
A magyar nyelvjárási szókincs-archívum 

(A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyagának 
és szókincsének gyűjtése) 

1. A Magyar Nyelvjárások VI. kötetében foglalkoztam a nyelvjárási 
anyaggyűjtés időszerű feladataival. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv
tudományi Intézetének irányításával az önkéntes gyűjtők egyre nagyobb 
csoportja foglalkozik a köznyelv előretörése következtében pusztuló nyelv
járásaink anyagának a tudomány számára való megörökítésével. A beszámoló 
megírása óta eltelt három esztendőben sok hasznos kezdeményezés történt. 
Egyre világosabban látjuk már a módokat és lehetőségeket, hogyan lehet a 
gyűjtésre alkalmas munkatársakat megtalálni, és hogyan lehet a vállalkozáshoz 
a legszükségesebb anyagi alapokat biztosítani. 

Örömmel kell megállapítanunk, hogy bevált a szervezésnek az a formája, 
amit az utóbbi években kezdeményeztünk, vagyis a gyűjtőpályázatoknak 
évenkénti megrendezése. Az MTA Nyelvtudományi Intézete 1960 óta a Nép
rajzi Múzeummal közösen hirdeti meg felhívásait. A néprajzkutatókkal való 
együttműködésünknek már eddig is szép eredményei vannak. Nemcsak új 
munkatársakat nyertünk meg a pályázatok ügyének, hanem előadásaink, 
útmutatóink segítségével arra törekszünk, hogy az önkéntes néprajzi gyűjtők 
dolgozatai a nyelvészeti igényeket is kielégítsék. 

Eljutottunk továbbá odáig, hogy foglalkozhatunk pályázataink tudo
mányos színvonalának' az emelésével és az egész országra kiterjedő gyűjtő
hálózat kiépítésével. Arra törekszünk, hogy minden járásban, illetőleg minden 
híres tájegységben legyen legalább egy megbízható gyűjtőnk. Azokban a 
megyékben, ahol eddig nem voltak gyűjtőink, a helyszínen keressük meg a 
megfelelő embert. 

Vidéki munkatársaink szabad témaválasztását továbbra is tiszteletben ' 
tartjuk, tehát bárki pályázhat a jövőben is bármilyen tárgyú helyszíni gyűj
tésével, de emellett arra kérjük munkatársainkat, hogy foglalkozzanak a 
miáltalunk ajánlott témákkal is, pontosabban azt kérjük tőlük, hogy a saját 
maguk választotta tárgykörön kívül gyűjtsék össze a mi központi témánk 
körébe tartozókat is. 

Kérdőívek segítségével előre megállapított terv szerint akarjuk ugyanis 
gyűjtetni a magyar nyelvjárási szókincset és a vele kapcsolatos népi ismeret
anyagot. A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyagának tanulmá
nyozása után sorra kerülnek majd a népi építkezés és lakásberendezés, a népi 
táplálkozás és ruházkodás területei. Ha a tágabb értelemben vett paraszti 
szakszókincset és ismeretanyagot megörökítettük, ha gyűjtőink a , munkába 
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beletanulnak, és lelkesedésük sem csökken, akkor a magyar szókincs egyéb 
elemeinek a gyűjtésére is rátérünk. 

Másik nagy feladatunk a földrajzi neveknek községenként, a személy
neveknek tájegységenként és járásonként egy-egy községben való össze
gyűjtése. 

Nem kívánjuk ugyan a magyar nyelvjárási anyaggyűjtést a szókincsre 
és a tulajdonnevekre korlátozni, de a ránk váró feladatok s a rendelkezésre 
álló erők és eddig végzett gyűjtéseink ismeretében a szókincsgyűjtést tartjuk 
a legsürgősebbnek és legfontosabbnak. A nyelvtani gyűjtésekhez több idő, 
nagyobb felkészülés szükséges. Ügy gondoljuk, hogy egyetemi és főiskolai 
hallgatók tanáraik irányításával bátran hozzákezdhetnek ilyen feladatok 
elvégzéséhez is. A vidéken működő munkatársainknak pedig azt ajánljuk, 
hogy átmeneti szakaszként főképpen lexikális gyűjtéseket végezzenek, hogy 
majd később bonyolultabb nyelv járáskutató feladatokat is megoldhassanak. 

2. A nyelvjárási szókincsgyűjtésnek eddig két formája vált népszerűvé-
Egyik a szókincsgyűjtés egy-egy tárgykörön belül, pl. a földművelés és az 
állattenyésztés, háziiparok szókincse stb. A másik ág a tájszógyűjtés volt. 
Az egy-egy tárgykörön belül történő szókincsgyűjtésnek szép hagyományai 
és eredményei vannak. Kicsit bővebben kell szólanunk a táj szógyűjtésről. 
Egy-egy hangalaki, jelentéstani, vagy pedig valóságos tájszó feljegyzése, 
a tudomány számára való megörökítése fontos feladatunk marad még az 
Űj Magyar Tájszótár elkészülte és megjelenése után is, mert a tájszó sokféle 
nyelvészeti munka segítője, bizonyító anyaga lehet. Nem szabad azonban 
elfelednünk, hogy tájszógyűjtés kedvéért nem mehetünk ki a tájba, a tájszó
gyűjtés mindig csak egy másik nyelvészeti vagy néprajzi gyűjtőmunka mellék
terméke lehet (vö. Végh: MNyj. II , 52), másrészt, ha megelégszünk a ritka
ságok, az érdekességek feljegyzésével, sohasem ismerjük meg a magyar nyelv
járási szókincset, és akkor gyűjtéseink mindig csak a szótörténeti, etimológiai 
és jelentéstani tanulmányok kisegítői maradnak. 

A modern nyelvjáráskutatásnak fő elve a teljességre való törekvés. 
Sem a nyelvtani jelenségeket, sem a szókincs elemeit nem érdemes elszigetelten1 

vizsgálni, hanem az egész nyelvi rendszer részeként. Nyelvjáráskutatásunk 
tematikája a külföldihez képest meglehetősen egyoldalú, főleg hangtani és 
alaktani természetű. Olyan jellegű szókincs-tanulmányokat, mint amilyeneket 
a finnek, lengyelek, csehek, németek, franciák, svédek stb. készítenek, nálunk 
nem lehet kezdeményezni, mert hiányzik hozzá az anyag. Nálunk kiváló-
regionális szótáraink (Szamösháti, Ormánysági, Szegedi Szótár) és Wichmann 
csángó gyűjtése alapján lehet nyelvjárási szókincstanulmányt végezni. Az így~ 
elénk táruló kép azonban, noha máris sok érdekességet tár fel, még nagyon 
hiányos lesz. Segít majd a bajon a Magyar Nyelvjárások Atlaszának 700 lexi
kális kérdése. A szakértők gyűjtötte és a gondosan ellenőrzött anyag sok 
tanulság leszűrésére lesz alkalmas. De hát milyen kis százalékát öleli fel a 
magyar nyelvjárási szókincsnek a nyelvatlasz 700 kérdése ! (A valóságban a 
szám valamivel nagyobb, mert a hangtani és az alaktani kérdések egy része 
hasznosítható lexikális szempontból is.) A magyar néprajzi atlasz is sok kifeje
zés elterjedésére muta t ma jd rá. De jellegének megfelelően egyik atlasz sem 
törekedhet arra, hogy egy-egy tárgykört kimerítsen, s a tárgy és a név egy
másra vonatkoztatása egyikben sem teljes, tehát mindkét atlaszunk anyagát* 
ki kell egészítenünk. 
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3. A nyelvjárási szókincsgyűjtésben elsőrendű feladatunk volna a regioná
lis nyelvjárási szótárak készítése. A teljességre törekvő nyelvjárási regionális 
szótárak mutatják be igazán a szókincset. így lehet megragadni a pontosabb 
jelentésárnyalatokat, a nyelvi jelek használatának finomságait. De bármennyire 
is tisztában vagyunk e feladat fontosságával, másnemű tudományos felada
taink teljesítése miatt e regionális szótárvállalkozásokhoz egyelőre csak tudo
mányos segítséget tudunk nyújtani. Mivel anyagi támogatást nem adhatunk, 
csak olyan munkatársaink vállalkozhatnak e munkára, akik családi, ismerős 
környezetben végezhetik a gyűjtést. Minden tehetségesebb vidéki munka
társunkat igyekszünk a gyűjtés ügyének megnyerni. Ilyen nemű szótár
terveink: a kiskanizsai szótár, 12 ezer cédula elkészült belőle Markó Imre 
Lehel gyűjtésével; a tolnai szótár, készítője: Ördög Ferenc, a tatai szótár készí
tője: Körmendi Géza, a foktői szótárterv, készítője: Kuczy Károly, a somogyi 
szótár, gyűjtői: Várkonyi Imre és Király Lajos. 

4. Egy-egy regionális szótár elkészítése nehéz munka, a lelkiismeretes 

gyűjtőt sok esetben visszariasztja a feladat súlya és nagysága. Van azonban 
egy másik lehetőségünk is, ez az országos nyelvjárási szókincsgyűjtés meg
valósítása önkéntes gyűjtők bevonásával. 

Ha a gyűjtést nem hivatásos szakemberekkel, önkéntes munkatársakkal 
végeztetjük — ezenkívül a ráfordított fáradságot is csak jelképesen tudjuk 
jutalmazni —, arra kell törekednünk, hogy a gyűjtők munkáját megkönnyít
sük. Nem elég elvi tájékoztatást adni, a leghasznosabbnak látszik — a külföldi 
példák nyomán is — a kérdőívek elkészítése. 

Kutatási témánk jellegéből következik, hogy a gyűjtésnek olyannak kell 
lennie, hogy necsak a nyelvészet, hanem a gazdaságtörténet és a néprajz 
igényeit is kielégítse. Természetesen olyan szinten, ahogy e munkát önkéntes 
gyűjtőkkel el lehet végeztetni. A kívánalmakat illetően tehát bizonyos mérsék
letre van szükség. * 

Az első kérdőívet, a szántás és vetés ismeretanyagának és szókincsének 
összegyűjtésére elkészítettem. Mivel magam a néprajz és a gazdaságtörténet 
kérdéseivel nem foglalkozom, e tudományszakok legkiválóbb művelőinek a 
segítségét kértem és kaptam is meg. Egész kis munkaközösség bővítette, 
egészítette ki a kérdőívet. A néprajzosok közül Balassa Iván, Diószegi Vilmos, 
Kovács László, Kovács Péter, Morvay Péter, Takács Lajos, Vincze István, 
a nyelvészek közül Balogh Lajos, Benkő Loránd, Deme László, Imre Samu, 
Papp László nézték meg a kérdőívet. 

A következő kérdőívek elkészítésekor is kérni fogom kollégáim segítségét. 
Kérdőívem, illetőleg útmutatóm a kérdéseket részeire bontja, a nyelvé

szeti címszavak rákérdező mondatait is tartalmazza. Az Nr-rel jelzett néprajzi 
kérdésekben természetesen teljes szabad kezet adunk a gyűjtőnek. 

Ütmutatóm sokkal terjedelmesebb és részletezőbb, mint GUNDA B É L A 
ismert kérdőíve Az elvetett búzától a kenyérig. Bp. 1939., amit egyébként 
nagy haszonnal forgattam. A kérdőív anyaga összeállításához felhasználtam 
még: K. KOVÁCS LÁSZLÓ, Hogyan gyűjtsük a népi gazdálkodás tárgyait? 
Bp. 1953., című útmutatóját , továbbá Balassa Iván, Imre Samu, Papp László, 
Dömötör Sándor, Nagy Gyula mezőgazdasági tárgyú tanulmányait, Pais 
Sándor önkéntes gyűjtőnk kéziratos tanulmányát. Figyelembe vettem még 
a Magyar Nyelvjárások Atlaszának anyagát és a magyar néprajzi atlasz kér
déseit. Természetesen támaszkodtam saját megfigyeléseimre és tapasztala-
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taimra, ezenkívül sok esetben kérdezgettem meg egy-egy kérdésben kollé
gáimat is. 

Noha a kérdőívben igyekeztem minden kérdést elemeire bontani, ez 
nem mindig sikerült, mert az irodalomban nem kaptam kellő tájékoztatást. 
Igyekeztem tekintetbe venni továbbá az országszerte fellelhető különféle 
eljárási módokat, de így is sok esetben előfordul majd, hogy a gyűjtőnek 
magának kell az úttörést elvégeznie. A leggondosabban elkészített kérdőív 
esetén is szükség van a gyűjtőnek nemcsak a szorgalmára és lelkiismeretes
ségére, hanem a leleményességére is. 

A legnagyobb gond volt számomra a szántással-vetéssel kapcsolatos 
szokás- és hiedelemanyag kérdeztetése. Attól lehet tartani, hogy a túlbuzgó 
gyűjtő esetleg erőlteti olyan kérdések feszegetését, amelyek falujában nem 
voltak ismeretesek. Nagyon határozottan figyelmeztetnünk kell a gyűjtőt, 
hogy a hiedelem- és szokásanyagot csak akkor kérdezze, ha ilyenek a községben 
vannak vagy voltak. 

Az útmutatóhoz rajzokat is mellékeltem. Gyűjtőinket is arra kértem, 
hogy lehetőleg minden eszközt rajzoljanak le (még ha fogyatékos is a rajz
készségük), és lehetőleg sok munkafolyamatot fényképezzenek le. 

A lexikológiai szempontoknak megfelelően arra kérjük a gyűjtőket, 
hogy a szavak jelentését pontosan figyeljék meg, és közöljenek minden cím
szóra példamondatot. Ez utóbbi nagy megterhelést jelent a gyűjtőknek. De 
mivel az a tervünk, hogy a jelenlegi archiválás anyagból később szótárt (és 
ennek megfelelően enciklopédiát) szerkesztünk, ezek a kívánalmak nem 
túlzók. 

Gyűjtőinknek az a feladatuk, hogy örökítsék meg a hagyományos 
paraszti gazdálkodást a nagyüzemi gazdálkodásra való áttérés előtt. A jelen, 
illetőleg a közelmúlt adatai mellett azonban több esetben felhívtam a gyűjtő 
figyelmét, hogy értelmesebb, idős adatközlői segítségével ne csak a közelmúlt, 
hanem az egy-két emberöltővel azelőtti kor gazdasági, néprajzi és nyelvi 
adatait is igyekezzen felvenni. Kevés lehetősége látszik viszont annak, hogy 
önkéntes gyűjtők kellő mértékben alkalmazzák a szociális szempontot, hogy 
mik az eltérések a nagygazdák és a kisparasztok gazdálkodásában. 

Befejezésül meg kell említenem még, hogy vállalkozásunk kezdetben 
nyelvészeti céllal indult, hogy az egész országra kiterjedő gyűjtés alapján 
megvethessük egy nagy magyar nyelvjárási szótár alapját. Amint azonban 
a tervem határozottabb alakba öntődött, még inkább a kérdőív elkészítése 
során egyre világosabban láttam, hogy a munka tervezésekor, továbbá a gyűj
tés folyamán csak úgy érhetjük el célunkat, ha a legteljesebb mértékben érvé
nyesítjük a néprajzi szempontokat is. Határozott meggyőződésem, hogy ezek 
alkalmazása során, a részletkérdések boncolgatása közben egyre több új 
műszót, szóhasználatot, jelentésárnyalatot ismerünk meg, aminek a feljegy
zésére nem került volna sor, ha megelégszünk a főbb munkaeszközök és a 
munkamenet főbb mozzanatai nevének megörökítésével. Ha viszont alkal
mazni kívánjuk a néprajzi és a gazdaságtörténeti szempontokat is, akkor a 
feljegyzett anyag nem csupán nyelvészeti, hanem néprajzi gyűjtemény is lesz. 
Ennek megfelelően nem volna helyes a vállalkozás címét úgy megjelölni, 
hogy szókincs-archívum. Helyesebb lesz tehát a jövőben az eredeti címet 
a következőképpen módosítani: a hagyományos paraszti gazdálkodás ismeret
anyagának és szókincsének gyűjtése. 

VÉGH JÓZSEF 
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Das Archiv des mundartlichen Wortschatzes des Ungarischen 

(Die Sammlung des Volksgutes und des Wortschatzes der herkömmlichen Landwirtschaft 
des ungarischen Bauerntums) 

Neben den vielversprechenden Arbeiten der ungarischen Dialektologie 
(die Sammlung des Stoffes für den ungarischen Sprachatlas mit einer kleinen, 
gut geschulten Gruppe von Dialektologen, die Redigierung des neuen ungari
schen Diälektwörterbuches, das die aus der Schrift- und Gemeinsprache fehlen
den mundartlichen Ausdrücke, die in den verschiedenen Publikationen erschie
nen und in den Archiven aufgezeichnet sind, enthalten soll), haben wir die 
Arbeit der Laiensammler, die Sammlung von neuem Material lange Jahre 
entbehrt. Die gemeinsam mit dem Ethnographischen Museum ausgeschriebe
nen Wettbewerbe des Sprachwissenschaftlichen Instituts der Ung. Akademie 
der Wissenschaften haben in den letzten Jahren das Interesse und die Sammel
lust geweckt. Die notwendigste materielle Basis zu diesen Arbeiten wird, von 
den amtlichen Stellen bereitgestellt. Nun kann bereits der systematische 
Ausbau des Sammlernetzes erfolgen und der wissenschaftliche Wert des 
Sammelns dadurch erhöht werden, daß auf Grund eines wohl durchdachten 
und mit Fachleuten besprochenen Plans eine großzügige Sammlerarbeit mit 
Hilfe von Oberschul- und Volksschullehrern, Universitätshörern und anderen 
Laienkräften beginnt. Der unmittelbare Zweck dieser Arbeit ist die Rettung 
des Stoffes, d. h. die Errichtung eines Archivs, in ihren weiteren Perspektiven 
zielt diese Tätigkeit aber auf ein großes Wörterbuch des ganzen bäuerlichen 
Wortschatzes und auf eine Enzyklopädie des bäuerlichen Lebens ab. 

Die Arbeit der Sammler will man dadurch erleichtern, daß man ihnen 
sehr ausführliche und konkrete Fragebogen mit den notwendigsten Stich
wörtern zur Hand gibt. Das erste Bändchen zum Sachgebiet Pflügen und Säen 
hat J . Végh zusammengestellt. 

J . VÉGH 
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