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IMRE SAMU: 
FELSŐŐRI TAJSZÖTAR 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973. 

Mint a cím is mondja, Imre Samu népnyelvi szótára regionális táj-
szótár, azaz csak egy község tájszavait gyűjti össze, nem az egész beszélt 
nyelvterületét. Mint regionális szótár a magyar nyelvjárások között is 
egy igen érdekes, színes és nyelvészeti szempontból becses adatokkal 
szolgáló nyelvjárást beszélő ősi határőr-telepítés tájszavait adja közre. 

Felsőőr ma Ausztriához tartozik Oberwart néven, Burgenlandban 
található. A szomszédos Alsóőrrel — Unterwart — és Őriszigettel — 
Siget in der Wart — már kíb. 4 évszázada német környezetbe kerülve 
nyelvszigetté vált. Ez a körülmény meghatározta nyelvi fejlődését. Mint 
nyelvi sziget a magyar nyelv fejlődésétől távol esve nem vett részt annak 
fejlődésében, de nem is követhette változásában, hanem megrekedt egy 
bizonyos fokon s ezzel nagyon sok régi vonását, tulajdonságát konzer-
válta a régi nyelvnek. De tudjuk jól, hogy még a nyelvi szigetek nyelve 
sem marad valamilyen kövületi állapotban, nem stagnál, hanem lépést 
tart a gyorsuló és változó idővel, reagál a társadalmi, gazdasági, műve-
lődési változásokra. Ez a reagálás jelentkezik mind szókincsében — 
ebben a leghamarabb és legerősebben —, mind hangrendszerében, mind 
alaktani 'és mondatszerkesztési megvalósulásaiban. Természetesen a fej-
lődés, változás a saját erejéből is történik, de a szomszédos népek, nyel-
vek bonyolult kölcsönhatását is figyelembe kell venni. A kölcsönhatás 
— mint itt is az osztrák-német nyelvé — némi romlást is hoz magával, 
de szociális jelleget kapva gazdagítja is a tá j nyelvet, mivel az átvételek 
szépen bealakulnak a tájnyelv egészébe. 

Az átvételek a szótár tanúsága szerint az eredeti magyar alapszó-
kincset nem bolygatták meg, mert az alapvető fontosságú szavak to-
vábbra is élnek, csak a részrendszerék változtak, gazdagodtak. Az átvé-
telek közt — első pillantásra is látszik — a főnevek dominálnak, keve-
sebb a melléknév, még kevesebb az ige. Fogalomkörüket illetően Imre 
Samu megjegyzi, hogy azokat a német jövevényszavakat vette fel a szó-
tárba, „amelyek szorosabban kapcsolódnak a paraszti életformához s így 
a mai felsőőri parasztság idősebb és középső nemzedékének nyelvében 
is eléggé általánosak." Zömüket ő maga is ismeri az 1930-as évekből, 
hisz ez a nyelv az ő anyanyelvjárása, lévén ő ás felsőőri születésű. (So-
kat jelent az a tény, hogy a kutatott nyelvjárás a kutató anyanyelvjá-
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rása. Könnyebb, ugyanakkor nehezebb is az embernek a saját nyelv-
járásával foglalkozni, mindenesetre ez bizonyos garanciát jelent a pon-
tosságot, megbízhatóságot illetően.) A fogalomköri hovatartozás szerint 
találunk szavakat a ház, berendezése, földművelés, szőlő-bor gazdálko-
dás, szerszámok, foglalkozás, étel, ital, viselet, szokás, emberi tulajdon-
ságok fogalomköréből. 

A szótárban 3700 címszó szerepel. Van még kb. 600 értelmezés nél-
küli származék, összetétel és 190 utalócímszó értelmezett, összetett szók 
utótagjára, illetve 230 utalócímszó a köznyelvi kiejtéstől eltérő ejtés-
változatokra. 

A szóanyag tájszavakat — valódi, jelentésbeli és olyan alaki táj-
szavakat, melyek hangtani eltérései nem általános érvényűek — tar-
talmaz, nem törekszik érthető okokból a nyelvjárás többé-kevésbé teljes 
szókincsének begyűjtésére. 

A közszavak mellett némely hangtani szempontból érdekes család-
név és népi utcanév, hídnév is szerepel, mert már egyre kevesebben 
használják őket. 

A hangjelölés az egyezményes hangjelölés szerint történik és a va-
lóságos kiejtésnek megfelelően. 

A szerkesztésben bizonyos takarékossági törekvések észlelhetők, 
egyébként a legmodernebb szótárszerkesztési elvek szerint jár el a szer-
ző, noha a t á j szótár készítőjének nincs éppen könnyű dolga, mert sok-
szor nehéz eldönteni, a népnyelvben összetett szónak tűnő szót össze-
tételnek tüntessük-e fel a címszóban vagy nem, alkalmazkodjunk-e a 
köznyelvhez s csak szószerkezetnek vegyük-e. Imre Samu ds vesz fel 
szószerkezeteket a szótárba, noha ez nem általános lexikográfiái gya-
korlat, de felveszi őket, ha egy fogalmat fejeznek ki és úgy érzi, kár 
lenne a gyakorlat miatt elhanyagolni őket. 

Az egyes szócikkekben a címszót kövér betűtípussal a köznyelvi 
formában adja meg a szerző, valódi táj szavak esetében ez kikövetkez-
tetett alak, a címszót a köznyelvi írásképtől eltérő nyelvjárási ejtésvál-
tozat követi kurzív betűtípussal, ha ilyen nincs, akkor ~ helyettesíti. 
A toldalékolt alakokat csak akkor sorolja fel, ha az alapszó másként 
viselkedik, mint a köznyelvben. A szófaji jelölés után a szó használati 
körére vonatkozó stílusminősítés következik. A jelentésárnyalatok fel-
sorolásakor annyit közöl a szerző, amennyire van szövegfedezete. Az 
alaki tájszavaknál nem mindig ad jelentést, ha nincs jelentésbeli kü-
lönbség a nyelvjárásban. 

A példamondatok többnyire a valódi és a jelentésbeli tájszavak 
jelentéseit példázzák, az alaki tájszavaknál ritkák. Nr. jelzéssel néprajzi 
jellegű megjegyzések is olvashatók egyes szócikkeknél, a Megj. jelzés 
nyelvi, nyelvhasználati jellegű megfigyelésre hívja fel a figyelmet. 
A szócikkek végén Sz. jelzés alá kerülnek a származékok. 

Szótárkészítéskor elég sok gondot okoz az igekötős igék besorolása, 
legyen-e önálló címszó az igekötős ige, vagy kerüljön az utótag cím-
szava alá. Imre Samu önálló címszókként kezeli őket. 

Az utalás is fontos a táj szótárban, erre is figyelni kell. A szerző 
utalásrendszere kitűnő, bizonzos megtisztelő figyelem megnyilvánulása 
az olvasó iránt, mert pl. a kikövetkeztetett nyelvjárási alakok megtalá-
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lása a köznyelvtől való eltérés miatt elég nehézkes, sok időveszteséggel 
jár, ezért utalócímszókként ezeket is felveszi. 

A gyűjtött anyag részint saját nyelvi emlékeiből valók, részint 
családtagjai, ismerősei, rokonai szolgáltatták, de felhasználta a Magyar 
Nyelvatlaszhoz saját maga gyűjtötte és Lőrincze Lajostól gyűjtött szó-
anyagot is. 

Ezzel a szép kiállítású szótárral is, mint már sok más erről, a pusz-
tuló nyelvjárásról írott értékes tanulmányával, nagyon szép és hasznos 
emléket állított Imre Samu, törekedve, hogy minél többet mentsen meg 
az utódoknak ebből a színes nyelvjárásból, hisz őmaga érzelmileg is kö-
tődik ehhez a nyelvjáráshoz. Az anyanyelvjárásához kötő eltéphetetlen 
szál erősségét dokumentálja az ajánlás is, a szótárt szülővárosának, Fel-
sőőrnek ajánlja. 
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MIZSÉR LAJOS: 
CSERÉPFALU 
KERESZTNEVEI 
(1731—1974) 

Magyar személynévi adattár 8. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoport Névkutató 
Munkaközösössége, Budapest, 1976. 

BLANYÁR VALÉRIA: 
NAGYKÁLLÖ MAI 
RAGADVÁNYNEVEI 

Magyar személynévi adattár 9. 
Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoport Névkutató 
Munkaközössége, Budapest, 1976. 

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoportjának Névkutató Munkaközössége igen hasznos munkát 
folytat a magyar személynévi adattár megjelentetésével. Hajdú Mihály, 
a neves névkutató irányítja a gyűjtőmunkát és szerkeszti a sorozatot. 
A sorozatban már több sikerült munka jelent meg, többek között Hajdú 
Mihály: A volt bukovinai Istensegíts és Fogadjisten keresztnevei 
(1785—1940), Németh Marietta: Vác (környékének (Vácduka, Váohar-
tyán, Kisnémedi és Püspökszilágy mai becézőnevei, A. Fodor Ágnes: 
Cigánd mai család- és ragadványnevei, Hajdú Mihály: A volt bukovinai 
Hadikfalva keresztnevei. Amint már a címekből is látszik, nemcsak csa-
ládnév, kereszt- vagy utónév gyűjteményeket publikálnak a sorozatban, 
hanem becézőneveket és ragadványneveket is. Nem kell különösebben 
hangsúlyoznunk, mit jelent ez mind névészeti szempontból, mind nyel-
vészeti, általános nyelvészeti szempontból, hisz jól tudjuk, hogy a sze-
mélynevek is éppen úgy, mint a földrajzi nevek számos tudományág, 
nemcsak a nyelvészet számára hasznosíthatók, hogy csak a lélektant, 
szociológiát, történettudományt, gazdaságtudományt említsem. 

Ennek a sorozatnak tárgyán kívül van még egy nagy érdeme, az 
ti., hogy a Munkaközösség köré csoportosuló fiatal kutatók, egyetemi 
hallgatók első bizonytalan lépéseit a tudományos kutatás talaján irá-
nyítja és publikálási lehetőséget biztosít számukra, ha a színvonalnak 
megfelelő dolgozattal jelentkeznek. 

Az előttünk levő 8. és 9. kötet is alkalmazkodik a sorozat már jól 
bevált koncepciójához, keresztneveket, illetve ragadványneveket publi-
kálva Borsod—Abaúj—Zemplén megye mezőkövesdi járásából, illetve a 
híres Nyírségből, Szabolcsból. 

Mizsér Lajos Cserépfalu keresztneveiverfoglalkozik az 1731—1974-es 
periódusban. 
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A bevezetőből megtudjuk, hogy Cserépfalu a szép, színpompás 
matyó viseletről híres mezőkövesdi járásban fekszik. Története egészen 
a XI—XII. századig nyúlik vissza s sok viszontagsággal teli. A község 
lakosainak száma 1973-ban 1620 fő volt. Cserépfalu keresztnév anyagá-
nak néhány jellemző sajátsága c. fejezetben felsorolja a szerző a 
XVI—XVII. század névanyagát a dézsmalajstromokból, a XVIII. századi 
nevek pedig a református egyház anyakönyveiből. (A XVI. században 
csak 5 női név, a XVII. században pedig egyetlen egy sem került elő!) 

A forrásokban található férfi névanyag a XVI századtól kezdve 
fokozatosan csökken, egészen az 1860-as évekig. A női nevek száma 
1731 és 1850 között 8—-15, csak az 1850-es évektől kezdve jelentkezik 
emelkedés. A felszabadulás után ugrásszerű emelkedésnek vagyunk ta-
núi, az 1960—70-es években a női nevek száma nagyobb, mint a férfi 
neveké. 

Az összesítés során kiderült, hogy a leggyakoribb 5 férfinév: István, 
András, János, Lajos, Mihály (a teljes névanyag 69, 28 százaléka), a leg-
gyakoribb 5 női név: Zsuzsanna, Erzsébet, Mária, Julianna, Eszter (a 
teljes névanyag 52,66 százaléka), feltűnő a Lajos név nagy közkedvelt-
sége, 1885-től 1974-ig az első helyen áll. 

Ami a névadási szokásokat illeti, a nevek legnagyobb részét az 
újszülöttek valakinek (rendszerint nagyszülők, szülők, keresztszülők) 
tiszteletére kapták, illetve divatnevek, melyek csak egy-egy időszakra 
jellemzők. 

A XIX. század utolsó negyedében divatba jött 2 nevet adni az ú j -
szülöttnek az értelmiségi és iparos-kereskedő családokban. Az első és 
második világháború között kevésszer talál 2 nevet a szerző a források-
ban. Három név adásának szokása ritkaság, három név mindössze csak 
hétszer fordul elő. 

Az anyakönyvben valószínűleg a szülők kívánságára néhány eset-
ben becenévi alak is található (Erzsike, Erzsók, Klári), ejtésbeli alak is 
akad a bejegyzések között: Borbára, Justina. 

Az adattár 1731. március 2. — 1975. január 1. periódus anyagát 
tartalmazza 25 éves (egy emberöltőnyi?), időszakokra felbontva. Ez a 
bontás némi egységet biztosít. 

Az adattár két részre tagolódik. Az elsőben gyakorisági sorrendben 
szerepelnek párhuzamosan egymás mellett a férfi és női nevek az egyes 
időszakokban, majd az egyes nevek előfordulási számát és részesedési 
arányszámát tudjuk meg. A második részben az egyes nevek, külön 
a férf i és külön a női nevek, időszakonkénti megterhelését ismerjük 
meg. Névélettani szempontok vezették a szerzőt ennek összeállítására, 
így fény derül a névdivatra is. 

* * « 

Blanyár Valéria Nagykálló mai ragadvány nevei c. munkája a köz-
ség rövid ismertetésével indul. Nagykálló Szabolcs megye központja volt 
már régen, a XVIII. század közepétől a XIX. század utolsó harmadáig 
pedig székhelye. Lakosainak száma: 11 833, ebből 3549 személy ta-
nyán él. 

A ragadványnevek igen bőségesen fordulnak elő Nagykállóban 
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utalva az itt élők tulajdonságaira, életkörülményeire és a arra, hogy 
az elnevezők, a névadók jó megfigyelők és nem utolsó sorban szellemes 
emberek voltak. 

Blanyár Valéria a ma élő ragadványneveket vizsgálva beszél: 1. a 
ragadványnevek használati formáiról (egyelemű = csak ragadványnév, 
két elemű = ragadványnév + családnév, három elemű = ragadvány-
név + családnév + utónév), 2. a ragadványnevek jellegéről (megkü-
lönböztetőnév = az egész családé, gúnynév = csak az egyén viseli, meg-
különböztető jellegű gúnynevek mint átmeneti kategóriák), 3. a névadás 
okairól is szól. 

Nagykállóban az alany kaphatta ragadványnevét: 
I. családjáról: feleségéről (családnevét, illetve utónevét), apjáról, 

anyjáról, nagyanyjáról (rendszerint utónevüket, illetve foglalkozásukat). 
II. Az alany valamilyen tulajdonsága volt az alapja az elneve-

zésnek: 
1. jellemző külső tulajdonság volt az alap, az alany kölseje, ter-

mete, testi hibája, járásmódja, beszédhibája, bőre színe, illetve ruházata, 
más személyhez, dologhoz való hasonlósága, 2. jellemző belső tula jdon-
sága, 3. szólásmondása, 4. szokása, cselekvése, viselkedése, 5. kedvenc 
étele, sokat fogyasztott étele is lehetett alapja a névadásnak. 

III. Az alany életkörülményeire utaló ragadványnevek uta lhatnak: 
1. vagyoni helyzetére, 2. foglalkozására, 3. lakóhelyére, 4. etni-

kumára, 5. előző lakóhelyére, 6. valamilyen vele történt különös ese-
ményre. 

IV. Egyéb: itt szerepel pl. a játékos névváltoztatás. 
V. Ismeretlen eredetű ragadványnevek is vannak az adat tárban. 
A ragadványnevek életének vizsgálatakor szó esik a gúnynevek, 

megkülönböztető nevek öröklődéséről. A gúnyneveknek csak kis szá-
zaléka öröklődik, csak akkor öröklődnek, ha elvesztik eredeti csúfoló 
jellegüket, vagy a kiváltó ok az utódra is érvényes. A megkülönböztető 
nevek funkcióvesztés u tán elhalnak. 

Az öröklődés és az aláki sajátságok között kapcsolat van, pl. a leg-
több öröklődő ragadványnév 'két elemű, mert megkülönböztető szerepe 
van. Idők folyamán a ragadványnév a hivatalos név részévé válik. 

A dolgozatot a ragadványnevek betűrendes mutatója zár ja le. 
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PENAVIN OLGA, 
MATIJEVICS LAJOS, 
MIRNICS JÜLIA: 
BÁCSTOPOLYA 
ÉS KÖRNYÉKE 
FÖLDRAJZI NEVEINEK 
ADATTÁRA 

Hungarológiai Intézet, Újvidék 1975. 

Új művel gazdagodott a Hungarológiai Intézet Nyelvészeti Füzetek 
című sorozata. A névtudományi tárgykörben közlésre kerülő topolyai 
adattár egy évek óta folyó projektum, a Magyar Nyelv és Irodalmi Tan-
széken dolgozó nyelvészek kutatásainak első eredménye is egyúttal. Ez 
a kis csoport a vajdasági helységek földrajzi neveinek gyűjtését és fel-
dolgozását tűzte ki célul. 

A nagyarányú sorozat terve, mint a jelen adattár előszavából ki-
derül, már 1965-ben megfogant a szemináriumi munkákba bekerült, 
nem rendszeres szinkron gyűjtések alapján és indíttatására. Ezáltal a 
földrajzi névgyűjtés időigényes, sürgős munkájából számos egyetemi 
hallgató is részt vállalt, és ami a munkát pedagógiai szempontból igen 
becsessé teszi, egy-egy település névanyagának (látványos sikerekkel 
nem kecsegtető, de tudományos gondosságra, módszerességre nevelő) 
összegyűjtése révén sokukban ébredt fel az érdeklődés a nyelvjárásku-
tatás vagy a nyelvészet más területei iránt. 

A vajdasági névanyagot a gyűjtés, feldolgozás módszereiben repre-
zentáló, az anyag óriási méreteit sejtető Topolya és környéke földrajzi 
nevei pedagógiai vonatkozásai mellett úttörő jelentőségű, alapozó mun-
ka, új színt jelent a tájainkra vonatkozó meglehetős hagyományokkal 
rendelkező névtudományi kutatásban. Mintegy 100 év alatt, a Magyar 
Nyelvőrben megjelenő, főleg az érdekességre figyelő cikkecskéktől kezd-
ve (Jankovácz ucczái 1882., Horgos ucczái uo. Bács-Bodrog vármegye 
helynevei 1897 stb.) a legkülönbözőbb tudományágak érdeklődésének 
szféráiban kapott helyet: a helytörténeti cikkekben, a megyei monográ-
fiákban, Pesty Frigyes 1881-ben meginduló első országos méretű (ered-
ményeiben talán ezért megbízhatatlan) gyűjtésében, Iványi István ma 
is használható művében, a Bács-Bodrog vármegye történelmi névtárá-
ban, a legkülönbözőbb földrajzi, archeológiai publikációkban, az újabb 
idők impozáns vállalkozásaiban (elsősorban Györffy György Az Árpád-
kori Magyarország történelmi földrajza című művét kell megemlíte-
nünk). Az immár önállósult, sajátos szempontú toponomasztikai munká-
latok eredményeit pedig nehéz is lenne hirtelenében akár felsorolni is. 
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A csak jelentős eredményeiben érintett irodalomban azonban egyet-
lenegy olyan művet sem találunk, amely akár egy település szintjén 
átfogta volna a földrajzi névanyag teljes időbeli 'mélységét vagy térbeli 
keresztmetszetét, összegezés helyett csak korok, névtípusok, térszínfor-
mák szelekciós szempontjai szerint történtek pontszerű vagy néhány falut 
felölelő foltszerű gyűjtések, amelyeknek anyaga valamely típus, jelen-
ség, időszak, illusztrálásaként épült bele a kisebb-nagyobb publikációk-
ba. A bácskai, bánsági települések teljes névállománya viszont, egy év-
századdal később is, érintetlenül, felderítetlenül áll. És még ha csak 
állna, de pusztul és fogyatkozik az eltűnő gazdasági ágakkal és rétegző-
dik át a hagyományos mezőgazdálkodás átstrukturálódásának nyomán, 
amelynek pillanatnyilag például a szétszórt településrendszer koncent-
rálódása, „városiasodása" a legszembeötlőbb vonása. Az egykor kompakt 
tanyarendszerék pedig rohamosan és tömegesen tűnnek el, anélkül, hogy 
bár nevükben konstatálnánk -létezésüket, vagy a többi érdekelt résztu-
domány megkezdte volna legalább felmérni munkálatait. 

Ezzel magyarázható, hogy a földrajzi név^kutatás súlypontja Euró-
pa szerte alig egy évtizednyi szóródással az összegző felmérés, a mono-
grafikus feldolgozás felé tolódott. Ezt jelzik a Zala megye földrajzi ne-
vei című kötettel meginduló, a pedagógusok és egyéb önkéntes gyűjtők 
százait megmozgató magyarországi megyei gyűjtések és ilyen tenden-
ciák határozzák meg a paraszti életmódban élő nemzedékekkel és réte-
gekkel együtt eltűnő, a táj ismeret nyelvi műemlékeit megóvó, egyen-
lőre szerény keretek között folyó vajdasági gyűjtés feladatait is. Az esz-
közeiben puritán, de a felvetett szempontokat szigorú következetesség-
gel érvényesítő adattárak, amelyek nagyobb, egységes területeket dol-
goznak fel, ennek az előreláthatólag igen hosszú munkának legaktuáli-
sabb, legsürgetőbb fázisait végzik el: a ma még élő nevek felgyűjtésének 
szerteágazó terepmunkáját, a nyelvi, nyelvjárási anyag és a névalakok 
egyéb jellemzőinek rögzítését vagy mondhatni preparálását, és rend-
szerezését. Adataik ilyen formában alkalmassá válnak a bármikori és 
bármilyen, akár a nyelvészeten kívüli szempontú feldolgozásra, érté-
kelésre. Az adattár célja tehát az adott terület névállományának teljes-
ségére irányul, ám értéke intenzív és extenzív dimenziói mellett, adatai-
nak sokoldalú felhasználhatóságán túl, könnyen megközelíthető rend-
szerében és részleteiben nyilvánul meg. 

A sorozat kutatási területeinek felosztása a (kommunák jelenlegi 
közigazgatási egységei szerint történt. Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tartomány 41 községe közül elsőként feldolgozott 43 480 lakosú Topo-
lyai Kommuna adattára 23 kisebb-nagyobb település: Angyalbandi, 
Bácstopolya, Backi Sokolac, Bajsa, Bogaras, Brazília, Gunaras, Karador-
devo, Kavilló, Kocicevo, Mali Beograd, Micunovo, Moravica, Nagyvölgy, 
Novo Orahovo, Njegosevo, Oreskovic, Pacsér, Pannónia-birtok, Pobe-
da-birtok, Szőke-sor, Sveticevo, Zobnatica, 14 kataszteri községből álló 
mintegy 59 626 hektárnyi területének körülbelül 2450 földrajzi nevét, 
névváltozatát tartalmazza. A 49 adatközlő, 12 gyűjtő és 9 ellenőrző mun-
katárs segítségének és munkájának eredménye egy gazdag kettős név-
anyag, egy kétnyelvű kiadvány, amely nemzetközi viszonylatban is fi-
gyelmet érdemel. Szerbhorvát anyanyelvű adatközlők bevonásával és 
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a fellelhető szerbhorvát források felhasználásával a magyar anyag mel-
lett a vidék szerbhorvát földrajzi nevei is összegyűltek. E jellegzetes-
sége, valamint kétnyelvű bevezetője a talán csakhamar beinduló szerb-
horvát toponomasztikai kutatásnak is használható gazdag forrásává teszi. 

Az adattár a gyűjtés, feldolgozás módszereit, a munka jellegét meg-
világító előszón kívül három nagyobb egységre tagolódik: a bevezetésre, 
az adattári részre és a földrajzi köznevek kis értelmező szótárára. 

1.1. A bevezetésben Topolya környéke mint természetes tá j és mint 
adminisztratív területi egység jellegzetességei tárulnak elénk két térkép 
— A Topolyai kommuna helye Vajdaságban, a Bácstopolyai kommuna 
helységei — (illetve egy, talán kissé rövidre sikerült) földrajzi, gazdasági, 
népességi, stb. ismertetés adataiból. A hagyományosan Topolya felé gra-
vitáló területek, vagyis a topolyai centrumú tájékozódási modell — a 
gyűjtők mindenhol tapasztalhatják ezt az adatközlői nullapontot, amely 
a viszonyításnak és a névismeret egyre halványuló holdudvarának kö-
zepe — nyilván nem esnek egybe az adminisztratív határokkal. E „ha-
tárkiigazítás" azonban a szinkron adattár idődimenzióit meghaladó fela-
dat lenne. A 100 sőt 50 éves települések jelenlegi állapotát feltérképező 
névanyagból, a nevek elhalása folytán, kihullott a régi birtokviszonyokat 
tükröző, összefüggést biztosító kötőanyag, a (jelen esetben Topolyát) 
külterületeivel összekötő természetes és emberalkotta gravitációs vona-
lakat a később lakottá váló környezetek néha csak fiktív határai vág-
ták át. (Két közeli falu, tanyaközpont területei között gyakorlatilag nem 
húzható határ.) Az elhatárolás dilemmája az élő nevekre figyelő gyűj-
tésnél, jelen adattárban sem hagy nyomot, vagy ha igen, ez csak egy kis 
szerkezeti aránytalanságban rajzolódik ki: a külterületei nélkül feldol-
gozott Topolya anyaga a felénél alig több (17 oldal) a külterületén ala-
kult egyik faluénak, Novo Orahovóénak (34 oldal). Ez a jelenség azon-
ban a hasonló településrendszereknél mindenhol felbukkan. 

2. Az adattár a települések külön-külön betűrendbe rendszerezett 
anyagából áll. A 23 egység mindegyikét a magyar köznyelvi és népi; a 
szerbhorvát népi; a magyar és szerbhorvát hivatalos alakokból és vál-
tozataikból felépülő helynév-szócikk vezeti be, amelyet a Topolya kör-
nyéki falvak esetében igen gyéren jelentkező Pesty Frigyes-féle adatok 
(Az egykori jegyzők nem erőltették meg magukat) és nevek hol? hon-
nan? hová? kérdésekre válaszoló népnyelvi alakjai egészítenek ki. 

2.1. A szinkron anyagnak némi történelmi mélységet adnak a fel-
használt források, elsősorban Milica Markovié: Geografski imenik na-
selja Vojvodine című sok térkép, névtár stb. adatait felsoroló műve. 
A történelmi változatok az előfordulás évével együtt szerepelnek. 

1.4. A helynévi részt egy rövid településtörténeti vázlat és a nevek 
népi magyarázatai zárják. 

Az adatközlők információi a lakosságnak a nevek eredetére, értel-
mezésére vonatkozó véleményét is közvetítik. A gyűjtőnek egy bizonyos 
fokig azonosulnia is kell ezzel a véleménnyel, hiszen a használók vi-
szonyulása a névhez dokumentum értékű szempont. Ám az elhalványult 
szemléleti alapú, a köznévi jelentésüket elvesztett neveknél — már pe-
dig a helynevek zömmel ilyenek — e vélemények közvetlen átvételének 
bökkenői támadnak időnként, mivel a nyelvközösség állandóan működő 
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magyarázókészsége belemagyarázásokat is szülhet. Ennek a szüntelenül 
működő népi etimológiás hajlamnak színpompás termésében gyönyör-
ködhetünk Micunovo korábbi névváltozatánál, a Karkaturnál (A ,nyo-
más' jelentéssel határrészt jelölő Calcatura alak torzulása lehet, amely 
nem ritka a régebbi kataszteri térképeken). A szellemesebbnél szelle-
mesebb magyarázatok: „ahun a tarka t ú r . . . " , „karika farkú (malac) 
túr" azonban önmagukban nem állhatnak meg, korábbi adatok kelle-
nének, mondjuk a településtörténeti vázlatba, ellenpontként, hogy ezek 
igazán népivé sarkuljanak. 

2.4. A földrajzi tulajdonnevek szócikkei megegyeznek a helyne-
vekével. Tömegük, a jelölt térszínformák, tereptárgyak sokrétűsége vi-
szont új elveket, megoldásokat hoz felszínre. 

Az adattár minden megnevezett tájrészlet, létesítmény nevét fel-
öleli még a legjelentéktelenebbekét is, és ezt a szándékot és eredményt 
a korábbi gyűjtések ma már pótolhatatlan „kihagyásain" sajnálkozva 
tudjuk igazán nagyra értékelni. A földrajzi nevekből merítő, a területtel 
rokon kutatások ma csak sejthető elmélyülését, a koreláció lehetőségét 
szem előtt tartva egyetlen aspektust sem minősíthetünk lényegtelennek. 
A gyűjtés totalitása egyedül Topolyánál, a tanyaneveknél kifogásolható, 
ezek ugyanis — lehet, hogy a már felvetett határproblémából eredően 
— teljes egészükben kimaradtak, míg mondjuk Novo Orahovo, Njego-
sevo állományának háromnegyedét ezek adják. 

2.5. Az adattár típusának, rendszerének megválasztása olyan állás-
foglalás, amely előnyökkel, de hátrányokkal is jár, mert egyes szem-
pontok explicitásáról le kell mondani. A topolyai névtár például 
szerkezetében nem a táj térbeli rendszerét, hanem a nevek betűrendjét 
söveti, vagy hogy Papp Lászlót idézzük: nem a jelöltből, hanem a jelö-
lőből kiinduló, amelyben a nevekre, névváltozatokra, a névváltozatok 
elterj edettségére irányul a figyelem (Szinkron anyagú névtárak készí-
tése), a bel- és külterületi nevek nem különülnek el egymástól. Típusu-
kat csak helyesírásuk (egybeírás, különírás, kötőjel) érzékelteti. Az 
ugyanazon pontra vonatkozó variánsok egymástól elszakadnak, és mi-
vel a lexikográfiái elvek ökonómiájához híven ugyanazt a tényt csak 
egyszer kívánatos elmondani, az anyag adatközlő és utaló névcikkekre 
oszlik. 

2.6. Arra, hogy az egyazon lokalizációjú két vagy akár 5—6 vál-
tozat közül melyik emelhető ki adatközlőként, a szakirodalomban nem 
találunk egyöntetű megoldást: esetünkben például a szóalakok betű-
rendi helye dönti el, és annak ellenére, hogy egyes névcikkekben a to-
ponomasztika ú j irányzataihoz híven a használati gyakoriság is helyet 
kapott — a < ritka > , < ú j > féle jelzésekben —, variánsok elterje-
detségére, szociális érvényességére nincs a névtárnak kifejező eszköze. 
A sorozat további köteteiben azt is érzékeltetni kellene (mondjuk kü-
lönböző betűtípusokkal, vagy más nyomdatechnikai eszközzel), hogy 
melyik a legelevenebb, domináns változat, illetve a kettőnél több alak 
milyen frekvenciális rangsorrá rendezhető. 

Ez a probléma néha át is rendezi az előrejelzések, visszautalások 
láncolatát, mint például a Legelő — Pasnjak alakpárnál az utóbbi vált 
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adatközlővé {Angyalbandi), a kihaló Bácsér pedig nem jelenik meg betű-
rendi helyén, csak a Krivaja szócikk belsejében stb. 

2.7. Az adatközlő névcikkek a hagyományos három elemből épül-
nek fel: az adatközlésből, a ragozott formákból és a véleményközlő rész-
ből. Az első helyre került köznyelvi alakok szerepeltetéséről eltérőek a 
vélemények. Ellenzői szerint fiktív, nem élő alakok, amelyeket köznévi 
elemeikből könnyű rekonstruálni, ám az elnevezők, használók belső 
nyelvi érintkezésükben soha sem élnek velük. Esetleg, mint ebben gyűj-
teményben a Labdarúgópályát, a gyűjtővel való kommunikációban 
„finomítják meg". Adott esetben tovább bonyolítja a kérdést, hogy a 
köznyelvi nem egyenlő a (szerbhorvát vagy magyar) hivatalos névvel, 
mivel ezek a névadás szemléletében is eltérnek gyakran. 

Az ellenérvek, amelyek egynyelvű anyagnál mérlegelhetők, a két-
nyelvű adattáraknál tarthatatlanok. A bilingvis megközelíthetőségnek 
az elől álló, könnyen értelmezhető szóalak hathatós eszköze. 

Persze, a második helyen álló népi alakok köznyelviesítése való-
ságos tájszavaknál, sajátságos nyelvjárási alakulatoknál nem érvénye-
sült, az Ispita (39), Karmó (40), Kaszakócs utca, Pöndöl szabó utca vál-
tozatlanok maradtak. 

2.8. A szerbhorvát névalakok némely településeknél, a lakosságtól 
összetételétől függően a szócikkek élére kerültek, a magyar változat 
híján, ami azt bizonyítja, hogy nem mellékes párhuzamokként kerültek 
a gyűjtésbe. A ragozott formák, névértelmezések ilyenkor elmaradnak. 

2.9. A szócikkek véleményközlő része tovább differenciálható: a 
jelentésre (a térszínforma, létesítmény, művelési ág egyszavas értelme-
zése, pl. utca, kaszáló stb.), a helymeghatározásra és a név eredetének 
népi magyarázatára. 

2.10. A jelölt egység lokalizálása más (többnyire nagyobb, jelentő-
sebb határrész, út) említésével történik. 

A betájolás esetenként el is marad, s ez egy nyelvészeti központú 
munkában nem is olyan múlhatatlanul szükséges. A jelölt pontokat szá-
mokkal helyettesítő térképvázlat hiányában viszont egyéb kutatási te-
rületeken esetleg szükség lehet rá, főleg ha tudjuk, hogy ugyanazon 
vidék anyaga milyen ritkán kerül kétszer közlésre. A lokalizációnak 
természetesen a nyelvi felhasználásban is van némi szerepe, így első-
sorban a történelmi és jelenlegi változások azonosításában, egymásra 
vetítésében, amelyek teljesen különbözhetnek nyelvi anyagukban, szem-
léletükben. 

2.10. A közvetve vagy közvetlenül idézett névmagyarázatok, mint 
a helyneveknél is, a lakosság véleményét tükrözik, és sajátos dokumen-
tumok is egyben. A magyarázatok, jó adatközlők kiválasztásának ered-
ményeként, legtöbbször helytállóak, logikusak. Egyedül az utcanevek-
nél bizonytalanodnak el. A régi, első világháború előtti hivatalos név-
adás elhomályosult valósághátterű produktumairól van szó, amelyek 
népi változatként újabb, kissé erőltetett értelmezéseket kaptak. Pél-
dául: Felhő utca (37.), „lejtős kis utca." Esőzések idején sok víz zuhan 
le rajta. Rózsa utca (46.), „sok rózsa nyílott ebben az utcában". Tulipán 
utca (48.), „virágairól híres". Kürt utca (41.), „nevét alakjáról kapta". 
Nos, ezekben a nevekben nem nehéz a régi hivatalos magyar névadás 
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jellegzetességeit felismernünk, amelyekben gyakran szerepeltek köznévi 
elemek (virágnevek stb.) Igen ihasznos lenne a következő kötetekben az 
1919 előtti, a két háború közötti és az 1945 utáni utcanevek összevető 
táblázatát is kidolgozni. 

3. A vidék földrajzi (közneveinek értelmező szótára igen értékes 
adalék. Belőle derül ki, melyek a legjellemzőbb, leggyakoribb típusok, 
és hogy ezeknek, nem oly ritkán, a köznyelvitől és a szomszédos hely-
ségek nyelvhaszálatától is eltérő jelentései vannak. 

3.1. A szótár szerkezete igen sokoldalú és differenciált. Pl.: magyar 
köznevek magyaraknái, alapszóként pl. bagolyvár, fn. „elhagyatott, om-
ladozó épület." 

Meghatározó fogalomként: hivő mn. „baptista". Hivőtemető. 
Ugyanígy sor kerül a nem magyar köznevek használatának bemu-

tatására (bara, fn/szh) 1. „állóvíz", 2. „tavacska", 3. „mocsár", 4. „po-
csolya", (magyaroknál és más nemzetiségűeknél is (bikara fn/szh) „bi-
kaistálló" vagy: (blatni mn/szh), „sáros", (Blatna ulica) 

Az alapos, körültekintő gyűjtés eredményeként egy nagy, rendsze-
rezett anyag áll az összehasonlító, leíró névtipológia, a legkülönfélébb 
jelenségvizsgálatok, az egyszer talán sorra kerülő történelmi névtár ren-
delkezésére, akkora és olyan anyag, amelyet egészében senki, és telepü-
lésenként is csak kevesen ismernek. Adatai a helytörténeti munkálatok-
nak és a most kibontakozóban lévő tanyakutatásnak is nagy hasznára 
lesznek, a feldolgozás módszere, jellege pedig évtizedekre meghatározza 
a földrajzi név-kutatás távlatait. 
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Molnár Csikós László 

HIVATALOS NYELVÜNK 
KÉZIKÖNYVE 

Ir ta : Bíró Ágnes—Grétsy László—Wacha 
Imre. szerkesztette: Grétsy László. 
Bp., 1976., kiadja a Pénzügyminisztérium 
Államigazgatási Szervezési Intézete 
352. oldal 

A hivatalos nyelv sajátos területe a nyelvhasználatnak. Bizonyos 
mértékig konzervatív, számos avult formát és fordulatot őrzött meg, 
kedveli a bonyolult és nehezen érthető mondatokat, körülményes kife-
jezésmódja nemegyszer tudatos, szóhasználatában észrevehetően eltér 
a köznyelvitől. Ebben a stílusban öltenek nyelvi formát a rendeletek, 
közlemények, határozatok, végzések stb., ezen a nyelven folyik az üz-
leti levelezés, általa valósul meg a törvényalkotás, segítségével érint-
keznek az állami szervek a néppel. 

A hivatalos nyelvben központi helyet foglal el a jogi terminológia 
és írazeológia, szerephez jut benne azonban az ún. mozgalmi nyelv, a 
közgazdaság szaknyelve és számos egyéb tudományterület, foglalkozási 
ág terminológiája és frazeológiája is. 

A hivatalos nyelv már régóta nemcsak a hivatali életben, a köz-
életben szokásos és szükséges nyelvhasználatot jelenti, hanem általában 
a fontoskodó—hivataloskodó, száraz és élettelen írás- és beszédmódot 
is. A hivatalos fogalmazás nem köti le a hallgató vagy az olvasó figyel-
mét, gyakran nem vagy nem egyértelműen közvetíti hozzá a monda-
nivalót. 

Ez a rossz értelemben vett hivatalos és hivataloskodó nyelvhasz-
nálat nem korunk terméke, már több mint egy évszázada foglalkoz-
tatja a nyelvművelő irodalmat. Amióta a magyar közéletben a latint 
és a németet felváltotta a magyar nyelv, azóta jelent nyelvhelyességi 
kérdést a hivatalos nyelvhasználat. A magyar hivatalos nyelv nap-
jainkig görcsösen ragaszkodik bizonyos indoeurópai mintára alkotott 
szokatlan szavakhoz és szókapcsolatokhoz, a cikornyás, papírízű szer-
kesztésmódhoz, az áttekinthetetlenségig zsúfolt, homályos és nehézkes 
mondatokhoz. „A latin és német világ megkövesedett maradványa a mi 
hivatalos nyelvünkben ez a bőséges szóáradat, a sok tekintettel erre, 
tekintettel arra, miután, dacára, továbbá, mégis, végül stb. szavakkal 
megenyvezett mondatfűzés — írja Rábel László (Hivatalos nyelvünk, 
Sopron, 1914., 123. old.). Néha egész hosszú végzést egyetlen mondatba 
olvasztanak össze. Különösen bírói ítéletekben és törvényhatósági ha-
tározatokban tapasztalhatjuk ezt; ilyenkor az avatatlan közönség leg-
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jobb igyekezettel sem tudja az egymásra torlódó mondatok útvesztőjé-
ben megtalálni a helyes értelmet." 

A Hivatalos nyelvünk kézikönyve azzal a céllal készült, hogy a hi-
vatalos nyelv egyszerűsítésével, érthetőbbé tételével növekedjen a hiva-
tali munka hatékonysága. A bürokrácia, az ügyintézés túlzott körül-
ményessége, a hivatalos nyelvnek a közérthetőséget veszélyeztető, ne-
hézkes volta gyakran politikai, erkölcsi, sőt gazdasági károkat is okoz. 
A nyelvművelésnek mint az alkalmazott nyelvtudomány egyik ágának 
legjelentősebb feladatai közé tartozik a hivatalos nyelv ápolása, csiszol-
gatása és szépítése. A hivatalos nyelvnek nemcsak érthetőbbnek, egy-
szerűbbnek kell lennie,hanem emberibbnek, közvetlenebbnek is, olyan-
nak, amely megfelel a korszerű, szocialista társadalmi viszonyoknak. 

Természetesen a hivatalos nyelv jellegének és feladatának meg-
felelően nem lehet szubjektív, költői, hiszen nem az érzelmekre kíván 
hatni, hanem az értelemre, nem a szórakoztatás a célja, hanem a pontos 
tájékoztatás, tehát pontosnak, egyértelműnek és tárgyilagosnak kell 
lennie. 

A kézikönyv szerzői (a Nyelvtudományi Intézet munkatársai) a 
Pénzügyminisztérium kezdeményezésére összegyűjtötték a mai magyar 
hivatalos nyelv legjellemzőbb hibáit (szavakat, kifejezéseket, szókap-
csolatokat, szerkesztésmódokat, helyesírási hibajelenségeket stb.). Az 
utóbbi években keletkezett hivatalos írásművekből való anyag tartal-
mazza a hivatalos nyelvhasználat legtöbb vitás kérdését, és alkalmas 
arra, hogy szemlélgesse a kerülendőt, és hogy vele kapcsolatban a szer-
zők bemutassák a jó megoldás lehetőségeit és formáit. 

A Hivatalos nyelvünk kézikönyve tulajdonképpen kislexikon. Szó-
cikkeinek zöme a hibáztatott szavakkal, szókapcsolatokkal és kifejezé-
sekkel foglalkozik, a többi szócikk pedig nyelvtani, helyesírási, nyelv-
helyességi, stilisztikai, szociolingvisztikai stb. tudnivalókat közöl. 

A hibaelemző-jellegű szócikkek általában tartalmazzák a címszó 
jelentését és használati körét (esetleg eredetét is), értékelik és közlik 
a javasolt megoldásokat. Például: 

k i n y i l v á n í t 
Főként az írott nyelvben élő, választékoskodó, körülményes kife-

jezés. A hivatali stílusban olykor nehezen helvettesíthetiük természe-
tesebb szóval — pl. kinyilvánította végakaratát —, de ha lehetséges, 
mégis keressünk a helyébe más, kevésbé paDÍrízíí kifeíezést! Pl. „Az 
országgyűlés dönt a hadiállapot kinyilvánításáról." Jobb lenne: . . . a 
hadiállapot kihirdetéséről. ,.A lakosság falugyűlésen nvih)"nít,hatja ki 
a kívánságát." Természetesebben: . . . adhatja elő a kívánságát. 

L. még: igekötők szerepe és használata. 
Vannak olyan elemző szócikkek is, amelvek a címszó használatát 

nem hibáztatiák, szinte ..megvédik a becsületét" azokkal szemben, akik 
esetleg helytelennek vélnék, Például: 

1 e b o n t 
Jó, szükséges szó, átvitt értelmű használatában is kifogástalan. 

Csak bonyolult körülírással lenne helyettesíthető. A hivatali nyelvben 
bátran használhatjuk tehát az ilyen szókapcsolatokban: a jelentést, ter-
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vet, utasítást az érintett gazdálkodó egységekre, osztályokra, szervekre 
stb. bontják le. 

L. még: igekötők szerepe és használata. 
A tájékoztató jellegű szócikkek egy vagy több mondatban defi-

niálják a címszót, majd pedig néhány példa kíséretében ismertetik hasz-
nálatának szabályait, illetve az általuk jelölt fogalommal kapcsolatos 
nyelvhelyességi tudnivalókat. A tájékoztató szócikkek közt van számos 
nyelvtani—nyelvhelyességi (aki, amely, ami vonatkozó névmás; alá-
rendelt mondat; -andó, -endő képzős igenév; -ba, -be és -ban, -ben rag 
fölcserélése; -bani, -beni végű melléknevek; befejezett melléknévi ige-
név; birtokos jelző ragjának elhagyása, hibás használata; birtokos sze-
mélyrag elhagyása, hibás használata; egyeztetés; határozatlan névelő; 
határozói igenevek; határozott és határozatlan névelő fölcserélése; hatá-
rozott névelő; határozott névelő birtokos személyragos szó előtt; hatá-
rozott névelő birtokos szerkezet előtt; határozott névelő évszámok előtt; 
határozott névelő felsőfok előtt stb.), néhány helyesírási (egybe- és kü-
lönírás; -i képzős tulajdonnevek; idegen szavak helyesírása; intéz-
ménynevek nyelvhelyességi kérdései; írásjelek használata stb.), néhány 
szociolingvisztikai (államigazgatási nyelv; jogi nyelv; nyelvi norma), 
stilisztikai (divatszavak; hivatalos nyelvi fordulatok; hivatalos stílus; 
idegenszerűségek; személytelenség; szerénykedő nyelvhasználat; szó-
hangulat; szóismétlés; szószaporítás stb.) és egyéb (asszonyok névhasz-
nálata; hivatalos -levelek, iratok szerkesztése; kinevezések megfogal-
mazása; magázás— önözés — tegezés; megszólítás és formái stb.). 

Ügy véljük, hogy a kézikönyvnek sikerül jó irányba terelni a ma-
gyar -hivatalos nyelvet, egyszerűbbé, világosabbá, érthetőbbé, szebbé 
és emberibbé tenni. Ahhoz azonban, hogy ez -a cél minél gyorsabban és 
teljesebben valósuljon meg, mindenképpen szükség van széleskörű tár-
sadalmi összefogásra is. 
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Junger Ferenc 

A NYELV ÉS 
A TÁRSADALMI 
KÖRNYEZET 

Jezik u drustvenoj sredini, 
Novi Sad, 1976. 

A szociolingvisztika mint tudomány, A nyelvi standardizáció és a 
kommunikáció, Nyelvek koegzisztenciája a többnyelvű környezetekben, 
A környezet hatása a beszéd fejlődésére, Az idegen nyelvek tanulásá-
nak társadalmi motiváltsága — e témák szerepeltek a Jugoszláviai 
Alkalmazott Nyelvtudományi Társaságnak az elmúlt év májusában meg-
tartott Nyelv és társadalom elnevezésű tudományos értekezletén. A tár-
saság kiadásában nemrégen jelent meg könyv formájában ennek az 
értekezletnek az anyaga. A kiadvány az értekezleten felolvasott tanul-
mányokon kívül tartalmazza az egyes szakosztályokon munkája során 
elhangzott, az adott témakörrel kapcsolatos vitát is. 

Amint a szerkesztők is kiemelik a könyv előszavában, az egyéb-
ként hazánk területén első ilyen jellegű, a nyelv és a társadalom vi-
szonyával foglalkozó értekezlet (s természetesen az értekezlet anyagát 
tartalmazó kiadvány is) „tematikájának sokrétűsége folytán elkerül-
hetetlenül magában foglalja az adott problémák különböző szempontú 
megközelítését": a kifejezetten elméleti jellegű fejtegetésektől kezdve 
a tisztán gyakorlati vonatkozásokat tárgyaló tanulmányokig terjed e 
kötet skálája. Az említett öt témakör kedvező alkalmat kínál arra, hogy 
a referátumok készítői legalább érintsék, jelezzék a társadalom és a 
nyelv rendkívül bonyolult viszonyának számos kérdését. 

Egyrészt tehát kifejezésre jutottak a szociolingvisztikát mint tudo-
mányt világviszonylatban is foglalkoztató időszerű kérdések, másrészt 
pedig a társadalmunk gyakorlati igényeiből fakadó problémák, egye-
bek között a nyelvi standard, a többnyelvűség és az idegen nyelvek 
oktatásának a kérdései. A könyv alapján nyilvánvalóvá válik, hogy az 
értekezlet részvevői nem vontak éles határt az elmélet és a gyakorlat-
ból merített tapasztalatok között. 

Ez derül ki A szociolingvisztika mint tudomány címet v i ^ ő el=ő 
fejezetből is, ahol van tisztán elméleti ielle^ű feiteffetés (Ranko Bu-
garski tanulmánya a szociolingvisztika tárgyáról és módszereiről. vala-
mint Vladimír Ivirnek a lingvisztika és a szociolincvis^tiVa viszonyával 
foiCTlsi.Vozó tanulmánya), de van gyakorlati színezetű fejtegetés is (Dusán 
Jovic: A szociolingvisztika jövője Jugoszláviában). 

Ranko Bugarski tanulmányának alapvető célja, hogy meghatározza 
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a szociolingvisztika fogalmát, körülhatárolja az e tudomány hatósugara 
által érintett területeket, meghatározza a szociolingvisztika helyét a tu-
dományok rendszerében, továbbá hogy körvonalazza módszereit. Meg-
állapítja, hogy a szociolingvisztika tanulmányozási körébe tartozik az 
írásbeliség, a nyelvi standardizáció és a beszédkultúra, a nyelvi tervezés 
problematikája, továbbá a nyelvek kölcsönhatásának, a többnyelvűség-
nek, a nyelv társadalmi rétegeződésének, a nyelv és a társadalmi folya-
matok viszonyának, a nyelv és a nemzet, valamint más társadalmi ka-
tegóriák viszonyának a kérdése. Bugarski mindenekelőtt arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a fiatal tudományt — éppen hagyománytalanság foly-
tán — sokszor még ma sem tudjuk világosan elhatárolni a nyelvszo-
ciológiától, valamint a szociális nyelvpszichológiától, illetve még mindig 
nem tisztázott tény e három tudományág egymás közötti, valamint a 
szociológia, az általános nyelvészet és a pszichológia iránti viszonya. 
Nézete szerint az egész részeként létező interdiszciplináris jelleget elmé-
letileg minden esetben (de sokszor gyakorlatilag is) világosan el lehet 
különíteni az egészre irányuló, de magában az egészben egzisztáló intra-
diszciplináris jellegtől. Ilyen alapelvek szerint a nyelvszociológia tisz-
tán interdiszciplináris tudomány, mivel a szociológia nyelvi vonatko-
zású kérdéseivel foglalkozik, s nem célja a szociológiának mint egész-
nek lingvisztikai szemszögű megközelítése. A szociolingvisztikánál más 
a helyzet: e tudomány egyaránt felfogható az általános nyelvészetnek 
a szociális vonatkozásokkal foglalkozó részeként, s a nyelvtudomány 
szociológiai megközelítéseként. 

Bugarski — eléggé absztrakt elvi alapokra helyezett — klasszifi-
kációja mindenképpen figyelmet érdemel, de nem tekinthető végérvé-
nyesnek. annál inkább, mivel a szerző sem ilyen igényekkel fogott a 
probléma boncolgatásához. Hogy elképzelhető más alapokon nyugvó 
osztályozási mód is — amely legalább ennyire világos és elhatároló —, 
bizonyítja Mikes Melánia nézete is, melyet az első fejezetet követő vita-
anyagban olvashatunk. Mikes abból indul ki, hogy a nyelv az egyén és 
a társadalom együttes produktuma. E tényből eredően világosan körül-
határolható az általános nyelvészet két interdiszciplináris ágazata: a 
pszicholingvisztika és a szociolingvisztika. Az alapvető kutatási terület 
mindkét esetben a nyelv; ha a nyelvi jelenségek középpontjában az 
egyén beszédmegnyilvánulásai állanak, akkor pszicholingvisztikáról be-
szélünk, ha pedig a társadalom nyelvi vonatkozásai, akkor szocioling-
visztikáról. 

A Bugarski által vázolt kérdéskomplexum egyik vonatkozásával, 
az általános nyelvészet és a szociolingvisztika viszonyával foglalkozik 
tanulmányában Vladimír Ivir. Kiindulópontját az a saussure-i para-
doxon képezi, hogy „a nyelv mint társadalmi tény csak egyéni meg-
nyilvánulásaiban vizsgálható". A modern nyelvtudomány — főleg annak 
strukturalista és generatív-transzformációs irányzata — tehát válasz-
tásra kényszerült. Tárgyaként a kollektív produktumként értelmezett 
nyelvet jelölte meg, s hátat fordított a nyelvhasználat egyéni jelensé-
geinek. A következmények ma már világosan láthatók: a modern nyel-
vészet elsősorban az elvont nyelvi struktúrák és rendszerek feltárására 
törekszik, s javarészt elveszítette (vagy meg sem teremtette) kapcsolatát 
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az élő beszéddel és a társadalmi környezettel. Másszóval: az állandó 
nyelvi tény megragadására törekedett, s elmulasztotta a nyelv változó 
elemeinek a vizsgálatát; a könnyebb módot választotta tehát, s „az ide-
alizáció ingoványában nem tudott mit kezdeni a nem ideális beszéd-
megnyilatkozásokkal". Az Ivir által vázolt helyzet fogyatékosságai min-
denképpen igazolják azokat az igényeket, amelyek alig több mint egy 
évtizede a szociolingvisztika konstituálását szorgalmazták. 

A könyv első fejezetének harmadik írásában Dusán Jovic a szocio-
lingvisztika jugoszláviai távlatairól szólva mindenekelőtt azt emeli ki, 
hogy e különben világviszonylatban is fiatal tudomány nálunk csupán 
csírájában létezik, továbbá hogy a nemzetközi viszonylatban már létjo-
gosultságot szerzett kutatási modellek és módszerek Jugoszláviában — 
társadalmunk sajátosságaiból eredően — csupán részben vagy egyál-
talán nem alkalmazhatók. A szociolingvisztika jugoszláviai távlatainak 
sajátosságairól szólva elsősorban a soknyelvűséget említi. A további 
sajátosságok között szerepel: az anyagi kultúrák sokrétűsége, az urba-
nizálódási folyamat, az egyes nyelvek tájnyelvi rétegeződése, az iro-
dalmi nyelv variánsai, az államnyelv túlhaladása stb. A fejezethez csa-
tolt vitaanyagból kitűnik, hogy az értekezlet részvevői a szociolingvisz-
tikai kutatások viszonylagos lemaradását azzal magyarázták, hogy a 
különféle intézmények, kutatási központok nem érdeklődnek a szocio-
lingvisztikai kutatások iránt, noha környezetük bőven szolgáltat adato-
kat az efféle vizsgálódásokhoz. Egyik-másik intézménynek van ugyan 
szociolingvisztikai projektuma, a kutatásokat azonban országos szinten 
nem hangolják össze. 

A könyv második fejezete a nyelvi standardizáció és a kommuni-
káció kérdéseivel foglalkozó kerekasztal-értekezlet anyagát tartalmazza. 
A beszámolók témája szervesen kapcsolódik társadalmi-nyelvi gyakor-
latunkhoz. Dubravko Skiljan a nyelvi norma, standard és kreativitás 
fogalmát és ezek egymás közötti viszonyát elemzi, Milán Sipka pedig 
a szerbhorvát nyelv standardizációjának társadalmi és nyelvi vetületeit 
vázolja. Mirjana Jocic a rádió és a televízió nyelvének időszerű kérdé-
seit elemzi, s felhívja a figyelmet, hogy e mindmáig mellőzött kutatási 
terület sok esetben eltér a nyelvi standardtól. Nézete szerint ez a sajá-
tos nyelv két szemszögből vizsgálható: az egész nyelvi rendszer (a stan-
dard és a nem standard variánsok) szempontjából, valamint a kommu-
nikatív funkció szempontjából. A társadalmi kutatásokkal foglalkozó 
újvidéki kutatócsoport a Dnevnik c. napilap címeiben előforduló szavak 
frekvenciaszótárát készítette el, s ezt elemezte beszámolójában. Az út-
törő vállalkozásról szóló referátum végkövetkeztetése: a szófaji és egyéb 
kategorizáció egyértelműen azt bizonyítja, hogy a vizsgált szóanyag 
lényegesen különbözik a verbális kommunikáció egyéb formáinak a 
szóanyagától. 

A többnyelvű környezetek nyelvi koegzisztenciájával foglalkozó 
kerekasztal-értekezlet anyagát tartalmazó fejezetben hat referátumot 
olvashatunk: Mikes Melánia: A vajdasági többnyelvűség tipológiájának 
néhány kérdése; Jaroslav Turöan: A Vajdaság SZAT területén élő szlo-
vák nemzetiségű középiskolások nyelvhasználatának a vizsgálata, kü-
lönös tekintettel az anyanyelv és a nem anyanyelv használatára; Molnár 
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Csikós László: A magyar nyelv Vajdaság SZAT községeiben hivatalos 
nyelvként való használatának néhány szempontja; Rexhep Ismajli: 
A jugoszláviai albánok két- és többnyelvűsége; Albina Lük: Magyar— 
szlovén és olasz—szlovén nyelvi kontaktusok; Josip Jernej : A kétnyel-
vűség néhány kérdése Isztria területén. Összegezésképpen megállapít-
ható: a referátumok alapvető célkitűzése, hogy — társadalmi valósá-
gunkból kiindulva — a nyelvszociológia tudományos módszereivel vá-
zolják az intézményesített és az individuális kétnyelvűség legidőszerűbb 
kérdéseit Jugoszlávia területén. Rámutatnak az alkalmazott modellek 
sokrétűségére, valamint arra, hogy az intézményesített kétnyelvűség 
társadalmunkban csupán az individuális kétnyelvűség függvényeként 
fejlődhet. 

A környezet hatása a beszéd fejlődésére c. fejezetben elsőként 
Sven'ka Savic referátumát olvashatjuk, melynek témája a felnőttek 
gyermekekhez intézett kérdéseinek az elemzése. A gyakorlatból vett 
adatok alapján leszűrt egyértelmű végkövetkeztetés: a felnőttek gyer-
mekekhez intézett kérdéseit elsősorban intencionális aktusok határoz-
zák meg. Ezek alapjában a serkentés, a gyakorlás (gyakoroltatás) és a 
gyermek szabad nyelvi alkotókészségének a kifejezésre juttatása áll. 
Vera Vasic mikro-szociolingvisztikai vizsgálódásai során az idősebb 
testvér fiatalabbhoz való nyelvi adaptációjának a kérdéseit elemzi. 
A szerző megállapítja, hogy az ilyen adaptációt nem kell valamiféle 
„visszaesésnek" tekintenünk, mivel a felnőttekkel és a kortársakkal 
való beszélgetés során általában nem jut kifejezésre. Gyakorlati példa 
áll Arjana Miijak beszámolójának az alapjában is. A zágrábi óvodák-
ban végzett felmérés alapján arra próbál választ adni, hogy ezek az in-
tézmények milyen mértékben befolyásolják a gyermek beszédének a 
fejlődését. 

A már Bernstein által megállapított tényt, a hátrányos szociális 
helyzetben levő gyermekek viszonylagos nyelvi elmaradottságát vizs-
gálja referátumában Olga Gnarnus, s elméleti síkon indokolja egy olyan 
tanterv kidolgozásának a szükségességét, amelyik a nyelvileg elmaradott 
gyermekek oktatásának az alapját képezné. Az ilyen program kidolgo-
zásakor mindenképpen az általános nyelvészet, a pszicholingvisztika és 
a szociolingvisztika eredményeiből kell kiindulni, s figyelembe kell 
venni az e téren külföldön elért eredményeket is. 

Közvetlenül a beszéd fejlődéséhez kapcsolódik Göncz Lajos refe-
rátuma is. Témája: A kétnyelvű környezet hatása a beszéd elsajátítá-
sára és fejlődésére. Az ezzel kapcsolatos szakirodalom, az eddigi kísér-
letek, valamint a szerző vidékünkön végzett vizsgálódásai azt bizonyít-
ják, hogy elfogadható az a nézet, miszerint „a kétnyelvűség és a két-
nyelvű környezet nem gátolja sem a beszéd, sem általában a személyi-
ség fejlődését". 

A könyv ötödik fejezetében az idegennyelv-tanulás társadalmi mo-
tiváltságának a kérdéseivel foglalkozó referátumok kaptak helyet. 
(Lidiia Dmitrijev: A középiskolák érettségiző diákjainak az idegen nyelv 
tanulása iránti motiváltsága; Zdravko Igniatic: A különféle nyelvi in-
tézetek idepennvelv-tanfolyamain tanulók társadalmi motiváltsága; Ple-
menka Vlahovic: A munkásegyetem nyelvtanfolyamain tanulók társa-

126 



dalmi motiváltsága). A körkérdések alapján végzett felmérések tanul-
sága szerint a középiskolások igen nagy mértékben (91,60 százalék) ér-
deklődnek az idegen nyelv tanulása iránt, az adatok azonban azt mu-
tatják, (hogy viszonylag sokan (23,83 százalékuk) nem azt a nyelvet ta-
nulja, amelyiket szeretné. A középiskolai idegennyelv-oktatásban szá-
mos fogyatékosság észlelhető. A tanárok kevés figyelmet fordítanak a 
tanulók serkentésére, sok esetben hiányoznak a szemléltető eszközök, a 
tankönyvek nem keltik fel a tanulók érdeklődését, hiányzik a megfe-
lelő szakirodalom stb. A belgrádi Idegen Nyelvi Intézetben végzett fel-
mérés adataiból az derül ki, hogy az idegennyelv-tanulás két alapvető 
motívuma a szakirodalom használata és az idegen nyelvet beszélőkkel 
való kapcsolat létrehozása. A tanfolyam részvevőinek túlnyomó több-
sége önszántából tanulja a választott idegen nyelvet. Hasonló eredmé-
nyeket szolgáltatott az újvidéki munkásegyetemen végzett felmérés is. 
A nyelvtanulás legfőbb motívuma itt is az idegen nyelvű szakirodalom 
használata. 

Már a könyv vázlatos ismertetéséből is nyilvánvalóvá válik, hogy 
a szociolingvisztika időszerű kérdéseit boncolgató hasznos kiadvánnyal 
gazdagodott a jugoszláviai szociolingvisztikai szakirodalom. 
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