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1. Jubiláns kollégánk russzisztikai munkássága közismert.
Ha jó ideje már nem is foglalkozik közvetlenül és kizárólag
szláv nyelvtudománnyal a kötetben mégis helye van szlavisz~
tikai témájú írásnak, kiváltképpen akkor, ha abban a magyar
olvasó a jugoszlavisztika egyik legfrissebb tudományos
eredményével ismerkedhet meg.
2. A dialektológia mindig jelentős helyet foglalt el a
jugoszlavisztikában. Az utóbbi évtizedekben a nagy nyelvjá-
rások tanulmányozása és új kritériumok alapján történő fel-
osztási kísérletei mellett egyre nagyobb figyelmet szentel-
nek a kutatók az egyes helyi nyelvjárásoknak. Közöttük is a
dél-burgenlandi (Juzno Gradisée) Stinjaki (Stinatz) nyelve
vonta magára a kutatók figyelmét. Ez a nyelv izoláltan
fejlődő, archaikus. Sok olyan vonást megőrzött hang- és
alaktanában egyaránt, melyeket ma már hiába keresünk a ca-
nyelvjárás más (Jugoszlávián kívül eső) területein. A neves
osztrák kutatá, Gerhard Neweklowsky különösen sokat foglal-
kozott ezzel a helyi nyelvjárással. Első munkája e témakör-
ben 1983-ban jelent meg (Erzahlgut der Kroaten aus Stinatz
im südlichen Burgenland), ezt követte 1987-ben egy új gyűj-
teményes kötet (Totenklage und Erzahlkultur in Stinatz),
majd legújabban, 1989-ben a helyi nyelvjárás szótára (Der
kroatische Dialekt von Stinatz. Wörterbuch). A kutatá
mint a művek felsorolásából is kitűnik -- a beszélt nyelv-
vel foglalkozik, a jelenlegi nyelvállapotot térképezi fel.
Ez merőben új kutatási terület, terepmunkát követel meg, s
igényli a modern technika eszközeinek a kutatásba és a
feldolgozásba valá bekapcsolását. Hadrovics László monográ-
fiájábál ismerjük a ca-dialektus irodalmi nyelvét, képünk
van hang-, alak- és mondattanáról is (Hadrovics 1974). Elő-
került a burgenlandi horvátok legrégibb kéziratos imakönyve
is, melynek mintái korábbi kaj-horvát és korabeli magyar
imakönyvek voltak (vö. Nyomárkay Studia Slavica 29. 1983,
111--69). Ismeretesek azok a törekvések, amelyek ennek a



regionális irodalmi nyelvnek nyelvi normáit kívánják kodi-
fikálni (erről bővebben Finka 1984, 109--19). Ahhoz, hogy
átfogó képünk legyen az egész burgenlandi horvát regionális
irodalmi nyelvről, szükséges, hogy az egyes jelentősebb
helyi nyelvjárásokról is rendelkezzünk a lehető legalapo-
sabb, legteljesebb képpel. Ezt a célt szolgálja G. Newek-
lowsky szótára is.
3. A szótár megközelítően 3100 címszót tartalmaz. Három
részből áll: 1. Einleitung (7--23. old., a szakirodalom
rövid felsorolásával), 2. Wörterbuch A--Z (25--164. old.)
és 3. Wortlisten (165--94. old. ezen belül frekvenciaszótár
és "a tergo" szótár számítógépes feldolgozással készítve).

A bevezetésben néhány útbaigazítást találunk a szótár
használatával és az átírással kapcsolatban. Rövid alaktani
áttekintést is nyújt a szerző, különös en azokról az igei és
névszói típusokról, amelyek ragozási paradigmáj a eltér nem-
csak a szerbhorvát (horvátszerb) irodalmi nyelv, hanem a
burgenlandi regionális irodalmi nyelv normáitól is.

Illusztráció végett három szócikk magából a szótár-
ból: 1. amicija: amicija-e 'Falschheit' -- kako éemo ga
kastigat. ca j tako amiciju nacinji? (Hogyan fogjuk /őt/
megbüntetni, hogy ekkora hamisságot csinált?); 2. boktar:
buoktar-a 'Wachter' -- a kod toga grada je buoktar stá,
saki edun meter (Ennél a várnál bakter állt. minden méte-
ren); 3. betezan: betezun, betiezna. -o. betiezni, -a. -o
'krank' -- muz je lezá jako betezun (A férj súlyos betegen
feküdt). Nem nehéz felismernünk a magyar hamis, bakter és
beteg szavakat.

Ebben az archaikus helyi nyelvjárásban -- a szótár ta-
núsága szerint -- 30 magyar vagy magyar közvetítésű szó él:
27 főnév, 2 ige és 1 melléknév. Nézzünk meg közülük kettőt.
és hasonlítsuk össze alakjukat és jelentésüket a Hadrovics-
monográfiában. valamint a német-burgenlandi horvát-horvát
szótárban (Nimsko-gradiséanskohrvatsko-hrvatski rjecnik.
Zagreb--Eisenstadt 1982) találtakkal. Érdekes a fentebb már
említett amicija főnév. Hadrovics ennek hamisija alakját
regisztrálja a hamisan és a hami~ki melléknevekkel együtt.
Az alap a magyar hamis melléknév, mely a horvátba átkerülve
már az átvevő nyelv eszközeivel alakítja ki a maga család-
ját. A honosító képző az- (a)n. ill. a -ki. A magyar hamis-
ság ebben az alakban nem kerül át a horvátba, noha számta-
lan példa van e képzővel alkotott szavak átvételére (pl.
birsag, beéar~ag), hanem -ija képzővel keletkezik új szó.
Érdekes. hogy Hadrovics László a szerbhorvát nyelv magyar



elemeit feldolgozó művében (Budapest 1985) a hamisija mel-

lett felveszi a (h)amisluk és a hamisnost főneveket is;

mindkettő meggyőzően adatolható. Az említett háromnyelvű

normatív szótárban Falschheit címszó alatt három megfelelő

szerepel: folisija, himbenost, hamisija, melyek közül az

első a német szó -ija képzővel adaptált alakja. A horvát

jelentések között a hamisija nem található meg. Ez azt

mutatja, hogy szavunk a helyi nyelvjárás mellett szerepel

még a regionális irodalmi nyelv egész területén, de a hor-

vátból már kiszorult.

Némiképp más a helyzet egy másik ismert magyar eredetű

szó, a bíró (szerbh. birov) megfelelőivel kapcsolatban.

Neweklows~szótárában jelentése 'Bürgermeister', Hadro-

vicsnál (1985) 'Richter'. A háromnyelvű szótárban Richter

címszó alatt mind a burgenlandi horvátban, mind a horvátban

sudac található, a Bürgermeister jelentése pedig nacelnik

'tkp. parancsnok, elöljáró', csak zárójelben olvasható bi-

rov. E főnév, mely rendkívül gazdagon adatolható mind szép-

irodalmi, mind hivatalos nyelvi forrásokból, ma már alig

használatos ebben a regionális irodalmi nyelvben, csupán a

magyar nyelvterülettől elég távoli archaikus dialektus őr-

zi. Ugyanez áll (többek között) a magyar eredetű sabov

'szabó' főnévre is azzal a különbséggel, hogya háromnyelvű

szótár még zárójelben sem említi. Mindez mutatja a magyar

nyelv múltban való széles körű kisugárzását.

Nem cél itt bővebben foglalkozni a magyar szavak adap-

tációjával, az elmondottak csupán a stinatzi nyelv régies-

ségét mutatják. A szótár tanulságos természetesen anémet

szavak átvétele és beilleszkedése szempontjából is. Hogyan

illeszkednek be ebbe az átvevő nyelvjárásba, annak foneti-

kai, morfológiai és szintaktikai rendszerébe a német sza-

vak? Ez részletesebb elemzést igénylő munka, mely akár

szakdolgozat, akár bölcsészdoktori értekezés tárgya lehet-

ne.

Még egy jelenségre azonban -- éppen a német elemek

kapcsán -- rá kell mutatnunk. A német mit '-val, (-vel)'

praefixumról van szó. A szótárban ilyen mondatokat olvasha-

tunk: pak· se je S njimi mit igra (velük együtt játszott;

mitgespielt), ja éu s tobom mit dercat (veled együtt fogok

futni; mitiaufen), dicak je prosa s ljudi mit (a fiú elment

az emberekkel együtt; mitgehen). Anémet igekötőt horvát

igével együtt használják, sőt az igekötő a szláv nyelvek

általános szabályaival ellentétben el is válhat. Az átvett

prefixum tehát megőrzi átadó nyelvbeli sajátosságát. Arra a



kérdésre, vajon valamelyik kisebb helyi nyelvben van-e még

ilyen igekötő vagy egészen kivételes esettel van dolgunk,

nem tudunk válaszolni. Bizonyos, hogy sem a leíró, sem a

történeti nyelvtanok nem beszélnek ilyen esetről vagy je-

lenségről.

4. Érdekes a gyakorisági mutató is. Senki sem csodálkozik

azon, hogy aleggyakrabban a létige egyes számú harmadik

személyének enklitikus alakja (~ fordul elő, tekintettel

az egyes szám harmadik személyű elbeszélésmódra. Ebben a

teljes alakjában 2645 alkalommal, rövidebb alakban (i) még
többször, 3383-szor fordul elő. Utána a pak, dakötőszavak

következnek. Az igék közül leggyakoribb alak a prosá (iro-

dalmi nyelvi prosao) part. perf. act. Ez érthető, ,hiszen

mind 'elment', mind 'elmúlt, eltelt' jelentésben is haszná-

latos. A szóvégmutató szótárnak elsősorban közvetlen, gya-

korlati haszna van.

5. Összefoglalva e rövid ismertetést elmondhatjuk, hogya

szótár egy archaikus helyi nyelv szókészletét reprezentál-

ja. Hasznos kézikönyv nem csupán a lexikográfusok és lexi-

kológusok számára, hanem tanulságos minden szakembernek,

aki nyelvi kontaktusokkal foglalkozik. Az eredményeken

túlmenően egyes jelenségek további kutatásokra is ösztönöz-

nek, s ez talán a legfontosabb és a legtöbb, amit egy tudo-

mányos munkáról elmondhatunk.
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