
Molnár Zoltán Miklós 

Egy muravidéki élőnyelvi anyag néhány 
szociolingvisztikai vonása 

1. Maribori magyar lektorként — főként az oktatómunkával összekap-
csolva — lehetőségem nyílik élőnyelvi-beszélt nyelvi tájékozódásra a 
muravidéki magyarság körében. Ez ideig mintegy 30 órás magnetofonfölvé-
telnek (fele-fele arányban szókészleti és szöveggyűjtésnek), továbbá 100 gép-
lapnyi gyűjtőfüzetes adatjegyzésnek és szövcgközlésnek vagyok a birtokában. 
Néhány helyütt már tettem közzé mutatványt ebből az anyagból (1. Naptár. A 
muravidéki magyarok szemléje. Lendva 1990. 72 — 87; MNyj. XXX 
[1992]: 198 — 207), valamint egy-egy részének bizonyos szempontok szerinti 
feldolgozásáról is igyekeztem beszámolni (1. pl. HAJDÚ MIHÁLY — Kiss JENŐ 
szerk.: Emlékkönyv Benkő Lóránd hetvenedik születésnapjára Bp.. 
1991. 467 — 71). * 

Ez az előzetes vizsgálódás megpróbált tágabb és szűkebb körben is tájéko-
zódni. A Muravidékre, vagyis a szlovéniai magyarok lakta terület egészére 
vonatkozóan hasonló nyelvföldrajzi megoldást tapasztalt, mint amilyent ha-
gyományosan ismerhetünk a szlovéniai őrségi (gorickói), hetési és göcseji 
régiót illetően (1. pl. a KONTRA MIKLÓS szerk.: Társadalmi és területi válto-
zatok a magyarban c., megjelenés előtt álló kötet idevágó utalásait). Ugyan-
akkor az az informálódás, amely a muravidéki magyarok által sűrűbben la-
kott területre, vagyis Lendva (Lendava) környékére összpontosult, a hagyo-
mányos nyelvi kép sokszínűvé, bonyolultabbá válását jelentette. Ez abba az 
irányba terelte figyelmemet, hogv anyagomból a Lendva-vidéki részkorpuszt 
kiemeljem, és tüzetesebb, több szempontú elemzés alá vegyem (vö. 
Szociolingvisztikai sajátosságok egy Lendva-vidéki nyelvi anyagban. = SZABÓ 
GÉZA szerk.: BDTF TudKözl. VII Dialektológia — nyomdában; Élőnyelvi 
vizsgálatok a Muravidéken. = Előadás a III. dialektológiai szimpózionon. 
Szh., 1992. aug. 28 ). Ennek a tanulmányozásnak egy újabb vetületét ezúttal 
szándékozom vázolni. 

2. Kiindulási alapként az a SZABÓ GÉZA általános szókészleti kérdőfiizeté-
nck I — III. tétele alapján nyert részkorpusz szolgál, amely három Lendva 
környéki község (Hosszúfalu — Dolga vas. Felsőlakos — Gornji Lakos és 
Csente — Centiba) kilenc adatközlőjétől származik, és amely 1162 szókészleti 
egységet (A) 1203 lexéma előfordulásában (B) tartalmazza (1. az előbb i. mű-
vek idetartozó utalásait). Ez a mennyiség a nemzedékek, azaz a három-három 
fiatal, középkort és idős adatközlő szerint, valamint a magyar sztcndcrddcl cs 
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a helyi nyelvjárási bázissal való megfeleléseit, vagyis köznyelvi- nyelvjárási, 
illetőleg tájszófajtabeli jellemzőit illetően a következő megoldást mutatja: 

A Összesen Köznyelvi Nyelvjárási Alaki Jelentésbeli Valódi 
Fiatalok 4 4 1 2 9 8 143 — 52 9 1 

1 0 0 % 6 7 , 5 7 % 3 2 , 4 2 % — 1 1 , 7 9 % 2 0 , 6 3 % 
Közép- 3 7 6 242 134 — 49 8 5 
korúak 1 0 0 % 6 4 , 3 6 % 3 5 , 6 3 % — 1 3 , 0 3 % 2 2 , 6 0 % 
Idősek 3 4 5 198 147 — 55 9 2 

1 0 0 % 5 7 , 3 9 % 4 2 , 6 0 % — 1 5 , 9 4 % 26,66% 

B Összesen Köznyelvi Nyelvjárási Alaki Jelentésbeli Valódi 
Fiatalok 4 6 6 

1 0 0 % 
121 

2 5 , 9 6 % 
3 4 5 

7 4 , 0 3 % 
202 

4 3 , 3 4 % 
52 

1 1 , 1 5 % 
9 1 

1 9 , 5 2 % 
Közép-
korúak 

391 
1 0 0 % 

107 
2 7 , 3 6 % 

2 8 4 
7 2 , 6 3 % 

144 
3 6 , 8 2 % 

51 
1 3 , 0 4 % 

8 9 
2 2 , 7 6 % 

Idősek 346 
1 0 0 % 

69 
1 9 , 9 4 % 

2 7 7 
8 0 , 0 5 % 

130 
3 7 , 5 7 % 

55 
1 5 , 8 9 % 

9 2 
2 6 , 5 8 % 

Az adatok számszerű és százalékos összefüggéseit itt nem kívánom részle-
tesen elemezni, egy előző vizsgálat (1. Szociolingvisztikai sajátosságok. . .) 
során ezt már egyébként is megtettem. Némely tanulságukat azonban szeret-
ném szóba hozni, mert újabb észrevételre ösztönöznek. A lexémák szintjén 
(A) levő oszlopok mindegyike azt tanúsítja, hogy Lendva vidékére is vonat-
kozhat a már közhelyszerű megállapítás, amely szerint a nyelvi regionalitás 
mértéke a fiataloktól az idősek felé haladva általában fokozatosan nő (vö. pl. 
VARGA JÓZSEFNÉ: MNyj. X X I V , 58 kk.; KÉNER ISTVÁNNÉ: UO. X X V I — 
X X V I I , 51 ; Kiss JENŐ: MNy. L X X X V , 40 kk.; FITOS AMÁLIA: B D T F 
TudKözl. VI. Nyelvtudomány. Szerk. SZABÓ GÉZA. Szh., 1990. 79). A lexéma 
előfordulások (B) szerint viszont a párhuzamba állítás nem mindig kézen-
fekvő lehetőség, mint ahogy az újabb szakirodalom is közöl hasonló tapaszta-
latokat (1. pl. SZABÓ GÉZA: DialSzimp. II, 50 — 2; PENAVIN OLGA: Élőnyelvi 
Tan. 1 4 1 — 2 ; M. Z. M.: B D T F TudKözl. VI. i. m. 48 ) . Az itteni helyzet az, 
hogy nyelvjárásiasabbak valamivel a fiatalok a középkorúaknál, és ezt az 
alaki tájszavakból való, számottevő részesedésük okozza. Kapcsolatban lehet 
ez főleg az egyik fiatal adatközlő esetében nyelvi tudati tényezővel, az identi-
fikációval (vö. HUTTERER MIKLÓS: DialSzimp. II, 228 ) , a másik kettőnél a 
családi környezetnek, az idősebbeknek erőteljes nyelvi hatásával (vö. pl. 
SZABÓ GÉZA: i. m. 5 0 ; BOKOR JÓZSEF: UO. 166; PENAVIN OLGA: i. m. 141) , 
nem utolsósorban pedig mindegyiküknél azzal is, hogy számos hangalaki vál-
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tozat az átlagosnál jobban tartja magát az adott sziget és perem jellegű nyelvi 
területen (1. Kiss JENŐ: DialSzimp. II. 43 ; SZABÓ GÉZA: UO. 49; BOKOR 
JÓZSEF: UO. 164, 166; PAPP GYÖRGY: Élőnyelvi Tan. 167; stb.). 

Vegyük szemügyre az egyes nemzedéki csoportok további szociológiai jel-
lemzőit! Ha az adatközlőknek a foglalkozását nézzük, azt látjuk, hogy a fiata-
lok egyetemi halgatók; az idősek gazdálkodók; a középkorúak pedig eladónő-
ként, tanítónőként és gyári munkásként alkotnak viszonylagos, talán az al-
kalmazott megjelöléssel illethető egységet. Tehát iskolázottságuk fokát te-
kintve fokozatos emelkedés mutatkozik az idősektől a fiatalok felé haladva. 
Ez a szabályos ív nyilvánvalóan nem törvényszerű a Lendva-vidék minden 
pontján, nem kis mértékben befolyásolhatta az adatközlők megkeresésének be-
határoltsága. De hivatkozhatunk arra, hogy az idősebbek helyhez kötöttebbek, 
a fiatalabbaknak viszont mozgékonyabb életmódjuk révén is nagyobb a lehető-
ségük műveltségi körük tágítására, másutt is, általában is. S így az előbbi 
foglalkozásbcli-iskolázottsági ívet. noha kizárólagos érvényűként nem is, de 
tendencia jellegűként mégiscsak vonatkoztathatjuk a Lendva-vidékre. 

Ha ebből a szempontból nézzük az adatokat, akkor a lexémaszint (A) azt 
mutatja, hogy a gazdálkodók a legregionálisabbak, az egyetemisták 
köznyelviesebbek, az alkalmazottak pedig közbülső helyet foglalnak el. Va-
gyis a műveltség emelkedésével párhuzamosan a köznyelvvel való kapcsolat-
tartás mértéke is nő. Ez megfelel a várakozásnak, a szakirodalomban általá-
ban tapasztaltnak (1. DEME LÁSZLÓ: NytdÉrt. 40. , 69 ; KÉNER ISTVÁNNÉ: i. m. 
52; Kiss JENŐ: MNy. L X X X V , 4 5 ; M. Z. M.: B D T F TudKözl. VI. i. m. 4 9 ; P. 
LAKATOS ILONA — T. KÁROLYI MARGIT: MNyj. X X X , 6 3 ; stb.). Ha viszont a 
lexéma előfordulás szintjére (B) vetünk pillantást, az alkalmazottaknak 
köznyelviesebb, az egyetemistáknak regionálisabb volta tűnik szemünkbe. Az 
ilyen irányú, az iskolázottság mértékével fordított arányosság sem példa nél-
küli a szakirodalomban (vö. SZABÓ GÉZA: Program az anyanyelvi nevelés 
továbbfejlesztésére. Szerk. SZENDE ALADÁR. Tk., Bp., 1986. 4 4 1 — 51; P. 
LAKATOS ILONA — T. KÁROLYI MARGIT: i. m. 65; stb ). A Mariborban felső-
fokú tanulmányokat végzőknek a nyelvjárásiasságában — a nemzedéki jel-
lemzéskor a fiatalokról elmondottakon kívül — az az ok is közrejátszhat, 
hogy iskolavárosukban sajátos körülmények között, már nem kétnyelvű kö-
zegben élnek, mint otthon, a Lendva- vidéken, hanem teljesen szlovén nyelvű 
környezetben Efféle tapasztalataikról lektor elődeim is beszámoltak (RÓNAI 
BÉLA: P e d a g ó g i a i í rások 1991. 172, 173, 181; GUTTMAN MIKLÓS: N e m z e t -
közi szlavisztikai napok I. Szerk. GADÁNYI KÁROLY. Szh., 1982. 116; 
BOKOR JÓZSEF: UO. II. 1986. 33; stb.). Az alkalmazottak köznyelviesebb, az 
egyetemisták regionálisabb megnyilatkozásának mérlegelésekor a nyelvi vi-
selkedést sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Míg például az eladónő válaszai 
sokszor finomkodóak voltak, addig az egyetemisták átérezték a helyi nyelv-
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használat értékei iránt is érdeklődő gyűjtés helyzetét. Mert egyébként — sze-
rénytelenség nélkül mondható — a maribori Magyar Intézet néni kevés erő-
feszítést tesz az anyanyelv ápolása terén. 

Az anyagot az ingázás szempontjából is vallatóra fogjuk. Az idősek, vagyis 
a gazdálkodók mindnyájan otthon, lakóhelyükön tevékenykednek. A középko-
rúak, azaz az alkalmazottak a szomszédos településre (a csentei tanítónő 
Völgyifaluba, az ugyancsak csentei gyári munkás és a felsőlakosi eladónő 
Lendvára) járnak dolgozni, úgy, hogy naponta hazatérnek. A fiatalok, vagyis 
az egyetemisták pedig még távolabbra, a Lendvától mintegy nyolcvan kiló-
méterre fekvő Mariborba utaznak a hét elején, úgy, hogy a hét végére vissza-
vissza szoktak menni a rokoni-ismerősi környezetbe. Az otthonról való kisza-
kadásnak a mértéke tehát az idősebbektől a fiatalok felé haladva fokozatosan 
nő. Ez a kép is tendenciaszerűen érvényesül az adott régióban (vö. VERSEGHI 
GYÖRGY fel. szerk.: Magyarok cs szlovének I. Bp., 1987. 99; VARGA JÓ-
ZSEF: Muratáj, 1989/2, 57). 

Ennélfogva — a lexémaszint (A) tanúsága szerint — a helyben maradók a 
legregionálisabbak, a távolabbra ingázók a legköznyelviesebbek, a szűkebb 
régiókban mozgók viszont közöttük helyezkedik el. Ez a tény azokhoz a meg-
figyelésekhez áll közel, melyek szerint a nem ingázók a dialektális változato-
kat, a bejárók pedig a normatívakat részesítik némileg előnyben (vö. DEME 
LÁSZLÓ: i. m. 69; T. KÁROLYI MARGIT: Élőnyelvi Tan. 208; uő: DialSzimp. 
II, 205, 206; M. Z. M.: Névtudomány és művelődéstörténet. Szerk. Balogh 
Lajos — Ördögh Ferenc. Zg., 1989; uő: BDTF TudKözl. VI. i. m. 48 — 9). A 
lexémaelőfordulások (B) ellenben azt mutatják, hogy a távolabbra ingázók 
nyelvjárásiasabbak a közelre bejárókhoz képest. Ez a helyzetkép pedig azok-
hoz a véleményekhez hasonlít, amelyek az ingázóknak, főként a más nyelvi 
közeggel övezett szigetbe kerülőknek az archikusabb voltát hangsúlyozzák 
(HUTTERER MIKLÓS: DialSzimp. II, 228; SZABÓ GÉZA: UO. 229). 

Ahhoz, hogy a nemek szerint is tanulmányozhassuk az anyagot, a gyűjtés-
nek már említett sajátos körülményei miatt csak a középkorúaknak és az idő-
seknek a korpuszára támaszkodhatunk, kiegészítve egy újabb idős férfi adat-
közlő adataival (N. I., 1928-ban született, hosszúfalui lakos, ny. kereskedő 
1992-ből származó válaszaival). A kiválasztott három férfinak és három nő-
nek, tehát összesen hat adatközlőnek (724 lexémából, 740 
lexémaelőfordulásból álló) a következő megoszlást mutatja: 
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A Összesen Köznvelvi Nyelvjárási Alaki Jelentésbeli Valódi 
Nők 374 236 138 — 54 84 

100% 63,10% 36,89% — 14,43% 22,45% 
Férfiak 350 216 134 — 44 90 

100% 61.71% 38.28% — 12.57% 25,71% 

B Összesen Köznyelvi Nyelvjárási Alaki Jelentésbeli Valódi 
Nők 389 91 298 154 56 88 

100% 23.39% 76,60% 39.58% 14.39% 22,62% 
Férfiak 351 108 243 109 44 90 

100% 30,76% 69,23% 31.05% 12,53% 25,64% 

A lexémák szintjén (A) azt tapasztaljuk, hogy a nők köznyelviesebbek, a 
férfiak nyelvjárásiasabbak. Ez utóbbiak főként a valódi tájszavakból részesed-
nek nagyobb arányban, mert egyébként a jelentésbeli tájszavakból némileg 
több fordul elő a nőknél. Ez a tény, vagyis az, hogy az archaikusabb formák 
jobban őrződnek a férfiak körében, egybevág a szakirodalom szerint az utóbbi 
időben másutt is tapasztaltakkal (Kiss JIÍNÖ: MNy. LXXXVII, 86 — 9; SZABÓ 
GÉZA: DialSzimp. II. 52; P. LAKATOS ILONA; uo. 224 ; uő — T. KÁROLYI 
MARGIT: MNvj. XXX. 64 . 65 ; MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS: SZOTF TudKözI. 
IV. Szerk. MOLNÁR KÁROLY. Szh.. 1984. 84 ; uő: BDTF TudKözI. VI. i. ni. 4 8 
— 9). A Icxéinaelőfordulások (B) viszont árnyaltabbá teszik a viszonyokat. Itt 
a nők regionálisabbak. mégpedig abból kifolyólag, hogy a jelentésbeli tájsza-
vak mellett igen nagy számban használnak alakiakat. A valódi tájszavak terén 
természetesen ezúttal is a férfiak vezetnek. Az anyag tanúsága szerint tehát a 
nők nyelvi megnyilatkozásaiknak lexikális vetületében kerülnek közelebb a 
köznyelvhez, mintsem hangtani-kiejtésbcli arculatában. Ez a szakirodalom-
nak ahhoz a megállapításához nyújt adalékot, amely szerint a témától, hely-
zettől. a korosztálytól és egyebektől függően, sokszínűen alakulhat a nemek 
szerinti nyelvi kép (1. Kiss JI.NÓ: í. m. 8 8 — 9; VARGA JÓZSEFNÉ: i. m. 59; 
KKNKR Is I \ANNI:: i. in. 52; Szabó Géza: i. m., i. h.; P. LAKATOS ILONA: — T. 
KAROLYI MARGIT: i. m., i. h.; stb.). 

A muravidéki élőnyelvi-beszélt nyelvi anyag sajátosságainak számbavéte-
lekor nem fclcdtkczhctünk meg arról, hogy más. nagyobbrészt szlovén nyelvi 
környezetből származik. Bár az én megfigyeléseim szerint sem igen kerülnek 
be az itteni tájnyelvi mcgnyilatkoztatásokba (annál inkább a hivatalosabb 
megnyilvánulásokba) idegen nyelvi elemek, szlovénizmusok (1. pl. 
GUTTMANN MIKLÓS: SZTF TudKözI. IV. i. m. 70), a muravidéki magyar 
nyelvhasználat azonban sziget-, illetőleg peremhelyzetéből, kommunikációs 
szükségletből fakadóan eleve ki van téve a nyelvi érintkezésnek, hatásainak. 
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Következésképpen az adott esetben — a tárgyilagosság szempontjából is — 
nemcsak magyar nyelvjárási, hanem — a lehetőségekhez mérten — szlovén 
nyelvű viszonyításra is szükség van (vö. HUTTERER MIKLÓS: DialSzimp. II, 
31; Kiss JENŐ: Magyarságtudomány kézikönyve. Szerk. KÓSA LÁSZLÓ. Aka-
démiai K., Bp., 1991. 154 — 6; KONTRA MIKLÓS: Tanulmányok a határain-
kon túli kétnyelvűségről. Magyarság kutató intézet. Bp., 1991. 7; SZABÓ 
JÓZSEF: MagyJugNyjszig. 279 — 80; uő: Corvin Mátyás- conferencia. Mb., 
1991. 96; stb.). Hoha a teljesebb anyagnak, a köznyelvi és nyelvjárási adatok 
együttesének az eredet szerinti vizsgálata is (IMRE SAMU: Nyj Szókünk. 32 — 
44) szolgálhat e tekintetben tanulsággal MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS. Corvin 
Mátyás- conferencia. (i. h. 164 — 4; uő: Nemzetközi szlavisztikai napok IV. 
Szerk. GADÁNYI KÁROLY. Szh., 1991. 199 — 202), regionalizmusokat külön 
is célszerű megnézni belső és külső forrásukat illetően (KISS JENŐ: NytudÉrt. 
89, 169 — 75). Mert például míg történeti-szerkezeti szempontból képzett 
szónak minősül az "állapotos" jelentésű viselős tájszó, addig a nyelvközi vi-
szonyítás déli szláv tükörhatást is feltételez benne (Kiss LAJOS: NytudÉrt. 92, 
213 — 4). 

A szóban forgó anyag e vonatkozású részlegéből ezúttal csak egy elemet 
nézek meg közelebbről: a legkirívóbbat. Ez a rántotta fogalmához kapcsoló-
dik. A magyar nyelvterület közép- és délnyugati régióból több száz adatom 
van erre a fogalomra, zömmel következő lexikai egységek különféle változa-
tai: sülttojás, rántotta, zsirostojás. Néhol találkozni lehet csupán a tojás, de a 
buggyantott tojás (vö. SZABÓ GÉZA: Vasi Szle XXXIV, 123) , sőt a smarni 
megnevezéssel is. A Muravidéken viszont egyre több helyről adatolhatom a 
kevert, összevert vagy zabolt tojás alakváltozatait is. Sem az általam elért 
magyar (táj) szótárakban, sem a MNyA.-ban, PENAVIN OLGA MURAVIDÉKI 
TÁJNYELVI ATLASzában (MNyTK. 166: 39 ) nem találkoztam efféle formával. 
A PENAVIN OLGA és jómagam gyűjtötte muravidéki anyag összevetéséből ki-
tűnik, hogy mindegyik korpuszban a sülttojás, ez a jellegzetesen nyugati ma-
gyar tájszó (regionális köznyelvi szó?) vezeti a gyakorisági listát. De még az 
1960-as évek anyagában még gyakori a zsírostojás is mint délnyugati tájszó, 
és ritkább a köznyelvi rántotta, addig az 1990-es évekből származó gyűjte-
ményben a háttérbe szoruló zsírostojás, az erősödő rántotta és néhány egyéb 
adat mellet előtérbe került a már említett kevert, összevert vagy zabolt tojás-
féle megnevezése. 

Emögött az arányeltolódás mögött a köznyelv nyilvánvaló befolyása, va-
lamint nyelvföldrajzi mozgás mellett a nyelvi érintkezés közvetlen vagy köz-
vetett hatását is gyaníthatjuk. A kevert és az összevert tojáshoz, amelyre csak 
középkorúaktól és fiataloktól vannak adataim, föltehetőleg a szlovén umesana 
jajca (a szó szerint: összekevert tojás) is mintául szolgálhatott (vö. ANTON 
GRÁD: Francosko- slovenski slovar. Ljubjana, 1990. 891) . A fel-, meg-, 
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összezabol kifejezés pedig jóllehet 'felver, megkever, összehabar (valamit)' je-
lentéseben elég elterjedten, mély szociológiai tagoltsággal, így bizonyára már 
régóta él a muravidéki magyar nyelvhasználatban, de a tojásra nem minde-
nütt, csak most terjedőben vonatkoztatják. A zabol esetében valamilyen szláv 
(talán szlovén vagy szerb-horvát) eredetű etimont feltételezhetünk, esetleg a 
zabosti, 'beleüt' jelentésű szó származékát (vö. VIKTOR JESENIK — NARCIS 
DEMBSKIJ: Slovensko — Francoski slovar. Lj., 1990. 860; LEVASICS ELEMÉR 
— SURÁNYI MAGDA: Szerbhorvát — magyar kéziszótár. Bp., 1988. A4 
186). Más nyelvekre, a csehre, a németre is találhatunk hivatkozást a szakiro-
dalomban azzal kapcsolatban, hogy a tojást nemcsak sütni, hanem fölverni is 
lehet (Kiss LAJOS: i. m. 146). így a muravidéki zabolt tojás-féle változatok 
jelentkezésében valamikor külső forrás, mostani belső erőeltolódás játszhat 
közre. Az efféle szókészleti egységek egyszersmind már nem is annyira ide-
gen, mint inkább jövevényelemnek minősülnek a magyar nyelv itteni területi 
változatában, és a sülttojás, rántotta típusú alakok társaságban a mai nyelvi 
kép összetettebbé válásához járulnak hozzá. 

3. Lendva-vidéki korpusz (az életkor, a foglalkozás, az ingázás, a nemek, a 
nyelvi érintkezés szerinti) rétegeződésének áttekintése után vessünk pillantást 
az anyag összesített mutatóira is! 

A Összesen Köznyelvi Nyelvjárási Alaki Jelentésbeli Valódi 
Lendva- 1162 738 424 — 156 268 
-vidék 100% 63,51% 36,48% — 13,42% 23,06% 

B Összesen Köznyelvi Nyelvjárási Alaki Jelentésbeli Valódi 
Lendva-
-vidék 

1203 
100% 

297 
24.68% 

906 
75,31% 

476 
39,56% 

158 
13,13% 

272 
22,61% 

A lexémák (A) szintjén, ahol az alaki tájszavak megfelelői a köznyelvi ka-
tegóriában foglalnak helyet, 36,48 százalékos regionalitási mértéket tapasz-
talhatunk. A lexémaelőfordulások (B) szintjén viszont, ahol az alaki tájszavak 
a többi nyelvjárási elemmel együtt szerepelnek, ez az adat 75, 31 %-ot tesz ki. 
Számottevő regionalitási értéknek minősül ez, de meg kell jegyeznünk, hogy 
több mint felét az alaki tájszavak, vagyis a köznyelvben is meglevő lexémák 
hangtani-kiejtésbeli változatai adják. Ebben a végeredményben az a dinami-
kus állapot tükröződik, amely a muravidéki magyarság különféle rétegei 
nyelvhasználatai formáinak keveredéséből fakad. Emögött meg a nyelvet 
használók meg a szerteágazó kapcsolatrendszere húzódik meg. A kettős két-
nyelvűségnek, a diglossziának és a bilingizmusnak ebben a hálózatában a 
helyhez is kötődő, de helyet is változtató életforma, Lendvának és vidékének 
sajátos viszonya munkálkodik (L . a költözködés mozzanatára BOKOR JÓZSEF: 
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DialSzimp. II, 163). A kereskedelmi, közigazgatási kulturális stb. téren vonz-
erejét visszanyerni látszó vagy vágyó Lendva, illetőleg a ma mozgalmas való-
ságában egy biztos pontot mégiscsak jelentő falu, a hagyományokat őrző, de 
megújulni is tudó falusi életvitel központok és régiók olyan kapcsolódására 
emlékeztet, amelyet a határokon kívüli magyarság körében már másutt is ész-
revételeztek (PAPP GYÖRGY: Előnyelvi Tan. 166, 167, 168; RAJSLI ILONA: UO. 
152). De ennek a további részletezése egy újabb vizsgálat tárgya szeretne 
lenni. 
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