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Egy évvel ezelőtt, amikor első alkalommal találkoztunk Budapesten az 
élő nyelv kutatásáról rendezett tanácskozáson, részletesebben szóltam arról, 
hogy milyen munkálatok folynak nálunk a magyar nyelv táji tagolódásának 
felderítése, a nyelvjárások és a köznyelv közötti regionális köznyelviség 
jelenségeinek megismerése céljából. Ugy gondolom, most talán elegendő 
lesz, hogy csak főbb vonalakban utalok az egyes témákra, arra hogy milyen 
előrehaladás történt az elmúlt esztendőben, hogyan osztottuk meg erőinket 
a sokrétű feladatok között, hogyan használtuk föl a rendelkezésünkre álló 
szerény anyagi lehetőségeket. 

Befejezéshez közeledik az a pályázati szakasz, amely az Országos Tudo-
mányos Kutatási Alap jóvoltából lehetőséget nyújtott számunkra ahhoz, 
hogy a vidéki egyetemek és főiskolák tanáraival szerződést kötve anyagot 
gyűjtsünk több régióban a nyelvjárások felbomlásának, a köznyelvi hatás 
megvalósulásának tanulmányozásához. 1989 a feldolgozás, az értékelés, a 
tanulmányok elkészítésének az éve volt. Guttmann Miklós kollégánk Szom-
bathelyen és Vas megye több falusi iskolájában az általános iskolás tanulók 
nyelvhasználatát vizsgálta meg, elsősorban abból a célból, hogy milyen 
mértékben tükröződik beszédjükben a helyi nyelvjárás, illetőleg a nyugat-du-
nántúli regionális köznyelv. Ennek a tanulmánynak nemcsak azért örülünk, 
mert egy sajátos életkorú réteg, az alsó fokú iskolás gyerekek nyelvi regiona-
litásába ad bepillantást, hanem azért is, mert hasznos útmutatást, segítséget 
ad az oktató munkához, ahhoz hogy a vidéki iskolákban tanító pedagógusok 
hogyan értékeljék a gyerekek tájnyelvi beszédét, nyelvjárásiasságát. Lexikális 
témájú Bokor József pályamunkája, aki ugyancsak Nyugat-Dunántúlon a 
tájszavak elterjedését, archaikus lexikális elemek továbbélését kutatta külön-
böző szociális rétegeknél. 
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Pécsi kollégáink közül Pesti János tovább gyarapította a Baranya megyei 
Szentlőrinc regionális köznyelvéről írt tanulmányainak sorát. Ezzel tulajdon-
képpen teljessé vált a megkezdett sorozata, mert a hangtani jelenségektől 
kezdve az alaktanon, lexikán át bizonyos fokig még szupraszegmentális 
jelenségek tárgyalására is sor kerül az eddig elkészült munkáiban. Az OTKA 
keretében neki sikerült talán a legteljesebb képet nyújtania egy település 
jelenkori nyelvállapotáról. Rónai Béla nem zárta még le a Kakasdra áttele-
pült Bukovinai székelyek nyelvi beilleszkedésének vizsgálatát, most újabb 
kérdőívet készített, amely a szókészlet sajátos rétegződésének földerítésére 
irányul. 

Már teljesen nyomdakész állapotban van az a szöveggyűjtemény, amely-
nek anyagát az együttműködő kutatóhelyek munkatársai gyűjtötték össze. A 
kb. 12 szerző ív terjedelmű kézirat tartalmaz archaikus nyelvjárást tükröző 
szövegeket idősebb parasztemberektől, félig nyelvjárásos beszédfelvételt egy 
falusi esztergályosmestertől, megszólaltat különböző életkorú, foglalkozású, 
a regionalitás különböző fokán álló egyéneket. A bevezető rész után hosz-
szabb terjedelemben foglalkozik a kiadvány, a regionális szintű szöveglejegy-
zés problémáiva l . A kezdet i b izonyta lanság u tán végre s ikerül t 
megállapodnunk a lejegyzés alapelveiben, amelynek lényege az egyezményes 
magyar hangjelölés következetes alkalmazása, a minél pontosabb fonetikai 
hűségre való törekvés. A regionális köznyelviség síkján ugyanis nagyon sok 
az átmeneti hangtani képződmény, és elnagyolt átírásban ezek a lényeges 
jelenségek elsikkadnának. Az itt közölt útmutató valójában a további átírá-
sok alapszabályának is tekinthető. 

Számottevő előrehaladás következett be a Kárpát nyelvatlasz munkálata-
iban. Moldáviában, Kisinyovban megjelent az I. kötet, amely kb. 80 lexikális 
és szemantikai térképet tartalmaz, a hozzájuk tartozó kommentárokkal és 
indexekkel együtt. A kéziratkészítés azonban jóval előbbre jár, az I. és a II. 
kötet után már a IV. és az V. kötet anyagát is leadtuk a szerkesztőnek, a IV. 
Kievben, az V. Pozsonyban kerül kiadásra várhatóan néhány év múlva. 
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