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H a nyíltan szembe akarunk nézni a tényekkel, be kell látnunk, hogy a nyelv
járási szókincsgyűjtések tekintetében már évtizedek óta az utóvédharcokat 
vívjuk. Bár az Új Magyar Tájszótárnak még csak az első kötete van a kezünk
ben, jelezve a folytatás gazdag termését: az a szókincs a tegnapi népélet emlé
keinek kodifikálása, zömében a felszabadulás előtti gazdasági-társadalmi való
ság tükröztetője; mint a főszerkesztő helyesen jelzi: jelentős mértékben mű
velődéstörténeti emlék. A szociolingvisztikai kutatások azt mutatják — mint 
például Varga Józsefné dolgozata is jelen kötetünkben —, hogy a népi gaz
dálkodás és életmód szókészlete a m a egymás mellett élő generációk nyelvében 
rohamosan felejtődik el, használata, ismerete meredeken esik, közeledik a nul
lához. Természetesen tudjuk, hogy mindez a társadalmi gazdasági fejlődésnek 
az életmód megváltozásában megnyilvánuló kísérő jelensége, a fejlődés vele
járója, szükséges és törvényszerű folyamat. A baj csak az, hogy ismét úgy érez
hetjük: lekéstünk valamiről, a régi népi szókincs rögzítésében nem tettünk 
eleget. Miközben az elmúlt évtizedekben más területek történelmi adósságait 
pótolta nyelvtudományunk, erre a feladatra nem jutott elegendő energia. 
A veszteség nagyságát éppen a Kiss Jenőéhez hasonló alapos, tudatos és 
pontos gyűjtések érzékeltetik legjobban: ha egy másfél ezer lelkes kis község 
népnyelve ennyi gazdag adatot tud felmutatni, mit nyerhettünk volna egy terv
szerű, ötven vagy száz ponton végzett mélyfúrás kútfőjén! 

Kiss Jenő a magyar nyelvatlasz utáni dialektológus generáció egyik leg
kiválóbb egyénisége, akiben minden feltétele megvolt annak, hogy szülőfaluja 
nyelvjárásának a teljesség igényével való feldolgozását adja. Számos kitűnő 
tanulmánya tanúskodik munkája eredményeiről. Tájszótára szinte egyéb ku
tatásainak melléktermékeként gyűlt össze: a nyelvjárás különböző jelenségeire 
figyelve másfél évtizeden át jegyezgette előbb csak indirekt formában, majd 
tervszerűen a falu nyelvjárásának szóanyagát. Örülhetünk, hogy a gyűjtemény 
végül is szótárrá állt össze, mert benne igen értékes, színes és hiteles képet 
kapunk nemcsak Mihályi község, hanem a környező vidék, a Rábaköz nyelv
járásának sajátságos szókincséről is. 

A szerző nyelvjáráselméleti fogékonyságát bizonyítja már a szótár be-
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vezetése is, amely szinte önálló tanulmányként vet fel számos időszerű kérdést 
a nyelvjárási szókincs kutatásával kapcsolatban. Megtudjuk, hogy a kezdeti 
feljegyzések után aktív módszerrel kikérdezte szüleitől és környezetüktől a már 
megjelent tájnyelvi szótárok — a Szamosháti, az Ormánysági, a Szegedi, 
a Szlavóniai és a Felsőőri szótár — nem köznyelvi szóanyagát: „Az említett 
szótárak nem köznyelvi címszavait felolvastam s szüleim, illetőleg zömmel 
apám megmondta, ismeri-e, hallotta-e a szót, milyen alakban és jelentésben. 
Azt is megtudakoltam, hogy a kérdezett szót, illetőleg jelentését ismerik-e, 
használják-e m a is az egész faluban vagy nem" (6). Ilyen m ó d o n a gyűjtés 
az egyes szavak szociális érvényességére is választ keresett, és ezt a címszók 
után írt jelzésekkel folyamatosan tükrözteti is. Átmeneti korban, a rohamosan 
változó nyelvi helyzetben ez rendkívül szükséges is. 

Érthető, és véleményünk szerint helyes volt, hogy az aktív és passzív 
gyűjtés során különleges figyelmet fordított a szerző a kihalóban levő, elavuló 
kifejezésekre. Ebben a felfogásban ugyan nem a falu mai átlagos szóhaszná
lata kerül előtérbe, de a cél amúgy is a tájszói elemek számbavétele volt, ez 
pedig megengedi az archaikus elemek kodifikálására való törekvést. „A leg
több kihalt szó apám közlése — írja a szerző. — Ennek az ő nyelvi érzékeny
ségén kívül elsősorban az az oka, hogy nagyapám és apám cipészműhelyébe 
— főként téli estéken — mindig mentek beszélgetni idős parasztemberek, akik 
a régi világról, fiatalkori élményeikről meséltek előszeretettel" (7). 

Megnyugtató mindazonáltal, hogy a szótár törzsanyagát passzív mód
szerrel, spontán megnyilatkozásokból gyűjtötte a szerző — és ezt életízű példa
mondatai gazdagon bizonyítják. Bármennyire kompetensek is adatközlőink 
egy-egy kérdezett szó hangzásának, jelentésének bizonyításában, tényleges 
használatáról ezek a példamondatok győznek meg bennünket. 

A „Mihályi tájszótár" — tájszó-tár. A hétköznapi szóhasználatban a fű/-
jzoMr kifejezést gyakran a regionális népnyelvi szótár megnevezésére is szok
tuk alkalmazni, mint a Szamosháti Szótár, Ormánysági Szótár stb. A táj
szótár nem fq// jzdfar; nem öleli fel egy tájegység vagy település teljes népnyelvi 
szókincsét, hanem kiemeli abból a csak ott használatos, illetőleg a normatív 
köznyelvből hiányzó szókészletet, s csak ezt tekinti anyagának. Ez az elkülö
nítés azonban egyáltalán nem könnyű feladat. Szerzőnk a válogatás nehéz 
dolgában az értelmező kéziszótárt hívta segítségül: „.. .az ÉKsz. volt az a viszo
nyító forrás, amely a köznyelvi szókincs és a mihályi szókincs tájszórészlege 
elkülönítésének az eszközéül szolgált" (7). A z elkülönítés így sem egyszerű: 
a nép/ jelzésű szavak ugyanis lehetnek országosan ismert, de a köznyelvet 
beszélők számára ismeretlen, a népélet valamely jelenségéhez kapcsolódó ki
fejezések (kÁMz/ö, a/W/ stb.). A szerző végül is kompromisszumos megoldást 
alakított ki magának: „Tájszótárt akarván írni kirekesztettem tehát az ország
szerte ismert népnyelvi, illetőleg népies szavak messze túlnyomó részét, de 
többet, amelyek a nyelvjárás aktív, jellegzetesen nyelvjárási szórészlegébe tar-
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toznak, fölvettem" (8). így a tájszótár kevés kivétellel csak olyan szavakat 
tartalmaz, amelyek a köz- és irodalmi nyelvben ismeretlenek: valódi tájszók, 
illetőleg jelentésbeli és alaki tájszók: például árzer, zj//M6ő/ö#,- /aszfdj 'kuko
ricacső lefosztott héja'; zjgrgr =̂  sajtár. 

A bevezetőnek ezek a gondolatai nemcsak azt bizonyítják, hogy egy táji 
szókészlet osztályozása, tájszavainak kiemelése nehéz feladat, hanem azt is, 
hogy értelmező kéziszótárunk milyen segítséget tud vagy nem tud adni az itt 
adódó nehézségek leküzdésében. M é g ezután is bőven akad nehézség, azoknak 
a hangzási sajátságoknak a meghatározásában, amelyek az alaki tájszavakban 
megjelennek, és a szótárba való szerepeltetés mellett vagy ellen felhozhatók. 

A szócikkek felépítése kapcsán egy újabb nehéz szociolingvisztikai kér
dést hoz elő a szerző: a szociális érvényesség fokozatainak megállapítását és 
jelzésének problémáit. A z általánosan használatos szavakon túl jelzi a szótár 
a kihalóban levő, illetőleg kihalt szavakat is. Ez utóbbi jelzés egy élőnyelvi 
adatgyűjtésű, fonetikusan jelzett szó mellett első pillanatra meghökkentő lenne, 
ha nem tudnánk, hogy e szavak aktív módszerű rákérdezéssel az adatközlők 
emlékezetéből még előhívhatók voltak, de a spontán nyelvhasználatból már 
kiavultak. A szókincs e „temetetlen holtjainak" felvétele jól beleillik a szerző 
emlékmentő felfogásába. 

A tájszótár tartalmas bevezetését Mihályi község vázlatos története zárja 
be (12—6), kiegészítve egy részletes — a falu nyelvjárását érintő — bibliog
ráfiával. 

A szótári részben (21—73) két oszlopra tördelve — hozzávetőleges szá
mítással — több mint 2000 szócikk és számos utaló címszó kapott helyet. 
A kötet lezárásaként (74—6) falucsúfolók, időjóslások, szólások és egyéb fra
zeológiai—néprajzi szövegek, megjegyzések találhatók. 

A fentiekből kitetszőleg, Kiss Jenő tájszótára alaposan átgondolt, lelki
ismeretes adatgyűjtésen alapuló, szigorú, elvszerűen megrostált szógyűjteményt 
ad kezünkbe. Egy pillantás a szótár bármely lapjára meggyőzheti az olvasót, 
hogy valóban kipusztulásra ítélt nyelvi elemek tömegét mentette meg. Méltatlan 
lenne a műhöz, ha kicsinyes hibakeresgéléssel akarnánk értékét kisebbíteni. 
Talán mégis tehetnénk egy-két megjegyzést arra nézve, hogy milyen nehéz 
tökéletes megoldást találni az ilyen munkára vállalkozóknak: 

A köznyelvi címszó a nem szakember olvasónak hasznos irányító. D e 
félreértések forrása lehet. A 6q/fo/yűM címszó után „kihalt" jelzéssel találjuk 
a 6w//grg}Y7» alak szerinti tájszót. D e nem tudjuk meg: él-e a köznyelvi hang
alakban vagy úgy is ismeretlen? — A katicabogár W / M n c ? nevét jelezni 
lehetne a ZWoWcj-nál, ahogyan az ÚMTsz.-ben szerepel (az itteni értékes 
változat ott nem is található). — A c.M&&Wekoz címszó példamondata egy 
morfemával eltér: CM&/a/%&Mzfű&:. — A &?/'áz.%/fr2Á:f/ nem tájszó: szerepel az 
ÉKsz.-ben. — A <#zW-re legalább egy kérdőjeles utalót lehetne írni a <Mzjö/ 
helyén: a TESz. több illabiális alakot említ rá a régiségből. — A ( W o g 'ond-
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mond../ értelmezése számomra nem köznyelvi ízű. — A z egy^orw címszó 
helyett a tájnyelvi alak alapján f&y&orw? kellene; az e W címszó sem harmo
nizál morfológiailag az e/zw/z tájszóval: szerintem itt eAo/% lenne a helyes cím
szó. — A z e/a&y&zW, e/Are/z, g / M W címszók értelmezésében szerepel a &f'ver, 
&f)7q/bz szó: ezek szerintem nem köznyelviek — de nem szerepelnek a szótár 
címszavai közt sem. — A gf/gggMyg helyéről utal a köznyelvi ga/agofrya-ra, 
de a gö/öfzcjár-től nem a gere/zcfár-re. — A /c//ĝ zw/ 'elpusztul' tájszó több 
példamondatban is előfordul (pl. a geggjW és a goffof címszóknál), de önálló 
címszóként nem fordul elő. — A z egyébként kitűnő fonetikus jelölés olykor 
elmulasztja a hasonulás, rövidülés jelölését: g o W n o & W o , Aamísgw/ás' stb. 

Ezek az apróságok azonban, amelyeket a szakember könnyen kiigazít, 
jelentéktelenek ahhoz a haszonhoz mérve, amely e kitűnő kis tájszótár révén 
tájnyelvi szókincsünk kutatásában majd megmutatkozik. 
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E szép kiállítású füzet címe első pillanatra megtévesztő lehetne: azt gon
dolhatnánk, hogy az erdélyi székelység nyelvkincsével foglalkozik. H a azon
ban a kiadás helyét látjuk, illetőleg a szerzők nevét is figyelembe vesszük, 
mindjárt rájövünk, hogy a jugoszláviai székelyekről van szó, azokról, akik 
Belgrádtól keletre, Hertelendyfalva, Sándoregyháza és Székelykeve települé
sein élnek. 

A három település magyarságának nyelvéről pár éve testes kötet jelent 
meg a két fenti szerzőtől (A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. Újvidék, 
1978. 327 1.) atlaszkötetük bevezetőjeként: /4/%#&yzMv%H WWyff/epf& »)Wve 
címmel (i. m. 3—36). A z ottani módszeres áttekintés után most e nyelvsziget 
szókincséből kapunk gazdag mutatót. 

A füzet bevezetőjében a szerzők ismertetik e népcsoport történetének 
legfontosabb mozzanatait és mai helyzetüket. Egyelőre őrzik magyar nyelvü
ket: de tartani lehet tőle, hogy már nem sokáig. „Az idősebb generáció még 
m a is ragaszkodik hozzá, éppen olyan szépen beszéli, mint elődeik, noha más 
nyelvet és nyelvjárást beszélők szomszédságában él. A z új környezetben nyelv
járási és népi szigetként élve és a bilingvizmus hatására a fiatalabbak egyre 
kevesebbet használják nyelvjárásukat, ami egészen természetes jelen
ség" (a füzetnek „A jugoszláviai székelyek tájszavainak jegyzéke" c. lapszá
mozatlan bevezetőjéből: 1. lap, az én kiemelésem — S. Á.). 

Ez a körülmény még értékesebbé teszi a szerzők munkáját, hiszen talán 
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