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A koloni nyelvjárás néhány morfológiai sajátosságának 
szociolingvisztikai szempontú vizsgálata 

A nyelvjárások szinkrón vizsgálatával foglalkozó munkák eddig többnyire 
a hangtani sajátosságokkat vették szemügyre, holott fontos lenne nyelvünk 
egyéb összetevőinek, így a szavak alaktani sajátosságainak a vizsgálata is. A 
morfematikai jelenségmonográfiák fontosságára hívja fel a figyelmünket több 
jeles nyelvjáráskutatónk (BENKÖ LORÁND: I. Dialektológiai Szimpozion. 
VE AB Értesítő, Veszprém 1982. 25. I.; Kiss JENŐ: A rábaközi Mihályi 
nyelvjárásnak hang- cs alaktana. Bp. 1982. 11.), s ez énrám is ösztönzőleg 
hatott előadásom megírásában. 

Kolon község nyelvjárását is hangtani szempontból elemezte a negyvenes 
években ARANY A. LÁSZLÓ (Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere. 
Pozsony 1944). bár néhány morfológiai sajátosságra és ezek nyelvszociológiai 
kötöttségére is rámutatott már. 

Mielőtt a vizsgált nyelvjárás alaktani sajátosságait ismertetném, szeretnék a 
község néhány nyelvszociológiai jelenségére is kitérni. 

Közismert tény. hogy a mai falu nyelvi képe, s így Kolon községé is, rend-
kívül sokszínű, nyelvhasználata erősen rétegzett, mert egyrészt a köznyelv in-
tenzívebb hatása, másrészt az idegen nyelvű környezet a klasszikus nyelvjárás 
bomlását idézi elő. Ez a folyamat azonban több szerző véleménye szerint nem 
olyan gyors lefolyású, mint azt két-három évtizede még feltételeztük, s e téren 
az egyes vidékeken belül a körülményektől függően nagyok az eltérések. így 
van ez Kolon esetében is, hiszen pl. egy magyarországi vagy egy 
Dunaszerdahely környéki községhez viszonyítva az egészen más társadalmi, 
gazdasági és nyelvi körülmények között a nyelvi változások is mások és ki-
sebb mértékűek. Az idő ennek ellenére e nyelvjárás fölött sem állt meg. tehát 
a kolini nyelvjárás változik. A Kolon nyelvében és nyelvhasználatában vég-
bemenő változásokat, az "uráss" beszédre való törekvést már ARANY A. 
LÁSZLÓ is megemlíti (I. m.: 12. 15 ). de ez a folyamat, a nyelvjárás köznyelv i 
elemekkel megtűzdelt, manapság "magyaros" jelzővel is megkülönböztetett 
nyelvváltozat terjedése a 60-as évektől fogva az előző évtizedekhez viszo-
nyítva még jobban felerősödött. Ezért napjainkban a koloniak nyelvhasznála-
tában több változat is él, melyek a "kor, a műveltség, az állás, a nyelvjáráshoz 
való szubjektív viszonyulás, a nem, illetőleg a mindenkori beszédhelyzet függ-
vénye" (Kiss JENŐ: Nyelvjárási tanulmányok. In: A magyar nyelv rétegző-
dése, táji tagolódása II. 440.). A fenti tényezőkön kívül, lévén szó kisebbségi 
nyelvhasználatról, még az iskolai végzettség megszerzésének nyelve (magyar-
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szlovák) is meghatározó. Egy-egy nyelvjárás visszaszorulásában nem kis sze-
repet játszhat azonban a beszélők nyelvjárási tudata is, amelyet VÉGH JÓZSEF 
így jellemez: "Ahol a nyelvközösségnek megvannak a maga kötött (bár írás-
ban nem rögzített és így nagyobb ingadozási lehetőségek megengedő) normái, 
ahol egy-egy szó vagy nyelvi alak uraskodó, finomkodó, más esetben pedig 
elavult, nevetséges, ott van ún. nyelvi tudat is" (VÉGH JÓZSEF: Őrségi és 
Hetési Nyelvatlasz. Bp. 1959, 34. I). 

Milyen a koloniak nyelvi tudata kifelé, azaz más nyelvváltozatokhoz, a 
környező nyelvjárásokhoz és a köznyelvhez viszonyítva? 

A környező nyelvjárásokkal kapcsolatban megjegyezném, hogy bár a 
zoboralji falvakat egységes néprajzi és nyelvjárási régióként tarjuk számon, 
mégis a nyelvi elkülönítő erők olyan lényeges eltéréseket hoztak létre, hogy e 
terület lakói a népviselet —vö. az öltözet szemiotikájának területre, régióra 
utaló funkciója (PJOTR BOGATIRJOV: Funkie kraja na Moravskom 
Slovcnsku. Martin 1937, 87 — 95 ).— megszűnésének korában is meg tud-
ják állapítani a zoboralji nyelvjárási beszélő származását. S ezt éppen a 
nyelvjárási eltérések teszik lehetővé. 

Hogyan viszonyulnak tehát a koloniak a környező nyelvjárásokhoz? Adat-
közlőim nyíltan vagy burkoltan utaltak arra, hogy saját nyelvjárásukat tartják 
szebbnek, elfogadhatóbbnak. Erre következtethetünk az ilyen kijelentések 
alapján: "ők még rosszabbá beszének, mim mink". Hasonló megállapítást ta-
lálunk az ARANY A. LÁSZLÓ köré csoportosult fiatal nyelvjárásgyűjtők egyik 
tehetséges tagjának, a tragikus körülmények között elhunyt PUTZ ÉvÁnak kéz-
zel írott dolgozatában "a koloniak kigúnyolják a szomszéd falubelieket, a 
zséreieket, akik szerintük igen «csudajó» beszélnek, mert úgy mondják, hogy 
«kupcs» meg «szedüökánal»." (Adatok Kolon nyelvjárásához, 1941. 6. I.). 

Ugyanez fordítva is érvényes, hiszen a környező községek falucsúfolói sem 
csupán a megtörtént eseményekhez kapcsolódnak, hanem a számukra szokat-
lan, eltérő nyelvi jelenségek kipellengérezése is indítékul szolgálnak. 

A zoboralji nyelvjárások közül a koloniak többnyire a pogrányit tartják a 
legszebbnek, éspedig a köznyelvi a-hoz legközelebb álló, labiális ejtésű a mi-
att, amely Zoboralján mindenütt illabiális, csak Pogrányban nem. S talán már 
ez is előre sejteti azt, hogy a köznyelvhez viszonyítva a koloniak zöme, főleg a 
középkorúak és a fiatalok, saját nyelvjárását csúnyának, ezért idegenek előtt 
kerülendőnek tartja. Ez a véleménycsoport azonban korántsem egységes, ha-
nem különböző fokozatokat különböztethetünk meg benne, s az idegenek 
előtti nyelvi magatartásuk is eszerint alakul. 

Vannak, akik a köznyelvet beszélő idegen jelenlétében is megőrzik nyelvjá-
rásukat, jóllehet a köznyelvi formát szebbnek tartják, s vannak, akik csupán a 
kirívó nyelvjárási sajátosságok használatát kerülik. Ők vannak jelenleg több-
ségben. Viszont az érettségizettek, a főiskolát végzettek, az olvasottabbak és 
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újabban a magyar alapiskolába járó felsőtagozatos, kitűnő előmenetelű diákok 
idegen jelenlétében már a köznyelvi beszédre törekednek. Ezzel szemben el-
enyészően kevés azoknak a száma, akik már nemcsak az idegenekkel, hanem 
a falubeliekkel is a köznyelvet használják. Ide csak a jóval magasabb művelt-
ségűek, vagy a szülőfalujuktól huzamosabb ideje távolabbi, de magyarlakta 
vidéken elő értelmiségiek tartoznak. 

Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert nemcsak a hangtan és a 
szókincs terén zajló változásokat határozza meg a társadalmi háttér, hanem a 
morfológiai átalakulások is erősen nyelvszociológiai kötöttségűek. 

Előadásomban ízelítőt szeretnék nyújtani a koloni nyelvjárásra leginkább 
jellemző alaktani sajátosságokból, ezért vizsgálódásom nem csupán egy jelen-
ségre, hanem az alaktani rendszer több összetevőjére is kiterjed. 

A szótőrendszerből az igetövek közül az egyébként is rendhagyónak tartott 
wegy igét említeném, melynek alapalakja Kolonban: min (be lern ín, emín, 
tönkrem'm, visszanim). S bár még nem beszélhetünk e változat teljes vissza-
szorulásáról, de a közép- és fiatalkornak nyelvhasználatára már inkább a köz-
nyelvi mëgv alak a jellemző, s a régit mint kirívó nyelvjárási sajátosságot 
különösen idegen előtt kerülik. 

A névszótövek közül két jellegzetes típus vonja magára a figyelmet: 1. A 
tőbelseji időtartamok váltakoztató szekér — szeker, tehén — tehen típusba 
tartozó névszók alapalakja is rövid magánhangzós: keves, nehez, szeker, 
tehen, szemet 'szemét'). Ezekből a tehen, szeker, nehez tőmorfémák használata 
visszaszorulóban van. hiszen elsősorban a legidősebbek és az idősebbek be-
szédérc jellemző, tehát szociálisan korlátozott érvényű. Ezzel szemben a 
keves, szemet még szociálisan általános érvényű. 2. Az időtartam-váltakoz-
tató, v-s változatú (lu-füvet típusú) névszótövek jellemző sajátsága, hogy 
alapalakjuk v-s és hosszú magánhangzós: csőv, Juv, lèv, nyív. Közülük a lèv 
visszaszorulóban van. a legidősebbek és az idősebbek használják, de a csöv, 
Juv, nvív még általánosan használt tőalak. 

A képzők közül a gyakorító jellegű -ól, -él igeképző tér el a köznyelvtől és 
más nyelvjárástípúsoktól; ez a képző a köznyelvben használt "szokott + fő-
névi igenév" kapcsolatát helyettesíti: csinalat 'szokott csinálni', főzet 'szokott 
főzni', hasznalat 'szokott használni', jarat 'szokott járni, vëvét 'szokott venni'. 
Az igeképzésnek ez a módja erőteljesen tartja magát, szociálisan általános ér-
vényű. 

A névszóképzés egyik jellegzetessége már csupán a legidősebb nemzedék 
nyelvhasználatában él az ősibb -tal, -tel képző a sajtal 'sótalan' szóban, de a 
többi korosztály már a sótalan alakot használja, vagyis a sajtal szó s vele 
együtt a -tal, -tel képző is kihalóban van. 

A ragok közül a legtöbb archaikus sajátosságot a névszói viszonyragok 
őrizték meg. 
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Példaként a -ra, -re viszonyragot hozom fel, amely egyalakú, tehát a magas, 
mély és vegyes hangrendű szavakhoz is -rë alakban kapcsolódik: amarre, 
arre, àsztârë, bàbrë, blùzokrë, fàlrë, gyôcsrë, pàpirosrë, paradicsomé, sorrë, 
sőt a nàprëforgô szóösszetételben is megmaradt. Kolon nyelvjárásának ez az 
archaikus vonása erősen tartja magát, szociálisan általános érvényű, de a 
kétalakú változata sem ritka, gyakran ugyanannál a beszélőnél egy mondaton 
belül mindkét forma előfordul. 

A -val, -vei viszonyrag azzal vonja magára a figyelmet, hogy v-je nem ha-
sonul, s a szótagzáró I kiesése ill. megmaradása következtében -va, -vë, de -
vài, -ve! alakváltozataival is találkozhatunk: bânàtvâ, botvâ, cukorva, fejvê, 
három va, hús\>a, késve, làbva, Nàpvâ ('égitesttel'), nappa, (időhatározószó), 
rövidebve, uràmvâ, zsàkvâ; de: botval, csillogósvàl, kézvei, ötísvel, 
pàmukvàl, szàppànvàl, tőkvei ('tűkkel'), tyűzvel. 

Megemlíteném még az est\>e és rëgve időhatározószókat, melyeket 20 éve 
még hallottam az akkori nyolcvanévesektől, de napjainkban már a legidőseb-
bek nyelvhasználatában sem fordul elő. 

A nem hasonuló -val, -vei toldalék használata általános érvényű, ma is 
produktív jelenség, s esetleg idegen jelenlétében kerülik használatát. 

E nyelvi magatartásra már ARANY A. LÁSZLÓ is felhívja a figyelmet, s sze-
rinte "ezek a jegyek a magas művelődési igyekvés kifejezői: jelzik az illető 
egyednek vagy nemzedékéknek városiasodását, világjártságát és a köznyelv 
iránti tiszteletét. Általában inkább a férfiaknak középkorú csoportját jellem-
zik ezek a nyelvi sajátosságok (ARANY A. LÁSZLÓ: i. m.: 13. o.). A mai 
Kolon nyelvhasználatának képe ennél sokkal bonyolultabb és tarkább, sőt a 
férfiakkal szemben a nőknél nyilvánul meg erőteljesebben a köznyelv hatása. 

Befejezésképpen megállapíthatjuk, hogy a község nyelvjárása az alaktan te-
rén is számos archaikus vonást őrzött meg, de felfigyelhetünk azért némi lassú 
változásra is, amely a köznyelv irányába mutat. 
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