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„És 1872 januárjában látott napvilágot Szarvas Gábornak, Ada 
szülöttének, a nem mindennapi egyéniségnek, a rendkívül hatásos 
szervezőnek és szerkesztőnek az irányításával a most jubiláló Ma-
gyar Nyelvőr első füzete, hogy midenekelőtt az élő nyelv felé for-
dítva a tekintetet, szolgálja immár száz éven át nyelvünk és nyelv-
tudományunk ü g y é t . . . " — vallotta Szatmári István tíz évvel eze-
lőtt az adai Nyelvművelő Napokon. A száztíz éves múltra vissza-
tekintő folyóirat megjelenésének pillanatától mideddig az egyik 
legnépszerűbb, legolvasottabb kiadványok közé tartozik. A mai 
Jugoszlávia területére vonatkozó írások mutatójából kiderül, hogy 
vidékünkön is kialakult olvasótábora, állandó kísérőinek sorából 
azonban olyan személyeket is kiemelhetünk, akik a Nyelvőr mun-
katársai lettek. 

Dolgozatunkban megkíséreljük értékelni azokat a cikkeket, írá-
sokat, válaszokat, gyűjtéseket, amelyek területünkről valók, szerves 
részét képezik írásos örökségünknek, valamint becses forrásanyagot 
szolgáltatnak kutatóinknak minden időben. Nincs módunkban rész-
letesen tárgyalni ezeket az írásokat, hiszen sokkal komolyabb vál-
lalkozást kívánna a kéttszázhetvenhárom egységnek a bemutatása 
és tanulmányozása, inkább csak érintjük őket, mint jelentős vissz-
hangokat a szerkesztőség felhívására, mint villanásokat egy olyan 
vidékről, mely mindenkor sok értéket tartogat a nyelvtudomány 
híveinek, a dialektológusnak, a néprajzosnak és az irodalomtörté-
nésznek egyaránt. Hogy e visszhang, ez a visszajelzés nem kis erejű 
és fontosságú, azt valamennyi szöveg mutat ja . Első feladatként azt 
kellene megvizsgálnunk, hogyan is születhettek meg ezek az írások. 

A szerkesztő Szarvas Gábor által s nagy gonddal összeállított 
alapos, sokoldalú programot kell először ismernünk, mert ez a kon-
cepció több kérdésre is magyarázatot ad. A folyóirat 1872-i első 
oldalán a Mit akarunk bevezetője után következik ez az öt lénye-
ges pont. 

„Teendőink tehát a következő részekre oszlanak: 

1. A történeti nyelv körében 
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Az elhanyagolt nyelvkincsnek felkutatása s belűlük a célsze-
rűnek szükség-kívánta ajánlása s terjesztése. Az ingadozó nyelv-
tani alakok megállapítására szükséges adatoknak egybeszedése. 

2. A népnyelv körében 

Ismeretlen tájszók s tájszólások gyűjtése s azok terjedésének 
s hatásának kimutatása. 

A még nem ismert népdalok, közmondások, köszöntők, gyermek-
játékok népnyelvi sajátságok mellett főleg a népmeséknek alakilag 
hű közlése. 

A tájhelynevek, név szerint a hegyek, dombok, völgyek, folyók, 
tavak, vízerek, források, erdőségek, barlangok, dűlők neveinek 
egybeszedése. 

3. Az újabb irodalmi nyelv körében 

A nyelv törvényeinek figyelembe nem vételével alkotott szók 
bírálata. 

Az ú j képzésű szók története. 
Az idegenszerűségek. 
A bármi tekintetben figyelemkeltő irodalmi termékek, különö-

sen pedig a tudományos és szakművek, hivatalos iratok s tanköny-
vek nyelvének megbírálása, s ugyanezen célból a nép számára ké-
szült művek szemmel tartása. 

4. Az egész nyelvélet körében 

A nyelvsajátságok összeállítása. 
A synonímák egybegyűjtése s jelentményök árnyalatainak meg-

határozása. Anyaggyűjtés és megvitatás által syntactikai kérdé-
seknek megállapítása. 

A szó és mondatrend törvényeinek részletekbe ható megvi-
tatása. 

A jelentékenyebb írók szókincseinek kimutatása. 

5. Ezek mellett figyelemmel kísérjük a haladó nyelvtudomány-
nak nyelvünkre vonatkozó kutatásait, s a megállapított eredményt 
időnként köztudomásra hozzuk." 

E programról állapítja meg Láncz Irén magiszter könyvében 
(Szarvas Gábor, Forum, 1982. 38. old.) a következőket: „A szer-
kesztő arra törekedett, hogy a Nyelvőr ne legyen száraz, tudomá-
nyos folyóirat, nemcsak a szakembereknek szánta ugyanis, hanem 
a nyelv ügye iránt érdeklődő nagyközönség figyelmét is le kívánta 
kötni." E következtetés, valamint a megjelent rövidebb vagy hosz-
szabb cikkeknek a vizsgálata és tárgyi megoszlása azt igazolja, hogy 
az elfogadható, emberközelségű koncepció nagyon is népszerűvé 
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válik, feldbuzdítja vidékünk olvasóit. Ha csupán az első húsz eszten-
dő anyagát muta t juk ki számokban, ezzel is bizonyítunk. Már 1873-
ban nyolc egység utal vidékünkre, és a későbbi esztendőkben vál-
tozékonyan ugyan, de mégis mennyiségi és minőségi emelkedés 
mutatkozik. Huszonegy bibliográfiai egység áll a rendelkezésünkre 
1876-ból, tizennyolc 1872-ből, huszonhárom 1879-ből, tizennégy 
jelenik meg minden évfolyamban, s ebből arra lehet következtetni, 
hogy vidékünk a Nyelvőr minden évfolyamának csaknem mind a 
négy számában jelen van. 

A tárgyi vizsgálódások alapján a nyelvjárásra utaló cikkek és 
tanulmányok emelkednek ki, valamint a nyelvművelő írások és 
a névtudományi adattárak. Dialektológiai feldolgozások tekintetében 
a szlavóniai nyelvjárás és Ada vidéke áll első helyen. A névtani 
kutatások eredményeit a helynevek, a személynevek — vezetéknév, 
utónév és gúnynév — és a növénynevek gyűjteményei mutatják. 
Tájszógyűjtés illetve az ilyen adattárak összeállításában a Dráva-
melléké az elsőbbség, mégpedig kopácsi és csúzai anyaggal. 

A nyelvművelő cikkek közül a szómagyarázatokra figyelhetünk 
fel elsősorban, de többször találkozunk állandó szókapcsolatok, szó-
lások értelmezésével, vizsgálatával is. Két rövid írás a jugoszláviai 
magyar sajtó nyelvét is érinti. A népi szövegek, amellett, hogy 
értékes dialektológiai sajátságokra hívják fel a figyelmet, figyelem-
reméltó elemei szellemi néprajzunknak. A fonetikusan lejegyzett 
párbeszédek és beszédtöredékek mellett számtalan népmonda, állat-
mese, adoma, találós vers, népdal, gyermekjáték, népi mondóka és 
lakodalmi rikkantás érkezett falvainkból és városainkból a szer-
kesztőségbe. Az anyag területi megoszlása ugyancsak újabb gon-
dolkodásra késztet bennünket. Egyaránt képviselve van Bácska, 
Bánát, Baranya, Szlavónia, a Muravidék, azonban Szerémségből nem 
találunk semmiféle gyűjtést. Ada, Bajmok, az akkori Nagybecskc-
rek, Csúza, Kopács és Dobronak neve olvasható leggyakrabban a 
gyűjtések, tanulmányok végén. Bajmokkal például 37 ízben, Csúzá-
val 21-szer, Nagybecskerekkel pedig húsz alkalommal találkozunk. 
E számadatok mögött azonban a tartalmi értékek jóval fontosabbak. 
Mindenik tudósítás elsősorban múltunknak egy darabkája. Fatér 
József 1873-ban megjelent dobronaki párbeszéde (Hetési párbeszéd, 
II. 132—133. old.), Fischer Ernő bajmoki párbeszéde 1879-ből (Pár-
beszéd, VIII. 278—279. old.) vagy a Garay Károly által lejegyzett 
péterrévei asszony beszélgetése az 1878-i esztendőből (Elbeszélések, 
Panaszra jött a petrovoszellói — Bácsmegyében — menyecske a 
paphoz VII. 520—521. old.) bátran nevezhető nyelv járás történeti 
szövegnek, s nyilván időrendben is az első ilyen lejegyzett, össze-
függő s a nép ajkán elhangzott szöveg vidékünkről. Demjén Kál-
mán tizenegy folytatásban megjelent Baranya megyei illetve csúzai 
tájszógyűjteménye összefoglalva nem más, mint egy remek tájszó-
tár. Ugyanakkor alapját képezheti egy nagyobb méretű baranyai 
népi szókincsanyag feldolgozásának. A százéves szlavóniai, szentlász-
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lói helynevek s a bácskai Horgos utcáinak, dombjainak, part jainak 
szőleinek és kútjainak névalakjai Kelecsényi Mihály (Helynevek , 
Szent László, Verőcze m., IV. 568. old.) és Ferenczi János (Helyne-
vek, Horgos ucczái, Dombok, partok, szőlők. Kutak — Csongrád 
megye — XI. 192. old.) gyűjtésének jóvoltából nyilván az első ered-
ményei földrajzinév-kutatásainknak. A szentlászlói Katonák réve, 
Csókaberda, Mókavölgye, Somrétje, Méheske és Csahér vagy a 
horgosi Halpiacz utca — „hajdan ezen ucca sarkán kötöttek ki az 
alföldi halászok, hogy a Tiszából fogott halat elárusítsák", áll a jegy-
zetben — vagy a Bara-domb, Kapros-domb, Sas-halom, Ket-
recpart, ördöglyuk, Szentpéter, Folyó csárda, Budzsák akár kiegé-
szítőjeként is kezelhető az 1865-ben összeírt Pesty-féle anyagnak. 
Stein József 1882-ben összeírt kishegyesi csúfnévanyaga (Csúfnevek, 
Kis-Hegyes, XI. 46. old.) melyre valamennyiünknek érdemes felfi-
gyelni, személynévanyagunk első és úttörő darabkájának minősíthető. 
Ebben találjuk a következő adatokat: Ballagó (száraz tüske neve; 
a név úgy ragadt rá, mivel ilyet szokott szedegetni tüzelőnek), Ci-
cárgyi, Cina, Csúvár (bojtár volt), Filó, Hájfejű, Hederesi, Kétszer 
Mengyi (mindkét neve Mengyi), Leszekúr (egyszer azt mondta: le-
szek én még úr!), Lipe (könnyű, mint a lipe), Paklincs, Pokol, Szom-
batnyi, Ágnyis, Tojásos. Közülük néhány még ma is él, megtartotta 
csúfnévi funkcióját vagy hivatalos névvé vált szívósságának köszön-
hetően. 

A Szarvas Gábor szerkesztette Nyelvőr jugoszláviai vonatko-
zású bibliográfiai adatai között találjuk Asbót Oszkár két hosszú 
könyvismertetőjét Blagoje Brancic 1900-ban Újvidéken megjelent 
Magyar nyelvkönyvéről. Szókimondó, pedig kritikának minősít-
hető írás ez, amely alapos áttanulmányozás után születhetett: 

„ahol tudományos fejtegetésekbe bocsátkozik, ami szerencsére 
nagy ritkán történik, ott nagyon is kirí, hogy a legújabb kutatáso-
kat nem kísérte kellő figyelemmel" — állítja Brancicról Asbóth 
Oszkár, azonban ennél jóval terjedelmesebbek elismerő sorai: „nagy 
gonddal össze van itt állítva jóformán minden, ami szükséges nyel-
vünk megértésére, a könyvnek csaknem minden egyes része dicséri 
a szerző körültekintését és tanúságot tesz arról, hogy a nyelvünket 
alaposan ismeri. A nyelvhasználattal, azt lehet mondani, Brancsics 
teljesen tisztában van és az ő könyvéből a tanuló világos képet 
nyerhet az alakok képzéséről és használatáról, egyúttal sok magya-
ros fordulatot is tanulhat belőle, megtalálja benne a szórend leg-
főbb szabályait is, hozzászokik, hogy folyton figyeljen a szók kép-
zésére. Ezek mind kétségkívül nagy jelességek, sőt azt hiszem, olyan 
könyvben, amely első sorban arra való, hogy a tanulókat egy 
idegen nyelv szellemébe bevezesse, olyan jelességek, amelyek sok 
más hibát megbocsáthatóvá tesznek." (Asbóth Oszkár XXIX 1900. 
264—267. és 323—329, Blagoje Brancic: Madarska Gramatika — 
Üjvidék 1900.) 

De belelapozhatunk azokba a Nyelvőr számokba is, melyekben 
éppen Szarvas Gábor vidékünkre vonatkozó tanulmányait olvashat-
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juk. A szlavóniai tájszólásról 1876-ban két ízben is hosszan nyilat-
kozik, s állításait példákkal, adatokkal támasztja alá. (A szlavóniai 
tájszólás, V. 9—13. és 61—65. old.) összefoglalásából kiderül, hogy 
még bizonytalan, képtelen pontos véleményt formálni a szlavóniai 
dialektusról, mivel maga is ellentmondásokba ütközik. Egyik mon-
data így hangzik: „Az összes magyar tá j beszédek közül egyik sem 
olyan feltűnő, egyik sem tesz oly sajátságos benyomást első hallás-
kor az emberre, mint ez." Később viszont ezt állítja: „ . . . gramma-
tikai alakok tekintetében alig tud valami keveset nevezeteset fel-
mutatni, s ez a kevés is már ismeretes a göcseji—ormánsági tájszó-
lásból." Ki tudja, nem az ilyen és hasonló ellentmondásoknak kö-
szönhetjük-e, hogy ma már tiszta képünk van e nyelvjárás helyé-
ről, hangtani, alaktani, mondattani sajátságairól, hiszen lehetséges, 
hogy éppen ilyen motívumok segítették azt az évtizedekig tartó 
munkát és energiát, melyet Penavin Olga háromkötetes szótárának 
megírásába és a szlavóniai szigetmagyarság nyelvének tanulmányo-
zásába befektetett. 

Emeljük még ki a jeles napokhoz fűződő népi szövegek és éne-
kek közül azt a Nagyböjti játékot, melynek, tudomásunk szerint, 
Vajdaságban mindeddig egyetlen változatát sem jegyezték le, 
s amely mindmáig vár ja vizsgálódásainkat, elhelyezését a magyar 
és az európai foklorisztikában. 

Bevezetőjében Mantz Gyula csupán e néhány sort fűzi a ver-
ses szöveghez: „E dramatizált bibliai műre nézve utánajárásom 
s több oldalú kérdezősködésem után azon hiteles tudomást vettem, 
hogy a református gyerekek — főleg Magyar Ittebén — nagy böjt-
ben szoktak házról házra járni és ezt eljátszani: épen mint nálunk 
katholikusoknál a minő a betlehemes játék. Az egészet egy ittebei 
gyermek nótáskönyvéből írtam le" A mű címe Zsuzsanna histó-
riája, szépségéről pedig valljon e néhány sor: 

„Zsuzsanna: Bús szemeim sírjatok 
Könnyeim omoljatok, 
Eső szakadj fejemre, 
Forrás fakadj szívembe; 
Mert ja j ártatlanságát 
Házam tisztaságát 
Noha megtartá testem, 
Mégis ily bajba estem." 

(Hantz Gyula: Zsuzsanna históriája — N. Becskerek, V., 1876. 
131. old.) 

Tekintve, hogy Szarvas Gáborról beszélünk, érdemes egy röpke 
pillantást vetni egyik bácskai tudósítónk munkásságára is. Csefkó 
Gyula nevével több ízben találkozunk a Nyelvőr lapjain. „ . . . az 
bizonyos^ hogy nem kevés köze van Csefkó Gyulának Szarvas Gá-
borhoz és folyóiratához, a Magyar Nyelvőrhöz abban a tekintetben, 
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hogy Csefkó Gyula kiváló nyelvész lett, sőt adai működésének 
kimutathatóan része van abban, hogy a magyar nyelvtudománynak 
egyik ékességévé fejlődött" — állítja Nyíri Antal 1972-ben, az adai 
Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon elhangzott előadásában 
('Csefkó Gyula adai nyelvtudományi jelentősége és a nyelvtudós jel-
lemzése, HITK, 1972. IV. évfolyam, 13. szám, 5. old.) A Nyelvőr 
1898-ban közli Csefkó Gyula és Molnár Sándor Az adai nyelvjárás 
című közös munkáját . E tizenkét oldalas tanulmány, amellett, hogy 
Ada múltszázadbeli nyelvjárási állapotáról ad megbízható leírást, az 
első nagyobb méretű, s tudományosan összefoglalt eredménye is a 
Bácskában felbukkanó nyelvészeti munkáknak. Olyan visszajelzés 
ez a folyóirat koncepciójára, mely a ritkaságok közé tartozik. „Csef-
kó bajai tanítóképző intézeti tanuló korában ismerkedett meg a 
Magyar Nyelvőrrel, mégpedig egyik kedves tanárának, Bellosics 
Bálint etnográfusnak a hatására; ő buzdította a nép életének és 
nyelvének a tanulmányozására, mint Csefkó Gyula nekem elmon-
dotta, és a Magyar Nyelvőr hatására lett nyelvész. Ösztönözte a 
tehetséges i f jú t Szarvas Gábor egyénisége is, aki szintén szegény 
szülők gyermeke volt, és nagy tudós lett belőle" — állítja ugyan-
csak Nyíri Antal egyik megemlékezésében (Magyar Nyelvőr, 1954, 
LXXVIII. 123 old.) 

Mai kutatásaink egyik fontos feladata a múltban megörökített, 
megőrzött adatok feltárása és felhasználása. Éppen ezért a Magyar 
Nyelvőrben található vegyes és sokrétű gyűjtések, tanulmányok 
mindenikére úgy kell tekintenünk, mint művelődéstörténeti irodal-
munk, nyelvészetünk hiteles dokumentumára. Akár adaléként, akár 
töredékekként kezeljük örökségünknek e darabkáit, mindenikből 
önmagunkra ismerünk. Meglétüket egyfelől a folyóirat nyílt kon-
cepciójának köszönhetjük, másfelől pedig azoknak, akik kiléptek az 
olvasótábor kényelmességéből, s tollat ragadtak, hogy valóságunk-
ról tudósítsák a nagyvilágot. Hogy azonban róluk vajmi keveset 
tudunk, azt is be kell vallanunk. Mert ideje volna már utánanézni, 
ki volt Császár Lajos, Demjén Kálmán, Fischer Ernő, Fatér József. 
Hantz Gyula, Jenő Sándor, Molnár Sándor, Révész Ernő, Szente 
Arnold és a többiek. Tudósításaikkal ők indították meg a jugoszlá-
viai magyarságra vonatkozó lényeges adatok feltárását, kutatásaink 
alapkövét rakták le több mint száz éve a magvető gondos és éber 
munkájával. 

R E Z I M E 

NASl KRAJEVI U CASOPISU „MAGYAR NYELVŐR" 

Prvi broj casopisa „Magyar Nyelvőr" izasao je iz stampe 1872. godine. 
Njegov glavni i odgovorni urednik je bio Gábor Sarvas. On je izradio celu 
koncepciju casopisa i objavio ju je u prvom broju. 

Cilj naseg izlaganja je da prikazemo odjek te koncepcije, odnosno rezul-
tate istrazivanja na teritoriji nasih krajeva, da saberemo te rezultate istra-
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živanja i da o značaju pristiglih članaka dajemo jednu kratku analizu. 
Među odjecima nailazimo na saopštenja iz dijalektoloških ispitivanja, folklor-
ne građe, rečnika itd. 

To su veoma dragoceni podaci, jer su istovremeno i prvi znaci o tome 
da su i na teritoriji današnje SAP Vojvodine, zatim u Baranji, Slavoniji i 
Međumurju započeti radovi na sakupljanju materijala takve vrste. Svaki 
podatak i svaka bibliografska jedinica — a ima ih preko dvestotine i pede-
set — ustvari je deo naše kulture. 

YUGOSLAV REGIONS DEALT WITH IN THE JOURNAL 
„MAGYAR NYELVŐR" 

The first issue of the journal Magyar Nyelvőr appeared in 1872. The 
editor-in-chief was Gábor Szarvas, who had conceived the entire programme 
of study for the journal, and this he published in the first number. 

The aim of this paper is to study the reaction to this conception, par-
ticularly the results of research studies in certain regions of Yugoslavia, 
to collate these results and to offer a brief analysis of the importance of 
the published articles. These include papers on dialectical research, folklore, 
dictionaries, etc. 

The data and information thus gathered are of immense value to us 
today for they provide the first indications that work had begun on gather-
ing material of this nature on the territory of the present-day Autonomous 
Province of Vojvodina, and in the regions of Baranja, Slavonia and Medu-
murje. All these data and bibliographical entries — of which there are over 
two hundred and fifty — are in fact part of our culture. 
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