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A szerző 1951—1955 között élt Kiskanizsán, ez idő alatt gyűjtötte szótárá
nak anyagát. Kiskanizsa közigazgatásilag Nagykanizsához tartozik, területileg 
azonban teljesen elkülönül tőle. A gyűjtés idején lakóinak száma mintegy 
8000 fő volt. A lakosság egységesen földművelésből élt. A település elég zárt 
volt, területén nem voltak üzemek, hivatalok, és minthogy a lakosság saját 
köréből házasodott, idegen nyelvi hatás nemigen érte a nyelvjárást. A település 
nyelve tehát alkalmas volt arra, hogy önmagában, más nyelvjárásoktól függet
lenül vizsgálják, szókincsét önállóan szótár ózzák. 

Markó Imre Lehel előtt Csűry Éálint Szamosháti Szótára állt példaként, 
minthogy gyűjtése megkezdésének idején más regionális szótárunk még nem 
volt. Kiss Géza Ormánysági Szótára is csak valamivel később, 1952-ben jelent 
meg. Csűry példája nyomán Markó a település teljes szókincsének feldolgozá
sára törekedett, tehát a köznyelvi szavakat is feljegyezte. Négy éven át passzív 
módszerrel gyűjtötte a szavakat példamondatokkal együtt. A szótár tehát az 
élő nyelven alapul, történeti gyűjtést a szerző nem végzett. 

Markó a Magyar Nyelvőr 1958-ban meghirdetett pályázatára szerkesz
tette egybe anyagát, amellyel díjat is nyert. Majd jóval később többek ösztön
zésére szánta rá magát, hogy a pályázaton kapott bírálatok, tanácsok alapján 
újraszerkessze és kiadja szótárát, amely végül is 1981-ben jelent meg Nagy
kanizsa város anyagi támogatásával az Akadémiai Kiadónál. 

A szótár tehát a tájszavakon kívül a köznyelvi szavakat is tartalmazza, 
természetesen csak azokat, amelyekre a szerzőnek adata volt. Találunk benne 
ragadványneveket és földrajzi neveket. Ez utóbbiakból is nyilván csak azok 
kerültek be az anyagba, amelyek a passzív gyűjtés során előbukkantak. A z 
utalószavakat nem számítva mintegy 7500 szócikket foglal magában a kötet. 
A felölelt szókincs összetétele nem arányos, egyes rétegek bőven, esetleg teljes 
egészükben bekerültek a szótárba, mint például a gyermekjátékok kifejezései. 
Erről a témáról ugyanis korábban tanulmányt írt a szerző (vö. Ethn. 1953. 
349—66), így érthető a teljesség. A többi réteg pedig a passzív gyűjtés ered
ményeként hiányos maradt. A szerzőnek az anyag bővítésére, kiegészítésére 
nem nyílt alkalma, mert elkerült a városból, és a szerkesztésig eltelt közel két 
évtized alatt Kiskanizsa is nagyot változott. így tehát az anyag nagyobb mérvű 
bővítését nem hiányolhatjuk, de a körülmények figyelembevételével is olykor 
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hiányérzetünk támad. Például van a szótárban &ramj%7mpo7o főnév, de nincs 
benne az ige, amelyből származik. Hasonlóképpen találkozunk a/%zc?ozá9, 
6mc&^záy, 6Wzás, cjf//agozdj, kfcj&6?z<fj, &o&ajozáj játéknevekkel, de az igét 
amelyekből létrejöttek nem tartalmazza a kötet. Hasonló következetlenség 
például az is, hogy a hét napjainak a nevét szócikkben tárgyalja a szerző, 
kivéve a vasárnapot. Ez csak utalószóként szerepel, a yeWgwmzmopra utal. 
Bizonyára él még a településen jónéhány idős ember, akiknek a segítségével 
az ehhez hasonló következetlenségek könnyen és gyorsan megszüntethetők 
lettek volna. 

A szócikkek felépítése a szokásos, a köznyelvi (esetleg kikövetkeztetett 
köznyelvi) címszó után találjuk a nyelvjárási formát, olykor a címszó néhány 
ragos alakját, a szófaji megjelölést, majd a jelentést vagy a jelentéseket példa
mondatokkal illusztrálva. A nyelvjárási szavakat, példamondatokat az egyez
ményes hangjelölésnek egy egyszerűsített változatával rögzítette a szerző. Ez
zel kapcsolatban csupán annyit jegyzünk meg, hogy kár volt a kettőshangzók 
jelöléséről lemondani még akkor is, ha nincs fonológiai értékük. Egyetértünk 
azonban azzal, hogy a szerző nem törekedett lejegyzésében archaizálásra, ha
nem az élő nyelvállapotnak megfelelően az újabb ejtési variánsokat is figye
lembe vette. Ugyanez a szó például előfordulhat ö-ző és g-ző változatban is 
úgy, ahogyan azt Markó Imre Lehel annakidején hallotta. Csak ilyen mód
szerrel kaphatunk hű képet a település nyelvének akkori állapotáról. 

A címszavak ragos alakjairól a következőket olvashatjuk a bevezetőben: 
„A toldalékolást nem közlöm mechanikusan. H a magától értetődően egyezik 
a köznyelvivel, akkor elhagyom" (10). Sajnos, nemcsak akkor hagyja el őket. 
A /ű/d/&oz/& címszó mellett például nincsen nyelvtani kiegészítés. A szócikk
ben található példamondatban viszont ezt olvashatjuk: #af a M o /?<&%%? fa/ű&-
JZWM&..., tehát Wű/&#zz&~fo/d&.szf&: tőváltozás van a szóban. Ez bizony nem 
azonos a köznyelvivel. Előfordul a szótárban ve/e/cjz/k címszó, a jelölés szerint 
nyelvjárási formája ugyanez. D e vajon minden alakja ebből a tőből kelet
kezik? Ez nem valószínű. A toldalékolás jelölése, végig az egész szótáron, 
elég esetleges. 

Olykor pontatlanul értelmezi a szerző a szavakat. A /a?.?z&#& jelentése: 
'utánoz vkit vagy vmit'. A példamondatból viszont nem ez derül ki: TYszfan 
aszf a azerepöf yjccoggya, # ? W a mo^dpor. A kwpa szónak csak egy jelentését 
közli a szótár: 'mákfej'. A / e / címszó mellett feltüntetett ábrából viszont az 
látszik, hogy a tarkónak is &%/%? a neve a nyelvjárásban. N e m pontos a &//bg 
ige 2. jelentése: 'szerszámot levesz<a lóról>'. A példamondat így hangzik: 
Fok kw a /ovűW, ű^zrdm vfzfza/ 6e oz üfd/d&z/ Kifogni úgy is lehet, hogy 
a szerszám rajta marad a lovon, és csak az istállóban veszik le róla. Téves 
a 6^?w.fWz jelentése: 'ráhúzza a /?zwW-t < a keréktengely végére>'. A /?wj&%z 
címszó idevonatkozó, 2. jelentése: 'kerékagyba húzott cső'. Tehát nem a ten
gely végére húzzák a j?%r&#f, hanem a kifúrt kerékagyba ütik bele. A megjzwr 
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igének csak a köznyelvi jelentése van megadva, de a rnye^Mf címszó alatt ilyen 
példát olvashatunk: C/m /Mg&jzwrfa, /zo» »gm /j My^g/z^ö/A H a jól értelmezem, 
ez disznóölésre vonatkozik, és akkor itt a m ^ z w r értelme leszúr, megöl'. 
A W jelentéseként ez áll: 'talál vmit'. A példamondata a következő: TVern 
rWom, mz Mfe a M W / ; a szó jelentése tehát itt egészen más. 

A szerző minden címszó minden jelentésére közöl példamondatot, így 
alkalmunk nyílik korrigálni is esetleges tévedéseit. D e a példamondatok egyéb 
szempontból is igen hasznosak. Felhasználhatjuk őket hangtani, alaktani és 
mondattani kutatásokra. Éppen ezért kár, hogy egyes példamondatok igen 
gyakran két, olykor három, sőt arra is van példa, hogy négy címszó alatt is 
szerepelnek a szótárban. Például az O/Azfz eo 6/&#c%?&/g/f zzgvg v<W oefz/zwfzW 
példamondat megvan a Z%&#c%% az /zg és a ver, az yf/ /Mg& kocsia a WjzparfoTZ, 
#űf Awgyozzg/t a fMe/rya&yzoM pedig megtalálható a Awgyozf/t, Árocjz'j, megd/V 
és a vfz^ar^ címszó alatt is. Nyilvánvalóan gazdagabbá és változatosabbá tehette 
volna szótárát a szerző, ha egy mondatot csak egy helyen használt volna fel. 

A példamondatok a hangtani, alaktani, mondattani kutatásokon kívül 
még arra is jók, hogy újabb kiskanizsai szavakat találjunk bennük, olyanokat, 
amelyek nem szerepelnek címszóként a szótárban. A teljesség igénye nélkül 
megemlítem a következőket: 6e/z/wMW (vö. 6f&acsö& címszó), 6org)wzar (vö. 
fzef/gfz), &M/MfMűJz (vö. /(foügdr), cjfroo^r (vö. 77Zfgfzyf&&#/z), e^áss^göj (vö. 
Weg&s), / M M (vö. & o r M c W ) , //wozÁyoj (vö. /?ázz), fMfg.%?ro.R%#&: (vö. faja), 
/Moz^amz (vö. jzwre^), jze/we ^zőre (vö. AMe^zg^z), jzz/a/M%z (vö. /tfg/-gfẑ ), 
WWóly (vö./^/y). A </e előfordul címszóként, a /zo»em viszont csak utal az a % -
AűMem címszóra. A c^naA; szócikk példamondatában Ae/ze/M alakban fordul 
elő. Hogy ez valóban így hangzik-e vagy sajtóhiba, nemigen tudjuk a szótár 
alapján eldönteni, annál is inkább, mert az a%Aű»em összetételben /zafze/M van. 

Növeli a szótár használati értékét, hogy elég sok címszóhoz ábrát is mellé
kel. A z ábrázolt tárgyak részeit megnevezi a szerző, sok esetben azonban ezek 
a nevek nem szerepelnek címszóként a kötetben. PL: a/Aszí/ (vö. &#»&fr), 
&öz^pa%[/ (vö. & & ) , orrcwM/%z (vö. /e/), jzemz^/ar^ (vö. Wzzar). Körültekin
tőbb szerkesztéssel alaposan növelni lehetett volna a címszavak számát a ren
delkezésre álló anyag alapján is. 

A szerző utalószavak használatával igyekszik megkönnyíteni a szótár 
használatát. Sajnos, azonban ezen a téren is sok a következetlenség. A z öveg 
például utalószó, viszont a 6w6or&#, cg//er, /romom, //&, pÖHarz/öj, f# stb. 
nem az. Ezeket még csak megértjük a példamondatokban, az alábbiak jelen
tését azonban nem mindenki találja ki egykönnyen: /w/7ö/fy 'fülledt', ma/Wwr 
'mundér', /%?/b? 'pulyka', .%W 'sarjú', W g / a 'saroglya', jzg/zjW 'szelel'. 

Maradt néhány sajtóhiba is a kötetben: y<&%#/ög (122), jwo#/zw (122). 
A z a/b' mellett a szófaj megjelöléseként m/z áll, nyilván felcserélődött a két 
betű. Olykor kiesett egy-egy betű a nyomás során, a fa/co/zy címszóból a /, 
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a j«/<W&7yből az j (vö. fepö). Sőt, az is előfordul, hogy maga a címszó hiány
zik (vö. ÁroA/W), a caörörröA: szócikkből pedig csaknem egy egész sor esett ki. 

Úgy gondoltuk, nem lesz érdektelen összehasonlítani a Kiskanizsai szótár 
által közölt szókincset az Új Magyar Tájszótár anyagával. Mindenképpen érde
kes lehet, mi többletet tud nyújtani egy ilyen kis szótár az ÚMTsz.-hoz viszo
nyírva. A z ÚMTsz. I. kötete 1979-ben jelent meg, ez az ̂ — C betűket foglalja 
magában. A z ̂  W & % anyagát kezdtük egybevetni, és meglepődve láttuk, hogy 
1503. szám alatt a szótár munkatársai feldolgozták Markó Imre Lehel Kis
kanizsai tájszótár című pályamunkáját, amelyet 1958-ban nyújtott be a Magyar 
Nyelvőr pályázatára. A z ÚMTsz. természetesen csak a tájszavakat vette át, 
a köznyelvieket nem. D e a tájszavak vonatkozásában is többletet ad Markó 
műve. Például az ##<?&?, a#ya#%fr, a,^/iW, a&%/a/r adatokat nem vette át 
az ÚMTsz. M á s jelentéssel (is) található Markó gyűjtésében az <%/, <%&##(#, 
a<&?j, ogg%&#&, a^yogoj, aMer&szf, a/om, angyo/ címszava, mint az ÚMTsz.-ban. 
Hogy ezeket az ÚMTsz. adatgyűjtői hagyták-e ki, vagy nem voltak benne 
az 1958-as pályázatban, azt nem állt módomban ellenőrizni. 

Annyit megállapíthatunk tehát, hogy a tájszóanyagot tekintve nem sok 
többletet ad Markó Imre Lehel szótára az ÚMTsz.-hoz képest, mert ez utóbbi 
átvette a szerző adatainak jó részét a korábbi pályázatból. A m ű kiadása 
azonban mégis indokolt volt, mert az ÚMTsz. további köteteire még évekig 
kell várnunk. D e ha meg is jelenik a teljes ÚMTsz., ennek a munkának mindig 
meglesz az értéke, mert együtt kapjuk benne Kiskanizsa szókincsének egy 
részét. Példamondatai pedig egyéb nyelvészeti kutatásra is alkalmassá teszik 
a szótárt. A z általunk fentebb említett kisebb következetlenségek nem csök
kentik á m ű értékét. 

A jövőben az ilyen kis terjedelmű, köznyelvivel egyező anyagot is tartal
mazó szótáraknak nem sok létjogosultságuk lesz. D e természetesen szükség 
van azután is regionális tájszótárakra, tehát olyan művekre, amelyek 
egy-egy területnek a tájszavait gyűjtik egybe. A regionális szótárnak, mint pél
dául Csűry szótára, csak akkor van jogosultsága, ha a teljességet tűzi ki maga 
elé célul. Természetesen tudjuk, hogy egy közösségnek, legyen az akármilyen 
kicsi is, a teljes szókincsét összegyűjteni lehetetlen, de a regionális szótár 
készítőjének arra kell törekednie. 

JAKAB LÁSZLÓ 

Szolnok megye Néprajzi Atlasza ( S Z M N A ) . L 1. k. 518 1. + 96 kép
tábla; 1.2. k. 236 térképlap. Szolnok, 1974,1975. Készült a szolnoki Damjanich 
Múzeum xerox-rotaüzemében. A címlapokat és a képtablókat a Szolnpki 
Nyomda Vállalat készítette. 2&7raWj ./#%?, #?//<?% 7 Y W , Cf. fJc? Éva, f%v&My 
v4m'W és Á^%?oWn Gyw/a közreműködésével szerkesztette SZABÓ 
LÁSZLÓ éS CSALOG ZSOLT. 
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