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Az igeragozás szociolingvisztikai és szóföldrajzi vizsgá-
lata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

Előadásunkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyolc községeben az ige-
ragozás körében végzett nyelvföldrajzi és szociolingvisztikai felmérésünk 
eredményeiről szeretnénk vázlatosan beszámolni. A nyolc község közül Oros, 
Nyírtél, Ófehértó, Nyírlövő: Szabolcs; Géberjén, Tyúkod, Hermánszeg: 
Szatmár; Tiszakerecseny Bcreg megyébe tartozik. A szombathelyi dialektoló-
giai szimpózionon is elmondtuk már, hogy e nyolc község mindegyike kutató-
pontja volt "A magyar nyelvjárások atlaszá"-nak, így lehetőségünk van bizo-
nyos esetekben a változásoknak és a változások irányának a feltárására is. A 
kutatópontok elhelyezkedése, némileg különböző nyelvjárási alaprétege nyelv-
földrajzi összevetést is lehetővé tesz. 

Az előkészítésben és az adatközlők kiválasztásában nemcsak az atlasz mód-
szereit követtük, mert a vizsgálatot igyekeztünk kiterjeszteni - a település 
szerkezetét szem előtt tartva - valamennyi társadalmi rétegre, hisz ma már 
nyelvjáráskutatás elképzelhetetlen szociolingvisztikai nézőpont nélkül (vö. 
Kiss 1981: 24). E körben talán fölösleges is lenne részletezni, hogy miért. A 
kiválasztás fő szempontja az életkor, nem és iskolázottság volt (vö. Kiss 1981 : 
23 ; SEBESTYÉN 1988: 110; NytudÉrt. 100: 8—11). (Adatközlőink kutatópon-
tonkénti megoszlását 1. MNyj. XXX, /1992.: 58). 

A gyűjtést kérdőívvel végeztük, mert tapasztalataink szerint alaktani jelen-
ségek vizsgálatában - a közismert buktatói ellenére - előnye az, hogy vala-
mennyiünket érdeklő jelenséget megfigyelhetünk, lehetőségünk van például 
egy-egy ige akár teljes paradigmasorának a feltárására is. A morfológiai jel-
legű térképlapok hiányosságai miatt kérdőívünket csak részben alapozhattuk 
" A magyar nyelvjárások atlaszá"-ra. Ezt ki kellett egészíteni G. VARGA GYÖR-
GYI és kutatócsoportja hatvani és ceglcdi kérdőívével (1. NytudÉrt. 100: 23 — 
31). illetőleg a megyére vonatkozó nyelvjárási szakirodalom (1. CsŰRY 1936; 
LUKA 1926: 84; TŐRÖS 1910: 22; stb.) alapján néhány saját kérdéssel. A vizs-
gált jelenségek köréről írtunk többek között a Magyar Nyelvjárások XXX. év-
folyamában megjelent cikkünkben (I. 55 — 68). 

Mostani hozzászólásunkban az igeragozás néhány - évszázadok óta vitatott 
- kérdéséhez szeretnénk néhány adalékot szolgáltatni. Az igeragozás kérdés-
köréből kiemeltük az alanyi ikes és iktelen ragozás kölcsönhatásának a vizs-
gálatát a következő igék paradigmáinak, illetve egyes paradigmatagjainak 
felmérése alapján: eszik, iszik, alszik, lakik, túloz, elfogy, dől, vigyáz, elvész, 
vágyik, jelenik meg, összegyűlik, csuklik, gyónik; tud, olvas, fő, nő. Ezeken 
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kívül föltérképeztük az iktelen alanyi ragozású igék paradigmáinak használa-
tát a következő alaplexémában: ad, fog (ige), fog (segédige), kell, lát, lesz, 
megy, mond, tud, vesz, visz. Az egyes igék paradigmáiból csak azokat a para-
digmatagokat emeltük ki, amelyeknek akár a köznyelvhez viszonyítva, akár a 
nyelvjáráson belül sajátos alakrendszertani, szociolingvisztikai vonatkozásai 
vannak (vö. IMRE 1971: 3 2 0 ) . Ilyenek például az alanyi ikes és iktelen ragozás 
körében érvényesülő kölcsönhatások {eszek, látót), a különböző tőalternánsok 
jelenléte azonos toldalék előtt (mondassz~monc), 0 morfémás és ragos alak 
szembeállása, váltakozása (megy-megyen) stb. 

Jelen előadásunkban nem térünk ki az ún. süksükölés, szukszökölés és 
nákozás kérdésére, inert nem áll rendelkezésünkre kellő számú adat e jelensé-
gek jelenlegi tendenciájának felvázolásához. Most is csak azt mondhatjuk, 
ami már Szombathelyen is elhangzott, hogy próbáljuk a címben jelzett kér-
désben pontosítani a képet, összegezni a legfontosabb tendenciákat. 

Az ikes ragozás elméleti, történeti kérdéseivel most nem foglalkozunk, 
számos értékes tanulmány megtette már helyettünk; a bőséges szakirodalom-
ból is csak kettőt emeltünk ki: TEMESI MIHÁLY, Az igealakok rendszere 
nyelvjárásainkban. MNyj XV, 3 — 20. Debrecen, 1969. és JAKAB LÁSZLÓ, AZ 
ikes ragozás a magyar nyelvben. Nyr. 9 5 ( 1 9 7 1 . ) 2 7 0 — 81 . című munkáját 
(mindkettőben részletes bibliográfia is található). Nyelvterületünk sajátos ké-
pet mutat, hiszen az ún. állandó ikes igék mellett több olyan ikes alakot is ta-
lálhatunk, amelyek az egységes nyelvtípusban csak iktelenül szerepelnek, ill. 
olyan köznyelvi ikes igék, amelyek kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. 
személyében nyelvterületünkön iktelenek. (Vö. pl. TEMESI MIHÁLY 1969: 16, 
17.) Úgy gondoljuk, adataink a változásvizsgálat mellett az ikes ragozás köz-
nyelvi állapotához is adalékul szolgálnak. 

A keleti nyelvterületre jellemző, hogy egyes szám 3. személyében számos 
olyan ige ikes, amely a többi nyelvjárásban, valamint a köznyelvben iktelen 
(vö. pl. KÁLMÁN BÉLA 1 9 7 5 : 54) . LUKA JENŐ ( 1 9 2 6 : 84) is a nyíregyházi 
nyelv egyik sajátosságaként említi, hogy a több nem ikes igét ikesként ragoz. " 
Pl. tudik, mosik, hozik, olvasik. [Vö. még Horger (1934 : 150) : 
'Nyíregyházán ilyenek is hallhatók: tudik, firkantik, mosik, hozik, elkezdik. 
De ez aligha természetes nyelvfejlődés eredménye, hanem csak annak a jele, 
hogy az eredetileg tót anyanyelvű lakosság még nem tud tökéletesen magya-
rul. "1 A korábbi szakirodalom meglehetősen hiányos adatait kiegészítve saját 
eddigi megfigyeléseink, gyűjtéseink eredményeit felhasználva válogattuk ki a 
kérdőívbe bekerülő lexémákat (vö. P. LAKATOS 1990: 36) . A tud, mos, olvas, 
dől, mulat, sző, nő, elfogy, vigyáz, túloz szavak egyes szám 3. személyű alanyi 
ragozású alakjait vizsgáltuk, azokat, amelyek nyelvterületünk bizonyos részein 
ikesek lehetnek. (Az atlasz nem vizsgálta ezeket, a SzamSz-ban valamennyi 
iktelen.) A tud, hoz, olvas, mulat adataink alapján a köznyelvi normának 
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megfelelően az iktelen változatban él. (Minden lexémánál kb. 90 adattal szá-
molhatunk.) A nő és a fő v-s változatú igetövekről ugyanezt mondhatjuk el 
(egyetlen növik, fövik alakot sem kaptunk), meglepően kevés az 1-s változat is 
(fői: 7 adat, női: 3 adat). A mos ige egyetlen ikes alakját (mosik) egy 14 éves 
nyírtéti fiútól kaptuk. Érdekes, hogy az egyes szám 3. személyben jellemzőb-
ben ikes igék (pl. elfogy, elvész) ikes adatait is jelentős mennyiségben általá-
nos iskolai tanulók adták. Talán - a fiatal adatközlők nyelvi tudatosságának 
alacsonyabb foka miatt - feltételezhetjük, hogy ezek az adatok arról is valla-
nak, otthon, a szűkebb környezetben gyakrabban használják az ikes változatot. 
Passzív megfigyeléseink is ezt támasztják alá. A túloz, elfogy, dől, vigyáz már 
változatosabb képet mutat. A túloz hangzóhiányos változatban ikes: túlzik (4 
adat); a dőlik (5 adat) mellett kisebb arányban a régiesebb dűlik (3) is haszná-
latos (vö. SzamSz. dűl I, 183). A fenti lexémák körül a vigyáz ikesedett a leg-
gyakrabban (14 vigyázik adatot kaptunk). Érdekes a nyelvföldrajzi megoszlás. 
Kutatópontjaink közül nagyon határozottan Nyírtét emelkedett ki. (Az eddig 
vizsgált lexémák összesen 32 ikes adatából 17 származik nyírtéti adatközlők-
től.) Egyetlen ikes változatot sem kaptunk Géberjénben, kevesebbet Ofehértó, 
Tyúkod, Nyírlövő községekből. Nyelvterületünkön a köznyelvi elvész nemcsak 
ikesen ragozódik (elveszik), hanem sajátos tőváltozatot mutatva elveszük 
alakban a legjellemzőbb (vö. LUKA 1926: 84, SzamSz. I, 230: ëveszlik) első-
sorban Nyírtéren, Nyírlövőn és Ófehértón. Számolva a kérdőíves módszer hát-
rányaival is azt mondhatjuk, hogy a fenti lexémák egyes szám 3. személyű 
alanyi ragozású alakjaiban - a köznyelvi normának megfelelő iktelen alakok 
vannak túlsúlyban. 

A korábbi szakirodalom alapján az előbbivel ellentétes nyelvi jelenségekre 
is találunk példákat: egyes szám harmadik személyben a köznyelv ikes igéje 
helyett/mellett iktelen használatos (pl. IMRE SAMU 1971: 308, TEMESI 1969: 
16). Kérdőívünkben e jelenség vizsgálatához a vágy (ik), jelen (ik) meg, 
összegyűl (ik) (SzamSz. II, 203: összegyűl), gyón (ik) (SzamSz. I, 342: 
gyóunik) szavakat találjuk. Az Értelmező Szótár s ennek nyomán JAKAB 
LÁSZLÓ ( 1 9 7 1 ) régiesnek ítéli az összegyűl, a megjelen, a vágy, ritkának a 
gyón változatokat. Gyűjtésünk azt mutatja, hogy a vágyik és a jelenik meg ige 
szinte csak ikesként ragozódik egyes szám 3. személyében. Három jelen meg 
adatunk van (Ofehértó 1; Nyírlövő 2) s két vágy (Tyúkod, Nyírlövő). Inga-
dozó, bizonytalan nyelvhasználatot mutatva tyukodi adatközlőnk kis szünet 
után a tőhöz kapcsolta az -ik személyragot. E két lexéma esetében nincs ikte-
len adat Nyírtét, Oros, Géberjén, Hermánszeg, Tiszakerecseny községekből. 

A változás irányának megállapításához igazán megbízható alapunk a gyű-
lik és a gyónik igék esetében van, hiszen mindkettő megtalálható a SzamSz.-
ban, a gyónik pedig a nyelvatlaszban is. [Igaz, hogy az atlasz itt igen hiányos, 
kutatópontjaik közül csak Orosról (gyaon), Ofehértóról (gyóunik), Tyúkodról 
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(gyóunik) és Tiszakerecsenyből (gyaón) vannak adatok (Nyelvatl. 594.) ]. 
Összességében mindkét ige iktelen alakváltozata a jellemzőbb egyes szám 3. 
személyben, de az alaplexéináktól függően és nyelvföldrajzi szempontból elég 
jelentős megoszlás figyelhető meg. A gyűlik nagyobb arányban ikes 
Géberjében (innen csak ikes adataink vannak), Oroson, Ófehértón. Csak ikte-
len változatot kapunk a hermánszegi adatközlőktől, s az iktelen változat van 
túlsúlyban a beregi Tiszakerecsenyben is. Ebben a vizsgált csoportban legin-
kább a gyónik lexéma egyes szám 3. személyű alanyi ragozású alakjaira jel-
lemző az iktelen használat. Minden kutatóponton ez a jellemzőbb (összesen 
csak 11 ikes alakváltozatot kaptunk), Tyúkodról (Nyelvatl. gyóunik), 
Géberjénből nincs is ikes adatunk. CSÜRY BÁLINT is ikes alakot adott meg a 
Szam Sz.-ban (gyóunik I, 342), ezzel, ill. az atlasz adataival összevetve jelen-
legi gyűjtésünk eredményeit egyetérthetünk JAKAB LÁszLÓval abban, hogy 
azoknak az igéknek a ragozása, amelyekben az -ik végződés előtt -n hang áll, 
változóban van (JAKAB LÁSZLÓ 1971: 277), az ősibb változattal szemben a 
gyón az elterjedtebb. 

A csuklik ikes igét elsősorban felszólító módú alakja miatt vettük be a kér-
dőívbe, hiszen "a hangzóhiányos változatú igetövek között vannak olyanok, 
amelyeknek a felszólító módjával . . . nehézségeink támadhatnak. Szokatlan-
ságuknak az az oka, hogy szótári alakjukban is a hangzóhiányos tő szerepel. 
Ennek igen erős hatása van a többi toldalékos alakra is, ezért bizonytalanko-
dunk, ha ettől eltérő tőalakra lenne szükség. A régebbi ilyen igéknek szabá-
lyosan kialakult a torlódás nélküli változatuk, de feledésbe ment" (MMNy 97.) 
A csuklik nyelvatlaszbeli adatai szintén hiányosak, 4 községből (Oros, 
Ofehértó, Tyúkod, Tiszakerecseny) vannak forrásaink. Tyúkod kivételével 
csoklik [csuklik] valamennyi adat csuklik (Nyelvatl. 559). A SzamSz.-ban 
csoklik, ill. CSÜRY megadja az ige felszólító módú alakját is: csokojjon 
(SzamSz. I, 159). Gyűjtésünk során mi is elsősorban a felszólító módú ala-
kokra voltunk kíváncsiak. (Kijelentő módban csoklik alakváltozatot nem kap-
tunk: úgy tűnik, ebben a módban már csak a köznyelvi u-s forma él.) Több 
adatközlő megjegyzése utal arra, hogy ezen a nyelvterületen sem nagyon 
használják ennek az igének a felszólító módját, a szükséges körülírással feje-
zik ki: "Hagyd abba a csuklást!" Annak ellenére, hogy minden kutatópontról 
kaptunk ilyen adatokat, minden kutatópontról kaptunk szcpszámmal és igen 
változatos formában felszólító módú alakokat is. A legtöbb adatközlő minden-
keppen megpróbált létrehozni még akkor is, ha furcsának találta, s ha kérdé-
sünkre azt válaszolta, hogy nem használja. Nézzük a leggyakoribb felszólító 
módú változatokat: csukolj (ól), csuklódj (ól), csuklj (ál), csuk/adjál, 
csokladozz, csuklass, c\uk/ódjon. 

Előadásunk második részében az ún. állandó ikes igék ragozási sajátossá-
gait ismertetjük. A nyelvatlaszban is megtalálható eszik, iszik, alszik mellett a 
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lakik paradigmasorát is vizsgáltuk. (Most csak az ikes ragozás szempontjából 
fontos alakokat elemezzük; egy-egy egyéb kérdést csak vázlatosan érintünk. 
Kijelentő mód egyes szám 1. személyben már a korábbi szakirodalom a -k ik-
telen személyrag túlsúlyáról vall, ill. az ikes és iktelen alak együttélését mu-
tatja. (vö. HORGER 1934: 144; SzamSz. eszek I, 2 4 5 ; iszok v.-om I, 4 2 0 ; lakom 
v.-ok II, 7; alszom v.-ok I, 38; a Nyelvatl. valamennyi adata iktelen: 795., 
789.) A nyelvatlasz különbséget tesz az alanyi és a tárgyas ragozású alakok 
között, hiszen a köznyelvben az 1. személy iktelenedését ösztönözve az -m rá-
gós (tárgyatlan) ikes alaknak (én eszem vmit) és a tárgyas változatnak (én 
eszem a húst) egybeesése (vö. KOVALOVSZKY 1977: 81) . Már a nyelvatlasz 
adatai is bizonyították iszom 795 (A); 796 (T), s jelenlegi gyűjtésünk is ezt tá-
masztja alá, hogy nagyon határozott elkülönülés figyelhető meg: határozott 
tárggyal egyeduralkodó az -m, tárgyatlan használatban vagy határozatlan 
tárggyal a -k az általánosabb. Egyetérthetünk PENAVIN OLGÁval, hogy "alanyi 
és tárgyas ragozású ellentétpárban valósul meg az ikes ragozás a nyelvjárások 
hatására" (PENAVIN OLGA 1986: 45) . Különösen igaz ez a feltételes és a fel-
szólító mód egyes szám 1. személyében. [ (Az atlasz adatai is ezt mutatták 
már: innám (A) 798. valamennyi adat innét, innám (T) 799. valamennyi adat 
innám; SzamSz. innék I, 420; enném (A) 805. minden kutatóponton ennék: 
enném 806. valamennyi adat: enném, Szamsz. ennék I, 245.) ] Gyűjtésünk 
eredménye azt mutatja, hogy az eredeti ikes -m személyrag ebben a két mód-
ban szinte teljesen kiszorult a nyelvhasználatból. A "Megéheztem. Azt mon-
dom, ha volna kenyerem, most sokat. . . " hívómondatra mindössze 5 enném 
válasz érkezett (85 ennék). Hasonlóan 3 innám alakot kaptunk tárgyatlan 
használatban (87 innék). Ugyanilyen arányokat figyelhetünk meg az egyem, 
igyam, aludjam felszólító módú alakokban. A lakik ige egyes 1. személyű fel-
szólító módjában valamivel gyakoribb az -m ikes személyrag, mint a többi 
vizsgált lexéma toldalékos alakjaiban (17: 67). Kijelentő mód egyes szám 1. 
személyében is igaz az alanyi és tárgyas elkülönülés [ (pl. iszom (T) vala-
mennyi adat iszom (vö. Nyelvatl. 796.) | Ugyanakkor az alanyi ragozás az 
előbbieknél változatosabb képet mutat. Az atlasz valamennyi kutatóponton ik-
telen iszok (795.) alakot rögzített, ezzel szemben jelenlegi adataink az ikes és 
iktelen személyragok egymás mellett éléséről tanúskodnak. Az eszem és az 
iszom esetében ugyan az iktelen vátozat van túlsúlyban (52: 37, ill. 56: 29). de 
az alszom (Nyelvatl. 789. valamennyi adat alszok) és a lakom igealakokban a 
kérdőíves felmérés alapján (s ezt ismét hangsúlyoznunk kell) jobban megőr-
ződött az ikes személyrag (57: 27, ill. 71: 15). Azt mondtuk, hogy megőrző-
dött, de számolnunk kell azzal, hogy az ikes igék "feltámasztására"tett kísérle-
tek, az iskola hatása, s ennek következtében az adatközlők többségének nyelv-
felfogása, a jelentő mód egyes szám 1. személyű alakok ikes ragozásának 
normaként clése nem csak erősíti hanem megpróbálja visszaállítani a -m s/.e-
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mélyrag pzícióját, legalábbis bizonyos szituációkban (KOVALOVSZKY 1977 : 8 2 
— 8 3 , SZILVÁS IZABELLA 1978: 7 7 ) . Elsősorban egyes szám első személyben 
vált az ikes igék ragozása "sok ember szemében műveltségi fokmérővé" 
(KOVALOVSZKY 1 9 7 7 : 82) . "Az ikes ragozás kijelentő mód egyes szám első 
személye szociolingvisztikailag jól diszkriminál" (HORVÁTH VERA - REMÉNYI 
ANDREA ÁGNES 1 9 9 0 : 13), az ikes ragozású alakok aránya a mi felmérésünk 
eredményeként is a magasabb iskolai végzettségűek körében a legnagyobb. 

Az egyes szám 3. személyű alakok szintén az ikes ragozás erős megbomlá-
sáról tanúskodnak. Felszólító módban az -n ragos formák, feltételes módban a 
0 morfémák használata az iktelen ragozás kiterjedését mutatja (vö. még pl. 
VÁMSZER MÁRTA 1 9 7 2 : 97). Már a SzamSz.-ban is az iktelen formákat talál-
juk: egyen, enne I, 245; igyon, inna I, 420; s a nyelvatlasz gyűjtői is iktelen 
alakokat jegyeztek le: inna 800; enne 105. valamennyi kutatópontot: az alszik 
ige felszólító módját Oroson, Ófehértón, Nyírtéten aluggyiék formában hasz-
nálták, a többi községben már iktelen (Nyelvatl. 793). Jelenlegi gyűjtésünk azt 
mutatja, hogy feltételes módban ebben a személyben egyetlen ikes alakot sem 
használtak {enne, inna, lakna minden adat). Felszólító módban mind a négy 
vizsgált iexémában találtunk ikes változatot, igaz nem jelentős mennyiségben: 
egyék (5), igyék (6), aludjék (6), lakjék (4). (Vö. Nyelvművelő kézikönyv 
( 1 0 1 2 ) : "A felszólító módban jobban tartja még magát az ikes jelleg, mint a 
feltételesben. ") Itt is érdekes a nyelvföldrajzi megoszlás. Szinte valamennyi 
ikes formát nyírtéti és orosi adatközlők adták. Szociolingvisztikai szempont-
ból talán az mutatkozik érdekesnek, hogy többségükben középkorúak. A fel-
szólító módban található ikes személyrag megterheltségét növelheti az is, 
hogy nyelvterületünkön a korábbi szakirodalom alapján a 3. személyben az 
ikes ragozás vált általánossá, az iktelen igék is az ikes paradigmához alkal-
mazkodnak. (Vö: PORZSOLT ISTVÁN 1936: 6; TEMESI MIHÁLY 1969 : 17; 
KÁLMÁN BÉLA 1 9 7 1 : 5 4 . ) Pl. Üjjék le! Jöjjék már! Ezt a jelenséget most nem 
vizsgáltuk, a későbbiekben érdemes lenne a változás irányát, ill. a jelenség 
esetleges izoglosszáját megállapítani. 

Az ikes és iktelen igék ragozásának kölcsönhatását bizonyítja az is, hogy 
ragokat vehetnek fel analógiás úton az iktelen igék is. Közismert köznyelvi 
példánk az -s, -sz, -z, -dz végű iktelen igék kijelentő módjára átterjed 2. sze-
mélyű ikes -/ személyrag, mivel a szabályszerű -sz torlasztaná a sziszegő han-
gokat (NyKk. I. 1 0 1 2 ) . Az eredetileg ikes paradigmába tartozó 2. személyű -/ 
rag a nyelvjárásokban s a kevésbé művelt köznyelvben analógiás úton tovább-
terjedt, s benyomult a nem sziszegő hangokra végződő igék 2. személyű -sz 
ragja helyére ingadozást, változást okozva a ragozásban: adol ~ acc, lätol ~ 
lácc stb. A nyelvtörténeti szakirodalom tanúsága szerint ez a jelenség több év-
százada él a magyar nyelvterület több pontján (vö. BÁRCZI - BENKŐ - BERRÁR 
1967 : 4 1 8 , HORGER 1 9 3 1 : 147). A különböző nyelvtanok, illetőleg nyelvészek 
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az elmúlt évszázadok során hol tudomásul vették a két ragozás kölcsönhatá-
sát, hol pedig egyik vagy másik irányba próbálták meg befolyásolni a nyelv-
használatot. Csak egy-két példát említünk ennek illusztrálására. A Debreceni 
Grammatica ( 1 9 7 5 ) pl. egyenrangú formákként kezeli nemcsak az olvassz és 
olvasol második személyeket de a latol, hívol, ölől stb. alakokat is a látsz, 
hívsz, ölsz mellett (BÁRCZI 1975: 276 ) , Ezzel szemben a reformkorban mere-
ven ragaszkodtak a szabványos ikes és iktelen ragozáshoz, még az -5, -sz, -z, -
dz végíí igék jelentő módjában sem lehetett használni az -/ ragot, melynek ek-
kor már múltja volt, -sőt többen ezt tartják az eredeti 2. személyű igei sze-
mélyragnak - (1. pl. SIMONYI 1895: 595 ) , hanem követelték a szabályos ikte-
len -sz ragot (vö. BÁRCZI 1975: 276) . Később az irodalmi nyelvi norma szem-
pontjából az ikes -/ rag az iktelen ragozásban a nyelvjárásias minősítést kapta. 
Ezt igazolja, hogy a század első évtizedeiben megjelenő nyelvjárásleírások az 
ingadozó használatot bizonyítandó közlik az adol ~ adsz, tnondol ~ mondassz 
stb. alakpárokat (vö. TÖRÜS 1910: 22; SZABÓ 1912: 19; CSÜRY SzamSz.). Az 
adol, kapol. tnondol alakok elterjedését a nyelvjárási szakirodalom a Dunán-
túlra és az Alföldre teszi (1. HORGER 1931: 147; KÁLMÁN 1975 : 54; IMRE 
1971: 322), s többen felhívják a figyelmet az ingadozó használatra is. A kü-
lönféle időpontokból rendelkezésre álló szinkrón adatok összevetéséből nem 
tudjuk megállapítani a használatban bekövetkezett változás mértékét és eset-
leg irányát, mert a század első feléből származó adol ~ adsz féle ragos szó-
alakpárok nincsenek minősítve a szinkróniában betöltött szociális érvényük 
szerint. A nyelvatlasz nem nyújt támpontot ehhez, mert mindössze a mondasz 
és mész alakok variánsait vizsgálja (1. Kiss JENŐ bevezető előadását). Ennek 
következtében az -sz, -/ ragos alakpárok használatát inkább csak 
szociolmgvisztikai aspektusból minősítjük. A szinkrón szempontok egyalakú, 
történeti szempontból több alakú változó tőhangzójú tőtípusba tartozó igék 
alanyi iktelen paradigmasorában jelentkező egyes szám 2. szeniélyü -sz —/ 
rag változatok mai használatát igazolja felmérésünk is, de az egyik vagy má-
sik ragmorféma nagyobb megterheltsége életkori / foglalkozási vagy iskolai 
végzettség szerinti csoporthoz köthető. A dialektiális -/ ragos variánsok hasz-
nálati gyakorisága az életkor növekedésével egyenes, az iskolai végzettséggel 
fordított arányban áll. 

A nyelvjárási alapréteg hordozóinak - az idős paraszti foglalkozású adat-
közlők - (vö. Kiss MNy. 1989: 449.) anyagában az -/-es paradigmatagok van-
nak túlsúlyban: adol, kapol, tnondol, vetet. A tőlük származó 206 adatból 127 
tartalmaz /-ragmorfémát. A f italabb és középkorú adatközlők viszont a köz-
nyelvi normának megfelelően ragozzák az általunk vizsgált igéket, azaz az -sz 
ragos igealakok megterheltsége anyagukban lényegesen nagyobb, mint az /-
szeniélyragosoké: adsz, kapsz, mondassz ~ (adol, kapol, tnondol). Az idősebb 
középkornak 111 adatából 73. a fiatalabbak 107 adatából 79, s az iskolásko-
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rúak 124 adatából 92 az -sz személyragos szóalakok száma. E számokból arra 
következtethetünk, hogy az alanyi iktelen ragozásban jelentkező 2. személyű 
-/ igei személyrag -d, -t, -nd, -p stb. végű igéhez való kapcsolódása napjaink-
ban is nyelvjárásiasnak minősíthető (vö. NyKk. I. 1012 . ; KOVALOVSZKY 1977; 
83). Ezt támasztja alá az a megfigyelésünk is, hogy az érettségizettek na-
gyobbrészt, a diplomások pedig szinte kizárólag csak a köznyelvi normának 
megfelelően használják a 2. személyű alanyi személyragokat: adsz, mondasz, 
tudsz stb. (vö. P . LAKATOS 1990 : 36) . A diplomásokra jellemző általában az, 
hogy közlik a vizsgált nyelvi jelenséggel kapcsolatos értékítéleteiket, ezért az 
általuk esetleg második változatként megadott szóalakváltozat a közösség 
nyelvhasználatára vonatkozik (vö. SVEJCER 1 9 7 5 : 6 9 — 70) . 

Felmérésünk eredménye azt is igazolja, hogy az adatok értékelésekor nem 
szabad figyelmen kívül hagyni a vizsgált alaplexéma szemantikai alkatát sem. 
Az általunk kikérdezett lexémák mindegyike az alapszókincsbe tartozó, gyak-
ran használt, a mindennapi tevékenységhez kapcsolódó ige. Mindegyikükre 
jellemző a 2. személyű -sz ~ -l ragok ingadozó használata, de nem azonos az 
-/ személyragos variánsaik megterheltsége a kijelentő mód jelen idejének 
egyes szám 2. személyében. Nem lehet véletlen az, hogy éppen a hagyomá-
nyos paraszti gazdálkodás szókincsébe tartozó vet alaplexéma -/ ragos változa-
tai állnak megterheltség szempontjából az első helyen. A nyelvjárási alapréteg 
hordozóinak adatai között csak kivételesen bukkan fel egy-egy -sz ragos ige-
alak (vetsz) (28 -l : 2 -sz). Ez az egyetlen olyan 2. személyű igealak, melyben 
az -/ ragos megoldások száma minden korosztálynál felülmúlja az -sz ragoso-
két. A példamondat szinte előhívja a nyelvjárásias ragozást: "Gazdák beszél-
getnek egymással. Tavasszal a földbe te milyen magot (vetel) ". Vizsgál-
juk azt is, hogy a nyelvjárás fölhasználja-e a két eltérő hangzású, de azonos 
funkciójú ragmorfémát ellentétezésre. A fog ige és a fog segédige adatainak 
összevetéséből az derül ki, hogy az -ÍZ, illetőleg -/ ragokhoz nem köthető az 
ige segédige oppozíció. Említettük már, hogy egyedül a mondassz igelak sze-
repel "A magyar nyelvjárások atlasz"-ának térképlapjain, ezért ebben az egy 
esetben lehetőségünk van a változások irányának megállapítására is. Az atlasz 
a szabolcsi kutatópontokon (Oros, Nyírtét, Ófehértó, Nyírlövő) csak -/ ragos 
alakos alakokat rögzített: mondol. A kutatópontok nyelvjárási alaprétegében 
ma is ez a ragos igealak az általános, de a középkorú és fiatalabb adatközlők 
adatai már az ingadozó használatot mutatják: mondassz ~ mondol. A többi ku-
tatópontra régebben is és ma is az ingadozó használat a jellemző a fentebb 
már elített szociolingvisztikai megoszlásban. (Meg kell jegyeznünk azt is, 
hogy a SzamSz. csak a mondassz igealakot adja meg, de mások a század ele-
jén közlik a mondol alakot is Szatmárból, ezért feltételezhetjük, hogy a 
lexéma -/ ragos alakja nem CSŰRY gyűjtése után terjedt el) (vö. pl. SZABÓ 
1912: 19). 
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Adataink arra engednek következtetni, hogy az utóbbi két-három 
évtizedben jelent meg területünkön a 2. személyű -sz személyrag előtt a 
tőalakingadozás, azaz az igényesebb nyelvhasználatban az -sz igei személyrag 
a teljes tőhöz, a kevésbé igényes nyelvhasználatban pedig a csonka tőhöz já-
rni, s a tő végső explozívájával affrikátává olvad össze: mone (vö. IMRE 1971: 
308). A három variáns {mondasz ~ mondol ~ mone) közül az áll legmesszebb 
a köznyelvi normától, bizonyos nyelvtanok népnyelvinek minősítik, vagy ép-
pen a kevésbé müveit köznyelv jellemzőjének tartják (vö. SIMONYI 1895 : 2 2 7 ; 
NyKk. II. 1052) . Ez a jelenség azonban semmiképpen sem e nyelvjárásterület 
sajátja (vö. CsÜRY 1936: 1 17; SZABÓ 1912 : 19; TÖRÖS 1910: 2 2 ; NvAtl. 852 ; 
IMRE 1971: 308) . 

Véleményünk szerint e változat neologizmus, ezt látszik igazolni az is, 
hogy főként a fiatalabb korosztályok adatai között bukkan fel, s a három vari-
áns közül ennek a legkisebb a megterheltsége. A kétféle ragozásban mutat-
kozó analógiás hatás vizsgálata nem lenne teljes, ha nem hasonlítanánk össze 
az ikes és iktelen igék kijelentő mód jelen idejének egyes szám 2. személyű -/, 
illetőleg -sz személyragos alakjainak megterheltségét. Az ikes igék közül a la-
kik alkalmas arra, hogy a 2. személyű paradigmatikus alakjait összevessük az 
iktelen igék 2. személyű alanyi ragozású paradigmatagjaival. Felmérésünk 
adatai szerint az ikes és iktelen igék 2. személyű paradigmatikus alakjaiban 
egyaránt egymás mellett élnek az ikes és iktelen személyragok: laksz ~ lakol, 
adsz ~ adol stb. A két igetípus ikes, illetőleg iktelen ragozásának 
szociolingvisztikai jellemzői is azonosak, vagyis az idősebb paraszti foglalko-
zású adatközlők inkább az -/ ragos igealakokat használják, a fiatalabbak ada-
tai között pedig az -sz ragos alakváltozatok vannak túlsúlyban. A lakik igét a 
diplomások ugyanúgy ikteleniil ragozzák, mint az ad vagy mond igét: laksz, s 
az érettségizettek adatai között jelentkező hat -/ ragos akik is inkább az iktelen 
ragozásban jelentkező -/ rag analógiás hatását tükrözi, s nem a köznyelvi tu-
datosságot. 

Előadásunk utolsó részében röviden vázoljuk a több alakú igetövek kije-
lentő módú, alanyi ragozású egyes szám 2. és 3. személyű igealakjaira, to-
vábbá a kell személytelen ige feltételes módú alakjaira vonatkozó tapasztalata-
inkat. Az e csoportba tartozó igék (megy, lesz, vesz, visz) ragos alakjainak 
használatára a nyelvjárásias variánsok erős visszaszorulása jellemző. A megy 
igéről például tudjuk azt, hogy régebben az egyes szám második személyű ra-
gos alakjaiban az -n-es töalternáns szinte egyeduralkodó (vö. CsÜRY 114., 
NyAtl. 770 . ) , az atlasz mindössze két kutatóponton (Oros, Nyírlövő) tünteti 
fel a méisz variánst ritkán használatosnak minősítve. Felmérésünk szerint 
minden kutatóponton elterjedt, s a nyelvjárási alaprétegbe is behatolt a köz-
nyelvi -é-s tőváltozat, illetve a szintén köznyelvi 0 morfémás -gy-s tő. A 
nyelvjárási alapréteg hordozóinak 32 adatából 18 a mé-sz, s csak 14 a men-sz, 
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a középkorúak és a fiatalok adatai pedig az -n-es tővariánsok még nagyobb 
méretű visszaszorulásáról tanúskodnak, 65 adatból csupán 14 az -n-s válto-
zatú tő, s ez is csak az alacsonyabb iskolai végzettségűeknél fordul elő (vö. P. 
LAKATOS 1990: 36; T . KÁROLYI 1986: 2 8 0 ) . 

Noha régebben az -sz-szel bővülő -v-tövü igék (pl. tesz, vesz, lesz, visz), to-
vábbá a megy a kijelentő mód jelen idejének egyes szám 3. személyű alanyi 
paradigmasorában a köznyelvi normától eltérően -n személyragot kaptak (vö. 
CSŰRY 1936: 116; 3 8 7 — 464; BENKÖ 1957: 104; KÁLMÁN 1974: 54; IMRE 
1071: 322), gyűjtött anyagunk ezt nem támasztja alá. Az általunk kikérdezett 
lexémák közül egyedül a megy az, amelynek minden kutatópontról fölbukkan 
egy-két 3. személyű -n ragos alakja: megyen . Ellenben az -sz-szel bővülő -v-
tövű igék szótári alakja a köznyelvi normának megfelelően 0 morfémás. Az 
északkeleti nyelvjárásterületen végzett más jellegű vizsgálataink azt bizonyít-
ják, hogy a folyamatos spontán beszédben jobban tartja még a ragos igealak: 
megyen, veszen ~ megy, vesz (vö. T. KÁROLYI 1986: 282; 1991: 27). 

Kérdőíves módszer "csődje" mutatkozott meg a kell ige köznyelvitől eltérő 
paradigmatikus alakjainak vizsgálatában. Ismeretes, hogy a személytelen ige a 
nyelvjárásokban a több alakú -1 tövű igék csoportjába tartozik (vö. IMRE 1971: 
219), mert a feltételes mód jele előtt -é-s tőalternáns jelentkezik: ké-ne. A 
nyelvjárásterületre vonatkozó orvanyagunk, s régebbi vizsgálataink szerint ma 
is ez a nyelvjárási normának megfelelő variáns, de az általunk kérdőívvel 
gyűjtött 72 adatból mindössze 4 a nyelvjárásias ké-ne. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy területünkön a magyar nyelvterü-
let más részeihez hasonlóan erős köznyelvi hatás mutatható ki, de az eredeti 
nyelvjárásias igealakok is élnek még legalább a nyelvjárási alaprétegben. Már 
a gyűjtés, de még inkább a feldolgozás időszakában nyilvánvalóvá vált az, 
hogy az igeragozási rendszernek melyek azok a tagjai, amelyeket mindenkép-
pen szükséges egy újabb, a jelenség használati körét, s a nyelvhasználatban 
betöltött presztízsét feltáró kérdőívvel megvizsgálni. Ezek a már említetteken 
kívül a suksükölés és szukszükölés, nákozás, az iktelen igék ikes ragozása a 
felszólító módban. 
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