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Észrevételek tájszóközlések példamondatairól 

1. A nyelvjárástanban járatos olvasó idézetek és szakirodalmi hivatkozások nél
kül is tudja, hogy tájszóközlésekben — akár szótámyi terjedelmű, akár egy-két lapos 
gyűjteményről van szó — a p é l d a m o n d a t o k k ö z l é s e valahogy magától 
értetődő k ö v e t e l m é n y , természetes dolog. A példamondatok közlését nem kell
lett és nem kell magyarázni, elmaradásukat annál inkább. 

BALASSA JÓZSEF a nyelvjárásgyűjtőknek szóló ajánlásaiban azt írta 1905-ben: 
„ A gyűjtő jegyezze föl mindig az egész mondatot, melyben az illető szót hallotta s ez 
szolgáljon magyarázatul" ( M N y T K . 4. sz. 5). BÁRCzi megismétli Balassa gondolatát: 
„minden tájszót mondatban kell feljegyezni, mégpedig nem mesterségesen alkotott, 
hanem valóban elhangzott nyelvjárási mondatban" (I. O K . VI, 69). Kitűnő Szamos
háti Szótára bevezetőjében írja CsnRY, hogy szótárában az értelmezés után „szükség 
szerint egy vagy több példamondat következik. A példamondat csak az egészen kö
zönséges jelentések mellől marad el" (15—6; az idézet második része a köznyelvivel 
megegyező szamosháti szavakra vonatkozik). DEME szerint is „adjunk minél több 
példamondatot, mely a szó jelentését és használatát megvilágítja" (NyjAF. 14). 
VÉGH JÓZSEF úgy véli, „ne maradjon el a jelentést pontosan megvilágító példamondat" 
(MNyj. II, 53). Ugyancsak VÉGH JÓZSEF önkéntes gyűjtőknek szóló tanácsaiban ezt 
olvassuk: „A példamondatot ne a gyűjtő szerkessze meg emlékezetből, hanem az 
adatközlővel való beszélgetés során lessen el egy-egy mondatot. A z ilyesmi feljegyzése 
nem nehéz. Arra viszont vigyázzon a gyűjtő, hogy a példamondatok olyanok legye
nek, hogy abból a szó jelentését meg lehessen állapítani. A szó jelentésére nézve 
ugyanis semmit sem mondanak az ilyen típusú mondatok: »Hol az ostor?«, »Itt az 
ösztöke«" (VÉGH JÓZSEF, A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szó
kincse. 1. Szántás-vetés. Bp., 1962. 9). És végül a legújabb, ugyancsak önkéntes gyűj
tőknek fogalmazott útmutató: „A szócikk utolsó eleme a példamondat. A jól válasz
tott példamondat eligazítja a nyelvjárás kutatóját olyan kérdésekben is, amelyekre a 
szótár esetleg nem adta meg a választ. Szükség esetén több példamondatot is adjanak, 
hiszen ezek rávilágítanak a használati és jelentésárnyalati, szókapcsolati (vonzati) 
különbségekre is. Ezek a példamondatok mindig a helyi nyelvhasználatból, a legjobb 
adatközlőktől legyenek" (HAJDÚ MrnÁLY, Útmutató nyelvjárási témájú pályamunka 
készítéséhez... H. és é. nélkül. 4). 

Némileg módosult a helyzet az utóbbi időben; 1. IMRE SAMU: „A valódi tájsza
vak és jelentésbeli tájszavak jelentéseit, jelentésárnyalatait — elsősorban az igék és 
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melléknevek esetében — többnyire példamondattal is szemléltetem. A z alaki táj
szavakhoz példamondatot ritkán adok" (FTsz. 16), illetőleg alaki tájszavakhoz „pél
damondat nem szükséges" (Uő.: M N y . LXXI, 225). Továbbá: „helykímélés céljából 
csak olyankor iktattunk be példamondatot, amikor a jelentés megvilágítása vagy 
valamely sajátos nyelvjárási alak ezt elengedhetetlenné tette" (GÁLFFY MÓZES és 
MÁRTON GYULA in: NEMES—GÁLFFY—MÁRTON, Torjai szójegyzék, Sepsiszentgyörgy, 
1974. 6); még tovább: „Példamondatokat csak akkor szerepeltetünk, ha a jelentést 
jobban megértetik, vagy a különös nyelvjárási alak úgy kívánja" (PENAViN O L G A — 
MATUEVics LAJOS, Székely szójegyzék; a számozatlan bevezetés utolsó oldalán). A z 
ÚMTsz. gyakorlatára 1.: „Az értelmezés után, ha szükséges és a források lehetőséget 
adnak rá, példamondatot is adunk" (Hosszú FERENC: Nyr. XCVIII, 226), illetőleg 
„Példamondatot szócikkeinkbe csak akkor veszünk fel, ha bizonyító funkciója van, 
vagyis ha az értelmezést mintegy kiegészíti" (ÚMTsz. I, 20). L. még M N y . L X X I H , 
224—5 és NytudÉrt. 103. sz. 11. 

Ez az eljárás sem problémátlan azonban. SzABÓ JÓZSEF — a Mihályi tájszótárról 
írván — vitathatónak tartja, hogy csak akkor közlünk példamondatot, ha szükséges
nek látszik. Ugyanis: „annak megítélése, hogy mikor szükséges és mikor fölösleges 
példamondattal megvilágítani egy-egy szó jelentését és használatát, olykor elég nehéz> 
és szubjektív mozzanatoktól sem mentes, éppen ezért — véleményem szerint — sze
rencsésebb, ha mindegyik címszóhoz példamondatot is adunk. A z alaki tájszavak
nál... esetleg inkább elfogadható, hogy nincs példamondat, a valódi és a jelentésben' 
tájszavak esetén... azonban eléggé szembeötlő — legalábbis számomra — a példa
mondat hiánya" (MNy. LXXVII, 226). 

2. M i l y e n a jó p é l d a m o n d a t ? Olyan, amelyből megállapítható aj az 
illető szó jelentése, illetőleg amellyel szemléltethető 6J egy-egy jelentés vagy jelentés-
árnyalat és ej a szó használati köre. 

H a a példamondatból megállapítható a nyomozott szó jelentése, akkor az illető 
mondat definícióval ér föl s — legföljebb némi stiláris változtatással — jelentés
magyarázatnak is tekinthető. D e vajon elhangzanak-e ilyen mondatok a spontán, 
természetes nyelvjárási beszédben? A leghatározottabb wm-mel kell válaszolnunk. 
(Ez egyébként érvényes a többi nyelvváltozatra is.) N e m véletlen, hogy a kérdéses 
szótárakban, szójegyzékekben, szóközlésekben közzétett példamondatok között ilyen 
elenyészően kevés van. „A példamondatok nagy része az egyszerű mindennapi élet 
banalitásait mutatja. A nép nem közmondásokban és rigmusokban beszél" (MARKÓ 
IMRE LEHEL, Kiskanizsai szótár 8) — s nem is definíciókban, teszem hozzá, s nem
csak a nép (vö. W . MiTZKA, Deutsche Mundarten. Heidelberg, 1943. 140; 1. még 
Nyr. XCVII, 226). Ezért az a nyelvjárásgyűjtő, aki passzív megfigyeléssel kívánná a 
szóban forgó példamondatokat kivárni, még akkor is várhatna az ítéletnapig, ha 
csupán tájszójegyzéket óhajtana összeállítani. 

Marad tehát a jó példamondatok másik csoportja, az, amelyikkel egy-egy jelen
tés vagy jelentésárnyalat, illetőleg a szó használati köre s z e m l é l t e t h e t ő. 
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Efféle mondat sok elhangzik, tehát passzív megfigyeléssel is lehet gyűjteni Őket. D e 
— ha jó adatközlőink vannak — aktív módszerrel is gyűjthetők: a tudakolózó kér
désre adott válaszok — adatközlőtől függően — jó példamondatok is lehetnek. íme 
az a terület, ahol példamondatok után kereskedve a legtöbb s legjobb termést taka
ríthatjuk be! 

Ahhoz azonban, hogy a szógyűjtő a sok elhangzó mondat közül ki tudja válasz
tani azt vagy azokat, amelyekkel szemléltetni tud, ismernie kell a szemléltetendő szó 
jelentését vagy a szó jelentésmezejének szemléltetendő részét. Úgy is mondhatnám, 
hogy a jó példamondat kiválasztását meg kell előznie a vonatkozó szóval való meg
ismerkedésnek. H a viszont már megismertem a szót, akkor — kellő lexikográfiái is
meret és gyakorlat birtokában — tudnom kell úgy „hangszerelni", tehát jelentését 
megadni s különböző, használatára vonatkozó minősítésekkel jellemezni, hogy az 
olvasó példamondat nélkül is világosan megértse, miről van szó. H a nem ismerem a 
szó jelentését pontosan, akkor nem tudom kiválasztani a hozzá illő jó példamonda-
tot sem. 

A szemléltető példamondatok néha arra csábíthatják a kritikus olvasót, hogy 
felülbírálja a szótáríró vagy tájszóközlő jelentésmagyarázatát, mondván, ez és ez a 
példamondat bizonyítja, hogy így és így kellett volna pontosabban megadni a szó 
jelentését. A z efféle felülbírálással megítélésem szerint csínján kell bánnunk. Részint 
azért, mert amíg a helyszínen meg nem győződtem kételyem jogosságáról, gyanúm 
sok esetben maga is kétséges. Részint pedig azért, mert a szóban forgó példamonda
tok nem tudományos igényű definíciók, s teret-lehetőséget adnak beleérzésekre és 
-magyarázatokra is. Továbbá: a példamondatok némelykor a szó jelentéstartományá
nak csupán egy szegletét világítják meg (vö. ehhez M N y . LXXIII, 225). Végül pedig 
azért, mert esetleg bizony a példamondat nem jó (ez persze a gyűjtő lelkén szárad). 

3. H a a példamondatok szerepét leszűkítjük arra a körre, amelyet a modern 
leíró lexikográfia a különböző (szófaji, stilisztikai, a szó használati körére, szociális 
érvényére stb. utaló) minősítések segítségével világít meg, akkor arról az igényről bíz
vást lemondhatunk, hogy lehetőség szerint mindenegyes tájszóhoz csatoltassék leg
alább egy példamondat. 

Igenám, csakhogy az eddigi dialektológiai gyakorlat azt mutatja meglehetős 
egyöntetűséggel, hogy a példamondatoknak az említetteken kívül egyéb funkciója 
is van (vö. ehhez HAJDÚ MiHÁLY eszmefuttatását: Magyar Csoportnyelvi Dolgoza
tok 7. sz. 73—4). Lássuk ezekre FiERS MÁRTÁnak a Torjai szójegyzékről írt sorait: 
„A példamondatok közlése egy-egy tájszó alakját, jelentését vagy mondattani hasz
nálatát világítja meg... a címszó tőtani viselkedéséről mond valamit... Másutt az 
ige vonzatát tudjuk meg belőle... Máskor a példamondat egy szó vagy szókapcsolat 
absztrakt jelentéséről tanúskodik... A példamondatok a nyelvjárás olyan egyéb je
lenségeit is tükrözik, amelyeket a szójegyzék másképp nem tüntethetne fel. Ilyen alak
tani jelenség a nem hasonuló - W , - W rag... és az elbeszélő múlt... mondattani je
lenség például az igekötős igéknek a nyelvjárásra jellemző szórendje... a példamon-
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datok... a... nyelvjárást beszélők életvitelét, mentalitását is meghitt közelségbe hoz
zák" (MNy. LXXII, 245). Ezzel kapcsolatban érdemes volna némely dolgot tisztáz
nunk. Senki nem vitathatja, hogy valamennyi, föntebb fölsorolt információ fontos, 
s hogy bővíti a nyelvjárásról való ismereteinket. Kérdés azonban — s ezért megfon
tolásra méltónak látszik —, hogy ezeknek az információknak valóban példamonda
tok segítségével kell-e kifejeződniük, s hogy tájszótárakban kell-e helyet kapniuk. 
H a a tájszótárt szigorúan lexikográfiái műfajnak tekintjük, akkor bizony azt kell 
mondanunk, zömük nem odavaló. Erre utal FiERS azon mondata, hogy „A példa
mondatok a nyelvjárás olyan egyéb jelenségeit is tükrözik, amelyeket a szójegyzék 
másképp nem tüntethetne fel" (i. h.). A z aligha lehet vitás, hogy a példamondat nem 
helyettesítheti a szó használati körére és szociális érvényére vonatkozó minősítést. 
Miért? Mert nem tükrözheti mindazt, ami lexikográfiái értelemben egy-egy (táj)szó 
sajátja (a szociális érvényt például csak igen ritka esetben). Következésképpen nem 
hárítható a példamondatra az említett minősítések közvetítése sem. Gyűjtéslélektani 
okból nemcsak azért nem tartom szerencsésnek a „minden tájszóhoz példamondatot"-
követelményt, mivel a gyűjtő egyébként is megosztott figyelmét tovább osztja, hanem 
azért is, mert a gyűjtő úgy érezheti, hogy (jó vagy rossz) példamondatával minősíti is 
a tájszót, s a szó használati körének pontos meghatározása ennek következtében 
könnyebben elsikkadhat. (Az persze igaz, hogy a példamondatok nem lexikográfiái 
felhasználásra akkor is jók, ha lexikográűailag nem jelentenek semmi plusz ismeretet.) 
Úgy vélem, ha a szótárírónak kellő mennyiségű példamondata van, akkor azokból 
összeállíthatja a bennük rejlő s a nyelvjárást jellemző morfológiai, moríbnológiai, 
szószerkezeti, bizonyos mondattani stb. típusokat, s e típusok konkrét adatait is fel
sorolhatja. Ezzel anyagát számottevően informatívabbá s használhatóvá teszi, azon
kívül ez a megoldás gazdaságosabb is, bár kétségtelen, hogy pluszmunkát jelent. 
Ez a munka azonban nem befolyásolja a tájszótári munkálatokat! Úgy vélem továb
bá, hogy néhány oldalas, jó szövegközlés többet adhat a nyelvjárás színeiből, mint 
mondjuk két- vagy háromszáz, egymástól független példamondat. 

S még valamit. A tájszótárak példamondataiban valóban sok nem lexikológiai 
információ rejtőzik. Ezeknek az információknak egy része azonban a szó legszoro
sabb értelmében rejtőzik. Honnan tudhatná e szótárak olvasója, hogy — ha például 
a - W , - W rag használatára kíváncsi — hol, melyik címszóhoz rendelt melyik példa
mondatban kereskedjék? ő csak a betűrendbe szedett címszavak segítségével tud 
tájékozódni, ez azonban csak lexikográfiái útmutatást ad. Megteheti persze, hogy 
találomra elolvas — mondjuk — száz példamondatot, s vagy megtalálja azt, amit 
keres, vagy nem. Azt is megteheti, hogy meghatározott szempontok szerint (például: 
szórend, a toldalékok változatai, a képzők stb.) feldolgozza a szótár teljes anyagát. 
Hogy ez utóbbit nemigen csináljuk, annak az az egyik oka, hogy jól tudjuk, az efféle 
vizsgálatok elvégzéséhez jobb a célzott, egy jelenségre összpontosító anyaggyűjtés. 
A tájszótárak és -közlések példamondatai más szempontú gyűjtés melléktermékei, s 
mint ilyenek nem felelhetnek meg feltételeinknek teljes egészben. 
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4. A példamondatokkal összefüggésben foltétlenül említést érdemel a gyűjtő 
gyűjtési részfeladatainak és a példamondatok gyűjtésének a viszonya. Aki regionális 
szótárt, tájszótárt vagy regionális szakszótárt készít, annak elsődleges és legfontosabb 
feladata az, hogy megállapítsa, mely (táj)szavak milyen alakban és jelentésben élnek 
a vizsgált nyelvjárásban a gyűjtés idején. A többi (tehát a szó használati körének, 
szociális érvényének stb. a meghatározása) bármily fontos is, ehhez képest másodla
gos. Aligha túlzás azt mondani, hogy e feladat lelkiismeretes elvégzése önmagában is 
nagy fokú összpontosítást követel. D e ennek ki kell egészülnie az imént másodlagos
nak nevezett feladatok elvégzésével is. Egyidejűleg több szempontból is figyelnie kell 
tehát a gyűjtőnek adatközlői megnyilatkozásait, el kell vonatkoztatnia, emlékezeté
ben kell tartania a hallottakat, s a benne kialakult képbe kell beleillesztenie egy-egy 
szóról mindazt, ami a későbbiekben tudomására jut. Fölösleges lenne bizonygatnom 
s részleteznem (számosan megtették külföldön s itthon egyaránt), milyen sokrétű 
gyűjtéslélektani gonddal kell megbirkóznia a szótárkészítőnek. Hadd idézzem mégis 
HAJDÚ MiHÁLYt: „A legnehezebb dolog egyébként a figyelmet megosztani olyankor, 
amikor egyetlen cél következetes megvalósítása is hallatlan erőfeszítést kíván, s kü
lönben legalább két-három fontos dolgot mindig szem előtt kell tartani (fonetikus le
jegyzés, jelentés, toldalékos alakok, példamondatok stb.)" (Dialektológiai szimpo-
zion. Szerk. Szaüd G6%z, M o W r Zo/&ÍM. Veszprém, 1982. 160). Hajdú Mihállyal 
egyetértve úgy vélem én is, ésszerű minden változtatás, amely a tájszótárak elkészíté
sére fordítandó időt és energiát úgy csökkenti, hogy nem befolyásolja károsan a szótár 
értékét, használatát, mivelhogy az a célunk, minél előbb s minél több tájszótár ké
szüljön (i. h.). D e éppen a cél érdekében fölvetem a kérdést: muszáj nekünk foltétlenül 
ragaszkodnunk az eddigi gyakorlathoz? Miért ne tehetnénk különbséget fontos és 
fbntosabb között, s miért ne hagyhatnánk el adott esetben azt, ami kevésbé fontos? 
A példamondatok sok esetben a szócikk károsodása nélkül elhagyhatók, miért ne 
lehetne eleve úgy hozzálátni egy tájszótár anyagának a gyűjtéséhez, hogy levennénk 
a gyűjtő válláról a nyomasztó, nagy terhet (a kötelességet tudniillik, hogy lehetőleg 
mindegyik szóhoz mellékeljen példamondatot)? H a nem kellene a gyűjtőnek állan
dóan példamondatokra is vadásznia, azokat jegyzetelnie, a felszabaduló időt és ener
giát a fbntosabb dolgok alaposabb föltárására fordíthatná. Kevesebbszer élné át az 
ilyen munkában óhatatlanul föl-fölbukkanó csüggesztő érzést, hogy nem tudja tovább 
csinálni, ezért gyorsabban elkészülhetne munkájával. Következésképpen: talán több, 
kisebb-nagyobb tájszótárral és tájszóközléssel lehetnénk gazdagabbak. 

5. Röviden még egy szempontról: a nyomdai tér, a terjedelem kérdéséről. 
Föntebb szó volt arról, hogy a példamondatok nem is kis hányada lexikográfiái 

értelemben vajmi kevés információt ad (1. B. LŐRiNCZY ÉVA: M N y j . X X , 23), illető
leg hogy a valóban jól megszerkesztett szócikk képes elviselni különösebb károsodás 
nélkül a példamondat(ok) hiányát. M i lenne, ha nem közölnénk mit sem mondó 
típus-példamondatainkat? Helyet takaríthatnánk meg. D e vajon érdemes-e? HAJDÚ 
MiHÁLY szerint „a meglévő példamondatokat semmiképpen se hagyjuk el a készülő 
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regionális tájszótárakból (még akkor sem, ha ezek kissé erőszakoltak), s különösen 
azzal az indokkal ne, hogy ez terjedelemtöbbletet jelent. Amikor már sikerült tíz ívet 
kiharcolni egy szótár megjelenése érdekében, akkor már egy fel ív többlet igazán nem 
számít, s a kiadónak is érdeke a minél jobb, használhatóbb kiadvány megjelentetése" 
(Dialektológiai szimpozion 160). Elismerem Hajdú Mihály igazát, a „kissé erősza
kolt" példamondatokkal én mégis szigorúbb lennék, mivel ezek aligha teszik jobbá a 
kiadványokat. H a a kérdéses szótárak és szójegyzékek szócikkeinek és példamonda
tainak az arányát tekintjük, akkor bizony a példamondatok aránya nagyobb, mint 
gondolnánk. N e m kevés esetben ugyanis — főként, ha több példamondat is közölte
tik — a példamondatok teszik ki a szócikk nagy részét. Ezek szerint tehát mégiscsak 
ésszerűnek látszik e szempontból is, hogy példamondatainkat jól megválogassuk 
(1. BENKŐ LORÁND: i. m. 181). 

6. Hogy mennyire nem lehet a példamondatok ügyét még a tájszóközlések tekin
tetében sem differenciálatlanul elintézni, azt — úgy vélem — elégséges módon bizo
nyítják a következőkben szóba hozandó körülmények. 

H a egy tájszótárt olyan szerző készít (gyűjt és szerkeszt), aki egyrészt képzett 
dialektológus, másrészt anyanyelvjárását vizsgálja, s e nyelvjárás bizonyos jelenségeit 
leírja-leírta és szövegeket is közöl-közölt, akkor aligha kérjük számon tőle, ha tájszó
tárában nem közöl sok példamondatot. Egyrészt azért, mert azokat a nem lexikoló
giai információkat, amelyeket (bár csak töredékesen) a példamondatok közvetítené
nek/közvetítenek, megtaláljuk önelvű leírás formájában. Másrészt, mivel a szerző 
személye, addigi munkássága garancia arra, hogy a tájszótárban olvasható lexikog
ráfiái minősítések lehetőség szerint pontosak, a nyelvi tényeket megbízhatóan tükrö
zik. H a tehát például Szabó József elkészíti a nagykónyi tájszótárt, Balogh Lajos a 
bükit, Várkonyi Imre a büssüit, s csak kevés példamondatot közöl mindegyikük, et
től szótáruk mint lexikográfiái alkotás véleményem szerint ugyanolyan értékes m ű 
lesz, mintha néhány százzal több példamondatot közölnének. 

Vannak nyelvjárásaink, amelyek elszigetelt helyzetük következtében jobban ki 
vannak téve a pusztulásnak, mint a többi. Külső nyelvjárásszigeteinkre gondolok el
sősorban. Ezekből a nyelvjárásainkból jóval kevesebb közlésünk van általában, mint 
amennyire szükség volna. A magyar dialektológiának céltudatosan foglalkoznia kel
lene e nyelvjárások sokoldalú s mielőbbi felgyűjtésével. A nehézségek közismertek. 
Nos, könnyű belátni, hogy az ezekből a nyelvjárásokból származó közlések, szójegy
zékek, szótárak példamondatait másképp kell elbírálnunk, mint a sokkal jobban fel
dolgozott, központi fekvésű, s — emberi számítások szerint a közeljövőben — külső 
nyelvjárássziget-helyzetbe nem kerülő nyelvjárásokat. Más szavakkal: a Halmágyról, 
Felsőőrről vagy Kórógyról származó példamondatot a tér és idő meghatározó koor
dinátái — közlési, feldolgozási szempontból — fbntosabbá avatják, mint mondjuk a 
nagykónyi, a büki, a büssüi vagy a mihályi példamondatokat. 

Jóval nagyobb a példamondatok szerepe minden olyan esetben, amikor a szótár 
vagy szójegyzék anyagát más vagy mások gyűjtötték, s más vagy mások dolgozzák 
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föl (szerkesztik). Különösen akkor, ha a gyűjtők laikusok. Talán nem járok messze az 
igazságtól, amikor úgy vélem, a példamondatközlés hagyománnyá válásában fontos 
szerepet játszott az, hogy laikusok gyűjtötték a nyelvjárástan hőskorában a szókész
leti anyag nagy részét. Tőlük a szakemberek több okból is megkövetelték a példa
mondatok közlését. Egyrészt gyűjtéslélektani meggondolásból, hogy tudniillik ezzel 
is „kényszerítsék" a gyűjtőket a minél megbízhatóbb, az élő nyelvből származó ada
tok följegyzésére. Másrészt, hogy ők maguk ellenőrizhessék a gyűjtők jelentésmagya
rázatait. Végül pedig azért, mert abban az időben oly kevés volt a felgyújtott nyelvjá
rási anyag, hogy a példamondatok is fontos nyelvjárási közlésnek számítottak (újab
ban s a hnn nyelvjárási szótárra vonatkozóan 1. N y K . LXXIII, 260, az észtre vonat
kozólag pedig N y K . L X X V , 271). A z össznemzeti tájszótárakban amiatt van na
gyobb szerepe a példamondatoknak, mivel a gyűjtők nem azonosak a szerkesztőkkel. 
Ebben az esetben megvan a szakmai (lexikográfiái), de nincs meg a nyelvváltozat! 
kompetencia. A példamondatok ilyenkor a szótárszerkesztők igen fontos forrása, 
ellenőrző anyaga, amelyekből a tájszóra vonatkozó olyan megállapításokat is leszűr
hetnek, amelyeket a laikus gyűjtő nem tudott vagy elmulasztott megnevezni (1. Hosz-
szú FERENC: Nyr. XCVIII, 223—6; B. LŐRINCZY ÉVA: M N y j . X X , 19, 2 2 — 3 ; 
Eesti murrete sönaraamatu prospekt. Tallinn, 1968. 55). 

7. Nyelvjárási példamondatok a dialektológiában — s másutt is — számos mű
fajban előfordulnak. Ebben a közleményben csupán tájszóközlésekbeli szerepükkel, 
illetőleg ezzel összefüggő néhány kérdésükkel foglalkoztam. Szándékosan fogalmaz
tam némelykor sarkítottan, s szándékosan foglalkoztam azokkal a körülményekkel, 
amelyek a számomra maximalistának tűnő „minden tájszóhoz példamondatot"-elv 
ellen szólnak. Félreértések elkerülése végett azonban szeretném hangsúlyozni: nem 
általában a példamondatok közlése ellen vagyok, csak a példamondatközlés általá
nos, nem differenciáló követelménye s az ellen, hogy lexikográűailag vagy grammati-
kailag minősíthető, szabályokba foglalható, jelölhető jelenségeket, funkciókat példa
mondatok közlésével „intézzünk el". Mivel a nyelvjárási példamondat a szóban for
gó leírási műfajban nem elsődleges cél, hanem szemléltető — vagy ha úgy tetszik: 
bizonyító — anyag, szerepét ehhez kell mérnünk, s ennek mind a gyűjtésben, mind 
a közlésben kifejezésre kellene jutnia. Csak valóban jó példamondatokat érdemes kö
zölnünk, de hogy mennyit, azt mindig a körülmények gondos mérlegelésével dönt
sük el. 

Kiss JENŐ 

Bemerkungen zu den Beispielsátzen inDialektwörterbüchem 

Beispielsátze in Dialektwörterbüchem zu bringen ist eine Art ungeschriebenes 
Gesetz (auch) in der ungarischen Dialektologie. Der Verfasser versucht zu beweisen, 
daG es sich lohnt die Praxis des sozusagen obligatorischen Publizierens von Beispiel-
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sátzen etwas kritischer anzusehen. Die Gründe dafür sind u. a.: in der spontánén 
sprachlichen Kommnnikation k o m m e n Sátze, die Deűnitionen gleichkommen, 
áuBerst selten vor; u m treffende Beispielsátze zu fmden braucht der Sammler u. U. viel 
Zeit; der Beispielsatz kann die Vermitthmg bestimmter lexikographischer Iníbrma-
tionen nicht übemehmen; diejenigen nicht-lexikographischen Iníbrmationen, die die 
Beispielsátze vermitteln, können meisteas infbrmativer und kürzer als in Form von 
Beispielsátzen beschrieben werden. W e n n allerdings Dialektwörter ans im Aussterben 
befmdlichen Mnndarten oder ans Dialekten gesammelt werden, die noch nnerfbrscht 
sind, stellen die Beispielsátze wichtiges, u. U. sogar imersetzlich.es Matériái dar. 

J. Kiss 
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