
Péntek János 

Regionalitás a szójelentés körében 

Az ember az évek múltával egyszer csak ráébred, hogy különböző helyeken 
és különféle alkalmakkor kifejtett gondolatai gyanúsan egymáshoz kapcsolód-
nak, és ha-őszinte tud lenni önmagához, kénytelen beismerni, hogy ha nem is 
föltétlenül egy hipotézist vagy éppen egy elméletet, de legalább egy rögeszmét 
sikerült megfogalmaznia. Mert végül is többnyire elméleteknek nevezett rö-
geszmék foglyai vagyunk. 

Elöljáróban meg annyit: az is bizonyára saját "provincális" szakmai iskolá-
zottságból ered, hogy a nyelv és a kultúra viszonyát, amellyel rögeszméim is 
kapcsolatosak, én csak a népnyelv és a hagyományos népi kultúra felől tudom 
megközelíteni. Néha már-már kettős ügynöknek érzem magam: nyelvészek 
körében bennem él a néprajzkutató, néprajzosok körében pedig a nyelvész. 
Amikor pedig a nyelv területi változatairól van szó, mint ezen a tanácskozá-
son is, mindig óhatatlanul előtérbe kerülnek a népi kultúra területi változatai, 
a nyelvjárások mellett a tájegységek, vagy tovább általánosítva: a nyelvjárástí-
pusok mindig fölidézik a néprajzi tájak típusait is. Ez nem azt jelenti, hogy 
számomra a nyelv azonosul a kultúrával, vagy egy pillanatra is feltételezném, 
hogy pl. földrajzilag mindig egybeesnének a nyelv és a kultúra területi válto-
zásainak határai. 

Ahhoz, hogy a dialektológia felől hidat építsünk a népi kultúra vizsgálata 
felé, túl kell lépnünk a nyelv hangzó oldalának, sőt alaki elemeinek tanulmá-
nyozásán a szemantika, a szövegtan és szövegszemiotika, valamint a beszélés 
néprajza irányába. Valahol ott dől majd el, van-e homológia egy tájnyelv és 
egy táji kultúra jellegében és szerkezetében. Én ilyen megfelelést látok vala-
mely nyelvjárás metaforizáló jellege, kepszerüsége és az illető táji kultúra 
szimbolizáló, ritualizáló tendenciája között. Ezt nem könnyű bizonyítani, de 
cáfolni talán ínég nehezebb. A bizonyítással két témakörben és két nyelvjárás-
ban próbálkoztam. Az egyik a népi hímzés és díszítőművészet terminológiája 
volt, a másik a népi botanikai terminológia Kalotaszegről, valamint Erdély 
egész területéről. Mindez persze éppen fordított sorrendben történt. Előbb és 
hosszú ideig foglalkoztam az említett nyelvi és néprajzi anyaggal, és csak fo-
kozatosan érlelődött meg az a gondolat, hogy az egyes nyelvjárások jellemzé-
sére szemantikai kritériumokat is szükség volna figyelembe venni, illetve meg 
kellene vizsgálni, hogy az egyes dialektusok között nincsenek-e számottevő 
különbségek szemantikai tekintetben. Nem csupán és elsősorban az ún. jelen-
tés szerinti tájszavak aránya lehetne releváns, bár valószínűleg ennek vizsgá-
lata is támpontot adhatna az általános szemantikai jellemzéshez. Az egyik 
leglényegesebb ilyen kritérium éppen a népi terminológiában megnyilvánuló 
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metaforizációs készség, az, hogy egy nyelvjárás beszélői a logikus, leíró, de-
finiáló terminusokat részesítik előnyben vagy a kifejező, képszerű, emotiv szí-
nezetű metaforákat. Az ilyet-e, hogy fehér horgasrózsa, vagy az ilyet: 
kúdusláb, vagy: kápolnavirág,, mint a Kádár Kata udvarhelyszéki változatá-
ban? Ezek mind élő elnevezései vagy éppen elnevezéstípusai Erdélyben a fe-
hér nárcisznak. Sőt tovább menően a metaforák tartalmi típusai is jellemzőek 
lehetnek némely nyelvjárásokra, mint ahogy az egyes nyelvekre is jellemzőek 
(vö. KAROLY 1970: 372—373). A perszonifikáció esetében pedig talán az is 
feltételezhető, hogy a kultúra korábbi antropomorfikus szemlélete él benne to-
vább szemantikai szabályként. A székely nyelvjárások alaposabb ismerője már 
eleve feltételezheti, hogy bennük erőteljesebb ez a képszerűség, ez a 
metaforizációs hajlam, mint más magyar nyelvjárásokban, és nyilván ez az 
egyik forrása a szépírói stílus sajátos ízeinek a székely anyanyelvjárású írók 
esetében, MIKEStő\ TAMASIig. A növénynevek egy szűkebb csoportjában 
végzett statisztikai elemzés azt mutatta, hogy hozzávetőleg 20 százalékos elté-
rés van ebben a tekintetben a székely és a többi nyelvjárás között (vö. PÉN-
TEK 1978. 183—184). Bár a többi sem egységes, hiszen a kalotaszegi szó-
kincs speciális tematikai csoportjai szintén erős metaforizációs készségről ta-
núskodnak. Hogy másrészről a székely népi kultúrának mennyire élő vonása a 
jelképisége, mennyire eleven a szokások rítussá szerveződésének készsége, 
talán nem is kell példákkal bizonyítanom. 

Ezzel az általános megállapítással kapcsolatban egy olyan ellenvetés te-
hető, hogy az elnevezés típusát nemcsak a nyelvjárás szemantikai jellege hatá-
rozza meg, hanem többek között az ismeretek mélysége is. Tehát egy olyan 
közösség, amely kevésbé ismeri a megnevezendő dolgot, tartózkodni fog a jel-
lemző leíró elnevezésektől. Ennek az érvnek van némi jogosultsága a termesz-
tett növények esetében, hiszen éppen a székely nyelvjárások egyes részein, 
mint amilyen Gyergyó vagy Csík, a növénytermesztésnek, kertészkedésnek tá-
volról sincs olyan szerepe, mint a Mezőségen vagy alföldi tájakon. Ennek el-
lenére túlzás volna a névtípusok megoszlását teljes egészében valamely nyel-
ven kívüli tényezővel magyarázni. 

Egy nyelvjárásnak a metaforikus elnevezésekben is megnyilvánuló képsze-
rűsége bizonyára összefügg annak archaikusabb voltával. De ha a nyelvjárás-
történet tényeire gondolunk, a Szótörténeti Tár lexikális anyagára vagy akár a 
régebbi korszakok erdélyi irodalmának nyelvi specifikumaira, be kell látnunk, 
hogy ilyen jellegű szemantikai különállásuk mindig megvolt az erdélyi 
nyelvjárásoknak. A két elnevezéstípus és a két névtípus viszonya tehát sem-
miképpen nem csak kronológiai jellegű, nem törvényszerű, hogy egymást 
váltsák. Bár — ahogy közhelyszerűen mondani szoktuk — a nyelv kétségtele-
nül racionalizálódik. Ennek mintha ellentmondana az a tény, hogy pl. a ter-
mesztett növények hivatalos nómenklatúrája is fajtanevekként ún. fantáziane-
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veket ír elő (vö. VACZY 1974: 235). Ez is jelzi, hogy a metaforikus elnevezé-
sek, akár egyszerűek, akár analitikusak, tökéletesen megfelelnek a termino-
lógiai megkülönböztetés igényének is. Ezeknek kevesebb ugyan vagy éppen 
semmi az információs értékük, amennyiben nem leíró, nem definiáló jelle-
gűek, ezzel szemben létrejöttükben nagyobb szerepe van az emóciónak, utal-
hatnak alaki vagy funkcionális hasonlóságra (vö. KAROLY i. m. 373). Ez a 
szemantikai kritérium tehát arra is felhívja a figyelmet, hogy vele kapcsolato-
san mint valamely nyelvjárásra jellemző sajátosságot az érzelemkifejezés fokát 
és nyelvi eszközeit is tekintetbe lehet venni. Ez azonban már túlmutat előadá-
som keretein. Mint ahogy az is merő spekulációnak tűnhetne, hogy az előbbi-
ekkel összefüggésben a képi és a fogalmi gondolkodás feltételezhető eltérései-
ről értekezzem, pedig ez egy kultúra jellege szempontjából egyáltalán nem lé-
nyegtelen. 

Szeretnék viszont még visszatérni a tájszavak problémájához. Tájszavak 
részben azért vannak, mert a fogalmak és a fogalmi rendszerek relatív jelle-
gűek, tájanként és nyelvi rétegekként is eltérőek. Az eltérések részben a ta-
pasztalatok, az ismeretek eltéréseiből fakadnak, részben a mezőtagolás éltéré-
seiből. Egy, a tájszavak osztályozásával foglalkozó, húsz évvel ezelőtt publi-
kált dolgozatomban (.PÉNTEK 1972: 231-241) ILLYÉS GYULÁT idéztem, aki 
a II. Magyar Nyelvészkongresszuson az irodalmi nyelv problémáit érintő vita 
során mondta a következőket: "Rengeteg olyan fogalom van a magyar nyelv-
ben, amelyre a köznyelv nem ismer még szót, a tájnyelv pedig ismer. . . Pl. a 
mosatlan edényt nálunk egy szóval csetresnek hívják. így a csihatagot is, azt 
a hajtást, amely a gyökértől nő fel, körül kell írni ahhoz, hogy világosan 
megérthessük. Ez is olyan kérdés, amellyel érdemes volna a nyelvészetnek 
foglakoznia." (I OK. IV, 471-472). Ezen az alapon, ha úgy tetszik, a funkcio-
nális szempont alkalmazásával, különítettem el akkor a denotativ funkciójú 
tájszavak csoportját azoktól, amelyek a köznyelvhez viszonyítva szinonim ér-
tékűek. Ebből adódik, hogy valamely nyelvjárás jellemzéséhez lexikológiai 
szempontként figyelembe kell venni a tájszavak arányát (ha ez egyáltalán fel-
mérhető), szemantikai kritériumként pedig azt, hogy milyen súl>1, milyen 
arányi képviselnek az előbbi típusok. Itt megint a népnyelv és a népi kultúra 
viszonyához jutunk el, hiszen a speciális fogalmak a kultúrára regionális, 
esetleg regionálisan izolált voltával állnak összefüggésben. 

Ezzel kapcsolatban még három, egymástól független észrevételt kell ten-
nem. Az egyik: hogy van-e vagy nincs egy tájszónak köznyelvi megfelelője, 
nem ítélhető meg pusztán csak annak alapján, hogy az illető szó lejegyzője 
vagy publikálója hogyan értelmezi a szót. Néha csak azért folyamodik körül-
íráshoz, mert nem ismeri a köznyelvi vagy hivatalos elnevezést, gyakran ta-
pasztalhatni ezt éppen a növénynevekkel kapcsolatban. A másik észrevétel: az 
ilyen tájszavak léte igazolja azt az empirikus módszertani tapasztalatot, hogy 
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tájszavakat nem lehet kérdőívvel gyűjteni, egyszerűen nem lehet előre tudni, 
hogy mi van és mi nincs, harmadszor: mivel többnyire a népi kultúra speciális 
elemeiről, jelenségeiről van szó, az ilyen elnevezéseket nem lehet a köz-
nyelvre fordítani, még kevésbé helyettesíthetők más nyelvű elnevezésekkel. 
Ezért is képtelenség, hogy táji múzeumok néprajzi kiállításán, amennyiben 
nemzetiségek kultúrájáról van szó, a tárgyak elnevezése csak az állam nyelvén 
szerepeljen. 

A fogalom specifikus volta gyakran a mezőtagolás eltéréseiből ered. Ezt a 
nyelvkarakterológiában gyakran emlegetett szempontot a nyelvjárás-karakte-
rológiában, ill. - tipológiában is figyelembe lehet venni. Ezzel kapcsolatosan 
annak idején a szénaszárítás egységeit és ezek elnevezéseit említettem 
Gyertógy tölgyesről (ott a szokásos három egység helyett: petrence - boglya -
kazal, hatot különböztetnek meg: hurut - merëkje - csëlne - búgja - kalongya -
kazal), de hasonlókat fölös számban ismer a néprajztudomány. A kalotaszegi 
növénynevek köréből az egyik jellemző példa a fagyöngy ott családnév értékű, 
közös elnevezése a fakínnak (Loranthus) és a fagyöngynek (Viscum). 

A kert szónak az a tagolatlan jelentése, amely a 'kert'-et és a 'kerítés'-t is 
magában foglalja, archaikus jellegű a székely nyelvjárásban. Valószínűleg eb-
ben a tekintetben is nehéz volna általános kronológiai elvet megállapítani, 
olyan értelemben, hogy a fogalmi és a jelentésmezők fokozatosan tagolódtak-
e, tehát a tagolatlanság archaikusabb, vagy fordítva, a konkrét, empirikus, 
partikuláris tapasztalatok összegeződtek fokozatosan, tehát éppen az általános, 
átfogóbb terminusok későbbiek. Bizonyára mindkét irányú folyamattal szá-
molni kell, az azonban kétségtelen, hogy a részletezőbb szemantikai tagolás 
mögött racoinális szinten is - akárcsak a törzsi kultúrákban - gazdagabb ta-
pasztalati tudás áll. Ez a nyelvek esetében is annyira triviális tény, hogy fölös-
leges volna újabb példákkal igazolni. 

A poliszemantikus lexémák táji jelentései szintén többféle eredetűek. Van-
nak olyanok, amelyek kétségtelenül archaikusak pl. a bab 'lóbab' jelentése, 
vagy a család és a cseléd 'gyermek, családtag' jelentése, vagy a zokon esik ki-
fejezésünk zok szavának 'tompa' jelentése Kalotaszegen. Máskor a regionális 
jelentés újabb, másodlagos pl. a baraboly vagy a mogyoró "burgonya1 jelen-
tése, aztán a cserfa 'égerfa' jelentése szintén Kalotaszegen. Vagy egy más jel-
legű példa a székelységből : a közönséges 'közvetlen'jelentésben is ismert. Az 
új táji jelentés gyakran a regionális szintű idegen nyelvi hatás, tükörfordítás 
következménye. A francia eredetű abonál szónak Erdélyben román hatásra 
több helyi jelentése is kialakult. A nyelvművelő irodalom gyakran emlegeti 
joggal kifogásolva a régiség szó szintén románból fordított 'szolgálati idő1 je-
lentését. 

Nagyon gyakori még, ezért a nyelvművelésnek kiapadhatatlan témája, 
közismert idegen szavak úgymond "helytelen" használata. Ezt többnyire jog-
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gal értékelik úgy, mint a nyelvi műveletlenség egyik fokmérőjét. Regionális 
szinten azonban az ilyen szóhasználat normatívvá válik, így aztán nem lehet a 
'helytelen, műveletlen stb.' minősítéseket alkalmazni. A sok példa közül csak 
egyet említek, egy olyat, amelyet sem az éber nyelvművelők, sem a kevésbé 
éber dialektológusok tudomásom szerint eddig nem jeleztek. Ma sem tudom 
pontosan, mennyire általános, tehát hogy hol vannak a szóföldrajzi határai, de 
Háromszék több falujában tapasztaltam, hogy ott a sakter szónak egyetlen je-
lentése ismert, ez pedig a 'sóder'. Ez egy olyan szótévesztés a hasonló hangzás 
alapján, amilyet naponta tapasztalunk az élő beszédben. 

A szemantikai regionalitás sokféle esetéből azt az általánosabb következte-
tést vonhatjuk le, hogy ezeknek — mint a nyelv táji változatainak általában — 
mély gyökerei vannak a múltban, a hagyományban, a népi kultúra helyi, táji 
változatában. Az azonban, hogy miközben a nyelvjárások közelednek egymás-
hoz és a nyelvi sztenderhez, új regionális vonások is megjelennek a nyelvterü-
let némely részein, és éppen szemantikai regionalizmusok, nem magyarázható 
másként, csak úgy, nem működik kellőképpen és nincs mindenütt jelen a ki-
egyenlítő szerepű köznyelv, nincs kellő mozgás, vérkeringés sem a nyelvi ré-
tegek, sem a táji változatok között. 
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