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Könyvbe szerkesztett nyelvi kincset jelent a teljes egészében megjelent a „csángó”–magyar szótár

Veszélyeztetett nyelvváltozat kötetekbe mentve

Befejeződött a „csángó”–magyar 
szótárnak is nevezett kötetso-
rozatnak, A moldvai magyar 

tájnyelv szótárának a kiadása: nap-
világot látott az I. kötet második ré-
sze (az első rész 2016 novemberében 
jelent meg) és a II. kötet is Kolozsvá-
ron. A sorozatot, amelynek szerkesz-
tésén több mint másfél évtizedig dol-
gozott Péntek János nyelvészprofesz-
szor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
(EME) kiadója jelentette meg a ma-
gyar kormány támogatásával – jelen-
tette be az egyesület.

A múlt eltűnő nyelvi kincsei

Péntek János a Krónika megkere-
sésére elmondta, azért is fontos 
a szótár megjelenése, mert a ma-
gyar nyelv különleges, veszélyez-
tetett, eltűnőfélben lévő változatát 
rögzíti. „A moldvai tájnyelv beszé-
lői nyelvi szigethelyzetükben zár-
ványként őrizték a múlt nyelvi kin-
cseit, és közben a román nyelv egy-
re erőteljesebb hatása alá kerültek. 
A felgyorsult nyelvi folyamatokban 
a régió nagymértékben szórványo-
sodott, keveredett, a nyelvcsere kö-
vetkeztében a magyarul beszélők 
száma rohamosan fogyatkozott” – 
fogalmaz a szerkesztő a szótár fül-
szövegében. A kiadvány jórészt ab-
ból a nyelvi anyagból készült, ame-
lyet a kolozsvári nyelvészek és nép-
rajzkutatók kiterjedt nyelvföldrajzi 
kutatásaik során jegyeztek le a hu-

szadik század közepén. „A magyar 
nyelvnek ebben a táji változatában 
ott a nagyon távoli múlt, a mezősé-
gi és a székely nyelvjárás nyelvtör-
ténete, és ott az újabb kor erősödő 
román-nyelvűsége az átvett szavak-
ban, magyar szavak román minta 
szerint alakuló jelentéseiben, román 
szerkezetek magyar megfelelőiben. 
Ebből nem lehetett és nem is kellett 
kiszűrni a „vegytiszta” magyart, a 
szótárnak azt a nyelvváltozatot kell 
tükröznie és megörökítenie, amelyet 
a lejegyzés pillanatában a gyűjtők 
rögzíthettek” – fogalmazott a fülszö-
vegben Péntek János. A moldvai táj-
nyelv időben és jellegében is réteg-
zett, a beszélők, a települések, a ki-
sebb-nagyobb csoportok nyelvhasz-
nálata gyorsuló ütemű nyelvi folya-
matok eltérő fázisait képviseli. Mint 
a szerkesztő írta, ebben a heteroge-
nitásban nem lehet megvonni a helyi 
nyelvváltozatok és a közmagyar ha-
tárát, sőt néha a magyar és a román 
nyelv határát sem – mindez külön-
legessé tette a szótár szerkesztését, 
kényszerűvé az eltérést az ismert 
lexikográfiai mintáktól.

Kolozsvári nyelvészek 
és néprajzkutatók munkája

Péntek János lapunknak elmond-
ta, a szótár anyagának gyűjtése szá-
mos szakember munkájának ered-
ménye: a finn Yrjö Wichmann, va-
lamint Márton Gyula, Csűry Bálint, 

Szabó T. Attila nyelvészek is szeret-
ték volna összeállítani a szótárat, 
de életidejükből nem futotta a hatal-
mas munka megvalósítására. A ko-
lozsvári magyar tanszék kutatói már 
a huszadik század derekán intenzí-
ven gyűjtötték a moldvai magyar táj-
nyelv anyagát, Márton Gyula példá-
ul az igeragozásra vonatkozó anya-
got és a román kölcsönszavakat és 
szerette volna elkezdeni a szótár 
szerkesztését, azonban 1976-ban el-
hunyt. A finn Wichmann Szabófal-
ván gyűjtött anyagot, Csűry Bálint 
Bogdánfalván és környékén. Szabó T. 
Attilának is szándékában állt a szó-
tár megjelentetése, viszont nem tudta 
megvalósítani. „Bár rengeteg anyag 
összegyűlt, sok baljós dolog történt 
a munka során, a szakemberek nem 

tudták folytatni a munkát. A tete-
mes nyelvi anyag egyre gyarapodott 
az újabb kutatásokkal és publikáci-
ókkal, egyre több lett a tanszéki ar-
chívumban őrzött cédula és szöveg, 
és egyre nyomasztóbbá és sürgetőb-
bé vált a feladat, hogy a nagy elődök 
szándékának megfelelően munka-
társaim közreműködésével szótárrá 
szerkesszem ezt a nyelvi kincset” – 
jelentette ki a Krónikának Péntek Já-
nos. Megjegyezte, Pozsony Ferenc és 
Tánczos Vilmos néprajzkutatók mun-
kája is rendkívül fontos volt, az álta-
luk gyűjtött anyagot is beleszerkesz-
tette a szótárba. „A szótár harmadik 
része azért is releváns, mert ez az el-
ső ilyen jellegű kiadvány, amely mint-
egy „fordítva” jelöli a szavakat: nem a 
tájszó szerepel előbb és utána annak 

a jelentése, hanem az irodalmi nyelv-
ben használatos szó áll elöl, majd an-
nak a különböző változatai. A harma-
dik kötetben 200 fénykép és 100 il-
lusztráció is látható” – mondta el a 
nyelvészprofesszor. A szótárban töb-
bek között Balogh Dezső, Bura Lász-
ló, Gálffy Mózes, Gazda Ferenc, Gaz-
da Klára, Márton Gyula, Murádin 
László, Nagy Jenő, Nyisztor Tinka, 
Pálfalvi Pál, Pozsony Ferenc, Szabó T. 
Attila, Tánczos Vilmos, Teiszler Pál, 
Vámszer Márta, Virt István és Yrjö 
Wichmann gyűjtései szerepelnek. 
A szótárat, amely megvásárolható az 
EME székházában, jövő kedden 17 
órakor mutatja be ugyanott Tánczos 
Vilmos és Péntek János.

Kiss Judit

A Testről és lélekről című alkotás, 
Enyedi Ildikó rendezése nyerte el 
a legjobb játékfilmnek járó Magyar 
Filmdíjat. Az elismerést vasárnap 
este Budapesten, a Vígszínházban 
megrendezett gálán adták át, ame-
lyen összesen 23 kategóriában hir-
dettek győztest. A 3. Magyar Filmdíj 
gálaestjén az 5 műfaji kategória mel-
lett 16 szakmai kategóriában adtak át 
díjakat – írta az MTI. A Magyar Film-
akadémia Egyesület tagjai a 4. Ma-
gyar Filmhéten bemutatott alkotások 
közül választották ki a díjak jelöltjeit, 
majd a győzteseket. A legjobb játék-
film díját elnyert Testről és lélekről 
producerei Mécs Mónika, Muhi And-
rás és Mesterházy Ernő. Az elisme-
rést – a rendező távollétében – a film 
stábja vette át. A filmért Enyedi Ildikó 
elnyerte a legjobb forgatókönyvért és 
rendezésért járó díjat is, valamint női 
főszereplőjét és mellékszereplőjét is 
díjazták. A legjobb tévéfilmnek járó 
díjat az Árulók, Fazakas Péter rende-
zése nyerte el, amely kategóriájában 
további négy díjat kapott. Legjobb do-
kumentumfilmként az Egy nő fogság-
ban, Tuza-Ritter Bernadett rendezé-
se kapta a díjat.

A legjobb kisjátékfilmnek járó el-
ismerést a Földiek, Freund Ádám 
rendezése kapta, míg az animáci-
ók között a Pataki Szandra rendez-
te WireLess lett a győztes. A közön-

ségdíjat a Kincsem című film, Heren-
di Gábor rendezése kapta. A játékfil-
mes kategóriában a legjobb női fősze-
replőnek járó díjat Borbély Alexand-
ra nyerte el a Testről és lélekről cí-
mű filmben nyújtott alakításáért, míg 
a kategória legjobb férfi főszereplő-
je Rudolf Péter lett az 1945 című fil-
mért. A legjobb tévéfilmnek válasz-
tott Árulókért Fazakas Péter elnyer-
te a legjobb rendezés díját is, Köbli 
Norbert pedig a kategória legjobb for-

gatókönyvéért járó díját kapta meg. A 
tévéfilmes mezőnyben az Árulókban 
való játékáért legjobb női főszerep-
lőként Sztarenki Dóra, legjobb fér-
fi főszereplőként pedig Hegedűs D. 
Géza nyerte el az elismerést. A leg-
jobb játékfilmes női mellékszereplő 
díját Tenki Réka vehette át a Testről 
és lélekről című filmben nyújtott ala-
kításáért.

 
hírösszefogalaló

Ismét tarolt a Testről és lélekről című film Petőfi a vizuális művészetben 
– kiállítás Székelyudvarhelyen
A Petőfi a kortárs vizuális mű-
vészetben című kiállítást nyit-
ják meg holnap délután 5 órakor a 
székelyudvarhelyi képtárban. Az 
április 15-ig látogatható tárlatot a 
Haáz Rezső Múzeum és a kiskő-
rösi Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeum szervezi, Róth András La-
jos könyvtárőr nyitja meg, kurá-
tor Kispálné dr. Lucza Ilona mú-
zeumigazgató – közölték a szerve-
zők. A tematikus képzőművésze-
ti gyűjtemény létrejötte Kiskőrös-
ön az 1983-as évre vezethető visz-
sza. A kiskőrösi székhelyű Orszá-
gos Petőfi Sándor Társaság ugyan-
is ekkor hirdetett először kortárs 
művészek részére Petőfi témá-
jú képzőművészeti pályázatot. Az 
alkotók missziós gondolkodásá-
nak köszönhetően többnyire ado-
mányokból bővülhetett a kollekció, 
amelyet 1998-tól a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeumban helyeztek 
el. Az intézményesítés ezen moz-
zanata lendületet adott a gyűjte-
mény gyarapodásának, ma már 
több mint ötszáz Petőfi témájú kor-
társ képzőművészeti alkotás talál-
ható a gyűjteményben.

A múzeum az utóbbi tizenkét 
évben külföldi vendégkiállításo-

kat is vállalt, Rómában, Szófiá-
ban, Sumenben, Szlovákiában és 
Ausztriában, valamint magyaror-
szági Petőfi-emlékhelyeken lát-
hatták az érdeklődők a különbö-
ző témájú és műfajú alkotásokat.

Most, Petőfi Sándor születésé-
nek 195. évfordulóján Székelyud-
varhelyen látható egy válogatás a 
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
képzőművészeti gyűjteményéből. 
A tárlaton Aknay János, Babucsikné 
Zeikfalvy Anna, Balanyi Károly, 
Balla Margit, Balogh Edit, Damó 
István, Engel Tevan István, Ferdi-
nánd Judit, Ghyczy György, Hollósy 
Katalin, Kalmárné Horóczi Mar-
git, König Róbert, Mátrai István, 
Mertz Éva, Prutkay Péter, Réti Ág-
nes, Schéner Mihály, Sejben La-
jos, Szabó János, Széri-Varga Gé-
za, Tamás Mária, Várkonyi János, 
Weintrager Adolf alkotása szere-
pel. A megnyitón Székelyudvarhely 
polgármesteri hivatala nevében a 
résztvevőket Orbán Árpád alpol-
gármester köszönti, Kiskőrös ön-
kormányzata nevében köszöntőt 
mond Pohankovics András alpol-
gármester.

KróniKa 

A „csángó”–magyar szótár azt a nyelvváltozatot örökíti meg, amit a gyűjtők a lejegyzés pillanatában rögzítettek  

A magyar nyelv különleges, veszélyeztetett, eltűnő- 

félben lévő változatát rögzíti a „csángó”–magyar szó-

tárnak is nevezett kötetsorozat, amelynek befejező-

dött a kiadása Kolozsváron. A moldvai magyar táj-

nyelv szótárát több mint másfél évtizeden keresztül 

szerkesztette Péntek János nyelvészprofesszor. 

Tenki Réka kapta a legjobb játékfilmes női mellékszereplőnek járó elismerést

fotó: Mti




