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Már a nyelvjárásgyűjtés kezdeti szakaszában felismerték a nyelvjáráskuta-
tók, hogy a nyelvjárások pusztulóban vannak, a tájnyelvi változatok elszínte-
lenednek, a köznyelv hatására fokozatosan visszaszorulnak. Kiss Jenő idézi 
Plánder Ferenc göcseji nyelvjárásszakértő szavait a Tudományos Gyűjte-
mény 1832. évfolyamából: ,,a' Göcsei szóejtés... mióta a' nemzeti kissebb 
iskolák megszaporodtak, és az olvasás a' köznép között is inkább elterjedt, 
tellyes elenyészéséhez közelget." (A magyar nyelvjárások pusztulásáról, 
MNy. LXVIII. évf. 4. sz. 479.) 

A sokat ismételt komor jóslat ma, a tömegkommunikációs eszközök 
mind szélesebb körű elterjedése miatt még inkább ráirányítja a figyelmet a 
gyűjtés fontosságára, és huszonöt év távlatából még sürgetőbbnek tűnnek 
Bárczi Géza szavai, amelyeket Kiss Jenő idéz a Mihályi Tájszótár bevezeté-
sében (i. h. 5. lap): „Gyűjteni, gyűjteni, gyűjteni! Megragadni a pusztulót, 
menteni a veszendőt, feltárni a jelent, melyben múlt és jövő ölelkezik." 

Manapság talán a szókincsgyűjtés az egyik legfontosabb feladat, hiszen a 
nyelv változását legfőbb komponense vizsgálatával követhetjük leginkább 
nyomon, mert a szókincs mint a nyelv mozgékony, változó része azonnal 
reagál a társadalmi-gazdasági átalakulásra, ezáltal számtalan új fogalom, 
megnevezés ágyazódik be tartósan amind a városi, falusi, mind a tanyai 
ember beszédébe. A gyűjtés fontossága különösen a paraszti gazdálkodás és 
általában a népélet megannyi területének gazdag szókincsére vonatkozik, 
mert néhány évtized múltán már nem lesz meg a lehetősége annak, hogy 
átmentsük pl. a szántás-vetés, aratás során használt szakszókészletet. 

Volt tanárom, mentorom, dr. Penavin Olga ösztönzésére én is végeztem 
hasonló jellegű murikát, amikor összegyűjtöttem a Kanizsa környéki tanyavi-
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lág földművelésének szakszókincsét. Most ebből az anyagból válogatva szól-
nék néhány szót a földműves szókincs megőrzött tájszavairól, és egyáltalán a 
tájszógyűjtésről. 

Bokor József egyik tanulmányában (A tájszógyűjtésről egy kis orvanvag 
kapcsán, MNy. LXXXII. 470.) emlékeztet arra, hogy „noha a tájszavak 
gyűjtése a nyelvjáráskutatásnak szinte a kezdetéig tekint vissza, a tájszógyűj-
tés létjogosultságát manapság sem kérdőjelezi meg senki." Sőt, Balogh Lajos 
a szombathelyi dialektológiai szimpozionon A nyelvjárási szókincsgyűjtésről 
(VEAB Értesítő, 1982. II., Veszprém, 1982, 163-166) szólva nyomatékosan 
aláhúzza: „Találunk még ma is olyan tájszavakat, amelyeket senki sem írt 
föl, senki sem jegyzett föl. Ezeknek a megmentése, följegyzése az utókor 
számára most is változatlanul fontos feladat" (i. m. 163). Az eddig megjelent 
szakszótárak, regionális szótárak, tájszótárak felsorolására itt most két okból 
kifolyólag nem vállalkozom, egyrészt túlfeszítené az adott téma kereteit, 
másrészt - s ez a lényegesebb - Végh József (MNyTK. 109. sz.) és Hajdú 
Mihály (VEAB Értesítő, 1982. II.) kiváló összefoglalást jelentett meg róluk. 

A kutatók általában megegyeznek abban, hogy a tájszavak gyűjtése lehet 
ugyan elsődleges célja a kutatásnak, mégis a nyelvjárási anyaggyűjtésnek 
inkább a mellékterméke szokott lenni. Igaz ugyan, hogy aktív módszerrel is 
lehet, meg kell is tájszavakat gyűjteni, de nagyon sok tájszó csak a passzív 
megfigyelés eredményeként kerülhet be a szótárakba. Úgyhogy a „Hogyan 
gyűjtsünk?" kérdése teljesen leegyszerűsödik, ha mi is Kiss Jenő gondolat-
menetét követve (Gondolatok jövendő regionális nyelvjárási szótáraink 
körül, MNy. LXIX. 501-7.) válaszolunk: Ahogy lehet. A szakirodalom 
gazdag eredményeit kamatoztatva éljünk a passzív és az aktív kérdező 
módszerre] egyaránt (i. h. 503). Ezt az elvet vallja és követi egyébként a 
legújabban megjelent könyvek szerzői közül pl. Villám Judit Nagykőrösi 
tájszótár (1987) és Várkonyi Imre Büssüi tájszótár (1988) című munkájában. 

A Kanizsa környéki tanyavilág földművelésének szakszókincse c. dolgo-
zat anyagának gyűjtésekor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 
anyanyelvjárásomat gyűjthettem, nemcsak a Jegyzetekben feltüntetett hal 
kérdőív (Magiszteri dolgozat, Újvidék, 1989), hanem a spontán nyelvhaszná-
lat puszta megfigyelése alapján is, hiszen a Kanizsán és környékén eltöltölt 
több mint húsz év alalt családi körben is sokat hallottam a paraszti életről, a 
munkafolyamatokról, a munkaeszközökről földműves nagyanyámtól és gaz-
dász apámtól. 

A gyűjtési tavaly nyáron végeztem, az ellenőrző kiszállásokra pedig 
ősszel és a tél elején került sor. Mindvégig a spontán megnyilatkozásokra 
figyeltem, és a témába vágó kifejezéseket fel is jegyeztem. 

Az adatszolgáltatók kiválasztásakor ügyeltem arra, hogy olyan emberek 
legyenek, akik egész életüket a tanyán élték le, és mindig földműveléssel 
foglalkoztak. A régi térképekről még az olvasható le, hogy Ó-Kanizsa 
környékén kimondottan sok tanya volt („Martonosi szállások", „Szállások", 
„Ó-Kanizsai szállások"), azonban az idők folyamán, az elteli száz év alalt a 
martonosi szállások szinte teljesen eltűntek, a tanyai emberek beköltöztek a 
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környező falvakba, városokba, csak a „Hegyes" környéki szállások maradtak 
meg, természetesen nyomokban, hiszen az itt lakók számára is könnyebbnek, 
vonzóbbnak tűnt a falusi, városi élet. Zimonié (Ilonafalva) környékén is van 
néhány tanya, de csekély kivétellel szerbhorvát ajkú lakosság lakja. A 
gyűjtésre legalkalmasabb terepnek tehát az oromhegyesi tanyák látszottak. 

Az adatszolgáltatók között vannak férfiak, nők, sőt néhány gyerek is, de 
a családfenntartó van mindig előretolt állásban, mert a tanyai hierarchia 
(főleg idegen előtt) nem engedi meg, hogy az asszony többet beszéljen az 
uránál. „Ű jobban tuggya, űtülle kérdezze" - mondják a feleségek. 

Ügyeltem az adatszolgáltatók korára is (13-80), hiszen az volt a célom, 
hogy a generációs különbségek nyelvi, szókincsbeli lecsapódásaira is felfi-
gyeljek. Az idős földműves azért hálás alany, mert a legszívesebben az 
iljúkoráról mesél, a fiatal és a középkorú pedig azért, mert a lehetőségekhez 
mérten teljes képet fest a mai állapotokról. A feldolgozott anyag egyaránt 
tartalmazza a régmúlt idők hagyományos paraszti gazdálkodásából még 
fennmaradt szóanyagot és a mai fiatal földművesek szókincsét, tájszavait. 

Most, a tájszójegyzék összeállításakor is kitűnt, hogy a hagyományos 
paraszti életforma átalakulása kétségtelenül érzékenyen érinti a tájszókin-
cset is; elsősorban a valódi tájszavaknak azt a részlegét, amely szervesen 
kötődik a régi életmódhoz, gondolkodáshoz. A generációk váltásával roha-
mosan pusztul a népi tájszókincs, ezért bevallom, én is külön gonddal 
„vadásztam" a nyelvjárás archaizmusaira, hiszen nem kis öröm rábukkanni 
egy-egy erősen kipusztulóban levő szóra, kifejezésre, ahogyan Kiss Jenő is 
mondja a Mihályi Tájszótár bevezetőjében (Nyelvtudományi Értekezések 
103. sz., Bp., 1979. 7.): „A nyelvjárási szókincs gyűjtője számára öröm, 
amikor adatközlői emlékezetének a mélyéből rég nem mondott és hallott 
szavak rövid időre fel-felvillannak, amikor rég sírba szállt nagyszülők egy-egy 
„furcsa" szava, szólása, jellemző kifejezése jut váratlanul az unokák, a mai 
nagyszülők eszébe, s csodálkozva mondják: gyermekkoromban hallottam 
utoljára, így és így, erre és erre mondták. A nyelvjárásgyűjtő ilyenkor érzi 
igazán, hogy nyelvi mentőszolgálatot is végez." 

A tájszóanyag rendezésekor, rendszerezésekor a már eddig megjelent 
tájszótárak, tájszójegyzékek szerkesztési elveihez tartottam magam, csakúgy, 
mint annak eldöntésekor, hogy mit tekintsünk tájszónak s mit nem. Balogh 
Lajos útmutatása (Nyelvtudományi Értekezések 83. sz. 70.) és a bevált 
gyakorlat alapján a tájszavakat a köznyelvhez viszonyítottam, pontosabban 
az összegyűlt anyagot egybevetettem az ÉKsz.-ral, segítségével kiszűrtem a 
közszói adatokat. Ugyanakkor több esetben mégis az adott szónak a nyelvjá-
rásban betöltött szerepét vettem figyelembe (vö. Imre Samu: MNy. LXXI, 
222.), és Kiss Jenő gondolatait követtem, amikor bevettem a tájszógyűjte-
ménybe az ÉKsz. nép és táj minősítésű címszavait. (Vö. Mihályi tájszótár, 
Nyelvtudományi Értekezések 103. sz. 8.) 

A szócikkek felépítésekor a tájszótárak gyakorlatában bevált formát 
követtem: a címszót követi a nyelvjárási ejtésváltozat, a paradigmasor, a 
szófaji meghatározás, a szó társadalmi érvényére utaló megjelölés, utána az 
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értelmezés, a jelentésmegadás következik, majd a példamondat(ok), végül a 
néprajzi jellegű megjegyzések, esetenként közmondások, szólások, szólásha-
sonlatok. 

Idő- és helyszűke miatt sajnos nem vállalkozhatom a teljes tájszójegyzék 
ismertetésére, ennek közlésére talán a jövőben lehetőség nyílik, most -
ennek a dolgozatnak a keretén belül - csupán néhány valódi tájszó felsoro-
lására van mód. 

almásderes almázsderes (-t, -ék/-ök, -se) fn.; mn. sötétszürke, almához 
hasonló kerek foltokkal tarkított ló' Pm. Oja sötétszürke fótok, körök 
vannak rajta, ojan mind a zalma, de másképpen fehér vaty sárga ja ..zalmázs-
deres. 

Nd. Almás vazsderes szőre van a lovamnak, 
Ki köll mönnem Kanizsábú magamnak, 
Nem haggyák a szeretőmet szeretni, 
Séj, háj, de sokat köllött érte szenvedni. 

anyakender anyakender (-t, -je) fn. (elavult) ,finom szálú kender' Pm. 
Anyakendérbű csináták az asszonyok, tuggya, jaz abroszt, meg a lepedőt meg 
gatyát, inget, av vót a finomaBB. 

anyaszéna anyaszéna (-t, -ja) fn. ,az első kaszáláskor levágott széna' Pm. Az 
anyaszéna, amit nevezünk anyaszénának, az első kaszállás, asztat nagyon e 
köl tanáni, hogy mikÓ kaszájjuk lé. 

asztagos asztagos (-t, -ok, -sa) fn. (elavult) ,az a férfi, aki rakta, formálta az 
asztagot' Pm. ... aki atta fő., a kocsis, az adogatta fő a kocsirul, a kíveszedő 
meg atta jaz asztagosnak, az még rakta. 

átgazol ádgazol (-ok, -ósz, -ót) ts. i. .kivágja a kapálás után újra kinőtt 
nagyobb gazt'. Pm. ... majd eccé ádgazótuk, hogy ne légyén benne (a 
répában) annyi gaZ. 
Nr. Kapálás után, mikó nyőnek ojan nagy gazok, akkó asztat mégin kikapá-
tuk, csak akkó mán nem oja tüzetéssen. (...) A répát szoktuk ádgazóni vagy a 
paprikát. 

babirka babirka/bibőrka (..át, ..ák, ..ája) fn. ,olyan korcs kukoricacső, ame-
lyen elvétve van szem' Pm. A kukoricának az a lemaradót kis csője, amin 
vam mék szem, de nem érd be, asz csak., erohad a többi tülle, az a babirka. 
(...) Aszongyuk, hogy mind ojan biberka lett. 

bánkúti búza bánkúti buza/búza (..zát, ..zák, ..zája) fn. (régi) .búzafajta' Pm. 
Akkó asztán gyüttek a bánkúti búzák, fajtára, mongyuk. Azok vótak a vezető 
fajták. 
Nr. Naty kalássza vót neki, oja kemény buza vót, de mos mán nincsen. Nem 
termettek annyit, osz mán nincsen... 

behúzat béhúzat (-ok, ..acc, -ott) ts. i. (elavult) .cséplőgépet a cséplés 
befejezése után hazavontat' Pm. Valamikó nem magájárók vótak, hanem 
bivajokka húzattág be ja cséplőgépet a gazdáhon, haza a zű fészerjibe. 
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beművel béművel (-ek, ..vesz, ..vet) ts. i. ,elvégzi az előkészületeket a vetésre' 
Pm. A zugari főd az egy beművet főd,... ugye, a város környékin. Bizonyos .. 
beművet fődnek a neve. 

bennkosztos benkosztos (-t, -ok, -sa) fn. és mn. (régi) ,olyan cseléd, aki bére 
egy részeként kosztot is kap' Pm. Régen vótak béresek meg .. szakácsok.., 
ésakkó azokka úgy éggyesztek, hogy az ot kosztót a gazdájáhon.., vagyis 
avval a munkaadójával, av vót a benkosztos. Ű kapót bért is azé... Nr. Vótak 
ijen lakóbéresek is, azok mán nem benkosztos.., azok nem kaptak, azok 
maguk álították maguknak elő. 

benyűgöz benyűgöz (-ök, -ő, -ött) ts. i. .nyűgöt köt a lói első két lábára' Pm. A 
lónak a két első lábát nyűgöszték úgy bé, hogy ne birjon úty szalanni. 

betelel bételel (-ek, ..lesz, ..let) tn. i. ,őszi mezőgazdsági munkálatok után a 
földműves már csak a napi teendőit végzi (jószágetetés, fejés, aljazás)' Pm. 
Akkó mikó össze mán évégesztünk, nincsen., munka.., mikó mán maj léjesik 
a hó, akkó betelelünk. Utánna mán csak a házimunka marad, vagyis a 
jószágok körű ami, a zetetés, a jószágok etetése... 

betetejez bétetejez (-ek, -ő, -ett) ts. i. ,befejezi a kazalt' Pm. Bé.tetejezzük a 
kazalt, a zasztagot. 
Nr. Úgy nész ki ja kazal, mind a hásztető, mikó betetejezzük,.. hogy ne ázzo 
be. 

bokros kukorica bukros kukorica (..cát, ..cák, ..cája) fn. .bokorra vetett 
kukorica' Pm. Mégén visszagyün, ami régen vót, ezelőt harminc-ötven évvé, 
a bukros kukorica., e w é a száraz évekké. Mos van ety pár parcella, aki úgy 
van vetve, bukorra, hogy a szárasságot jobban tűrje. Ez azé van így. 

búzarosta buzarosta/buzarésta (..tát, ..ták, ..tája) fn. (régi) ,a vetőmagnak 
szánt búza átrostálására szolgáló eszköz' Pm. Amivé ja búzát rostáták, az vót 
a buzarosta, amit vetőmagnak készítettek elő, asztat köllött rostáni. (...) 
Maga ja rosta be van építvé a cséplőgébbe is meg a kombányba is, ot mán 
külön nem köllöt rostáni. 
Nr. Kézzé hajtós naty faszerkezet vót, mind ez az asztal, osz két rosta vót 
rajta, oszt így ére-ára mozgott, osz vót vele ijen lapátszerű levegőhajtó, 
amivé kihajtották a léhát, a töreköt. Vót ez a Kalmár-rosta, az ojan híres 
vót. 

büdöspatika büdöspatika (..kát, ..kák, ...kája) fn. (új) .mezőgazdasági gyógy-
szertár ' Pm. A magot, asztat a büdöspatikába szoktuk mindég megvenni. 

cafrangos cafrangos mn. ,gubancos, sárral telefröcskölt' Pm. Mikó cafrangos 
vót a lónak a szőre, akkó is mekcsutakóták. 
Nr. Mikó naty szőre vót a lónak, akkó monták, hogy gubancos, cafrangos, 
meg akkó is monták, mikó naty sár vót, oszt ojan csömbőkös vót a szőre, 
rászáratt az a sár. 

cigányzabla cigányzabla (..lát, ..Iák, ..Iája) fn. ,a zabla egyik fajtája' Pm. A 
cigányzabláva awa jobbam mekfogja, még birja szorítani ja nyelvit, odacsípja 
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vagy mit... 
Nr. Kéd zablát tesznek égybe. 
compók compók (-ot, -ok, -ja) fn. (elavult) ,csomó a ló lábán' Pm. Vót, hogy 
a lónak csomó maratt a lábán, esztet compóknak monták abba jaz időbe. 
Meg létt erőttetvé ja lába neki, akkó gyütt ojan csomó neki. 
Nr. Ha megerőttessük a lovat, akkó van az a vízalámenés, még oja pókos, 
aszongyuk oja compókos akkó ja lába. 

Igaza van Kiss Jenőnek, amikor azt írja: „Tájszótárak írását nem lehet 
befejezni, csak abbahagyni" (i. m.). Ugyanezt a megállapítást vonatkoztatha-
tom az iménti felsorolásra, tájszójegyzék-részletre is, hiszen ez a kis szóköz-
lés is annak a sürgető tájszókészlettani feladatnak a szükségességét 
erősítette meg bennem, hogy nagyon hasznos lenne a fentiek folytatása egy 
viszonylag jól körülhatárolható területen, a még ma élő vagy legalábbis 
ismert tájszavaknak a mielőbbi feljegyzése és szótárszerű feldolgozása, mert 
a tájszavak (különösen a valódi tájszavak) összegyűjtési lehetőségének most 
már tényleg az utolsó éveit éljük. 
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