
Rónai Béla 

A nyelvjárási rendszerek elemeinek egyenlőtlen változása 

A zselici regionális atlaszom gyűjtési tapasztalatai alapján azt a folyamatot 
vizsgálom, amely a nyelvjárás rendszerében megy végbe, s jórészt a szemünk 
előtt játszódik le. 

Az első kérdés az, hol bomlik meg a nyelvjárás valamikor viszonylag 
önálló, autonóm rendszere, és mely szakaszokon keresztül jut el a regionális 
köznyelvvel való sajátos keveredéséhez, és a távolabbi jövőben hogyan lép a 
köznyelv mint szabályrendszer a nyelvjárás helyébe. 

Az átalakulás, a kétnyelvűvé válás voltaképpen akkor indul meg, amikor a 
nyelvjárásban beszélők azt tapasztalják, hogy nyelvhasználatuk különbözik, 
eltér a közelebbi vagy távolabbi népcsoportok nyelvhasználatától. Amíg csak 
nyelvjárások találkoznak, addig változásra semmi sem késztet, mivel a nyelv-
járásban beszélők rendszerint a sajátjukat emelik a norma rangjára, s a közeli, 
a szomszédos nyelvjárásokat tartják nevetségesnek, s gúnyolják is őket a ma-
guk módján. Ez a vetélkedés a digloszia kialakulásakor is megmarad, jóval 
tompítottabb és már inkább a köznyelvhez való viszonyítás alapján. 

A köznyelvvel találkozva azonban a nyelvjárás megtorpan és visszavonul. 
Egyrészt azért, mert a köznyelv a nyelvjárással szemben magassab műveltség-
eszményt képvisel; az iskolai oktatás pedig szinte napjainkig úgy emelte a 
norma rangjára, hogy minden egyéb nyelvváltozatot — elsősorban a nyelvjá-
rásokat — kirekesztett belőle. A nyelvjárásban beszélők szinte ösztönösen ke-
resik és találják meg azokat a nyelvjárási jelenségeket, amelyeket elhagyva 
vagy módosítva a különbségek, a kontrasztok a minimumra szoríthatók. E 
folyamatnak előrehaladottabb szakaszában meg is szűnnek a nyelv két válto-
zata közötti lényeges, feltűnő különbségek. 

A kiegyenlítődés, a nyelvjárás visszahúzódása a szókészletben indul el, és a 
leggyorsabban itt megy végbe. KISS JENŐ szerint is: "A nyelv legváltozéko-
nyabb részlege a szókincs". (A nyelvjárási szókincs változásáról. Nyr. 1979. 
343.). Ezt bizonyítottam az 1990 nyarán a lambergi Nemzetközi 
Dialektológiai Kongresszuson elhangzott előadásomban Änderungen des 
Wortschatzes eines aus Bukovina übersiedelten Szeklerdorfes címmel. A táj-
szókészleten felül pedig a változása valódi tájszavakkal kezdődik. 

A hagyományos paraszti gazdálkodás és a paraszti életforma eltűnése, a 
falu társadalmának gyökeres átformálódása, az iskoláztatás általánossá válása, 
valamint a tömegkommunikációs eszközök széleskörű elterjedése elegendő és 
nyilvánvaló magyarázatát adják ennek az egyre gyorsuló változásnak. Azért 
észlelhető elsősorban a valódi tájszavakon, mert a gazdasági, társadalmi, mű-
velődési változások következtében adva van a nyelvjárási lexéma tartalmi és 
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funkcionális egyenértéke a normának minősített köznyelvi alakban. A példák 
még a Zselici regionális nyelvatlasz korlátozott számú lexikai foszempontú 
címszavai közül is hosszan sorolhatók. Ilyenek: hé ~ héi > pallás > padlás; 
isztorhéj > üsztörgye > eresz; himpér > mána > málna; szelönce > orgona; 
kalázli > pohár; pusli ~ susnya > rőzse; csörmő > üszög; pozsovics ~ csausz 
~csahos > vendéghijó; silány > koszorúslány; fertá ~ fértál > sajtár; sáfó 
>fejőke; piskura > nudli; csicsikoma > kikörics; roboz > sás > gyékény; 
esete >fődibodza; stájer > lóhere; monyasul > tojóz; topor > szekörce; 
puspány > buszkus; szirogy > dara; sulok > mosófa stb. 

Az előbbi típustól eltérve a valódi tájszavaknak az a csoportja, amely nem 
köznyelviesült, mert az általuk jelölt fogalmak elavulása, feledésbe merülése 
miatt köznyelvi szinonimájuk nem is fejlődött, nem lévén rájuk szükség. Kér-
dőívemből főként a táplálkozás, a kendermunka, a viselet és a szokás világté-
makörébe tartozó szavak sorolhatók ebbe a csoportba. Egyrészüket éppen azért 
kellett elhagynom, mert a kísérleti kérdőív kutatópontjain nem kaptam az őket 
hívó (kérdező) mondataimra megnyugtató feleletet, azaz már kiestek a meg-
szólaltatott adatközlők emlékezetéből: illetőleg kiavultak a helyi nyelvjárások 
szókincséből. A szelemen címszónak például a Zselic peremvidékein már csak 
a hangalakja ismert, jelentéstartalma pedig vagy teljesen ismeretlen vagy egé-
szen bizonytalan. Néhány idős ember szerint is annyi, mint padlás, vagy an-
nak legfelső része. Aki nagyon magasra megy, arra mondják, hogy "főmönt a 
szelemenbe". Nem ismerik a fecskerakásos és a boronás fal fogalmát, noha 
elvétve van még az ezekkel a technológiákkal készült épület. A talpas házra 
ugyancsak alig emlékeznek, következésképpen nem ismerik a talp ~ täp ~ tóp 
'küszöb' jelentését. A régi épületek, építkezés, házbeosztás tekintetében emlé-
kezetük a füstöskonyháig nyúlik vissza. De a szó értelmezésére már kevesen 
képesek. A 2. kp.-on (Kapospulán) a 70 év körüli adatközlőim a zsindelyt 
(sindő ~ séndö) csak hírből ismerik; s annak ellenére, hogy dolgoztak zsúpo-
lásnál, a különféle zsúpkéve fajtákat (bakzsúp, kancazsúp, ikörzsúp, babica) 
névvel már nem tudták megkülönböztetni egymástól. 

A táplálkozásra vonatkozó adatokból kommentár nélkül is megállapítható a 
nyomasztó — mert a régi nyomorúságra, szegénységre emlékeztető — hagyo-
mányoktól való szabadulás szándéka, és az igények szakadatlan növekedése. 
A hagyományos, valamikor általános kukurica -, hajdinakása — és lisztételek 
már csaknem teljesen feledésbe merültek. A kukoricából készült ételek jelleg-
zetesen a szegények, a legszegényebbek táplálékai voltak. A visszaemlékezők 
szerint ők sem jó étvággyal, hanem kényszerűségből fogyasztották őket. To-
vábbélésüket, nevük szórványos ismeretét az egyéni ízlésen alapuló nagyon is 
személyes nosztalgia magyarázza. 

Az említett okok miatt kihagytam a végleges kérdőívből a táplálkozással 
kapcsolatos következő szavakat: ka lányos, tálas, kaponya, nyárs, maszka, vá-
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szonkorsó, csutora, mazonnakorsó, bodonyoskút, olajmalom, köleshántoló 
(=külü); a mértékek népi nevét: fölöntő, merce, mérő, nyolcados, rőf sukk, 
öl; a hagyományos paraszti gazdálkodás néhány lexikai emlékét: völgyei, 
hajaz, nyomtat, ágyaz, csép, fölözősöprü, bodony, hombár, metszőkés 
(=kacor), csöbör, lóitató egyfúlü faedény; a házasságkötéssel, szokásokkal, 
hitvilággal összefüggő szavakat: alku, móring, kitolokása, váltott gyerek, té-
temény, garabonciás, ludvérc, szépasszonyok; és néhány egyéb tárgykörbe 
tartozó címszót: hévizál, dobroc, leves (=béleletlen kiskabát), zahin, zsovár. 

Ebben a sorban utolsóként említem a kudarileves címszót. Leginkább ez 
váltott ki adatközlőkben múltat idéző reflexiókat "anyámtu hallottam" -
"régön sokat emlögették" - "öreganyám kedves étele vót" - "gyerökkoromba 
én is öttem". Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a tájszavaknak ez 
az archaikus csoportja szinte falunként és beszélőnként más-más helyet foglal 
el a nyelvjárási szókincs diakron sorában. 

A jelentés szerinti tájszavaknak lényegében ugyanaz a sorsuk, mint a való-
diaknak. A jelentéstartalom köznyelvi jelölői lépnek a nyelvjárásiak helyébe. 
Ilyenek például: bogár > légy; borsó > bab; kapca > harisnya; kosz > 
aranka; fej > fürt, kalász, cső; fenyőguba ~ lucsiguba ~ lucsikörte > toboz; 
párna > dunyha; vánkos > párna; pörgő > rokka; tüskeszőllő > egrös; 
kévéskazal > asztag; vágás ~ elevenvágás > sövény ~ élősövény; cáger > 
mutató; léha > esuma; gúnya ~ kusza > ka par ék; irtókapa > vermelő; seny-
ved > zsibbad; szentegyház > templom stb. 

A kiegyenlítődés az alak szerinti tájszavakban is végbemegy, amint ezt az 
atlaszbelialakok mutatják: csurka > hurka; gelegunya ~ galaginya ~ 
gelegonya > galagonya; boroc ~ borocka > barac ~ barack; füzet (ige) > 
fizet; fokla > fákla • fákja; geleszta ~ galiszta > giliszta; kökönye > kökény; 
pipók - pippancs • pipacs; pöre ~ pörke > töpörtyü; póka > pujka; rébözli ~ 
ribözli ribizli stb. 

A nyelvjárási szókincs változásával foglalkozó kutatók lényegében ugyan-
erre a következtetésre jutottak. (L.: IMRE SAMU: ÁltNytan. 8: 85 — 104; 
BOKOR JÓZSEF: Nyr. 103: 346 és MNy. 76: 88; FAZEKAS TIBORC. MNy. 
75: 355; KISS JENŐ: Nyr. 103: 343; SZABÓ JÓZSEF: MNy. 72: 11—2.) 

Figyelemreméltó a nyelvjárási szókincs köznyelviesülésének az a változata, 
amelyben a köznyelvi szinonima mellett a tájszó tovább él, de közöttük jelen-
tésmegoszlás, jelentéselkülönülés következik be. A Zselici regionális nyelvat-
lasz erre vonatkozó adataiból idézek néhány példát: pipitér = az orvosi székfíí 
büdös, nagyobb virágú változata; a kamilla ~ kamëlla pedig a gyógytea főzé-
sére alkalmas fajtája (2. kp ). Vagy: pipitér = az egész növény; kamilla = a 
szárított virágja (22. kp ). 

Az orgona = dupla virágú, nagy levelű; a szelönce = szimpla virágú, apró 
levelű (2. kp.) növény. 
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A lángálló kemencében sül; a lángos zsírban. (5. kp.) 
A korbács ~ korbáncs a lovak; az ostor ~ ustor a tehenek nógatására való 

(6. kp.). Nyes állófát, rőzséz kivágott, ledöntött fát. (6. kp.). A gyékény szá-
rítva roboz, zölden sás (56. kp ). A töpörtyű ~ töpörtő zsirszalonnából lesz ki-
sütésután, a pöre pedig kisütött szalonnából (7. kp.). 

A morfológiai kiegyenlítődés lassúbb ütemű, mint a lexikai. Bár a 
diglosszia a név- és igeragozásban is valóság, a párhuzamos alakok 
(nyelvjárási és regionális köznyelvi) egyenlő esélyű realizációja vagy a köz-
nyelvinek a dominanciája nem olyan gyakori, mint a szókincsben, kivéve a 
köznyelvitől feltűnően eltérő esetek, amilyen például: 

1. az -uk, -ük, -juk, jük személyjelek nyelvjárási -ik, jik megfelelése. Ez 
annyira ismert és tudatos, hogy csúfolkodó szerepű mondóka is keletkezett 
róla, amelyet gyűjtőmunkám során gyakran hallottam: "Házik, lövik, tiktyik, 
ludgyik az udvargyikba. " 

2. az -/ (mélyhangrendű igékhez is járuló) tárgyas igei személyrag: sikáli, 
dobi, mondi, halli, láti stb. 

Olyan árulkodó alaktani jellemzői ezek a nyelvjárásiasságnak a Zselicben, 
amelyeket legtöbbször ösztönösen, ritkábban tudatosan eltitkolnak az adatköz-
lők. Ha a gyűjtő a helyi nyelvjárás ismeretében rájuk kérdez, akkor a nyelvjá-
rási alak odakerülhet a köznyelvi mellé a "beismerő vallomás" eredménye-
képpen. Ha pedig valamelyik valóban hiányzik a nyelvjárásból, akkor ponto-
san megnevezik azt a közelebbi vagy távolabbi falut, ahol "í bötüvé beszének". 

3. A tiszta V tövű igék (sző, lő stb.) ragos alakjainak megoldása több variá-
ciós elsősorban azért, mert a beszélők számára tisztázatlan a köznyelvi norma. 
Egyes szám 3. személyben az -n-cs tő a nyelvjárási, de analógiás alapon a j-s 
is előfordul, sőt az -/-es is a köznyelvhez közelítő szú, lű mellett. Ilyenkor az 1 
előtt megrövidülhet az ü: szün ~ szűn ~ szüj ~ szül ~ szü. 

4. Ugyanez a bizonytalanság jellemzi az ögyünk - őszünk; arassunk - ara-
tunk; beszégessünk - beszélgetünk; szeressük - szeretjük; vágunk - vágjuk; 
szeretünk - szeretjük ragozási alakpárokat. 

5. Még ennél is bizonytalanabb a köztünk - köztenk; födünk - fődenk; a 
gondú - gondó - gondol; a kapó ~ kapol - kapsz típusú alakpárok különbsége. 

6. A vettem - vetöttem; süt te m - sütöttem; üttem - ütöttem; ujétt - ujitt; 
ritkétt - ritkitt; tanétt - tanitt stb. alakpárokat ebben a sorrendben egy diakron 
sor tagjaiként fogják fel, és így minősítik. 

A kiegyenlítődés, a köznyelviesülés a hangállományban a leglassúbb. 
Megfigyeléseim szerint az artikuláció, az artikulációs bázis áll ellen legjobban 
a különféle indítékú köznyelvi hatásoknak. 

A nyelvjárásban beszélők nyelvi tudata a hangtani eltéréseket ugyanúgy 
regisztrálja, mint a lexikai vagy morfológiai kontrasztokat, de az artikulációs 
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bázis hosszabb ideig, sőt bizonyos beszélők esetében életük végéig megakadá-
lyozza a kiegyenlítődést. 

A kiegyenlítődés ütemét, gyorsaságát tekintve nehéz volna a jelenségek 
sorrendezése, időrendbe állítása, a Zselici atlasz adatai alapján kettőt mégis 
kiemelnék. 

1. Az ö hang viselkedése: A Zselic magyar nyelvjárásai az ö-ző nyelvjárás-
típusokhoz, a délinek nevezett nyelvjárásterületekhez tartoznak. Hangtani 
szempontból tehát ebben térnek el a legföltűnőbben az e-ző vagy inkább é'-ző 
regionális köznyelvtől. Ahhoz, hogy a nyelvjárásban beszélő megközelítse 
vagy elérje a köznyelv jelentette műveltségszintet, azaz, hogy ne lehessen 
megállapítani megszólalása pillanatában, hogy falusi, hogy paraszti, meg kell 
szabadulnia a leginkább árulkodó kiejtési sajátságától, az ö-zéstől. Hasonló 
következtetésre jut FAZEKAS TIBORC az archaikus és neológ vonásokat 
vizsgálva a volt jugoszláviai Hertelendyfalva (Vojlovica) mai magyar nyelvjá-
rásában (MNy. 75: 355). Azzal a különbséggel, hogy a debeljacsai ö-ző 
nyelvjárás kontrasztivitása a környező szerb nyelv ö fonémát nem ismerő vol-
tából is következhet. 

1. A zselici ö-ző nyelvjárásokban megindult tehát a változás a labiális (5-ből 
az illabiális ë felé. Ennek a változásnak füllel is érzékelhető két szakasza az ö 
illabiálisabb ejtése (ö) és az ë valamelyes labilitást még tartalmazó változata 
(ë). Az első fokozat a gyakoribb: könyér, Çszök, szçdçr, embçr, egrös, 
beszélők, kepésök stb. Szinte adatközlőnként, sőt adatonként változik, hogy a 
nyelvjárási ö, vagy az átmenet melyik változata realizálódik. 

2. Ugyanez a megállapítás érvényes a kettőshangzókra is. Nemcsak a köz-
nyelvet beszélőknek, hanem a monoftongusos helyi nyelvjárásúaknak is fel-
tűnik a kettőshangzók ejtése. A Zselic északi felének közepe táján: Szenna, 
Szilvásszentmárton központtal még ma is élő nyelvjárási hangtani sajátság az 
é, ó, ő diftungusos ejtése. Erre a környező faluk lakói többször is felhívták a 
figyelmemet: "A szenaijak ao-val beszélnek". Az eredetileg diftongáló helyi 
nyelvjárásokban erős a monoftongusos ejtés tendenciája. Az általam följegy-
zett adatok jól mutatják a diftongusok sorvadását egyelőre a difitongoidok ja-
vára. 

3. A nyelvjárásban beszélők számára nem létező vagy nehezen észrevehe-
tők az egyes fonémák ejtésváltozatai, főként a magánhangzók hangszínében 
mutatkozó különbségek. Ezért ezek az egy- vagy kétharmad fokkal zártabb, 
illetőleg nyíltabb hangok tartják magukat a legerősebben a vizsgált terület la-
kóinak kiejtésében. Általános az egyharmad fokkal nyíltabb f£j, tekercs, 
vçtôttem, rétes; a harmad fokkal zártabb á és a: szyr, %sp£ll, p$)l%s, Igsk^, 
kamçtrg stb.; a kétharmad fokkal zártabb és labiálisabb á: vagijs, Sgndor stb. 

A kiegyenlítődés tendenciája bizonyíthatóan ez utóbbi hangjelentésekben a 
leglassúbb, de korántsem jelenti ez az érintett, illetve a nem említett, de ide 
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tartozó hangok homogén realizációját az egy - egy helyi nyelvjárást beszelők 
közösségében. Annak a megállapítása, hogy milyen tényezők befolyásolják a 
kiegyenlítődés gyorsaságát, nemcsak a dialektológia feladata; hanem fontos 
lehet a beszédművelés, azon belül a helyes magyar kiejtés nyelvjárási területe-
ken végzett iskolai oktatásában. 
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