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VÉGH JÓZSEF: Őrségi és hetééi nyelvatlasz 

Bp., Akadémiai Kiadó, 1959, 189 1. + 219 térkép 

A magyar tájatlaszok szükségessége már régebben fölmerült az országos, 
sőt az egész nyelvterületre kiterjedő nyelvatlaszok mellett. A nagy nyelv
atlasz ugyanis szükségszerűen csak ritka hálózattal dolgozik, és így a jelenség-
határok gyakran nem pontosak, sőt egyes jelenségek, tájszavak, fontos hang
tani vagy alaktani,sajátságok el is sikkadhatnak. 

Ilyen tájatlasz-kísérletnek .tekinthetők bizonyos fokig az 1942—43-ban 
gyűjtött és 1947 ben megjelent próbagyűjtések (BÁBCZi szerk. Mutatvány 
a Magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéseiből. Bp., 1947) és a G Á L F F Y — M Á B T O N — 
SzABÓ gyűjtötte Kolozsvár környéki 25 lap. Az említett térképek azonban 
inkább csak mutatványok, semmint táj atlaszok. Az első valódi magyar táj-
atlasz Végh József őrségi és hetési nyelvatlasza, amelynek bevezető tanul
mánya nemcsak tárgyi és nyelvi magyarázatokat ad az atlaszhoz, hanem számos 
érdekes elvi kérdéssel is foglalkozik a nyelvföldrajz, sőt a nyelvjárások alap
kérdéseinek tárgyköréből is. A bevezetés széles látókörű, bőven felhasználja 
a körébe vágó hazai és külföldi irodalmat, igyekszik a sok ellentétes nézet 
körül kialakítani a magyar és a sajátosan őrségi viszonyokra leginkább alkal
mazható álláspontot. 

A kötetet BÁBezi GÉZA előszava nyitja meg, amelyben meghatározza 
a nagy nyelvatlaszok és a tájnyelvi atlaszok feladatait. 

Az első fejezetben a szerző foglalkozik az egész nyelvterületre kiterjedő 
és a kisebb vidéket felölelő nyelvatlasz feladataival. Említi a magyar kísérlete
ket és terveket. A szerző főleg Jaberg és Bározi alapján arra a megállapításra 
jut, hogy a táj atlasz fő eltérései a nagyatlasztól a kutatópontok sűrűségében, 
valamint a pontosabb jegyzésmódban van, továbbá abban, hogy a nagy
atlasznál jobban érzékelteti a nemzedékek és nemek nyelvhasználatában 
meglevő különbségeket, a köznyelv és a környező nyelvjárások hatását stb. 
Ehhez még nagyon helyesen hozzáteszi, hogy különbség van a kérdezett 
anyagban is, mert a nagyatlaszt az egész nyelvterületre szóló különbségek 
érdeklik, a tájatlaszt pedig a helyi vonatkozásúak. 

A második fejezetben ismerteti a múlt század végén lezajlott vitát a 
nyelvjárások meglétéről vagy nemlétéről, valamint a nyelvjáráshatárokról. 
A szerző a kellő óvatossággal ugyan, de a nyelvjárások valóságos léte m e l 
lett nyilatkozik. Nagyon érdekes és igaz a helyi nyelvjárási tudatról szóló 
eredeti fejtegetése (37). Valóban, a helyi nyelvjárás nem változik szükség
képpen községenként, hanem két-három község együtt is alkothat helyi 
nyelvjárást. Helyesen állapítja meg, hogy a helyi nyelvjárás valóság, mégpedig 
saját szókinccsel, nyelvtani rendszerrel és nyelvi tudattal rendelkező valóság. 
Az alnyelvjárás azonban (pl. a göcseji, hetési) végeredményben logikai elvonás, 
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de megvan a reális alapja. Érdekes és hasznos az őrségi és hetési nyelvjárásról 
szóló rövid összefoglalása. A második fejezet talán a bevezető tanulmány 
legönállóbb, legszínesebb, legszebben kidolgozott része. 

A harmadik fejezet a kutatóterülettel: Őrséggel és Hetessel foglalkozik. 
Szól a kutatópontokról, a lakosság életkörülményeiről. A bevezető tanulmányt 
ízlésesen élénkítik az ebben a részben közölt fényképek az őrségi és hetési 
tájakról, községekről és. épületekről. 

A negyedik fejezet tárgyalja a gyűjtés anyagát, vagyis azokat a sajátos 
szempontokat, amelyeket a gyűjtőnek figyelembe kellett vennie, hogy a nagy 
összefüggések mellett kidomborodjanak az erre a vidékre jellemző nyelvi 
sajátságok is. Meggyőzően fejti ki, hogy a sajátosan táji anyagnak nagyobbnak 
kell lennie egy-egy tájatlaszban, mint az országosban. Az ötödik fejezet a 
nyelv életének sajátságait boncolgatja, foglalkozik a köznyelvi hatással, a 
nemzedékek és nemek közti nyelvi különbségekkel. 

A hatodik fejezet bírálja a merev impresszionista és a túlzottan semati
záló följegyzési rendszert. Indokolja egyben a Magyar Nyelvjárások Atlaszá
nak gyakorlatában kialakult — mindkét módszer előnyeit kihasználó — föl
jegyzési módot. Gyakorlati áttekintést is ad a hangjelölés kérdéseiről. 

A VII. fejezetben indokolja az adatok közlésének elvi és technikai 
gyakorlatát, majd a VHI-ban leírja gyűjtésének és az atlasz elkészítésének 
történetét. 

A IX. legtestesebb fejezet a kommentár, a térképlapok használatát 
megkönnyítő jegyzetek. Ebben a kérdéseket nyelvészeti tematika szerint 
csoportosítja, rávilágít azokra a hangtani, alaktani, szóföldrajzi jelenségekre^ 
amelyeknek szolgálatában kérdőívét összeállította. A fejezetet néprajzi érde-
kességű rajzok, fényképek, valamint hangtani összesítő táblázatok egészítik ki. 

Ezután bő német nyelvű kivonat következik (ennek meglétét jó lett 
volna a címlapon is feltüntetni). 

A függelékben közli a 47 kutatópont lakóinak számát, a gyűjtés és ellen
őrzés időpontját, valamint az adatközlők nevét és korát. Ezután következik 
a kutatópontok hivatalos és belső elnevezése, a kérdések (kérdező mondatok) 
fölsorolása, a térképek és a nem közölt térképek jegyzéke és a kihagyás indo
kolása, szó- és tárgymutató. 

A gyűjtés tulajdonképpeni célja és eredménye maga az atlasz, a térkép
lapok. Az első segédtérkép egyszínű térkép, amely a kutatott táj domborzatá
ról, vízrajzáról, fontosabb vasúti és közúti hálózatáról tájékoztat. A második 
segédtérkép már csak az országhatárt és a legfontosabb három folyót (Rába, 
Zala, Kerka) tünteti fel, megadja a kutatópontok nevét és számát. E térkép 
hátlapja tartalmazza a jelmagyarázatot is. Ezután következik 207 szótérkép, 
7 hangszíntérkép, valamint 3 összesítő hangtani, ill. alaktani térkép. 

A térképek technikája általában kombinált: leíró és szemléltető. Minden 
kutatópontról kiírhatjuk tehát a fonetikus nyelvjárási alakot (vagyalakokat), 
de egyszersmind egy pillantást vetve a térképre, tájékozódhatunk az illető 
szó vagy hangalak elterjedéséről is. Nagyon szerencsés eljárásnak tartom, hogy 
előző gyakorlatával szemben (pl. M N y . LI, 370) .a szerző nem akar minden 
jelenséget szemléltetni, hanem csak a fontosabbakat mutatja be, pl. #mő&, 
#%<7, m<y (1), és nem jelezi külön a szóvégi mássalhangzó zöngésség! fokát 
(ezt a beírt adatokból úgyis meg lehet látni). A telt ábrák jelzik rendszerint 
a nyelvjárási, az üresek a köznyelvi vagy a köznyelvhez közelebb álló alakokat. 
Néhány térképen (pl. 5, 9, 12, 27, 32, 45, 49, 53, 56—9, 61, 68, 85, 90, 99 stb.) 
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a szemléltetés el is marad, mert semmitmondó lett volna vagy a túlságos egy
öntetűség, vagy a túlságos tarkaság miatt. Az is előfordul, hogy csak az egyik 
jelenséget jelöli, a másik (a köznyelviesebb) jelöletlen marad (pl. 6, 13—4. 
18, 23, 26 stb). Ahol túlságosan sok (5 vagy több) jel van, azok a térképek 
már gyakran zavarosak, nem sokat mondanak (pl. 15, 30, 34, 38, 65, 78 stb.). 
A térképek ízlésesek, áttekinthetők, az adatok általában jól olvashatók. 
A szemléltető ábrák feketék vagy pirosak, néhol átlátszó ráhajtólappal vannak 
megoldva. 

A térképek általában jól vannak kiválasztva, fontos hangtani, alaktani 
és szókincsbeli sajátságokat szemléltetnek. Megmutatják néhány szóban az 
%-zés, ö-zés, az őrségre annyira jellemző szóvégi %-zás, A-zés fAoráw, m M stb.) 
határait, a w zöngétlenülését f&eref/a, &#/#%, &<%/ő stb.) és más hangtani 
jelenségeket. Nagyon érdekes az alaktani kérdések között egyes határozó
ragok illeszkedés nélküli alakja (Zmxt&sze, fenAo, jFWMd stb.). Sok példát 
hoz az őrséget nagyon jellemző, köznyelvitől eltérő birtokos ragozásra, vala
mint a hosszabb feltételes igealakokra (Wr?%í;a, /<W?W;e stb.). Érdekes, hogy 
az igeragozás szabályos, régies formái közül milyen sok él még a nyelvterület 
e délnyugati csücskén. Nagy örömmel nézegethetjük a szóföldrajzi lapokat is. 

Néhány kisebb megjegyzésem volna a^bevezető tanulmányhoz: 
74—8. 1. Amikor a nyelvjárásnak a köznyelv hatására elhalványuló 

sajátságait jellemzi, nem ártott volna rámutatni, mi a maradandó (szerintem 
pl. a rövid », %, 6, a magánhangzóközi ikerítés stb.). 

129. 1. Alig hinném, hogy a &%&%% (a keresztrakás után a tarlón össze
kapart gabona) „fogalom és neve is ritkán fordul elő a parasztember életében". 
Magam mintegy 120 faluban kérdeztem több adatközlőtől, de a legtöbbször 
habozás és gondolkodás nélkül vágták rá a nevét. 

166—73. 1. A kérdező mondatok előtti jelzésekbe több tévedés csúszott 
be: a az%, dfme?má%e&, %6or&a szavak nem a M N y A , II., hanem az I. részében 
fordulnak elő. A II. részben nem a /am^ó W y , hanem a /awgw &%e van meg. 

177. 1. A szerző szerint 18 kihagyott térképlap még közlésre kívánkozik. 
Beméljük, hogy ez hamarosan meg is fog történni. 

VÉGE JÓZSEF őrségi és hetési nyelvatlasza nyelvjárási irodalmunk 
kiemelkedő alkotása. A fáradságos utazások, a gyűjtés és ellenőrzés nehéz 
munkája becsületére válik a szerzőnek, aki a magyar nyelvtudománynak már 
több mint két évtizedes érdemes munkása. Nagyarányú anyaggyűjtésével 
(a M N y A . I. részét is több mint száz kutatóponton kérdezte végig), számos 
nyelvjárási és nyelvtörténeti tárgyú kisebb-nagyobb dolgozatával már eddig 
is fontos helyet vívott ki magának a magyar nyelvtudomány, különösen pedig 
a nyelvjáráskutatás terén. Most ismertetett tájatlaszával, amely az első 
ilynemű alkotás, teljes mértékben meg lehetünk elégedve. Remélhetőleg 
egy hosszabb magyar atlasz-sorozatnak lesz első tagja. Elismerésünket fejez
zük ki munkatársainak és az Akadémiai Kiadónak is a könyv és a térképek 
szép, ízléses kiállításáért. 

KÁLMÁN BÉLA 
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