkezdéséről számol be. Én jegyzem meg, 
hogy ez a munka már jó pár éve elkészült, s megjelentetése a ma
gyar és a romániai nyelvtudománynak is nagy nyeresége lenne. 

Az erdélyi valóság természetszerűleg kínálta a tanulmány
gyűjtemény harmadik témakörét, amely "A nyelvi kölcsönhatások 
vizsgálata" címet viseli. Ebben Nagy többek között a magyar— 
szász nyelvi érintkezés korábbi kutatásáról, a kutatások jövendő 
feladatairól ad számot. Majd az 1573-1634 közötti hagyatéki lel
tárak alapján a Beszterce vidéki szász tájszólás magyar elemeit 
vizsgálja, és szócikkszerűen is bemutatja őket. A "Farazfa, fe-
reschi", illetve a "Fánk, pánkó" clmü kis cikkek, e szavak szó
fejtése és tüzetes szótörténeti vizsgálata révén mutatják be a 
magyar—német (szász) nyelvi érintkezés egy-egy esetét. "A róna
szegi nyelvjárás mássalhangzóinak iőtartamáról" című írás a ma
gyar—német érintkezés egy hangtani következményére mutat rá: Ró
naszék (Costiui) hajdani német lakói elmagyarosodtak, magyar be
szédükben azonban a németre jellemzően rövidebben ejtik a hosszú 
mássalhangzókat, s ezt az ejtésmódot az egész falu nyelvjárására 
kiterjesztették. Sófalva (Sarata) község nyelvében pedig a román 
nyelvi hatást vizsgálja a szerző a hangtan és a szókincs terüle
tén (a hosszú magán- és mássalhangzók rövidebb ejtése, kölcsön-
szók, tükörszók és tükörkifejezések). 

A kötetet három szakszerű és meleg hangú emlékezés zárja: 
Csűry Bálintról, Vámszer Géza és Tarisznyás Márton erdélyi nép
rajzkutatókról. Sajnos a könyvnek ez a része ma már egy negyedik 
nekrológgal is kiegészülhetne, 1987. március 7-én a kolozsvári 
Farkas utcai református templomban az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár (SzT.) munkaközössége nevébe Nagy Jenő búcsúztatta Szabó T. 
Attilát. 

A "Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok"-at Függelék (339— 
384), valamint román, német és magyar nyelvű tartalomjegyzék zár
ja. A Függelékben a szerző szaktudományi és tudománynépszerűsítő 
közlemnyeinek N. Murvai Júlia által összeállított könyvészéte, a 
kötetünkben szereplő tanulmányok, cikkek jegyzetanyaga és sze
mélynévmutató kapott helyet. A szerzői bibliográfiából az is ki
tűnik, hogy Nagy Jenőnek nyelvpedagógiai munkássága szintén van: 
iskolai magyar és német nyelvkönyvek (tankönyvek) társszerzője, 
átdolgozója, tantárgytesztek és a nyelvtanítás módszertanával 
foglalkozó cikkek szerzője. (S ha ehhez még hozzátesszük, hogy az 
SzT.-ban az ő tolla alól kerülnek ki a német nyelvi értelmezések, 
és a II. kötettől a Tár szerkesztésében is részt vesz, akkor — a 
már említett munkákkal együtt — képet adtunk arról a tudományos 
tevékenységről, amit Nagy Jenő végzett, végez.) 
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A tanulmánygyűjteményben a rajzok mellett több fénykép is 
van: a kender munkáról, a népviseletről, kutatókról stb. Az utób
biak közül hármat külön is megemlítek: egy 1956-ban készült kép 
Torockón a nyelvatlaszmunka közben megpihenő román Emil Petrovi-
ci, a romániai magyar Gazda Ferenc és Murádin László, s a magyar
országi magyar Benkő Loránd és Lőrincze Lajos látható együtt, a 
másodikon 1957-ben a Csűry-tanítvány Nagy Jenő Csűry szülőfalu
jában, Egriben (ma románul Agris) készít hangfelvételt, a harma
dikon pedig Csűry Bálintot a debreceni Leveles csárdában asztal 
mellett tanítványok serege veszi körül. 

Noha Nagy könyve már megjelent tanulmányoknak, cikkeknek a 
gyűjteménye, a legtöbbjükön a szerő a mostani megjelenéskor némi
leg módosított: egy kissé kiegészített, átdolgozott vagy rövidí
tett. Ez, a kidolgozás színvonala, a témaválasztás s jópár tanul
mány eredeti kiadásának nehezen hozzáférhető volta az oka, hogy a 
kötet ma is figyelemre méltó nyeresége a szaktudománynak, s a 
szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat. 

A kötetben csak egy-két apró korrigálandó adatot, sajtóhibát 
találtam. A 8. lapon Magyar Nyelvjárások helyett nyilván A Magyar 
Nyelvjárások Atlaszá-t kellett volna írni. Téves az a Pukánszky 
Bélától átvett megállapítás, hogy az erdélyi szász J. Tröster 
szerkezeti egyezéseket fedezett föl a magyar és a finn nyelv kö
zött (205). Tröster — aki, mint Nagy is írja, a magyart végső 
soron német eredetűnek tartotta — csak néhány finn és magyar 
szót egyeztetett, s közülük mindössze egy összevetés volt helyes: 
m. vas" - finn vasJci (1. Johannes Tröster, Das Alté und Neue 
Teutsche Dacia. Nürnberg, 1966. 102—3). A 339. lapon az 1939-es 
adatban az MNy. sajtóhiba MNny., a 375-en a Tsz. SzT. helyett. A 
röviditésjegyzékből kimaradt az fk. (= fénykép, vö. 342). Megem
lítem, hogy Szabó T. Attila és Balassa Iván Csűry Bálintra emlé
kező írása nemcsak a MNyTK. 56. számában jelent meg (vö. 380), ez 
tulajdonképpen a MNy. XXXVII (1941). kötetéből való lenyomat, 
ott: Szabó T. Attila: Csűry Bálint. 65—74; Balassa Iván: Csűry 
Bálint irodalmi munkássága. 74—82. Csak érdekességként jegyzem 
meg, hogy a lassan fonó, lusta lányról Magyar valkón említett 
anekdota (1. 33) ismert népmesei, folklorisztikai motívum (vö. 
Berze Nagy János, Magyar népmesetípusok II. Pécs, 1957. 525. 1., 
1453. sz.). 

A "Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok" egy sokrétű, színvo
nalas kötettel gazdagította a magyar nyelv- és népismeretet, s a 
román, és főleg az erdélyi német (szász) nyelv és művelődés kuta
tói számára is jelentős munka. 

A. MOLNÁR FERENC 
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