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Molnár Zoltán Miklós önéletrajza 

1947. december 5-én születtem Budapesten szüleim rövid ott-tartózkodá-

sakor. Ők egyébként dunántúli származásúak. Édesapám, Molnár Zoltán 

Vas megyében, a Celldömölk melletti Alsóságon, édesanyám, Osztódi Juli-

anna Veszprém megyében, a Pápa melletti Tapolcafőn született. Összeháza-

sodásuk után a Pápa közeli Nagytevelre költöztek, mivel apám – pincér 

képzettsége révén – itt lett vendéglős. Hamarosan Pesten próbáltak szeren-

csét, de az ott bérelt vendéglőt államosították. Közben születtem meg én. 

Mivel mikuláskor kórházban jöttem a világra, a szüleim tervezte Zoltán név 

mellett az orvosok által javasolt Miklós nevet is megkaptam. Az említett 

balszerencse miatt 1948-ban visszaköltöztünk a Dunántúlra, Tapolcafőre. 

1955-ig laktunk itt, közben három öcsém is született. Ebben a hangulatos 

faluban kezdtem el általános iskolai tanulmányaimat 1954-ben. Mivel édes-

apám a Pápai Vendéglátó Vállalatnál helyezkedett el, és mivel a család is 

Pápára költözött 1955 őszén, tanulmányaimat a pápai Zimmermann utcai, 

II. számú Általános Fiúiskolában folytattam végig kitűnő eredménnyel. A 

humán terület iránti vonzalmam azonban már ekkor megmutatkozott. Isko-

lai műsorokban többek között szavalattal, kórusban való énekléssel szere-

peltem. Magyartanárom pápai hely- és művelődéstörténeti vonatkozások 

megkeresésére buzdított, így sokat jártam a városi könyvtárban és múzeum-

ban. Nyaranként a gyermektábori élettel is megismerkedhettem. Írásaim, 

híradásaim az iskolai faliújságon kívül a helyi és az országos érdekeltségű 

gyermeksajtóban is megjelentek. Szüleim még zeneiskolába is beírattak az 

utánam közvetlenül következő öcsémmel együtt, de gyakorlási nehézségek 

miatt (nekünk nem volt zongoránk, ezért ismerőshöz messze kellett járni 

gyakorolni) két év után megszüntettük ezt az elfoglaltságot. 

Középiskolai tanulmányaimat 1962 és 1966 között a pápai Türr István 

Gimnáziumban végeztem el. Bár eredményesen szerepeltem itt is minden 

tantárgyból, különösen kitűntem azonban a magyar nyelvből és irodalom-

ból, de az idegen nyelvekből is. Elismerést kaptam az önképzőköri teljesít-

ményeimért, a versenyeken való részvételemért. Irodalmi színpadban is 

tevékenykedtem. Legaktívabb alkotója voltam a „türrös gimnazista‖ szerke-

zetből összevont „Türrista‖ nevű, kézzel írt, alkalmanként megjelent osz-

tályújságnak, amelyben életem első nyelvjárási szövegközlése is napvilágot 

látott. Szüleim somlói szőlejében figyeltem föl a szomszédban dolgozó 

öregasszonyok beszélgetésére, és passzív módon, spontán eljárással leje-

gyeztem azt. Nagycsalád lévén testvéreimmel segítettünk szüleink otthoni 

feladatainak ellátásában, nyaranta diákmunkára is eljártunk. 
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Szüleim áldozatkész hozzáállással támogatták tanulmányaimat, de 

öcséiméit is. Mindhárman műszaki területen tanultak, ilyen állást is töltöttek 

be, közben kettejük felsőfokú végzettséget is szerzett. Édesapám több pápai 

vendéglátó-ipari egységnél is dolgozott, míg végül a pápai Sport étterem 

üzletvezetőjeként ment nyugdíjba. Édesanyám a gyermekei nagyobbakká 

válásáig a háztartást vezette, utána nyugdíjba vonulásáig a Pápai Fehérne-

műgyárban volt betanított varrónő. Szüleimmel, testvéreimmel mind a csa-

ládi, mind a munkahelyi téren harmonikus életvitelre törekedtünk. Édes-

anyám vallásos volt, de a korábbi hagyományoknak megfelelően nem az ő 

református vallása szerint, hanem édesapámé alapján evangélikusnak ke-

reszteltettek meg bennünket, fiúgyermekeket. Vallásunkat konfirmálásunkig 

gyakoroltuk. 

Az érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar–

orosz szakára jelentkeztem. A magyar szak adott volt terveimnek megfele-

lően. A másik szak eredetileg az olasz lett volna, de ezt a felvételi évében 

sehol sem hirdették meg. Így választásom a másik általam tanult nyelvre, az 

oroszra esett. Azért Debrecenbe nyújtottam be felvételi anyagomat, mert a 

szóban forgó szakpárosításból ide adták meg a legnagyobb felvételi keret-

számot. Elképzelésem bevált: előfelvételt nyertem. 1966. szeptembertől 

1967 augusztusáig katonai szolgálatot teljesítettem Kalocsán. 

Egyetemi tanulmányaimat 1967 szeptemberében kezdtem el. A szakmai 

felvértezettség megszerzésén kívül azért is törekedtem szép eredmények 

elérésére, hogy a szociális ösztöndíj mellé minél nagyobb tanulmányi ösz-

töndíjat kaphassak, és ezzel tanulásom költségei kevésbé terheljék meg a 

családi kasszát. Terveim teljesültek: félévenkénti átlagaim egy-két jót le-

számítva zömmel jelesek voltak, olykor kitűnőre is sikerültek. Ebbéli ta-

nulmányaimat 1970 nyarán betegség miatt egy évre meg kellett szakítanom. 

Ennek az évnek a második fele pénzkeresetre adott lehetőséget: édesapám-

mal és testvéreimmel 1971, majd megismételve 1972 balatoni szezonjában a 

vendéglátóiparban dolgoztunk. A nyarakat máskor is ki szoktam használni 

munkavégzésre: dolgoztam vasúti pályamunkások, építkezéseken kőműve-

sek mellett segédmunkásként, volt arra is eset, hogy téglagyárban nyers 

téglákat égetés előtt kazalba raktam. De a szórakozásra, kikapcsolódásra is 

odafigyeltem: gyermekkoromtól kezdő tanári koromig mindig szívesen 

futballoztam, alkalmanként moziba, színházba jártam, legtöbbször azonban 

olvasással töltöttem szabadidőmet. 
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Szakmai-tudományos érdeklődésemnek a későbbi pályámat meghatározó 

alakulását harmadéves egyetemista koromtól, 1970-től számítom. Ekkor 

kezdtem el ugyanis aktívan dolgozni a KLTE Magyar Nyelvtudományi 

Tanszéke mellett működő tudományos diákkörben. Nagy hatással volt rám 

és a lingvisztikához vonzott nyelvésztanáraim egyénisége: Papp István él-

vezetes előadásmódja, Kálmán Béla közvetlensége, embersége, Sebestyén 

Árpád logikus gondolkodása, Nyirkos István természetessége, segítőkészsé-

ge. Az utóbbi tanárom konzultálta az Országos Tudományos Diákköri Kon-

ferenciára készült pályamunkáimat és szakdolgozatomat is. Stílustani dol-

gozataimért az 1972. évi OTDK-n Budapesten az Országos Ifjúságpolitikai 

Tanács különdíját, az 1973. évin Nyíregyházán a Művelődésügyi Miniszté-

rium nagydíját kaptam meg. Erre az utóbbi konferenciára Moszkvából haza 

is jöhettem, ugyanis 1973 második félévében öthónapos részképzéses ta-

nulmányúton voltam a Szovjetunióban. Közben elkészült a Krúdy Gyula 

nyelvét vizsgáló diplomamunkám. 1973 augusztusában államvizsgáztam 

jeles eredménnyel, és magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanári oklevelet szereztem. 

1973 nyarán a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékére meghirdetett 

tudományos továbbképzéses ösztöndíjat nekem ítélték oda. Az ösztöndíj 

folyósítása alatt, 1975. július 31-ig részt vettem a tanszék oktató- és kutató-, 

valamint nyelvjárási és nyelvművelő anyagot gyűjtő munkájában, de leg-

főbb feladatomnak egyetemi doktori értekezésem (Nyelvi-képi kifejezések 

Krúdy prózájában. Debrecen, 1975. 219 l.) elkészítése és megvédése számí-

tott. Az egyetemi doktori vizsgán summa cum laude minősítést kaptam. A 

témavezetőm Sebestyén Árpád volt. Ő ajánlotta Szabó Géza szombathelyi 

tanszékvezetőnek a munkahelyén való foglalkoztatásomat. 

Mivel erre akkor még nem kerülhetett sor, 1975 nyarán visszajöttem Pá-

pára. 1978-ig a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola tanára voltam, és 

értékes közoktatási tapasztalatokat szereztem. Két pályamunkámmal orszá-

gos módszertani pályázaton második, illetve harmadik díjat értem el. Köz-

ben rendszeresen gyűjtöttem és cikkekben feldolgoztam környezetem 

nyelvhasználatának sajátosságait. Segítettem a Szombathelyi Tanárképző 

Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének nyelvföldrajzi munkáját pápai 

gyűjtéssel. 

Közben 1977. december 28-án megnősültem. Feleségem, leánykori ne-

vén Varga Mária Márta, az egyetemen csoporttársam volt. Összeházasodá-

sunkkor a pápai Bocsor István Kollégium igazgatóhelyettes nevelőtanára-

ként tevékenykedett, középiskolákban óraadást is vállalt. Hasonló érdeklő-

désűek, azonos szakúak lévén kölcsönösen jól tudtuk segíteni egymás mun-

káját. 
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1978-ban megpályáztam, és elnyertem a Szombathelyi Tanárképző Főis-

kola Magyar Nyelvészeti Tanszékére meghirdetett tanársegédi állást. Köz-

alkalmazotti jogviszonyom 2012-ben való megszűnéséig ennek az intéz-

ménynek (későbbi nevein a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolának, a 

Berzsenyi Dániel Főiskolának, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Sa-

varia Egyetemi Központjának) voltam az oktatója 1981-től adjunktusi, 

1992-től docensi, 1995-től főiskolai tanári beosztásban. 1999-től 2012-ig 

elláttam oktatási egységemnek tanszékvezetői (2008-tól, a tanszékeknek 

intézetekbe tagolásától kezdve tanszéki koordinátorinak nevezett) teendőit. 

Oktatómunkámat tekintve magyar nyelvtörténetből tartottam előadást, 

nyelvművelésből, leíró magyar nyelvtanból, dialektológiából, szocioling-

visztikából, stílustörténetből vezettem szemináriumot és élőnyelvből speci-

álkollégiumot nappali és levelező tagozaton egyaránt. Részt vettem a külön-

féle oktatási programok kidolgozásában nemegyszer programfelelősként, 

vezetői megbízatásom alatt szakfelelősként is. Segítettem a tanszék mellett 

működő tudományos diákkör munkáját többek között terepgyakorlatok 

szervezésével, díjazott pályamunkák konzultálásával. Más tanulmányi ver-

senyeken is sikeresen szerepeltek tanítványaim. Hallgatói csoportok felelősi 

feladatainak ellátására több ízben is kaptam megbízást. Részt vettem a fel-

sőfokú tanulmányokra való előkészítésben, valamint a pedagógus-

továbbképzésben is. A 34 évnyi főiskolai pályafutásom alatt összesen 88 

szakdolgozat témavezetői feladatát láttam el. 

Mindeközben 1988 és 1993 között Szlovéniában a Maribori Egyetem 

Pedagógiai Kara Magyar Intézetének lektora voltam. Kiküldetésem alatt 

közreműködtem a muravidéki magyarság számára való 

értelmiségiképzésben, intézményközi szakmai kapcsolatok ápolásában, 

sokoldalú magyarságtudományi tevékenységben. Ennek révén több hunga-

rológiai központba is eljutottam (Belgrád, Pozsony, Nyitra, Párizs stb.). 

Kutatómunkámat 1978-tól a szombathelyi Magyar Nyelvészeti Tanszék 

élőnyelvi tudományos műhelyében folytattam. 1984-ig a főiskolai hallgatók 

nyelvhasználatát tanulmányoztam, utána regionális nyelvi kutatást végez-

tem. „Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület 

nyugati régióiban‖ című értekezésem (Szombathely, 1993. 325 l.) alapján a 

nyelvtudomány kandidátusa (CSc) lettem (MTA, Budapest, 1994.). A kan-

didátusi fokozat megszerzéséhez egyik nyelvvizsgaként szakpárosításomból 

fakadóan megvolt az orosz felsőfokú, a másikért pedig még 1987-ben fran-

ciából tettem le az alapfokú nyelvvizsgát. Az 1990-es évek közepétől úgy-

nevezett etnolingvisztikai-szociodialektológiai vizsgálatokat folytattam 

számos tanulmányt és konferenciaelőadást eredményezve. Publikációs tevé-

kenységemet mintegy 400 tételes jegyzék jelzi, benne önálló kiadvánnyal, 
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szerkesztéssel, tanulmánnyal, szakcikkel, egyéb írással: bírálattal, recenzió-

val, népszerűsítő cikkel, megemlékezéssel. 

Eleinte egyik, később fő szervezője voltam a Magyar Nyelvészeti Tan-

szék szakmai napjainak, tudományos ülésszakjainak, konferenciáinak. Ki-

emelkedik közülük a magyar nyelvjáráskutatók nemzetközi szakmai tanács-

kozásainak, a dialektológiai szimpozionoknak sorozata. Főként az I–V. 

ilyen rendezvény lebonyolításában vettem részt 1981 és 2007 között, de a 

2015. évi VI. szimpozion előkészítésében és az egyik plenáris előadással a 

megtartásában is közreműködtem. Az I–V. találkozó kötetének kiadásából 

is kivettem részemet az egyik szerkesztőként. 

Tanszéki kollégáimmal egyetemben gondot fordítottam a tudományos 

ismeretterjesztésre is Szombathelyre kerülésem, 1978 óta. Támogattam a 

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület magyar nyelvészeti 

rendezvényeit. Jómagam mindig is hatványozott erővel készültem a TIT-es 

munkatársakkal való együttműködésre, iskolák, kollégiumok, művelődési 

házak, cégek, önkormányzatok, egyéb intézmények által fogadott előadása-

im megtartására. Az oktatási, kutatási eredmények minél szélesebb körben 

való terjesztésében a szakszerű tartalom és a népszerűsító forma kellő 

összehangjának érvényesítésére törekedtem. 

Nem feledkeztem el a szakmai-tudományos közéleti tevékenységről sem. 

1979-től vagyok tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak. Szombathe-

lyi csoportjának 1991 és 2010 között titkára, 2011 és 2015 között elnöke 

voltam. Tagként dolgoztam a Társaság választmányában 2006 és 2015 kö-

zött, megemlékezési bizottságában 2000 és 2003 között, Csűry Bálint-díj 

bizottságában 2004 és 2015 között. Ugyancsak 1979-től vagyok tagja az 

MTA VEAB magyar nyelvtudományi munkabizottságának. Benne 1979 és 

1999 között titkárként, 2000-től 2011-ig elnökként tevékenykedtem. 1994-

től az MTA köztestületének is tagja vagyok. Az MTA Nyelv- és Irodalom-

tudományok Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának 2006 és 2008 között, 

az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának 2001-től 2011-ig, az 

MTA Vas Megyei Tudományos Testületének (a VATT-nak) 2002 és 2014 

között voltam tagja. Bekapcsolódtam más nemzetközi, országos és regioná-

lis társaságok munkájába is, így a Nemzetközi Magyar Filológiai Társasá-

géba, későbbi nevén a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságéba 

(1983–2006), a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságáéba (1988–

1993), a Magyarországi Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesületéébe, a 

MEFTE-ébe (1999–2005). 1978-tól folyamatosan tagja voltam tudományos 

fokozatvédések, pályázatok, OTDK-dolgozatok bírálóbizottságának. Köz-

reműködtem munkahelyem több bizottságának munkájában is: a BTDF 

Hallgatói Jutalmazási Bizottságának elnökeként az 1980-as évek első felé-

ben, az intézmény Tudományos Bizottságában tagként, egy időben titkár-
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ként az 1990-es és 2000-es években, a BDF Bölcsészettudományi Főiskolai 

Karának Tudományos Bizottságában elnökként (2000–2007), Pályázat-elő-

készítő Bizottságában tagként (2000–2007) és a NYME SEK Bölcsészettu-

dományi Karának Minőségfejlesztő Bizottságában tagként (2009–2012). 

Mozgalmi tevékenységemet tekintve a szocializmus időszakában a rend-

szer jellegénél fogva voltam úttörő, KISZ-tag, sőt hat évig párttag. 1982 és 

1988 között én intéztem a BDTF katonai ügyeit. A pedagógusok szakszer-

vezetének 1974 és 2012 között voltam tagja. Szombathelyen a magyar tan-

székek szakszervezeti bizalmi teendőit is elláttam 1981 és 1988 között. 

Oktató-, kutató- és tudományos ismeretterjesztő munkámat több elisme-

réssel is jutalmazták. Főiskolai tevékenységemért 1987-ben a Művelődési 

Minisztériumtól Kiváló Munkáért kitüntetést, 2010-ben a Nyugat-

magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjától Arany Katedra 

díjat kaptam. Nyelvjárástani vizsgálataimat 1992-ben a Magyar Nyelvtu-

dományi Társaság Csűry Bálint-díjjal, tudományos munkámat 1999-ben a 

Berzsenyi Dániel Főiskola A Tudományért kitüntetéssel ismerte el. Tudo-

mányos népszerűsítő munkámért 1988-ban a TIT Dicsérő Oklevelével, 

2007-ben Aranykoszorús Jelvényével, 2015-ben a Vas Megyei Tudományos 

Ismeretterjesztő Egyesület Szentléleky Tihamér-díjával tüntettek ki. (Mellé-

kesen jegyzem meg, hogy annak idején, 1962-ben a „Kiváló Úttörő‖ jel-

vényt, 1985-ben a KISZ KB Dicsérő Oklevelét is megkaptam.) 

Közben magánéletem is sikeresen alakult. Szombathelyre költözésünk-

kor feleségem a főiskola kollégiumában kapott nevelőtanári állást. Mivel 

középiskolában akart tanítani, élve az adódó lehetőséggel, 1980-ban a Ber-

zsenyi Dániel (későbbi nevén Puskás Tivadar) Szakközépiskolában helyez-

kedett el magyar–orosz szakos tanárként, 1986 és 1996 között igazgatóhe-

lyettesként is. 2009-ben innen vonult véglegesen nyugdíjba. 1979-ben szü-

letett meg lányunk, Molnár Mária Melinda. A tanári pályát választotta, an-

golt és földrajzot tanít a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. 

Férjnél van, ők a szülei jelenleg általános iskolás lányunokánknak. Fiunk, 

Molnár Zoltán Tamás 1981-ben született. Ő is tanár lett, a szombathelyi 

Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumban matematika–számítástechnika 

szakos. Még nőtlen. 

Családom életét alapvetően az iskolai tevékenység töltötte, tölti ki. Sza-

badidőnket pedig nagymértékben egyrészt a szüleimtől, másrészt a felesé-

gem nagybátyjától örökölt két somlói szőlő művelése kötötte le. Nyaranként 

szívesen utaztunk, bejártuk Magyarországot, külföldön is sok helyütt vol-

tunk (például Szlovéniában, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, 

Horvátországban, Olaszországban, Németországban). Szombathelyen 1978–

79-ben kollégiumi szolgálati, 1980-tól 2008-ig lakótelepi, 2008 óta várospe-

remi lakóparki kertes lakásban éltünk, élünk. Ez utóbbi helyen egyik fő 
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hobbink a kertészkedés. Feleségemmel nyugdíjas éveinkben sokat olvasunk, 

rendszeresen színházba járunk, ha szükséges, szívesen unokázunk. Figye-

lem továbbra is a magyar nyelvhasználatot, alkalmanként rádiós nyelvmű-

velő előadást tartok, ismeretterjesztő cikket írok. 

Körülményeimhez, lehetőségeimhez mérten sikerült elérnem életem so-

rán azt, amit akartam. Elégedett, boldog embernek tekinthetem magam. 

 

Szombathely, 2017. február 

 

Dr. Molnár Zoltán Miklós 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszöntők





Harmónia és hűség 

Emlékkönyvünkkel Molnár Zoltán Miklós tanár úr tudományos eredmé-

nyekben gazdag életpályája előtt tisztelgünk abból az alkalomból, hogy 

2017. december 5-én tölti be 70. életévét. Munkatársai, barátai, kollégái és 

tanítványai írásait gyűjti egybe a kötet, amelyet a jeles alkalomra nagy lel-

kesedéssel és szeretettel készítettünk. Ilyenkor szokás, hogy az ünnepelt 

munkásságáról, életútjáról a köszöntő, visszaemlékező írásokban áttekintést 

adjunk, most viszont rendhagyó módon csupán néhány összefüggést emlí-

tek, mert közzétesszük az ünnepelt saját kezével írott önéletrajzát, hiszen 

annak stílusa és megfogalmazása (más szavaival visszaadhatatlan módon) 

mindennél jobban jellemzi Molnár Zoltán tanár úr személyiségét. 

Amikor a szerzőket felkértük, azt tartottuk szem előtt, hogy a Tanár úr 

tudományos pályájának minden színtere képviselve legyen a stilisztikától, a 

nyelvtörténettől a leíró nyelvészetig, a dialektológiától, a szociolingvisztiká-

tól s a nyelvműveléstől a publicisztikáig. A kialakult névsor meggyőző bi-

zonyítéka annak, hogy a Tanár úr eddigi életműve mennyire sokoldalú. 

Hosszú és változatos utat járt be első stilisztikai tanulmányától a több mint 

400 tételből álló szintézis megalkotásáig. S akkor még nem említettük a 

pedagógusképzésért folytatott vagy a tudományszervező, tudománynépsze-

rűsítő tevékenységét, a határainkon túl élő magyarság nyelvi ügyéért teljesí-

tett misszióját. A széles ívű pályát bemutatni, méltatni aligha lehet, Tanár úr 

érdemeit felsorolni képtelenség. 

Ünnepeltünk tudományos pályája voltaképpen már a középiskolás évek-

ben elkezdődött. A nyelvészeti érdeklődésnek valódi irányt mégis a Debre-

ceni Egyetem (Kossuth Lajos Tudományegyetem) adott. Az ott szerzett 

élmények, ahogy azt önvallomásában is olvashatjuk, egy életre elkötelezték 

a tanári és a tudósi életformára, s személyiségének alakulására is nagy ha-

tással voltak. 1978-ban került Szombathelyre, a Berzsenyi Dániel Főiskola 

Magyar Nyelvészeti Tanszékére, tanársegédi státusba, ahol 2012-ig (1999-

től tanszékvezetőként) közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig dol-

gozott. Külön meg kell említenem, hogy 1988 és 1993 között Szlovéniában 

a Maribori Egyetem Pedagógiai Kara Magyar Intézetének lektora volt. Bár 

tudományos munkássága irányát a debreceni professzoroktól kapott indítta-

tásra két tényező határozta meg: a stilisztika és a dialektológia, a szombat-

helyi tanszék műhelyében a szociodialektológia fele köteleződött el, s a 

kandidátusi tudományos fokozatot is e témában írt munkájával szerezte. A 

tanszéken jó kollektívában, inspiráló közegben végezte oktató- és kutató-

munkája mellett szerkesztői, közéleti és ismeretterjesztő tevékenységét. 

Köztudomású, hogy Molnár Zoltán tanár úr életvitelét és gondolkodását, 

számos vonzó tulajdonságát a szerető családi háttér mennyire meghatározta. 

Marikával kötött, példamutatóan szép, harmonikus házasságuk (idén kerek 

jubileumot ünnepelhetnek!) olyan hátteret biztosított, amelyben a tudomá-
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nyos munkavégzéshez szükséges légkör és feltételek mindig megvoltak. 

Nem véletlen, hogy büszkeségeik: két gyermekük is a pedagóguspályát 

választotta hivatásául. 

Tanár úr egyike azon kiemelkedő egyéniségeknek, akik igazi, embersé-

ges tanáregyéniségek. Akik a fiatalabbak számára megőrizték, átadták az 

évtizedek értékeit. Utolérhetetlen szimbóluma a jónak. Sokan vagyunk, akik 

mindig szeretettel gondolunk közvetlenségére, segítőkészségére, tisztességére. 

Munkatársaim nevében köszönetet mondok a szerzőknek, akik írásaikkal 

hozzájárultak az emlékkönyv létrejöttéhez, s külön köszönet jár a bibliográ-

fia összeállításáért könyvtárunk munkatársainak. 

Kedves Tanár Úr! Tiszta szívből, őszintén, mindannyian, minden lehet-

séges jót kívánva köszöntünk Téged. „Sok számos esztendőket vígan meg-

élhess, napjaidat számlálni ne légyen terhes‖, jó egészségben Isten éltessen 

sokáig! 

 

Czetter Ibolya 

 



Tisztelet dr. Molnár Zoltán főiskolai tanárnak 
 

Bennünket, Tanár Úr, több évtizedes munka és a kölcsönös tisztelet kap-

csol össze. Mi nem jártunk együtt szórakozni, sem kirándulni. Amikor talál-

koztunk, mindig örültünk, és volt egymásnak mondanivalónk. 

És jönnek az emlékek, hiszen az emlékezés éltet, az emlékek pedig erőt 

adnak. 

Jó néhány évtizeddel ezelőtt a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 

Magyar Nyelvészeti Tanszékére egy fiatal kolléga érkezett. Alakult és ki-

alakult egy igazi szakmai műhely, jól felkészült, a magyar nyelv ápolásának 

elkötelezett híveivel. Ezek közé tartozott Molnár Zoltán tanár úr is. Hasz-

nos, építő tagja lett a tanszéknek és főiskolánknak. Szép erre visszagondol-

ni. És jöttek a színvonalas hazai és nemzetközi konferenciák, értékes kutatá-

sok, publikációk. Jubiláló kollégám ezeken jelen volt. Előadásai, a nem 

hétköznapi témaválasztásai, tudományos igényességgel megfogalmazott 

mondatai élményt adtak a hallgatóságnak. Néhány témában többször kon-

zultáltunk is. Melyik szláv nyelvből kerülhetett a magyarba egy-egy vizsgált 

szó? Hogyan mondják ezt itt? Hogyan alakult a sorsa a muravidéki magyar-

ság nyelvében? 

Több más tanszéki kollégával együtt jelen voltam Molnár Tanár úr kan-

didátusi disszertációjának bírálatán. Magas szintű volt. Utána pedig szép 

környezetben, a Somló hegyen látta vendégül a szombathelyi küldöttséget. 

Itt új oldaláról mutatkozott be. A vidék szeretetével, az elődök által össze-

gyűjtött javak tiszteletével meghatott bennünket. 

A Maribori Egyetem Pedagógiai, majd Bölcsészettudományi Karával ki-

alakított kapcsolatban tanár úr a többi szombathelyi kollégával együtt meg-

határozó szerepet vállalt és teljesített. Több éven át vendégtanárként tanítot-

ta a szlovéniai magyar nemzetiségi hallgatókat az anyanyelv szépségeire és 

az értékek megőrzésére. Hallgatói, oktatótársai szerették és tisztelték. Ké-

sőbbi látogatásim során mindig megkérdezték: Hogy van Molnár Tanár Úr? 

Ezt kérdezték a Murántúlon is az ott dolgozó egykori tanítványai és ismerő-

sei. És az ottani szokás szerint csak ennyit mondtak: „Tisztőtetjük‖. És ez 

mindent elárul. Elárulja azt, hogy ott is értéket alkotott. Emberségből, sze-

rénységből, a Murántúlon élő magyarok iránti szeretetéből tanári módon 

kiválóra vizsgázott. Kár, hogy a több évtizedes maribori egyetemi kapcsolat 

ma már többnyire csak emlék. Mint ahogyan ez a néhány sor is az. De mi 

már tudjuk az emlékek értékét. 

Kedves Molnár Zoltán Tanár Úr! 

70 év a világ történetében nem nagy idő. De a mi véges életünkben az. 

Ez a mi múltunk és jelenünk. A Te tudásodból, emberi értékeidből, mély 
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humánumodból másoknak is jutott. Bőven adakoztál megkopott, üres ta-

risznyánkba. Ezt a sors majd meg fogja Neked hálálni. Együttműködésünk-

ről csak ennyit: jó volt, szép volt és igaz volt. 

Köszönet Neked és tisztelet. 

 

Gadányi Károly 



Évnapi gondolatok Molnár Zoltán köszöntésére 
 

A 70 év, ha az ember ifjúságában szembesül vele, nagyon soknak tűnik, 

de innen nézve az évtizedekkel előbb történtekre úgy emlékezünk, mintha 

tegnap esett volna meg. Az évek mértéke az, hogy mit tettünk alattuk, 

mennyi bölcsességet halmoztunk fel. Egy jeles születésnapon ezt szoktuk 

számba venni. 

Szerencsés vagyok, mert Molnár tanár úr 70 évének felét munkatársa-

ként élhettem meg. A tanszékre kerülése a szerencsének is köszönhető. Ne-

vezetesen, hogy doktori ösztöndíjának letelte után Debrecenben nem volt 

lehetőség a tanszéken elhelyezkedni, és Sebestyén Árpád jó szívvel ajánlot-

ta őt a kibontakozó tanszékünkre. Számára ennek annyi „ára‖ volt, hogy az 

addig művelt stilisztika helyett az itt építkező dialektológia lett fő kutatási 

területe, az oktatásban pedig tőlem átvette a nyelvtörténetet más feladatok 

mellett. Óriási munkabírással kapcsolódott be az éppen meginduló és első 

országos sikereket elérő tudományos diákköri munkába. Szabó Géza mellett 

az ő alaposságának is köszönhető, hogy a következő évtizedben a szombat-

helyi hallgatók az OTDK konferenciák meghatározó résztvevői lettek. 

Molnár Zoltán köszöntésekor külön kell szólni arról a kutatói programról 

és tevékenységről, amelyet az első dialektológiai szimpozion megrendezése 

óta Szombathelyi Műhely néven emlegetett a szűkebb szakmai közösség. A 

Magyar Nyelvjárások Atlasza megjelenéséig a dialektológiai kutatások az 

úgynevezett nyelvjárási alapréteg gyűjtésére, rögzítésére és elemzésére irá-

nyultak. Ekkor főként Imre Samu támogatásával, részben az ő ötletére is a 

tájnyelvek változásának vizsgálata, a regionális köznyelviség jelenségeinek 

mennyiségi és minőségi felmérése felé indult egy új kutatási irányzat. Ezt a 

változást híven tükrözik a periodikusan ismétlődő dialektológiai 

szimpozionok és a szombathelyen készült tanulmányok. A magyar tudomá-

nyosság számára pedig továbbra is rendelkezésre áll az az írott és hangzós 

adatbázis, amit a tanszék oktatói és hallgatói közössége összegyűjtött és 

tárolt. Ebben oroszlán része volt Molnár Zoltánnak, és még mindig nagyon 

fontos volna az ő útmutatása az érdeklődőknek, ugyanis ő talán az egyetlen, 

aki átlátja ezt az adattengert. Bár Csűry Bálint óta sokan megfogalmazták, 

hogy a feladat ma az, hogy csak gyűjteni, gyűjteni, mert az az értékek men-

tése, ha megmaradnak a nyelvi tények, később majd valaki feldolgozza, de 

ma már azt is tudjuk, hogy a késői kutató részére általában nem áll rendel-

kezésre nagyon sok fontos információ, ami a gyűjtési helyzetben ragadható 

csak meg. Ezt képviselte a kutató Molnár Zoltán. 
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Végül megérdemli ünnepeltünk, hogy szóljunk tanári, emberi példájáról. 

Ha gyűjtéseinkben is megtalálható szólással jellemzem, olyan ember, aki-

nek az epéje sem keserű. Szándékosan soha nem sértett meg embertársat, 

kollégát, tanítványt. Munkájával, viselkedésével nevelte tanítványait egész 

aktív életében. De nem temetjük Molnár Zoltánt, hanem ünnepeljük, ezért 

mindannyiunk nevében, akik megismertük, együtt dolgozhattunk vele, to-

vábbi jó egészséget, családja körében sok boldogságot kívánok neki. 

 

Vörös Ottó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok Molnár  Zoltán  

 

t iszteletére  





BALÁZS GÉZA 
 

Szombathely város nyelve 
 

1. A városok nyelvének leírása 

Városaink nyelvének (nyelvjárásának, regionális köznyelvének) leírása 

még gyerekcipőben jár, annak ellenére, hogy számos (megközelítésmódjá-

ban, módszerében különböző) kezdeményezést ismerünk. Négy típusú kuta-

tást különböztethetünk meg. Az első megközelítésmódok nyelvjárástudo-

mányiak voltak és főleg a városokban beszélt nyelvjárásokra összpontosítot-

tak. Mivel „tiszta nyelvjárást‖ városainkban ritkán beszélnek, kifejlődtek a 

regionális köznyelvi (a nyelvjárások és a köznyelv kapcsolatát mutató) kuta-

tások. Ezek továbbfejlődéseként jelentek meg a szociolingvisztikai kutatá-

sok, amelyek a társadalmi rétegződések szerinti nyelvhasználati különbsé-

geket kívánták feltárni. Ezekkel ritkán érintkeztek, inkább párhuzamosan 

folytak főleg néprajzi megalapozottságú, művelődéstörténeti városnyelvi 

kutatások is. (Hasonló jellegű városnyelvi, városnéprajzi kutatásokra lásd a 

következő példákat: RIHTMAN-AUGUŠTIN 1984, KALLMEYER 1987, 

NIEDERHAUSER 1990. A témához kapcsolódó figyelemfelhívó előadásom 

Szombathelyen, az egyik dialektológiai szimpóziumon hangzott el, s Szombat-

helyen is jelent meg: BALÁZS 2000.) A magyar városok nyelvének leírásában 

leginkább Szegedet és Budapestet tekinthetjük példának. A pesti nyelv 

(vagyis inkább szleng) nyelvészeti leírását BÁRCZI GÉZA (1932) sürgette, 

BALÁZS GÉZA (2013) pedig egy kulturális antropológiai-nyelvészeti munkát 

jelentetett meg ennek kapcsán. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú 

(BUSZI) már a kizárólagos nyelvészeti megközelítést mutatja. A debreceni 

„cívis‖ nyelvének szótári programját még CSŰRY BÁLINT indította el, de 

csak napjainkban sikerült befejezni a munkát, amely tartalmaz egykori nép-

rajzi leírásokat, szótárt és szólástárat (KÁLNÁSI 1999, 2005, 2009). A sze-

gedi nyelv művelődéstörténeti-néprajzi-nyelvjárási monográfusa a nyelvész-

néprajzkutató BÁLINT SÁNDOR (1957, 1970) volt, napjainkban pedig megje-

lent egy szociolingvisztikai leírás is (KONTRA–NÉMETH–SINKOVICS 2017), 

amelyet a BUSZI mintájára SZÖSZI-nek is neveznek: Szögedi Szocioling-

visztikai Interjú. Akadnak még kiadványok más városaink nyelvéről is: 

Hatvan (G. VARGA 1980), Orosháza (ZILAHI 1981), Békés (VÉGH 1983). 

2. Szombathely nyelve 

A SZABÓ GÉZA nevéhez köthető szombathelyi dialektológiai „iskola‖ 

mind a hagyományos, mind a modern dialektológiai irányzatokat befogadta, 

műhelyéből számos inspiratív dolgozat került ki. A szombathelyi város-

nyelvi kutatást először regionális köznyelvi keretben SZABÓ GÉZA (1978, 

1980) vetette fel. A Szombathelyhez kötődő dialektológiai szimpóziumokon 
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később is szóba került Szombathely nyelvének, nyelvjárásának kutatása. 

Szombathely felvilágosodás kori nyelvész professzora, KRESZNERICS FE-

RENC már gyűjtött helyi szavakat, szólásokat (DOBRI 1993, TÓTH é. n.). 

Szombathely nyelvének szociolingvisztikai keretben való leírását HAJBA 

RENÁTA (2012) el is végezte. Dolgozatát így összegzi: „Értekezésemben 

Szombathely beszélt nyelvének jellemzőit igyekeztem feltárni – különös 

tekintettel a regionális köznyelviség átmeneti nyelvhasználati sávjára. A 

nyelvjárás – regionális köznyelviség – köznyelv közti nyelvi változás felde-

rítése céljából szociodialektológiai szempontú szinkrón változásvizsgálatra, 

a nyelvi mozgás megragadására vállalkoztam, amellyel eddig a regionális 

köznyelvi kutatások kevésbé foglalkoztak. Meghatároztam tehát a város 

nyelvhasználatára jellemző nyelvi jelenségek körében mutatkozó változási 

irányokat, illetve elkülönítettem egymástól a nyelvjárási és a regionális 

köznyelvi sávot. Továbbá elkészítettem a helyi regionális nyelvhasználat 

szociolingvisztikai állapotleírását. Kutatásom annyiban is hiánypótló, hogy 

vizsgáltam a település területi tagolódású nyelvi rétegeinek nyelvhasznála-

tát. A látszólagosidő-vizsgálat mellett követéses valóságosidő-vizsgálatokat 

is végeztem a nyelvi változás nyomonkövetésére‖ (HAJBA 2012: 149). 

Úgy vélem azonban, hogy Szombathely nyelvének művelődéstörténeti-

antropológiai-néprajzi jellegű leírásával még adósak vagyunk. Ez azért is 

lenne fontos, mert ez szorosan kapcsolódik a város művelődéstörténeti ha-

gyományaihoz, és a városba érkező nem szombathelyi illetőségűnek rögtön 

szembeötlenek a szombathelyi beszédszokások. Szombathely városának 

nyelvhasználatában erőteljesen feltűnnek a környező nyelvjárás jellemzői; 

Szombathely regionális köznyelve közelebb áll a nyugati nyelvjáráshoz, 

mint a köznyelvhez. Írásomban – hangsúlyozottan tallózó anyaggyűjtéssel 

és esszéisztikus módon – ezzel kapcsolatos észrevételeket, szempontokat 

kívánok fölvetni. 

3. Szombathelyizmusok, Szombathely regénye 

Lipp Tamás (1983) Diákregénye 1967-ben játszódik – ki nem mondva, 

de felismerhetően – Szombathelyen, az akkor alakult tanárképző intézetben. 

Ezt megerősítette nekem Maróti István
1
, aki tanúja volt eseményeknek. A 

főiskolás regény egy KISZ-vezető-jelölést mesél el: az azzal szembeni dik-

tatórikus fellépést, koncepciós fegyelmit, valamint lázadást, árnyékhatalmat. 

A regényben megjelenő „szombathelyizmusok‖, azaz szombathelyi jellem-

zők: határ menti város, „mely mindig közelebb esett Bécshez, mint Buda-

pesthez‖ (198), 50-es évekbeli pályaudvar freskókkal, „kitérős‖ villamos, 

felszabadulási emlékmű kimustrált tankkal, az Alpokból érkező metsző szél, 

a jól megduzzadt patak, Nagy Zúgó, nyomós szél, néhány kilométerre innen 

katonaiskola (utalás Ottlikra). További szocializmusjegyek a regényből: 

négerkocka, népművelő, oktatástechnika, demokratikus centralizmus, inter-

                                                           
1 Maróti István irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, éveken át az 

Anyanyelvápolók Szövetségének főtitkára a szombathelyi főiskolán végzett. 
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urbán, csúcstitkár, haladó hagyomány, hangulatjelentés. Amikor Lipp Ta-

más felidézi Magyaródi József gigantikus URH-hálóját, a „valóság szöve-

tét‖, amelyet a Főiskola köré épít, az internet mai világát előlegezi. A meg-

idézett személyek Maróti István szerint mind azonosíthatók (de ez most 

nem célunk). A szerző eredeti szóhasználata és hasonlatai: fanyar és hűvös 

volt, mint a téli birsalma (131), szeme úgy jár körbe, mint a vízicsibor 

(215). További fontos utalások: „az események, – ha nagyon odafigyelünk 

rájuk – kiformálják a maguk szavait‖ (166), „amióta világ a világ, reggel 8 

és 12 között még soha semmi fontos nem történt‖ (225), „szükségünk van 

az ismétlődésekre‖ (336), „Még alig múlt öt óra, de már az egész város ki-

halt‖ (345) – szombathelyi mondás: a tyúkokkal fekvő város, „Most már 

tudom, hogy azok a történetek, amelyeket végig tudunk mondani, ide köt-

nek bennünket, ehhez a tájhoz‖ (362). 

4. Szombathely nyelve 

Szombathely lakosainak nyelve szociokulturális okokból ugyanolyan he-

terogén, mint bármely más városunknak a nyelve. De azért van egy domi-

náns nyelvhasználat, amelyet az idegen rögtön észrevesz, ha megérkezik 

Szombathelyre. Más tájról származó, Szombathelyen tanuló egyetemistákat 

kérdeztem meg arról, hogy mi ragadta meg őket legjobban a szombathelyiek 

(ott élő, helyi főiskolások, egyetemisták) nyelvhasználatában. Három egye-

temista csoportban 35-en válaszoltak a kérdésemre, s ezekből állítottam 

össze a következő jelenségcsokrot.
2
 Mielőtt azonban nyelvi szintenként 

rendezve bemutatnám az anyagot, a legjellemzőbb, minden szombathelyi 

számára közismert nyelvi rigmust vegyük szemügyre. Több változatban, 

többféle írásmódban létezik, ugyanis egy „Vas megyei‖ jellemző nyelvjárási 

rigmus, amelyet gyakran hallani (az interneten számos helyen megtalálha-

tó), s amelyet nem föltétlenül kritikai vagy élcelődő jelleggel mondanak 

(persze ettől még lehet, hogy valaki megsértődik hallatára). 

Vas megye és Szombathely sajátos nyelvéről egy internetes fórumon 

(Milyen Vas megyei tájszavakat ismertek?)
3
 többek között ezek szerepel-

nek: „Smarni és porozinkó – császármorzsa, Granatirmars – krumplis tészta, 

bakszekér (de ennek van másik neve is anyáéknál, de nem jut eszembe), 

kulló – kétkerekű szállítóeszköz, plutyka – kelkáposztafőzelék, akadékban 

van – útban van, muslinca – muslica, cseresnye – cseresznye, rajt – rajta 

(van valamin), esszcájg – evőeszköz (a német Esszeug után), stafírung – 

hozomány, vőfény – vőfély. És a borsodi vőlegényem kedvence: baca (gye-

rek) :D Ez kb. rendetlent, rosszat jelent:) Meg ugye a zs-zés: húzsvét, 

Vazsvár, ázsványvíz, stb. Huszonéves születésem óta vagyok Vas megyei, 

de az Őseim is itt élnek már pár száz éve. Hirtelen ennyi jutott eszembe‖. 

                                                           
2 A gyűjtést a szombathelyi főiskolán végeztem magyar szakosok között 2010–2012 között.  
3 https://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__nepszokasok__1208482-milyen-a-

vas-megyei-tajszolas 

https://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__nepszokasok__1208482-milyen-a-vas-megyei-tajszolas
https://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__nepszokasok__1208482-milyen-a-vas-megyei-tajszolas
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Vas megye, Vasvár… 

A rigmus köznyelvi változata: 

(1)Vas megye, Vasvár, ott terem a lekvár. 

A rigmus nyelvjárást utánzó változata: 

(1a) „Vazs megye, Vazsvár, odderem a legvár (lekvár)‖, hozzáteszik: „a 

vazsiak így beszélnek‖.
4
 

A rigmus szövegváltozata: 

(2) „Vazs megye vazsvár, harizsnya, legvár!‖ 

A rigmus további szövegváltozata, amely állítólag valamelyik helyi állomás 

hangosbemondóját utánozza: 

(3) „Vazs megye vazsvár, a vonad nem áll meg dzsag lazzsíd‖ 

(3a) „végülis vazs megye vazsvár, odderem a legvár, meg zsárvár 

vazsudállomás, a vonat csak lazzsit de nem áll meg‖ 

Az első (1) és a harmadik (3) rigmus összekapcsolva, amely anekdotának is 

beillik: 

(4) „Vazs megye vazsvár, itt terem a legvár, a vonat nem áll meg csak 

lazzsít, kérem a kedvezs utazsokat a menetiránt kifeszített hálóba ugorja-

nak...‖. 

A jelenséget nevezhetjük nyelvjáráscsúfolónak vagy semlegesen: nyelv-

járásutánzónak, a vasúti hangosbemondó utánzásának mondanivalója pedig 

valamilyen tréfát, anekdotát sejtet. A nyelvjárásutánzó hatását minden eset-

ben az elhangzás körülményei jelentik. Megfigyelésem szerint csak jóindu-

latú tréfálkozás, és nem következik belőle feszültség. Egy saját magam által 

gyűjtött „igaz történet‖ szerint egy alföldi férfi azért szeretett bele későbbi 

feleségébe, mert olyan „édesen‖ mondta, hogy: „ollan kedvezs vagy‖.
5
 

4.1. Hangtani jelenségek 

A most következő nyelvi jelenségeket tehát Szombathelyen tanuló, nem 

szombathelyi egyetemi hallgatók észrevételei alapján állítottam össze. 

Kétféle e hang, a nyílt e-nek á-ba hajló ejtése: „á mint álámér vágány 

mellett tessék vigyázni‖. 

Felső nyelvállású, rövid magánhangzók: kut, ujság, husát, utközben (kút, 

újság, húsát, útközben). 

Visszaható hasonulás, a v zöngésítő szerepe: ödven, od van, tezsvér, 

egyenezs vonal, illedve (ötven, ott van, testvér, egyenes vonal, illetve). 

Ez a visszaható hasonulás ihlette a korábban már említett „Vas me-

gyei‖ nyelvjárásutánzót. 

Magánhangzóközi helyzetben mássalhangzó megnyúlása: pappir, hüttő, 

szöllő, magassan, erössen, ellem (papír, hűtő, szőlő, magasan, erősen, 

elem). 

                                                           
4 Több helyen megtalálható, pl. itt:  

http://www.culturalcapitalcounts.eu/index.php/hu/szellemi-kulturalis-

oeroekseg?area=7&category=0&country=0&search_string=&sent=1&detail=326 
5 Saját gyűjtés. 

http://www.culturalcapitalcounts.eu/index.php/hu/szellemi-kulturalis-oeroekseg?area=7&category=0&country=0&search_string=&sent=1&detail=326
http://www.culturalcapitalcounts.eu/index.php/hu/szellemi-kulturalis-oeroekseg?area=7&category=0&country=0&search_string=&sent=1&detail=326
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4.2. Alaktani jelenségek 

A tárgyrag előhangzóval való illeszkedése: tányérat. 

Kötőhangzó betoldása: kinyittani (kinyitni). 

A vásárol ige rövidített alakja: bevásáni, bevásáttam (bevásárlani, bevá-

sároltam). 

Határozószó-rövidítés: benn, rajt (bízok benn, elgondolkodik rajt ~ bí-

zok benne, elgondolkodik rajta). 

Határozószó utáni tárgyrag elhagyása: bennünk (elvittek bennünk szín-

házba). 

Mutató névmás teljes alakja: az miatt, ez helyett (amiatt, ehelyett). 

Vonzat: megyek/sietek a buszra/vonatra (buszhoz, vonathoz). 

4.3. Szókészleti jelenségek 

ágyruha (ágynemű) 

baca (gyerek; buta) 

bacán (szedetten-vedetten) 

becsuk; becsukja a rádiót (kikapcsolja a rádiót) 

betesz; beteszi az ajtót (Kérem, tegyék be az ajtót ~ csukják be az ajtót) 

csuklya (kapucni) 

elszab; elszabta a képet (eltépte a képet) 

granatér (krumplistészta) 

kágyula, kágyiló, kágyilló (meztelen csiga) 

kettyós (bolond) 

kimos; kimossa a haját (megmossa a haját) 

kinyit; kinyitja a tévét (bekapcsolja a tévét) 

lalás (stikkes, buta) 

lehúz; lehúzza a redőnyt (leengedi a redőnyt) 

megbacul (szerencsétlenül viselkedik) 

melence (vájling) 

ölöndül (zajong) 

plutyka, pulutyka (kelkáposztafőzelék) 

préshurka (prézshurka) disznósajt 

rempül (szid, csepül) 

smarni (császármorzsa) 

tócsi (krumplis étel) 

vágás, a kenyér vágása (a kenyér szelése) 

4.4. Sajátos névadás 

A városi helynevek gyűjtésének már számos példája van: az egyszerű 

helynévlistáktól a gazdag művelődéstörténeti (lexikális anyagot is felvonul-

tató) közlésekig. Szombathely város helynévanyagának feltérképezése még 

hátravan. Most csak néhány történeti példát mutatok be – részben kedvcsi-

nálás céljából (talán akad valaki az ELTE Savaria Egyetemi Központ ma-

gyar szakán, aki ennek nyomán készít efféle munkát, példát szakdolgozat 

gyanánt). 
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Néhány adat az egykori szombathelyi nyelvész professzortól, 

Kresznerics Ferenctől: Ördög gátja, Szőke földe, Pityer. És a leírásuk: 

„Ördög‘ gátja: Egy szoros mély út a‘ Szombathelyi szőlő-hegyben, 

hol hajdan a‘ Németeket meg szorították a‘ Magyarok, és meg verték‖ 

(Kreszn. I, 189). 

„Szőke‘földe Szombathely mellett. In antiquis documentis vocatur 

Terra Grisei‖ (Kreszn. II, 231) 

„Pityer. Vendég-fogadó a‘ Szombathelyi határban‖ (Kreszn. II, 134)
6
 

A szocializmus alatti katonai szlengben a Vas megyei katonák neve 

krobót volt, Vas megye pedig Krobócia (a krobót eredetileg a horvátokat 

jelöli). Internetes bejegyzésekből: „tudod mit? dobok egy mailt a Karagity 

századosnak (azóta talán ezredes, 94-ben volt főnököm) hogy hol is van 

Krobócia.:)))) ő kőszegi, és mi 94-ben úgy tudtuk, úgy tartották hogy gya-

korlatilag EGÉSZ Vas megye az Krobócia‖; „még jó hogy Szombathelyen 

voltam határőr 1994–1995-ben és tudom hogy hol van Krobócia... nem Za-

lában hanem Vasban Szentgotthárdól fel egész Zsiráig‖; „még a százado-

somat is úgy hivták hogy Karagity, kőszegi krobót ember.:)))‖ 

4.5. Szombathelyi szólások 

Nincs szombathelyi szólásgyűjtemény sem, pedig már Kresznerics is fel-

jegyzett szólásokat. Az egyik szombathelyi szólásnak több változata is van: 

Ivott a kupái kútból; nem heába, hogy ittál a kupái kutbúl; Szombathelyi, 

ivott a kupái kutbúl. Hogy mit jelent? „Ezzel a mondattal Szombathely táján 

azt jelentik, hogy valakinek az esze elbujdosott. Kupái kút Szombathelyen a 

Zöld-fa vendégfogadó előtt volt, de már régen be tömték, a ki ebből ivott azt 

mondták, hogy megbolondult‖. Kapcsolódik ehhez valami nehezen meg-

fejthető adoma is egy „Répási nevezetű Szürke Barát és ennek húga, Répási 

Jurka‖ kapcsán, akik – föltehetőleg bolondok lévén – „Szombathelyen tar-

tózkodván hol szánakozásra, hol nevetségre indították a Várost‖. Haláluk 

után „a kupái kutbúl való ivás most is fenn van a Szombathelyieknél, kiket 

leginkább avval csufolnak, hogy a kupái kutbul ittak‖. 

Egy másik szólás, a hozzá kapcsolódó anekdotával: Kinek nem tetszik a 

szittyen szotty fogadjon az Kippen koppot. Másként: Kinek nem tetszik a 

tittyen tottyom fogadjon az kippen koppot. Eredete Kresznerics szerint: 

„Szombathely körül egy Plébánosnak volt egy vén szakácsnéja, egyszer a 

Plébánosnak kedve durrant. Le vesz egy húszast. Azt mondja a szakácsné-

jának: tied lesz a húszas, ha egy lábon a szobában fel alá ugrálsz egy 

fertálig. A szakácsné ugrál, de nem győzvén a másik lábát is leeresztette. 

Vissza rántja a Plébános a húszast. Újra kezd a szakácsné ugrálni, de má-

sodszor is, harmadszor is le tette a másik lábát. A Plébános semmit nem 

adott neki, hogy folyvást nem ugrálhatott egy lábon. Erre megharagudván a 

                                                           
6 A példák Kresznerics szótárából valók, ismerteti: TÓTH PÉTER: Nevek, szóeredeztetések, 

népetimológiák Kresznerics Ferenc kézirataiban és szótárában.  

http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/konyvtar/helynev/tanulmanyok/tothp.doc 

http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/konyvtar/helynev/tanulmanyok/tothp.doc
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vén szatyor azt mondta: kinek nem tetszik a tittyen tottyom fogadjon az 

kippen koppot‖. 

Ma is ismert mondás: Még a hamut is mamunak mondja. Kresznerics ko-

rabeli változata: El-fáradtam még ma a hamut is mamunak mondom, (ezt 

hallottam egy kőfejtő rabtul 11-ik Márciusban 1802 Szombathelyen). 

Kresznerics magyarázata: „Csak innen is kitetszik, hogy a H.-bötünek ke-

mény a kimondása, minthogy a fáradt ember még a hamut is mamunak 

mondja‖. 

Tégy jót az ördöggel pokolba visz érette. – Az öreg Bölétül hallottam 23-

dik 9-ben 809.
7
 

Kresznerics további Vas megyei szólásai közül néhány megtalálható az 

Aranyigazságok című népszerű, a kétszázadik évfordulóra megjelent 

könyvben (KISS és társai 2016: 76, 79): Ízetlen, mint a csepregi ital, Hijába 

Kámba a búcsúra, ahol pap nincs. 

További Szombathelyhez kapcsolható szólások: Szombathely, a magyar 

Weimar. A szép hasonlat forrása Szombathely 19. századi fejlődéséhez kap-

csolódik: „Ezt a szellemi fellendülést méltatta az Idők Tanúja című lap 1862. 

november 22-i számában, amikor Somogy Lipót püspökről írt emlékezésé-

ben, említve a líceum tanárainak, és a városban élt tudós férfiaknak, Bitnitz 

Lajosnak, Szilasy Jánosnak, a két Szaniszlónak, a Szenczyeknek, Nagy 

Jánosnak a nevét, így ír: „...Vannak városok, melyek őrhelyeivé lettek az ily 

férfiak dicső emlékének, melyek Magyarország egyik ‘Weimar‘-jává tették 

Szombathelyt‖ (DOBRI 1993: 513). 

További mai szólások: „Szombathely, a nyugat királynője‖ – úgyneve-

zett metaforikus szólás. „Szombathely a tyúkokkal fekvő város‖ – arra utal, 

hogy a szombathelyiek korán fekszenek, hamar elcsendesül a város. 

4.6. Nyelvhasználati (pragmatikai) jelenségek 

Egy különleges jelenségre hívta fel a figyelmemet egy Vas megyei 

származású, s röntgenorvosként sokáig Budapesten dolgozó nő. Azt mond-

ta, hogy mindig fölismerte a Vas megyei betegeket – a mosolyukról: „Van 

valami sajátos mosoly a szemük sarkán‖. 

5. Összefoglalás 

A írás a városantropológia és városi népnyelv kutatása módszerével kí-

vánta leírni Szombathely nyelvének főbb jellemzőit: népi adatközlők (főleg 

szombathelyi egyetemisták), valamint folklorisztikus és irodalmi források 

alapján. 

  

                                                           
7 Kresznerics példáinak forrása: TÓTH PÉTER: Nevek, szóeredeztetések, népetimológiák 

Kresznerics Ferenc kézirataiban és szótárában.  

http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/konyvtar/helynev/tanulmanyok/tothp.doc 

http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/konyvtar/helynev/tanulmanyok/tothp.doc
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CZETTER IBOLYA 

 

Az irónia jelentésstilisztikája 

Márai Sándor A szegények iskolája című művében 
 

„Tragédiának nézed? Nézd legott / Komédiának s múlattatni fog”. 

Madách 

„Az iróniát sohasem fogjuk megérteni – tehát itt most 

be is fejezhetjük, és nyugodtan hazamehetünk”. 

Paul de Man 

 

1. Bevezetés. Az irónia vizsgálata számos nehézség elé állítja a kutatót. 

A téma a retorikai és filozófiai hagyományban nagy kutatási előzményekkel 

és dilemmákkal rendelkezik, sokféle tudományág (retorika, stilisztika, 

pragmatika, filozófia, esztétika, irodalomelmélet stb.) szemszögéből vizs-

gálható. Az exponenciálisan szaporodó metaforaelméletekkel talán csak az 

iróniával foglalkozó írások száma vetekszik. Kutatása iránt megnövekedett 

az érdeklődés, a 20. századi irodalomelméletek központi kategóriájává (lásd 

pl. DE MAN 1996, COLEBROOK 2004), a posztmodern kulcsfogalmává vált. 

Ezt támasztja alá többek közt az ironológia és ironológus kifejezések megje-

lenése, a napvilágot látott iróniatankönyv (L. MUECKE, 1986), majd az iró-

niamonográfiák (BARBIE 1995, ANTAL 2007), a tematikus kötetek (GIBBS 

és COLSTON 2007), valamint a hazai szakirodalomban az újabb lexikonok 

(SZATHMÁRI 2008, ADAMIK 2010) kiadása stb. Az utóbbi évtizedben a 

szemantikai, a pragmatikaelméleti, illetőleg a funkcionális kognitív pragma-

tikai megközelítés (magyar viszonylatban különösen NEMESI, TÁTRAI mun-

kássága) adott nagyobb lendületet a kutatásnak, új megvilágításba helyezte 

a figuratív nyelvhasználat jelenségeit, tudományos eredményeik nyomán 

újabb interpretációk, kísérletek, modellek születtek (lásd pl. KOMLÓSI 

2014).  

Az irónia fogalmi megragadásának értelmezése rendkívül vitatott, nehe-

zen tűri a megnevezést és fogalmi bezártságot‖ (ANTAL 2007: 15), változa-

tos megjelenési formái vannak a kommunikáció legkülönbözőbb színterein, 

a mindennapi társalgástól a szépirodalomban való alkalmazásáig. A tudo-

mányos diskurzusban is előfordulhat, bár leginkább a publicisztikával érint-

kező műfajokban alkalmazzák, pl. a recenziók kedvelik az implicit üzenetet 

magában foglaló értékelést. 

Dolgozatom egy szépirodalmi műben, Márai különleges műfajú alkotá-

sában, A szegények iskolája című esszében vizsgálja az irónia megnyilvánu-

lási formáit és működését, s kísérletet tesz az alakzat funkcionális értelme-

zésére, hasznosítva az eddig napvilágot látott nyelvészeti, stilisztikai kutatá-

sok eredményeit. Olvasatomban kiemelt figyelmet fordítok a szöveg kohé-
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ziót biztosító figurális elemeinek s azok társulási lehetőségeinek a feltárásá-

ra. Vizsgálódásom elméleti kontextusaként az egyes iróniaelméletek közül 

leginkább a kognitív pragmatikai kutatások adtak iránymutatást, legfonto-

sabb megállapításaiknak kívánok érvényt szerezni elemzésemben. 

1.1. Az irónia fogalma, megnevezései, értelmezései, lényegi ismérvei. 

Ha az irónia fogalmát ironikusan akarnánk megközelíteni, PAUL DE MAN 

mottónkban is szereplő definícióját idéznénk: „Az iróniát sohasem fogjuk 

megérteni – tehát itt most be is fejezhetjük, és nyugodtan hazamehetünk‖ 

(DE MAN 2000: 175). Az iróniában eszerint hatalmas erő rejlik, mindig a 

szövegértelmezés, a nyelv megértésének lehetetlenségére, s az értelmező 

tevékenység paradoxonára hívja fel a figyelmet. Az irónia mint stílus vizs-

gálatához azonban elengedhetetlen a fogalom rövid történeti vázlatának 

ismertetése, s a témánk szempontjából fontosabb kérdéseknek az áttekinté-

se, az egyes szerzőkre legmarkánsabb jellemzőknek a kiemelésével. Elöljá-

róban néhány általános megállapítást teszünk: 

a) Az irónia természetére leginkább a kettősség, az átmenet, a bizonyta-

lanság a legmegfelelőbb, legillőbb szó. A pragmatika területén született 

kutatások az irónia többértelműségét igazolják. 

b) A tagadás bizonyos esetei ironikus színezetűek. Nem egyszerű annak 

a megállapításnak az elfogadása, amely az iróniát úgy határozza meg, mint 

az ellentétes gondolatoknak az egyidejű érvényre juttatását, ill. mint egy 

általános vélemény tagadását. „…elégtelennek tűnik az a széles körben el-

terjedt meghatározás, amely szerint az iróniával az ellenkezőjét közöljük 

annak, amit kimondunk‖– állapítja meg pragmatikájában TÁTRAI (2011: 

190). Hasonló következtetésre jut KOMLÓSI BOGLÁRKA, aki az oppozíció, 

az ellentét és a negáció fogalmáról kijelenti, hogy nagyvonalúan kezeli a 

szakirodalom, s az eddigieknél pontosabb és differenciáltabb megközelítést 

javasol, amely szerint „Az irónia a különbözőség, az eltérés felmutatása, 

illetve megfordítva: az irónia segítségével teszünk különbözővé, eltérővé 

egymástól két dolgot. Ez a „kategóriaváltás‖ művelete a megnyilatkozás 

tekintetében, és „perspektívaváltás‖ a beszélő vonatkozásában. A beszélő 

maga is perspektívát vált ahhoz, hogy megtehesse az ironikus megnyilatko-

zást, ugyanakkor a hallgatót is perspektívaváltásra készteti, kizökkenti egy 

perspektívából, hogy új ismeretek befogadására tegye képessé‖ (KOMLÓSI 

2012: 411). A jelenlegi törekvések abba az irányba tartanak, hogy az iróniát 

nem a tagadásban és az oppozíciós viszonyban, hanem más tényezőkben 

vélik megtalálni, mint pl. a színlelés, a felidézés, elvárás stb. Fontos konk-

lúzióit idézem: „Az ironikus megnyilatkozás szándékolt jelentése a mondott 

jelentés legalább egy (…) sugallt jelentés interakciója, amely sugallt jelen-

téseket a kontextus redukálhat, de ébren is tarthat. A negáció természetének 

és az irónia-használat céljának köszönhetően a kontextuális információ nem 

egyértelműsíti a pragmatikai jelentést‖ (uo. 423).  

c) Az irónia mint eljárás- és beszédmód egyszerre engedi és függeszti fel 

azokat a diskurzusokat, amelyekkel a beszélő saját meggyőződése nem 
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egyeztethető össze. Mint nyelvi jelenség a megtörtént vagy a megtörténhető 

újraértelmezése.  

d) Az irónia mint látásmód: távolságtartó attitűd, adottság. 

e) Az irónia nem magyarázható csupán lingvisztikai alapon, kontextus 

hiányában nehezen értelmezhető. A befogadónak fel kell ismernie azt a 

nézőpontot, ahonnan kiindulva a beszélőnek oka van a kritikára. 

Az iróniáról szóló irodalom legfontosabb fogalmai már az ókori szerzők 

munkáiban is összekapcsolódtak az irónia meghatározásával: ezek a tettetés, 

ellentét, magatartás, nézőpont. A fogalom meghatározását és történeti alaku-

lását az Alakzatlexikon irónia szócikke (TÁTRAI 2008: 314–323), valamint 

HUSZ és ANTAL (2007) alapján a következőkben foglalhatjuk össze: 

Az irónia értelmezésében két irány jelölhető ki: az irónia mint filozófiai, 

egzisztenciál-kategória, illetve mint retorikai trópus értelmezése. Az előbbi-

nek előképe a görög és hellenisztikus komédiák kérkedő alazón figuráját 

ellenpontozó, ravasz eirón alak, aki az elutasítást az elfogadás gesztusa mö-

gé rejtve kerekedik felül, az utóbbi a szónoklatban az állítást tagadás formá-

jában kifejező trópus. 

A szó először Arisztophanésznél jelenik meg, ahol a hazugsággal, ra-

vaszsággal élő cselekedetre utal. Eredeti jelentése: ‘színlelés, tettetés‘, pon-

tosabban ‘a tudatlanság tettetése, színlelése‘, a görög komédiák állandó 

típusának, az eirónnak a viselkedésmódját jelölte. E komédiák alapsémája 

szerint a kisebb, hátrányos helyzetű, de ugyanakkor ravasz és éles eszű 

eirón tudatlanságot színlelve győzedelmeskedik a maga nagyszerűségével 

öntelten kérkedő, azonban meglehetősen hiú és ostoba alazón felett. Amíg a 

kérkedést a meglévőnél többnek a tettetéseként, addig az iróniát a meglévő-

nél kevesebbnek a színleléseként határozza meg. Az irónia fogalomértelme-

zésének történetében meghatározó szerepet játszik Szókratész, aki az iróni-

ában nem a komikus hatás elérésének egyik eszközét látja, hanem olyan 

retorikai eljárásként alkalmazza, amely az igazság megismerésének szolgá-

latában áll. A szókratészi irónia lényege az, hogy a beszélő partnerének 

véleményével látszólag egyetértve mutat rá az adott vélemény, pontosabban 

az ahhoz kapcsolódó értelmezői, értékelői pozíció helytelenségére, inadek-

vátságára. Szókratész az iróniát nem a beszédpartner rovására, félrevezetése 

érdekében alkalmazza, hanem éppen ellenkezőleg: az igazság közös megta-

lálásának érdekében. Továbbá a szókratészi irónia nem egyszerűen csak 

retorikai technikaként értelmezhető. Tágabb, filozófiai értelemben az ironi-

kus magatartás voltaképpen egy sajátos életstílus (ironia vitae), amely álta-

lánosságban jellemzi az ezzel élő személynek az élet különböző dolgaihoz, 

eseményeihez való viszonyát, viszonyulását. A latin retorikaszerzőknél az 

irónia már nem annyira a látszatok leleplezésére szolgáló módszerként, eljá-

rásként, hanem sokkal inkább retorikai eszközként, az alakzatok, azon belül 

is a trópusok egyikeként (ironia verbi) jelent meg. Az alakzatokat a meg-

győzés eszközeiként tárgyaló retorikai hagyomány azzal, hogy az iróniát 

eszközként értelmezte, és leválasztotta az igazságkereső magatartásról, 
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olyan alkalmazások előtt is megnyitotta az utat, amelyek nem feltétlenül az 

igazság megtalálását tűzték ki célul.  

A retorikai hagyomány az iróniát olyan helyettesítésen alapuló alakzat-

nak, trópusnak tartja, amely gondolatalakzatként és szóalakzatként is megje-

lenhet. Quintilianus és az őt követő értelmezések szerint az irónia lehetővé 

teszi a beszélő számára, hogy indirekt módon az ellenkezőjét fejezze ki 

annak, amit kimond. Az irónia ennélfogva szembeállíthatóvá vált a metafo-

rával, mivel az utóbbi tropikus alakzat esetében a helyettesítés alapja a ha-

sonlóság, az irónia esetében viszont a helyettesítés az ellentétre épül. Akár-

csak Quintilianus, Cornificius az iróniát szintén az allegorikus beszédmód 

egyik formájaként tárgyalja, amely a metaforával szemben nem a dolgok 

közötti hasonlóságot, hanem a köztük lévő ellentétet aknázza ki annak érde-

kében, hogy a szónok mást közölhessen, mint amit a szavaival kimond. A 

pragmatikai megközelítések az iróniát az implicit jelentésképzésnek, azon 

belül is a kifejtettség stratégiai elkerülésének egyik sajátos lehetőségeként 

tárgyalják. GRICE (1997) interakció-elmélete az irónia alkalmazásával létre-

jövő sugallt, bennfoglalt jelentést olyan társalgási implikatúrának tartja, 

amely – akárcsak a metafora – a szociokulturális elvárásokként értett maxi-

mák egyikének, a minőség maximájának a szándékos megsértésén alapul. 

GRICE iróniaértelmezése tehát részben megmarad a hagyományos, jelen-

tésmegfordításból kiinduló magyarázat keretén belül, és abban is kapcsoló-

dik a klasszikus retorikai magyarázatokhoz, hogy az iróniát a szó szerinti és 

a nem szó szerinti jelentés szembeállításából vezeti le. A későbbi pragmati-

kai értelmezések egy része (például ATTARDO 2000) az irónia feldolgozását 

ugyancsak két lépésben modellálja. A kétlépéses modellek szerint az irónia 

feldolgozása a következőképpen történik: első lépésként a befogadó megérti 

a megnyilatkozó által mondottak elsődleges értelmét, azonban felismeri, 

hogy az vagy annak bizonyos része kontextuálisan nem megfelelő, ennél-

fogva második lépésként a mondottak alternatív értelmezését, másodlagos 

értelmét keresi, amely az éppen aktuális kontextusban az adott nyelvi egy-

ség ironikus értelmezéséhez vezet el. A kognitív pragmatikai keretben dol-

gozó SPERBER–WILSON (1990) szerzőpáros azonban – szakítva a jelentés-

megfordításon alapuló, a szó szerinti és a nem szó szerinti jelentés szembe-

állításából kiinduló magyarázatokkal – az irónia értelmezésének olyan mo-

delljét dolgozza ki, amely nem a klasszikus retorika, hanem sokkal inkább a 

romantika és a posztmodern iróniafelfogásával hozható összefüggésbe. 

Ezen értelmezés szerint az irónia egyfajta – inkább impliciten közvetített – 

értékelői attitűd, amely egy visszhangszerűen felidézett reprezentációhoz 

kapcsolódik. Egy megnyilatkozás vagy megnyilatkozás-részlet ironikus 

értelmezésének alapvető feltétele és velejárója ugyanis, hogy felismerjük: az 

aktuális beszélő az adott nyelvi reprezentáció erejéig elhárítja magától, hogy 

az ott mondottakért felelősséget vállaljon, vagyis hogy ő jelenjék meg a 

tudatosság szubjektumaként. Az irónia alkalmazásának alapvető funkciója, 

hogy a megnyilatkozó az adott reprezentációhoz kapcsolódó értékelési cent-
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rum adekvátságának megkérdőjelezésével kritikával illesse, illetőleg dicsé-

retben részesítse az irónia célpontját.  

Az irónia jelenségének nemcsak retorikai, stilisztikai, illetőleg pragmati-

kai, hanem filozófiai és irodalomelméleti megközelítései is ismertek. Az 

iróniát ugyanis filozófiai-esztétikai kategóriaként is számon tartják. Az iró-

nia a filozófiai-esztétikai érdeklődés középpontjába igazán a romantika ide-

jén került. A retorikai hagyománytól elszakadó romantikus szerzők 

(SCHELLING, SCHLEGEL, SOLGER) az iróniát egyetemes paradigmának te-

kintették (ironia entis). SCHLEGEL szerint az irónia végtelen, azaz voltakép-

pen nem más, mint az állandó éberség és a végtelen káosz tudatosítása, 

amely folyamatosan változó és szembehelyezkedő nézőpontok alkalmazását 

követeli meg. Amíg SCHLEGELnél az irónia a komikum és a tragikum között 

helyezkedik el, addig a hegeli objektív dialektikában a szubjektum számára 

az irónia mindig tragikus. KIERKEGAARD szerint viszont éppen az irónia az, 

amely lehetetlenné teszi a tragikumot, mivel annak helyébe lép. A modern-

ségben (például BAHTYINnál és BROOKSnál) az irónia már nem annyira 

univerzális életelv, sokkal inkább sajátos, azonban könnyen egyetemessé 

tehető közlésmód, amely kihasználja a kontextus értelemmódosító szerepét. 

A nietzschei filozófia által inspirált posztmodern megközelítések szoros 

kapcsolatot mutatnak az irónia romantikus felfogásával. A dekonstrukciós 

értelmezések (DE MAN, DERRIDA, RORTY) szintén elvetik azt a bináris mo-

dellt, amely a retorikai hagyományban meghatározta az irónia alakzatáról 

való gondolkodást. Az iróniát a jelentések olyan végtelen felcseréléseként, 

megfordításaként értelmezik, amely megszünteti a kimondott és a sugallt 

jelentések rögzített szembenállását, valamint ezzel összefüggésben megkér-

dőjelezik az értékelési centrumok rögzítettségét, illetőleg rögzíthetőségét. 

1.2. Az irónia alkalmazásának célja. Látva a szakirodalmi leírások 

szerteágazó szempontjait, az irónia sokarcúságát, kétséges, hogy létezne 

olyan általánosítás, amely számot adhatna az irónia mögött meghúzódó 

kommunikációs célokról. A fő funkciókat azonban elkülöníthetjük: 

a) mint társalgási stratégiának az a szerepe, hogy az igazság kimondását 

(a leleplezést) segítse indirekt eszközök segítségével, lásd szókratészi iró-

nia, az igazság megközelítése pedig csak párbeszéd útján, és a vele járó 

állandó perspektívaváltással lehetséges; 

b) jellemzője a kritikai attitűd, „Ez a kritika természetesen nem csupán 

másokra vagy a valóságra vonatkozhat, kiterjedhet a beszélő énre, magára a 

nyelvre, s NIETZSCHE óta már a transzcendens szféra sem mentesítheti ma-

gát tőle, alóla. Az irónia indirekt közlésformája az irodalmi diskurzusokban 

a teljes nyelvi közlés lehetetlensége és szükségszerűsége közti feloldhatat-

lan ellentét tragikumát éppúgy tükrözheti, mint az olvasó dialógusba voná-

sának játékos-könnyű gesztusát a jelölők szabad játéka révén. A dolgokhoz 

való sajátos, összetett viszonyból eredhet, hogy az irónia egyaránt köthető a 

komikum és a tragikum esztétikai minőségéhez‖ (ÚJLAKI 2014: 2); 
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c) a szakirodalom tárgyalja szociális szempontból csoportképző, elhatá-

roló funkcióját;  

d) a lázadás egy neme a fennálló viszonyok ellen, a kollektív, manipulált 

társadalmi beállítódásokkal szemben az egyéni látásmód, a személyiség 

autonómiája és szuverenitása áll. 

e) a meggyőzés retorikai szándéka is a háttérben van: azonosulásra vagy 

távolságtartásra ösztönöz 

f) védekező eljárás, indirekt jellegénél fogva kerüli a nyílt szembenállást, 

kvázi udvariasabb forma, mint a direkt tagadás. Mivel nyelvileg nem beha-

tárolt, nincs nyelvi markere, nem „érhető tetten‖ alkalmazójának tényleges 

szándéka. Hasonlatos a humor kommunikációs céljához, mert a kellemetlen 

érzelmekhez szükséges energiát levezeti, s örömérzetté alakítja át mindkettő 

(FEUD 1982: 249). 

2. Márai iróniafelfogása (nyelv- világszemlélet és az irónia kapcsola-

ta). Márai nyelvének, stílusának egyik legfőbb jellemzője a nagyfokú kidol-

gozottság, szervezettség, áttekinthetőség, a már-már erőltetettnek, néhányak 

szerint modorosnak ható retorizáltság (CZETTER 2000, TOLCSVAI 1999). 

Szembetűnő, hogy az ismétléses, gondolatritmusos alakzatok és szöveg-

szervezés uralja prózáját, pontosan, transzparensen akar fogalmazni, ezért 

tisztítja, klasszicizálja, tökéletesíti mondatait, kizárja a kétértelműséget, 

kerüli az értelmezésbeli homályt. Esztétikája etikai motiváltságú, a világból 

hiányzó, elveszett rendet a nyelvben szeretné megteremteni az alany és az 

állítmány szerepének helyreállításával: „az élet irtózatos zűrzavarában nincs 

más menekvés, csak a jól fogalmazott mondat‖ (Föld, föld!...127). „Az au-

tonóm személyiség, aki egyúttal harmonizál természetes közösségével, (…) 

nem beszélhet másképp, mint a közösség kiművelt, kifinomult közös nyel-

vén, mely az irodalmi hagyomány alapján is eljut az eszményi szintre‖ 

(TOLCSVAI 1999: 82). Nyelvi eszménye tehát származási közösségének, 

személyiségének, integritásának része, feltétele. A kidolgozott, tökéletesre 

törekvő formák használata s a jelentésbeli transzparenciára, a direkt be-

szédmódra törekvés nem zárja ki, hogy – pl. különösen naplóiban – ne ta-

lálkozhatnánk olyan szövegalkotási jelenségekkel, amelyekben a redukció, a 

kihagyás, az elhallgatás, vagyis a nyelvi hiány s a poliszémia is feltűnő stí-

lusjegy (lásd CZETTER 2000). Márai naplóit vizsgálva megállapíthatjuk, 

hogy nemcsak a kimondás, a kifejtettség, hanem az indirekt közlés, a 

bennefoglalás, az utalásosság, a metaforizáció is erőteljesen szerepet játszik 

a szövegformálásban. Ez utóbbi eljárások a feldolgozás, értelmezés során a 

tágabb hatókörű, a szövegen kívüli tényezőket is bevonó, szélesebb kitekin-

tésű vizsgálatot teszik szükségessé, s az értelemtulajdonítást megnehezítő, 

de aktívabb magatartást, egyfajta együttműködési készséget váltanak ki a 

befogadóból (CZETTER 2000: 240). Hasonlóképpen az irónia működéséhez, 

hiszen annak alkalmazása is a „sorok közötti olvasás‖ képességét igényli, 

„kontextusfüggő implicit értékelést tesz lehetővé‖ (TÁTRAI 2011: 190). 
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Lássunk néhány példát a naplókból arra, amikor a szemantikai ellipszis épp 

az iróniával társul: 

(1) Hermész kaján és alamuszi isten volt. Enyveskezű, szószátyár, egy-

fajta politikus az istenek között. (Márai: Napló1943/44: 148) 

Ez a mosolyt fakasztó tömör kijelentés erőteljes értékelést, ítéletet fo-

galmaz meg direkt és indirekt módon. Hermész jelzői egytől egyig ellen-

szenves, alantas emberi tulajdonságok, amelyek isteni voltával, rangjával 

összeegyeztethetetlenek, s méltatlanná teszik arra, hogy a földi halandók 

becsüljék, felnézzenek rá. Mint ahogy általában a politikusokat sem tartjuk 

sokra, mert életvitelük, magatartásuk, mentalitásuk alapján nem méltók arra 

a társadalmi megbecsültségre, amelyet maguknak vindikálnak. Márai pár-

huzamot von az olymposzi világ és a földi szféra között, s példája sokféle, 

pontosan meg sem határozható konnotációt foglal magában. Többek közt 

azt, hogy a politikában a társadalmi rang és az erkölcsi nagyság általában 

fordított arányosságban függ össze. A rövid szöveg értésének és hatásának az 

implicit szerzői szólam, a nézőpont a kulcsa, amely egyértelműen ironikus.  

(2) Már oly szerény vagyok, hogy beérem a legtökéletesebbel. (Márai: 

Napló1943/44: 65) 

Ebben a megnyilatkozásban a beszélő ironikusan viszonyul önmagához, 

hiszen a mondat önellentmondást tartalmaz. A szerény jelző és a beérem ige 

jelentéstartalma alapján a logikus folytatás, a mondat lezárása így hangozna: 

beérem a semmivel is. Ezzel szemben a befejezés (a legtökéletesebb szó 

asszociálja az önelégült jelentést) a visszájára fordítja a kijelentés igazságér-

tékét, a beszélő álláspontjának létjogosultságát az állításon keresztül semmi-

síti meg. A két egymástól szélsőségesen eltérő jelentésű szó között feszülő 

ellentét erősíti az ironikus interpretációt. A paradoxon és a logikai nonszensz 

vagy túlzás teszi igazán hatásossá és szellemessé ezt a mondást (ti. a tökéletes 

önmagában is jelentésbeli felsőfok, felesleges a leg- jellel kiegészíteni).  

(3) Caloriam et circenses (Márai: Napló1945/57: 65). 

Az irónia e rövidke szövegben az allúzió és az ismétlés alakzatával tart 

szoros kapcsolatot, hiszen az ismert latin mondásra: Panem et circenses 

játszik rá. A szócserével (a táplálkozástudományban oly divatos caloriam 

kifejezés használatával) viszont más kontextusba helyezi annak jelentését, 

átemeli a mai korba, aktualitást ad a régi szállóigének. A tömegember men-

talitását, a világ működését kritizálja, ill. azt is sugalmazza, hogy a világ mit 

sem változott. A mondat tartalmát nagyjából így „fordíthatnánk le‖: amíg a 

jóllétünkkel vagyunk elfoglalva, a mindenkori politikai elit markában tart-

hatja a népet.  

Ezekből a példákból is láthattuk, milyen változatos megjelenési formái 

vannak az irónia alkalmazásának, jóllehet itt inkább szóalakzatként jelent 
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meg. Általában negatív iróniával találkozhattunk, amelynek morális vonat-

kozásai is vannak: a beszélő „…nemcsak azt implikálja, hogy a célba vett 

személy vagy közösség nem felel meg a jelzett személyes vagy közösségi 

elvárásoknak. Ezen túl azt is implikálja, hogy meg kellene felelni azoknak‖ 

(TÁTRAI 2011: 203). 

Márai stílusával kapcsolatban szólnunk kell még a szentenciázásról. A 

fentebbi idézetek hatását az is növeli, hogy voltaképpen maximák, aforiz-

mák, amelyeknek a tömörség, a generikus érvény, a jelentésbeli bizonyta-

lanság, az ambiguitás, továbbá az értékelő ítélet is jellegadó sajátosságuk. 

Köztudomású, hogy alkatilag közel állt hozzá a bölcseleti irodalom, vonzó-

dott a rövid, szellemes, frappáns formákhoz, lefordította La Rocfoucauld 

maximáit, s önálló esszékötetekben: a Füves könyv, A négy évszak vagy az 

Ég és föld c. műveiben összegezte életelveit. E művekhez mind szellemiek-

ben, mind a választott műfajban, mind a szövegalkotási módszerekben a 

sztoikus filozófusok szolgáltak mintaként, s regényeiben, naplóiban, publi-

cisztikájában is feltűnően sok bölcsességet fogalmazott meg. Az aforizma 

műfajához azért is ragaszkodott, mert intellektuális erőfeszítést igényelt a 

formafegyelem, a metszően pontos fogalmazás, ezen túl humorát, iróniáját 

is megcsillanthatta, s erős kritikai beállítottságát is kiélhette bennük. A ket-

tősség, amely oly sok szinten jelentkezett életében és életművében, nyelv-

felfogásában, stílusában is megmutatkozott: egyfelől hagyománykövető 

volt, hiszen a 19. századi értékrendet és eszményvilágot követte, másfelől 

érzékelte, felismerte, hogy a 20. század meghaladta, relativizálta vagy ér-

vénytelenné tette az általa képviselt eszményeket s beszédmódot. Ezzel a 

felismeréssel függ össze, hogy nála az irónia inkább magatartás, látásmód, a 

viszonylagosság és ellentmondásosság létélményének adekvát formájaként 

értelmezhető, mint grammatikai vagy szintaktikai kérdésként. Nyelv és vi-

lágkép sajátos összefonódásban, egymást feltételezve létezik, „Márai felfo-

gásában [a nyelv] nem egyszerű instrumentum, nem egy készen kapott kö-

vetendő minta alapján használandó eszköz, hanem a hagyomány és az egyé-

niség együttműködésében megteremtendő szubsztancia, lényeg‖ (TOLCSVAI 

1999: 71). A nyelvkoncepció átfordítható az iróniával kapcsolatos elgondo-

lásokra is: ez az alakzattípus ugyanis Márainál formateremtő elv és a világ 

állapotára való rátalálás egyszersmind. Erre világít rá BÁNYAI, aki az iróniát 

olyan általános fogalomnak tekinti, amely etikai és retorikai értelemben 

különválik, s LUKÁCSra hivatkozva leszögezi: „Az irónia mint a végigvitt 

szubjektivitás önmegszüntetése a legmagasabb rendű szabadság, amely egy 

isten nélküli világban elérhető‖ (BÁNYAI 1992: 378). Ez a „legmagasabb 

rendű szabadság‖ lenne a fogalom etikai tartalma, retorikán pedig az 

elbeszélésformálást érti. Szétválasztja, ugyanakkor össze is köti létmódju-

kat, hiszen „Egyetlen formateremtő elv, így az irónia sem vehető egyszerű-

en „eszköznek‖, mert eszköz létén túl vagy éppen eszköz létében, működé-

sében felismerhetően jelen van a világlátás nem is egy attribútuma‖ (BÁ-

NYAI 1992: 378). Az elmondottakkal egybehangzóan az irónia A szegények 



49 

 

iskolája című kötetben nem magyarázható csupán lingvisztikai alapokon, 

megértése jóval tágabb látószöget feltételez, a társadalmi aspektust mozgó-

sítja, hiszen alapvetően és általában a világ működésének észszerű, a társa-

dalmi berendezkedés szükségszerű voltát kérdőjelezi meg. Választott atti-

tűdjét szkepszis, keserű világtapasztalat, kiábrándulás jellemzi, nyomasztó 

problémákat jelez, rámutat többek közt a fogyasztói társadalom torz érték-

szemléletére, az elanyagiasodott kultúra ezernyi veszélyére, s a fejlődéssel, 

növekedéssel kapcsolatos koncepcióval szemben is kételyeket támaszt. En-

nek értelmében az irónia egzisztencia-kategória, „végtelen könnyű játék a 

semmivel, olyan játék, amely nem ijed meg a semmitől‖ (KIERKEGAARD 

1982: 110), „…végtelen abszolút negativitás‖ (Uő: 99). Ezért hozza kapcso-

latba Márai művét LŐRINCZY a kierkegaard-i és lukácsi iróniafogalommal 

(LŐRINCZY 2000: 124–125), jóllehet maga is hangsúlyozza, hogy Márai a 

könyv megjelenésekor még nem ismerhette KIERKEGAARD felfogását, s 

csekély annak a valószínűsége, hogy olvasta volna A regény elméletét. Az 

elmondottakból kitetszik: az irónia csakis az említett síkon ragadható meg, 

de még ennél is összetettebb módon funkcionál Márai szövegvilágában. A 

humor, a nevetés, a szórakoztató jelleg csupán a felülete vagy a hatása a 

műnek, valójában keserű, illúziótlan és kiábrándult alkotás. Íróját a megis-

merés undora, közöny és fásultság jellemzi minden felismert „igazsággal‖ 

szemben, iróniája ontológiai mélységű melankóliával párosul. A „kizökkent 

időt‖ helyreállítani nem lehet, reménytelen minden kísérlet a világrend har-

móniájának visszaállítására. „Már maga az élet sem jó dolog. A boldogság 

meg egyáltalán nem is tartozik a létezés céljai közé…‖ „ A létezésnek 

semmiféle célja nincsen‖(14) – fogalmazza meg a kiábrándító tanulságot. 

Az eszmények és a valóság végképp kettévált. Nem marad más, mint a tette-

tés, a színlelés álcája, amelyet az író a képzelőerő és a színjáték segítségével 

magára ölt, s az ironikus alapállás segítségével teremt magának egy belső 

világot, egy egzisztenciális alapot, amely megvédi a megvetett világtól.  

Mielőtt rátérnék az irónia tüzetesebb vizsgálatára, érdemes néhány tám-

pontot keresni annak alátámasztására, hogy mennyire volt jellemző és mi-

lyen szerepet játszott Márai életművében az irónia, a humor. Látszatra távol 

esik rigorózus, fegyelmezett, sztoikus egyéniségétől, valójában áthatja egész 

életművét. RÓNAY figyelt fel arra, hogy már az 1828-as útirajza, az Istenek 

nyomában sorai között „föl-fölvillant későbbi műveinek egyik legizgalma-

sabb stíluseszköze, metsző iróniája‖ (RÓNAY 2005: 267). Márai azok közé 

a ritka írásművészek közé tartozott, Kosztolányival, Krúdyval együtt, akik 

hatásosan, mesterein művelték ezt a stílusárnyalatot. Úgy vélte: „A fensé-

ges, amelyet nem leng át az irónia mosolya, mindig esetlen‖ (Márai: A 

teljes napló 1950–51, 299). Naplójegyzetei az író igen árnyalt humorát 

(irónia, gúny, szatirikus elemek) mutatják, illetve regényeiben, különösen 

publicisztikájában található bőséges példatár mindezekre. Örvendetes, 

hogy több elemző tanulmány született már, amely Márai egy-egy műfajá-

ban (publicisztikájában, novelláiban) vagy alkotásában célzottan vizsgálta 
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az ironikus attitűd, az ironikus figurák működését (lásd pl. V. RAISZ RÓ-

ZSA 2011). A Zendülők, a Csutora, a Szindbád hazamegy, a Béke Ithaká-

ban bővelkedik az ironikus, humoros ábrázolásmódú részletekben, a Bol-

hapiac c. novelláskötetben is számtalan önironikus reflexióval találkozha-

tunk. Jó példa a fanyar intellektuális irónia és humor összefonódására a 

Lenin szakálla című, szatírába hajló karcolata vagy a Messiás a 

Sportpalastban c riport, mely később regénybetétként is megjelent. Márai 

több ízben nyilatkozik arról a szkeptikus tapasztalatról, amelyet az író 

befogadóközönsége ízlésének és fogékonyságának változásával kapcsolat-

ban érzékelt. Belátja, hogy a modern korban az egyedül lehetséges és hite-

les megszólalásmód csakis az irónia lehet, amely az olvasó részéről is 

újfajta, az eddigiektől gyökeresen eltérő befogadásmódot kívánna meg: 

„Az eltömegesedett világ embere [azonban] nem hallja többé az irodalom 

szavát. Iróniát egyáltalán nem hall meg. Irónia, tehát kölcsönös beavatott-

ság és cinkosság nélkül nincs irodalom‖ (A teljes Napló 1950–51: 345). 

Az olvasóval való cinkos összekacsintáson alapul Krúdy paródiája is, 

amely az író szerint nem adható vissza a műfordításokban, többek közt 

ezért nem kapcsolható életműve a világirodalom áramába: „Az idegen 

nyelv perspektívájában kitetszik, hogy éppen azt nem lehet lefordítani, 

ami Krúdy írásaiban jellegzetes: a paródiát. Ahogyan ez a nagy író – min-

denről és mindenkiről örökké parodisztikusan beszélt. Ahogyan az író 

feltételezte az olvasó cinkosságát, azt, hogy együtt röhögnek, író és olva-

só, mindazon, amit az író férfiakról és nőkről mond, és azon is, ahogy 

mondja… Amikor Krúdy hősei és hősnői sóhajtoznak, szemüket forgatják, 

fennkölteket vagy érzelmeseket mondanak, az író feltételezi, hogy az ol-

vasó tudja, mindez csak paródiája a valóságnak. És ez a varázsos Krúdy 

írásaiban, magyarul. De az idegen olvasó mindezt valóságosnak, igazinak 

kell olvassa… és akkor visszájára fordul az egész‖ (Márai: Napló 1958–

1967: 295–296). 

Kivételes helyet foglal el a Márai oeuvre-ben A szegények iskolája c. 

kézikönyv, mert szinte egyedülálló módon az egész művön következete-

sen viszi végig az ironikus hangnemet, „… műfajával is elüt a szerző min-

den más alkotásától, amelynek nem akad párdarabja, előzménye avagy 

folytatása…‖ (LŐRINCZY 2000: 122). Nem is sorolták Márai legsikerül-

tebb alkotásai közé, mert látszatra csupán műfajparódiának, egy „roppant 

szellemes és élvezetes olvasmánynak …[látszik], amely remekül utánoz és 

persziflál bizonyos, a harmincas években (is) igen népszerű kézikönyve-

ket‖ (uo. 122), pedig LŐRINCZY HUBA szerint ha e mű felől ítélnénk meg 

munkássága legjavát, megláthatnánk benne szemléletének foglalatát. „A 

szegények iskolája végső soron nem más, mint egy markáns lét-, világ- és 

társadalomfelfogás foglalata, oly alkotás, amely legtöbbnyire görbe, né-

melykor viszont sík tükörben láttatja szerzője nézeteit, eszmerendszerét, 

[amely] hatodfél évtizeden át, a pálya végéig érvényes marad‖ (uo. 122). 

A nagylélegzetű tanulmány elsősorban irodalomtörténeti szempontból 
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elemezte a művet, s Márai iróniafelfogását állította a középpontba. Záró 

gondolata arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a mű iróniája nem a nyelvé-

szeti stilisztika hatókörébe, hanem a bölcseleti kutatás illetékességébe 

tartozik, a sziporkázó esszé „a nyelvészeti–stilisztikai értelmű iróniának 

úgyszintén valóságos tárháza‖ (uo. 137), ideje tehát, hogy sorra vegyük 

megjelenési formáit. 

3. Az irónia és a nyelvi alakzatok kontextuális nyomai Márai esszéjében 

3.1. Az irónia mint a többértelműség, a relativizálás alakzata. Az 

értékelési, értelmezési bizonytalanságok ellenére az irónia megértésének 

vágya vezérli a kutatót, befogadót egyaránt. Lényegbevágó annak a feltá-

rása, hogy a nyelvben miképp nyilvánul meg az ironikus magatartás, 

vagyis milyen jegyek, jelzések és utalások alapján dönthetjük el, hogy az 

adott műalkotás ironikus-e vagy sem. Az interpretációt az ún. kontextuális 

és nyelvi nyomok (lásd KOMLÓSI 2014) segítik, amelyek a különböző 

nyelvi szintekhez köthetők. Ezek különválasztása azonban nem egyértel-

mű, mert a pragmatikai perspektíva adja a hátterüket, s a helyzetet tovább 

nehezíti, hogy tudjuk: az ironikus közlésnek nincs körülhatárolható jelen-

tése, a tudattartalom nem képezhető le mint jelentett, csak annyit tudunk, 

hogy egy bizonyos intenció egyedül lehetséges közlésformája. Van vala-

mi, ami bármi más lehet, csak nem az, amit mondanak róla. Az irónia lé-

nyegéhez tartozik tehát a megfejthetetlenség, a többértelműség. 

3.2. Az irónia a szöveg makroszintjén; az ellentétbe ágyazódó iró-

nia. A Márai-esszé egészében az irónia a meghatározó alakzat, amelynek 

legfőbb jellemzője a kettősség, az említett bizonytalanság. Átjárja a mű-

vet, s beágyazódik a szöveg makroszintjén funkcionáló, másik poláris 

alakzatba, az ellentétbe. A kettősség több szinten, több formában jelenik 

meg: makro-, mezo- és mikroszinten, hol ellentétként, hol pedig a párhu-

zamos nézőpontok ütközéseként vagy játékaként. A szöveg legmagasabb 

szintjén, a makroszinten mutatkozó ellentét a témából adódik: a szegény 

és a gazdag szembeállítására épül a koncepció, a világ ugyanis két részre 

oszlik, a kibékíthetetlen ellentétben álló, elsősorban származási és szociá-

lis okokból elkülönülő társadalmi osztályra: gazdagokra és szegényekre. 

Őket lebonthatatlan falak választják el egymástól, s minden vonatkozás-

ban különböznek: mások a szokásaik, más nyelvet beszélnek, más a mito-

lógiájuk, más divat szerint öltözködnek, más ízléssel rendelkeznek, mások 

a szórakozási lehetőségeik, más a munkához való viszonyuk, mások a 

szenvedélyeik, más a kultúrájuk. Márai ezeknek a felsorolt fontosabb té-

máknak külön fejezeteket szentel, s részletesen argumentálja a szembenál-

lás okait. A kontraszt az alapja tehát a megjelenő iróniának. Az értékmeg-

vonó modalitás azzal válik abszolúttá, hogy a narrátor mindkét társadalmi 

csoporttól elhatárolódik. A szegényekről, ahova egyébként önmagát is 

sorolja, legalább annyira elítélően ír, mint amennyire megveti a gazdago-

kat. Látszatra a szegények érdekében, irántuk érzett szolidaritásában írja 

meg művét, „A gyakorló szegényeknek írjuk ezt a könyvet‖ (32), valójá-
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ban közönyös, már-már cinikus álláspontot képvisel. „Művem egyik mel-

lékes célját abban látom, hogy olyan embereket, akiknek havi jövedelme 

nem üti meg a háromszáznegyven pengőt – más szóval, az emberiség ki-

lenctized részét –, gyöngéden, de határozottan figyelmeztessem a maga-

sabb rangú társasélet elemi szabályaira és következményeire, mert elbírha-

tatlan látvány, mennyire elkanászodik a világ a szegénység következtében. 

Ez lenne kis művem egyik célja. Olyan együgyű és meddő elméletekkel, 

hogy ez a civilizáció dögrováson van-e, e kipróbált termelési rend beadja-

e a kulcsot, művem keretén belül nincs módom foglalkozni, mert művem 

csaknem olyan rövid, mint az élet, melyre figyelmünket szegezni óhajtjuk, 

s az elméleti kételyeket készséggel reábízhatjuk azokra a szomorú embe-

rekre, akik az ilyesmit mesterségszerűen űzik, más szóval, a közgazdász-

okra és kultúrfilozófusokra‖ (6). A szegénység és a gazdagság természeté-

ről is elmélkedik, majd „tudományos igénnyel‖, finom különbségeket téve 

rendszerezi a szegények fajtáit (vannak gyakorló és tolerált szegények, 

továbbá hivatásszerű és tehetséges szegények, szerényebb igényű szegé-

nyek, igényes és tehetséges szegények, fokozottan szegények, nemes sze-

gények, kitűnő szegények, finom szegények s a vándorszegények, akiknek 

alcsoportját a csavargók alkotják, három réteggel: az értelmiségi csavar-

gókkal, az igazi, valamint az álcsavargókkal), azonban „definíciót‖ arra, 

hogy kit is sorolunk a szegények közé, nem kapunk, legfeljebb körülíráso-

kat, igaz, az oppozíció miatt az egyik meghatározása involválja a másikat. 

Az irónia az alapfogalmak jelentéstartalmának elbizonytalanításával „ve-

szi kezdetét‖ a műben (jól példázza ezt a paradoxonban megfogalmazott 

következő gondolat: „A gazdagok közül is csak a legfinomabbak, akik 

olyan tehetségesek, hogy már akár szegények is lehetnének, tudják, meny-

nyire véges a pénz hatalma...‖) (17), s az ambiguitás minden szintre és 

szövegelemre kiterjed, avagy megfordítva: a viszonylagosság a legmaga-

sabb szintről kisugározva a legkisebb szövegelembe is beköltözik. A je-

lentéstartalmakat azáltal is relativizálja, hogy ugyanazt a fogalmat felvált-

va, más-más nézőpontból értelmezi: „Ha a szegény azt mondja: »kenyér«, 

semmi egyebet nem óhajt ezzel a szóval megjelölni, mint azt a búzából 

vagy rozsból készült élelmiszert, melyet öncélú tápláléknak ismert meg; 

ha azt mondja »kenyeret keresni«, úgy valóban a kenyérre gondol, melyet 

meg kell keresni, ellentétben a gazdaggal, akinek reggeli sóhaja: »menjünk 

kenyeret keresni«, esetleg egészen mást jelent; talán azt, hogy estére meg 

kell keresnie háromezernégyszáz pengőt vagy egy ebédlőberendezést. Ha 

a szegény azt mondja »élet«, úgy az időnek záros tartamát óhajtja megje-

lölni, mondjuk néhány órát, reggeltől estig (…). Mást ért a gazdag, ha azt 

mondja »élet« – utazást ért alatta, napfényt vagy árnyékot, amihez épp 

kedve van, amit szeretne, amire vágyik‖ [a kiemelések tőlem – Cz. I.] 

(27–28). 

3.3. A műfajparódia. A szöveg makroszintjén maradva újabb kettős-

séggel találkozunk: nem csupán az életreformtanok műfaji sajátosságait 
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karikírozza, hanem a tudományos diskurzus beszédmódját is célba veszi. A 

műfajválasztás, pontosabban a műfajátirat is az irónia, gúny és paródia for-

rásává válik, mert a szerző úgy követi a kézikönyvekkel kapcsolatos formai 

és stíluselvárásokat, hogy folyamatosan eltúlozza, majd meg is szegi és 

érvénytelenné is teszi azokat.  

A Szegények iskolájának műfaja „afféle fordított tánc- és illemtan‖, 

használati utasítás, kötelező iskolai tananyag, tudományos ismeretterjesztő 

kiadvány kíván lenni az emberiség szegényei és a tömegtársadalom fo-

gyasztói (vö. LŐRINCZY 2000) számára, mely megtanítaná őket a világban 

való eligazodásra, a szegénység művészetének gyakorlására: „ars vivendi 

pro pauperibus‖, avagy hogyan legyenek könnyen, gyorsan sikeres szegé-

nyek. A szerző önismeretet és életvezetési tanácsokat, technikákat, instant 

boldogságrecepteket dolgoz ki számukra azzal a céllal, hogy „rávezesse‖ 

őket alantas társadalmi helyzetükben a helyes útra, az életöröm lehetőségei-

re, megtanítja őket, hogy viseljék el zokszó nélkül az öröklött és végérvé-

nyes csapást, a szegénységet. A műfaj tudományos hitelét igyekszik alátá-

masztani a tárgyhoz választott komoly hangnemmel, a tudományos érteke-

zésektől elvárható formai és tartalmi követelményeknek való megfeleléssel: 

a mű szerkezetileg szisztematikusan rendezett és rendszerezett módon, a 

hármas tagolás elvének megfelelően előszó és végszó közé zárva kilenc 

nagyobb fejezetre, és azon belül egységenként három alfejezetre tagolódik, 

végül jegyzetapparátus zárja. Jellemző még a retorikai szabályoknak való 

megfelelés: premisszáit, hipotéziseit bizonyító erejű érveléssel egészíti ki, 

majd konklúzióval zárja. A szerző argumentációja során gyakran hivatkozik 

szaktekintélyekre, tudományos forrásokra (pl. „mint ezt már Rilke is megír-

ta egy levélben‖ (14), „Dosztojevszkij leír egy esetet a Bűn és bűnhődésben, 

mikor egy fiatalember a szegénységtől boldogtalan volt‖ (26), „Legújabban 

találtak szegényeket az amerikai  nyelvcsoportok  területén is (l. Upton 

Sinclair-nél)‖[ a kiemelések tőlem – Cz. I.] (27), „A későbbi időben az asz-

szír királyok, így különösen a híres és kiváló III. Tiglatpileszár rendszeresen 

verette szegényebb alattvalóit, akik az asszír királyoknak sem akartak verés 

nélkül dolgozni. II. Merodach-Baladan, a legkitűnőbb babilóniai királyok 

egyike, csakúgy, mint Nabukodonozor, a királyok királya, aki Kr. e. 588-

ban seregeivel Jeruzsálemet is megejtette és a zsidókat munkára fogta, 

kénytelen volt az alattvalók füleit levágatni, hogy szorgalmasabban dolgoz-

zanak‖ [a szerző kiemelései] (102), klasszikus mondásokat idéz kijelentése-

inek fedezetéül: „…a nők szeretnek fogyasztani. Ezt már Kr. e. 300 eszten-

dővel Menandrosz is megállapította, ez az élénk szellemű görög vígjátékíró, 

aki véleményét a nők ösztönös fogyasztási készségéről röviden így foglalta 

össze: „Dapanera physei gyne” 
1
(91) [a szerző kiemelései] (stb.), tételeit, 

állításait példákkal, táblázatokkal illusztrálja. A tudományos objektivitás és 

                                                           
1 „A nő természettől pazarló.‖ – SCHOPENHAUER közlése. (Parerga und Paralipomena. X. 

fejezet. [az író lábjegyzete] 
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hitelesség érdekében szakszavakat, idegen szavakat használ: pl. „kultúrmor-

fológiai szempontból‖ (69), „kategorikus imperativus‖ [a kiemelés tőlem – 

Cz. I.] (100), szövegében tipográfiai kiemeléseket alkalmaz. Az értekezé-

sektől elvárt komolysággal fogalmazza meg bevezető, átkötő és lezáró for-

muláit: „Vegyünk egyszerű példákat, melyek megcáfolhatatlanul igazolják 

tételünket‖ (89), „Nyomatékkal ismételjük…‖ (89), „Vizsgáljuk meg…‖ 

(88), „Meg kell vizsgálnunk a gazdagság és a szegénység természetét,‖ 

(15),‖...az alapvető fogalmak tisztázása után, talán nyomban át is térhetünk 

e mű közvetlen célkitűzésének tárgyalására‖ (21), „Művünk szemléletének 

egyik alappillére az…‖ (25), szintaxisában, stíluselvárásaiban is követi az 

igényes ismeretterjesztő dolgozatok nyelvezetét: tárgyszerűen, ugyanakkor 

kellő bonyolultsággal adja elő gondolatait. Az irónia működésére lényegi 

kihatással van az, hogy a beszélő nézőpontja és egyéb szintaktikai, szeman-

tikai eszközök ezt a tudományosságot kétségbe vonják, mint azt az alábbi 

példában is láthatjuk. 

(4) Ami a szegényeknek a gazdagokkal való érintkezését illeti, ezt a 

nehéz kérdést, mint a fentebbiekből is kitűnik, a szegények a gya-

korlatban régen megoldották már, mégpedig nagyon egyszerűen. 

Bármily különösnek tűnik is, a szegények nem érintkeznek a gaz-

dagokkal. Nehéz lenne elemezni azt a makacs gőgöt és dacot, mely 

visszatartja őket, hogy elfogadjanak meghívásokat a követségek 

estélyeire, részt vegyenek jótékonysági teákon vagy kétszázterítékes 

rózsadombi házszentelőkön. A gazdagok oly kínosan tudják ezt, 

hogy már nem is hívják őket. Ugyan ki olvasta közülünk az újságok 

személyi hírei között, hogy a távozó  svéd követ tiszteletére adott 

estebéden megjelent Büdösy István bélmosó is nejével, vagy azt, 

hogy valamelyik élemedett korú és az írás kényszeridegességével 

sújtott külföldi írónő megérkezése alkalmából részt vettek a kul-

tuszkormány teáján Krumpli Imre vagonfékező és bájos leányai is? 

A szegények, sajnos, nem érintkeznek a gazdagokkal, s nehéz 

elképzelni, hogy ezt az éppoly makacs, mint oktalan vadócságukat 

belátható időn belül le tudják majd küzdeni‖ (21). 

A beszélő próbál hihető, tudományos magyarázatot találni arra a triviális 

igazságra, hogy a gazdagok miért nem érintkeznek a szegényekkel. Az in-

doklás azonban nyilvánvaló ugratás, háttérismereteink, világról való tudá-

sunk kizárja, hogy elhiggyük vagy komolyan vegyük a közlő állításait. Né-

zőpontja álnaiv, a magyarázat, ahelyett, hogy világosabbá tenné, megvilágí-

taná az adott jelenséget, inkább elhomályosítja az értelemképzés folyamatát, 

mert premisszái és végkövetkeztetései sántítanak. Az irónia további forrása 

itt és más helyeken a stíluskeveredés, amikor többféle, leginkább egymástól 

nagyon távol lévő nyelvváltozatok kerülnek szembe egymással. Bizonyos 

fordulatok a tudományos diskurzusra jellemzőek: „a fentiekből is kitűnik‖, 

„bármily különösnek tűnik is‖, „Nehéz lenne elemezni‖, néhány kifejezés 
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inkább a formális stílusban természetes: „kényszeridegességével‖, „kultusz-

kormány‖, emelkedettnek, választékosnak, s kissé archaizálónak minősíte-

nénk az „estebéd‖, és az „élemedett‖ kifejezéseket. Ebben az emelkedett 

nyelvi közegben törést, zavart okoz, s komikus hatást kelt a célzottan hét-

köznapi, jelentéstartalmában közönséges szavak szerepeltetése: „bélmosó‖, 

„vagonfékező‖, „Büdösy István‖, „Krumpli Imre‖.  

 A mű tudományos hitelét számos ponton kikezdik bizonyos narráció-

technikai eljárások, amelyek részben az alkalmazott nézőpontból fakadnak, 

részben más okokra vezethetők vissza. A szövegből való kiszólásokkal, 

önreflexiókkal a megszólaló érzékeltetheti elhatárolódását, különvélemé-

nyét az előadottaktól, de alkalmas arra is ez az elidegenítő megoldás, hogy 

egy újabb nézőponttal tegye még bizonytalanabbá a befogadói értéktulajdo-

nítást. Pl. „A műveltebb és jómódú olvasó elnézését kérem az ilyen kezdet-

leges tanácsokért, melyek pénzes emberek szemében talán a kóros képzelő-

dés tüneteinek látszanak; de a szegény úgy gyűjti élményeit, mint a gyer-

mek, néha selyempapírosból vág ki különös ábrákat s elhiszi: „ez a világ‖ – 

s órákon át halkan elmotoz vele‖ (85). A mű tudományos hitelcsökkenésé-

hez vezet, amikor az elbeszélő az arra teljesen alkalmatlan témát komoly 

tudományos kutatást igénylő témának tünteti fel: pl. azt, hogy milyen alko-

holfogyasztási szokások vezethetnek el nagy történelmi tettek végrehajtásá-

hoz (112), vagy amikor megfellebbezhetetlen igazságként, komoly, ám ön-

kényesen bizonyított magyarázkodásban összegezi fedezetlen kijelentéseit: 

„a borivó népek hajlamosabbak világbirodalmak alapítására, mint a kimon-

dottan sörivó népek‖
2
 (113), „A zsidó nemzet széthullásának egyik okát 

kétségtelenül abban a megvetésben jelölhetjük meg, mellyel a zsidók min-

den időkben elítélték az árja népek italfogyasztási hajlamát, s barbár fékte-

lenségnek minősítették az italélvezetet‖ (113). (BERGSON irodalmi tanul-

mányában ezt a jelenséget megfordításnak nevezi, a nevetés kiváltójának 

tekinti azokat az eseteket, amikor a nagy okok jelentéktelen okozatokba 

torkollanak, illetve amikor a nagy okozat kis okból ered [BERGSON 1968: 

87]) A narrátor gondolatmenetének folytatásában olyan közös előismeretek-

re hivatkozik, amelyek feltételezésen alapulnak, megállapítása semmilyen 

adattal nem igazolható: „…a zsidó nép éles judikatív szellemével csak ne-

hezen összeegyeztethető tartózkodásnak káros következményei túlságosan 

ismertek, semhogy részleteznünk kellene. A zsidók, a történelem folyamán, 

beérték azzal, hogy eladták az árja népeknek a bort, s beérték a haszonnal, 

melyet mások italkedvelése juttatott nekik‖ (113). Az állítások, a források, a 

jegyzetapparátus adatai (a szegények és a nők viszonyát feldolgozó hetedik 

részben pl. a nő együttlétének két lehetőségét illusztráló táblázat szerkeze-

tében, megfogalmazásában olyan, mint egy bevásárló lista), hivatkozásai 

                                                           
2 A sör tagadhatatlanul üdvös hatását leginkább a hasonszervi gyógyszerek elméletével 

magyarázhatjuk. Mint a felhígított méreg, a sör is gyógyszerként hat, különösen a hajnali 

órákban, nemesebb alkoholok mértéktelen fogyasztása után. De ilyenkor is csak a világos 

sört írhatjuk elő, háromdecis adagolásban. [a szerző jegyzete és kiemelése] 
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ellenőrizhetetlenek, s ezzel az objektivitás, a tárgyszerűség mint műfaji 

elvárás csorbát szenved.  

3.4. Az ironikus distancia – kategória- és perspektívaváltás. Az op-

pozíció és a negáció fogalma nagyon szorosan kapcsolódik az ironikus in-

terpretációhoz. Az általános vélekedés szerint az ironikus megnyilatkozás az 

ellenkezőjét sugallja annak, amit mondunk. Az emberi gondolkodásra 

általában jellemző a polarizáció (OSGOOD, RICHARDS 1973), minden je-

lenséget dichotómiába kényszerítünk. De nagyon nehéz megállapítani, hogy 

az irónia ellentéte-e annak, amit mondunk vagy sem. Vannak egyszerűbb, 

direkt esetei is, amikor a poláris ellentét nyilvánvaló, a narrátor el is ma-

gyarázza, hogyan kell értenünk a jelentésmegfordítást, mint a következő 

részletben: „A szegény sorsú élet ünnepnapjai ezek, mikor a szegény úgy 

ünnepli helyzetét a földön, mint isteni ajándékot, szabadságnak érzi azt, 

amiről józan pillanatban tudja, hogy nem más, mint életfogytiglani rabság‖. 

(119) Bonyolultabb a helyzet, amikor a beszélő indirekt eszközökkel éri el, 

hogy az alantast fenségesnek, a kisszerűt nagyszerűnek, az értelmetlenséget 

észszerűségnek, a kényszerhelyzetet valódi választásnak, az ízléstelenséget 

kifinomultságnak, kivételes extravaganciának lássuk, s végül kiindulásának 

igazságértékét még erőteljesebben megkérdőjelezzük. Hogyan kell felépíteni 

a kontextust, hogy iróniát eredményezzen, s milyen eszközökkel lehet teljesen 

bizonytalanná tenni az értelmezést? Lássunk erre egy példát a műből: 

 

(5) „Van-e szebb utazás, mint egy vakbélgyulladás, amikor a szegény 

egyszerre szabadságot kap az élettől, nem kell törődni saját és ked-

vesei megélhetésével, s párnák között heverve, nagy csöndben rin-

gatódzva úszik, a láz pompás díszletei között, a távoli és félelmesen 

vonzó földrész, a halál különös partjai felé? Figyeljük meg, milyen 

szívesen emlékeznek a szegények szerencsésen kihevert be-

tegségeikre! Részletesen elmesélik az indulás körülményeit, hogyan 

keltek útra a betegség egzotikus, idegen világában, mit észleltek, 

mit éreztek, milyen volt az első állomás, a megérkezés, a búcsú az 

otthontól és az ismerőstől, aztán a vad, forró és idegen éghajlat, s 

milyen volt a hazatérés… Igen, elutazni mindig meghalni egy kissé, 

s meghalni egy kissé mindig felér egy titokzatos utazással. A 

legtöbb szegény élethosszat ad elő egy difteritiszről, melyen átesett, 

hasonló elragadtatással, mintha egy londoni út emlékein édelegne‖ 

(81) 

A részletben a narrátor arra az alapmetaforára játszik rá, hogy az élet 

utazás, amelynek egy állomása a betegség, végállomása pedig a halál. 

Mindkettőtől félünk, csapásnak, rossznak, félelmetesnek tartjuk. A betegség 

kivételes adományként, a szabadság lehetőségeként való beállítása nyilván-

való túlzás, képtelen állítás, ahogy a halál mint vonzó távlat is bizarr pers-

pektíva. Már a kiinduló kérdés is provokatívan hangzik, nyilvánvaló, hogy a 
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nyomorúság van felruházva a pompa díszleteivel, s a hiperbola segítségével 

válnak a mondott és a sugallt jelentések egymásnak éles ellentéteivé. A 

megnyilatkozás szempontjából kategóriaváltás történik, a beszélő és a befo-

gadó pedig perspektívaváltásra kényszerül. A szegény számára a betegség 

az utazás, azt kell úgy megélnie, mint az élet zavartalan örömeinek egyikét, 

de a folytatásból megtudjuk, „…ahogy nincs utazásra pénze, úgy a legtöbb 

szegénynek nem futja a betegségre se‖ (83). A narrátor átvált a litotész 

alakzatára az ironizálásban, s ezzel a sarkítással, torzítással még határozot-

tabban hívja fel a figyelmet a kritikai beállítódásra. Az iróniát a nyelvi re-

dundancia, a szintaxis területén érzékelhető túlzás is erősíti, a hosszú lírai 

futamokat, a bölcselkedő szentenciát is ide sorolnánk, mert a témához nem 

illő módon fenséges, feltűnően emelkedett nyelvhasználatot jelent.  

Az is zavart okoz a befogadói stílustulajdonításban, hogy a fogalmak tar-

talmával nem egyeztethető össze a hozzájuk rendelt példa vagy cselekvés. 

Az alábbi idézetben a mítosz, mitológia fogalmának, jelentéskörének kitágí-

tását viszi végbe a közlő, s komikus hatást vált ki, hogy párhuzamba állítja, 

egymásra vonatkoztatja az eltérő jelentéskörökből származó fogalmakat:  

(6) „A szegények mondaköre közelről emlékeztet a görög mitológi-

ára, csak sokkal kezdetlegesebb. (…) Ahogy a görögök és rómaiak 

mondaköre hemzsegett istenektől és félistenektől, démonoktól és 

múzsáktól, fúriáktól és Erinniszektől, najádoktól és plejádoktól, 

Penatesektől, titánoktól, Khariszoktól és szirénektől, úgy hemzseg a 

szegények mondaköre Telekkönyvtől, Csendőrtől, Elöljáróságtól, 

Szolgabírótól, Adóhivataltól, Őrmestertől, Főnöktől, Irodaigazgató-

tól, Tisztiorvostól, Végrehajtótól, Társadalombiztosítótól, Jegyzőtől, 

s a különös Olümposz legfelső, gondolattal is alig megközelíthető 

szféráiban lebegnek valahol a Vezérigazgató, Elnök, Miniszter, Tá-

bornok, csaknem láthatatlanul, de mindig észlelhetően. Ilyen népes 

a szegények mondaköre‖ (29). 

Egy másik idézetben a társadalmi berendezkedést elemezve ugyanezzel a 

hiperbolikus és egyszerre litotetikus megoldással él: a fentebb lévő osztályt 

„lefokozza‖, a lentebbit pedig „megemeli‖, de mindkettőt karikírozza az 

egymásra vonatkoztatás által, s merész képzettársításokat hív elő: 

(7) „Ahogy a gazdagok között van kormányfőtanácsos, báró, gróf és 

herceg, úgy van a szegények között „tróger‖, és van „segéd úr‖, van 

vice és házmester, van felügyelő, előmunkás és órabéres, az utca-

seprők között van főlapátoló és szükséglapátoló, a koldusok között 

vannak tisztelettel, irigységgel emlegetett előkelő koldusok, s van-

nak megtűrt páriák, alkalmi koldusok. „ (31) 

Már A szegények iskolájának a bevezetőjében a litotész alakzatának, a 

negatív kicsinyítésnek az alkalmazásával teszi nevetségessé Márai a kézi-

könyv tudományosságát azzal, hogy a köszönetnyilvánításban a valódi te-
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kintélyek, mint pl. Assisi Szent Ferenc után teljesen jelentéktelen, névvel 

meg nem nevezett személyeket nevez meg munkája alapforrásának: „St. T. 

előadó koldust‖, aki a philadelphiai egyetemet övező mellékutcákban lelhe-

tő fel, illetve „Z. L. szemináriumtársára‖ hivatkozik, aki „most szegény 

Rotterdamban‖. 

Az ellentét nagyon gyakran összefonódik tehát a túlzással és a kicsinyí-

téssel, mert erőteljesebben lehet érzékeltetni az irónia jelenlétét. A szakiro-

dalomban a hiperbolát úgynevezett útjelző táblának tartják az irónia felis-

merésében, KOMLÓSI szerint diskurzuscéljaik is hasonlóak: például humo-

ros hatást lehet kelteni, nyomatékosítani és világossá lehet tenni vele vala-

mit. (KOMLÓSI 2012: 422) A (4),(5), (6), (7) példákban a hiperbola segítsé-

gével válik erőteljessé az ironikus, humoros hatás.  

Az említett kettősségekhez, az ironikus stílustulajdonításhoz tartozik az 

eltérő hangnemekkel (emelkedett, szépirodalmi és az ironikus), s a hozzájuk 

tartozó értékszerkezetekkel való folyamatos játék. A szegények iskolája telis 

tele van olyan példákkal, amelyekben a különböző regiszterekből származó 

beszédmódok keverednek, s az alapvetően értéktelítő viszonyulást felülírja 

az értékmegvonó, eltávolító értékelői pozíciót eredményező másik szólam. 

A különböző stílusrétegek és a velük asszociált értékhangsúlyok mindunta-

lan relativizálják egymást: „A szegény (…) úszkál a boldogtalanságban, 

mint a cigányhal a mocsárban‖ (23), „Senki nem hallotta még, hogy egy 

klozettszerelőre azt mondták volna: „kitűnő causeur‖ [a szerző kiemelése] 

(24), „Ha madarat tartanak [a szegények], az ritkán kakadu vagy harzi kaná-

ri, legtöbbször csak csiz vagy fürj, egyszóval proletármadár‖ (39) stb. 

Az indirekt elmarasztalás másik módja, amikor eufemisztikus kontextus-

ba helyezi a beszélő a kritikát, s a megszépítés túllicitálásával maró gúnyt 

fejez ki: „…a szegények életét is bizonyos finom, állandó költészet hatja át. 

Ezt a sugallatot a szegénynek ritkán tudatosítják, mert a nagymosástól, tü-

dővésztől és kőtöréstől legtöbbször, s sajnos, nem érnek reá‖ (24); „..az 

igazi gazdag nem tekinti cselédjét olyan egyéniségnek, akinek eszméletében 

bármilyen cselekedete bírálatot vonhat maga után‖ (68). A következő citá-

tumban a perifrázis, az eufemizmus és az irónia társulására lehetünk figyel-

mesek. A perifrázis olyan retorikai szerkezet, amelyben egyetlen szóval 

megnevezhető, megjelölhető fogalmat több szóból álló kifejezés, valami-

lyen nyelvi szerkezet (összetett szó, szintagma, mondat) helyettesít. A perif-

rázisban a kifejezendő fogalom és az alkalmazott nyelvi szerkezettel kifeje-

zett fogalom egymással valamilyen külső vagy belső kapcsolatban áll. Stí-

lushatása abból ered, hogy a fogalom neve helyett annak szembeötlő voná-

sai állnak előttünk: „Egyik legkitűnőbb festőművészünk, aki hatóságilag 

tudta igazolni, hogy évtizedek óta nem látott semmilyen pénznemet közel-

ről…‖ (75) mondja a narrátor – a mondat szövegkörnyezetéből kiderül, 

hogy azért nem, mert börtönben volt, tehát a „hatóságilag igazolni tudta‖ 

kifejezés megszépítő álcázása a valóságnak. 
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Az iróniának különféle fokozataival találkozunk az esszé oldalain. Elő-

fordul, hogy a túlzáson alapuló erőteljesebb irónia, a szarkazmus vagy kese-

rű gúny alkalmazásával él Márai. A szarkazmus a túlzás révén a fokozás 

vagy gradáció alakzatához is kapcsolódik. 

(8) „…szegények ritkán csapnak ünnepélyt abból az alkalomból, 

hogy egyik társukat kitüntették az első osztályú érdemkereszttel 

vagy kinevezték bankelnöknek, sőt azt sem tartják megünneplésre 

érdemesnek, ha valaki ötven évig háztulajdonos egyfolytában. Igazi 

ünnep életükben egy van csak, s ez a halál. Ilyen tehetségtelenek. 

Ünnepeik zárt körben zajlanak el, a gazdagok teljes kizárásával, s 

mindig jelmezben, a szegénység jelmezeiben, melyek álarcosbálra 

emlékeztetően csiricsárék‖ (30). 

A hiperbola már-már a nonszensz határát súrolva érintkezik az iróniával 

az esszének abban a fejezetében, amikor az elbeszélő egy olyan csengőszer-

kezet feltalálását írja le, amely fordítva működik (69, 70). Arra szolgál, 

hogy a cseléd értesíthesse gazdáját, ha igényt tart szolgálataira, s nem arra, 

hogy a gazdag ember hívhassa a cselédet, ha szüksége van rá. Ez a beállítás 

végképp felülírja a konvencionális beállítódásunkat. A szarkazmus itt ab-

szolutizál egy értékelő pozíciót, s a másik végponton lévő értékelés meg-

semmisítésére, kioltására törekszik. BERGSONnál ez a visszájára fordított 

helyzet a megfordítás esete (BERGSON 1986: 95). Ugyanehhez a bizarr iró-

niához soroljuk azokat az értékelői pozíciót erőteljesen próbára tevő, kifor-

gató részleteket, amikor a képtelenségeket realitásként fogadtatja el az elbe-

szélő: a szegények utazási szokásait ismertető fejezetben a beszélő azt java-

solja, hogy az anyagi lehetőségek hiányában elégedjenek meg az utazás 

elképzelésével, vagy azzal, hogy játsszanak el a távozás gondolatával: 

„Utazni lehet mozdulatlanul, bőrönd, jegy és vízum nélkül is‖ (84), az öl-

tözködési szokásokról szólva az átfordított öltönyt mint a ruhatár megújítá-

sának a lehetőségét ajánlja a szegények figyelmébe, vagy „Egy ízben példá-

ul a wellsi herceg módjára, aki mindig egyénien öltözködik és diktálja a 

divatot, bevarrattam összes zsebeimet. Számomra ez újdonság volt, fokozta 

szememben az öltöny eredetiségét, s nem éreztem magam olyan kopottnak, 

mint azelőtt‖. „Gyakran olvasunk olyasmit, hogy Hollywoodban az idén 

fiatal krokodilusokat viselnek a világszép dívák vagy csörgőkígyót tekernek 

nyakuk köré, ha társaságban jelennek meg, nemritkán oroszlánbocsokat 

vonszolnak maguk után, zsinegen. Semmi nehézsége annak, hogy a szegény 

felesége lépést tartson a divattal, s ha krokodilra nem is telik a magunkfajta 

értelmiségi szegénynek, egy-egy szépen fejlett gyíkot vagy sündisznót min-

dig ajándékozhatunk kedveseinknek, melyet aztán nyakuk köré csavarva, 

vagy maguk után vonszolva elcipelhetnek a Dunapartra‖ (73). Jól látható e 

példákból, hogy Márai számára ez az „átköltés‖ a világon való felülemelke-

dés lehetősége, játék, amely a rossz valóság elleni védekezés egy neme, 

segít elviselni az egyébként elviselhetetlen körülményeket. „Az átköltés 
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elméletének első szabálya, hogy a világot olyannak kell elviselni, amilyen, 

(…) a világot átkölteni nem lehet‖ (45) – javasolja. 

3.4.1. Az elbeszélői nézőpont. „A szegény nem a világot költi át, ami 

reménytelen és gyermekes vállalkozás lenne, inkább csak a maga viszonyát 

a világhoz, ami szintén nem egyszerű‖ (46) – teszi hozzá az elbeszélő, s ez a 

nézőpont segítségével átformált világkép átvezet bennünket az ironikus 

ábrázolás szempontjából legfontosabb tényező, az elbeszélői nézőpont 

vizsgálatához. Fentebbi példáinkkal is azt igazoltuk, hogy az iróniát 

valójában a nézőpontok sajátos játékaként, ütközéseként vagy szem-

besítéseként értelmezzük, „alkalmazásával a megnyilatkozó reflexíven vi-

szonyul az ironikusan értett reprezentációhoz: kétségbe vonja a meg-

konstruálásához kapcsolódó kiindulópont (értékelési centrum) megfele-

lőségét, helyénvalóságát az adott diskurzusban, és implicit módon egy 

másik kiindulópontot ajánl fel, ahonnét az a dolog és/vagy esemény, ame-

lyre a másik figyelmét irányítja, adekvátabban jeleníthető meg a résztvevők 

által feldolgozott körülmények között‖ (TÁTRAI 2011: 190). Márai művében 

a narrátori szerep kitüntetett helyzetben van, mert egyfelől általános bölcse-

leti szinten fogalmazza meg világhoz való viszonyát (rengeteg szentenciát 

sűrít szövegébe), másfelől a tudatosság szubjektumaként jelenik meg, olyan 

valakiként, aki saját tudatán átszűrve osztja meg tapasztalatait. A történet-

mondó csaknem minden fejezetben sort kerít arra, hogy a többnyire E/3. 

személyű vagy általános alanyként hangzó szólama E/1. személyűre 

váltson, mentális világát hozzáférhetővé teszi az olvasó számára, nyomon 

követhetjük tudati folyamatait, értékítéleteit, gondolkodásának mozgatói, 

mechanizmusai is nyilvánvalóvá válnak számunkra. Az elbeszélő az auk-

torális (heterodiegetikus) narrációt váltogatja az énformájúval (homodiege-

tikus), gyakran részese az általa elbeszélt eseményeknek, a civil és a nar-

ratív én egybeolvad a játék erejéig. Ez az eljárás a személyes tapasztalás 

révén igazi hitelt adhatna érvelésének, a történetmondó megbízhatósága 

azonban már a mű bevezetőjében kérdésessé válik, hiszen saját 

nézőpontjához/önmagához is ironikusan viszonyul. Tetteti a hitelességet, 

megtévesztő módon viselkedik, úgy tesz, mintha magánemberi tapasztala-

taival egészítené ki az általános érvényű megállapításokat. A befogadó 

azonban átlát ezen a színlelésen, kétségbe vonja az elbeszélő megnyi-

latkozásainak őszinteségét, mert a világról szerzett ismeretei s a műfajjal 

szemben támasztott stíluselvárásai ellentmondásba kerülnek a közlő alany 

megállapításaival. Másképp mondva: az elbeszélő cserben hagyja az életraj-

zi referencialitást feltételező olvasókat/befogadókat, mert mesteri 

színlelésének épp a hitelesség látszatát keltő fikcióteremtés a lényege. 

Számos álanekdotával szórakoztatja közönségét, pl. „Egy ágyrajáró 

említette nekem Berlinben, hogy hónapokig aludt idegen emberrel közös 

ágyban, a Bülow utca egyik házának második emeltén, többedmagával 

közösen lefoglalt szobában, anélkül, hogy egyszer is bemutatkoztak volna 

egymásnak‖ (40), „Én magam, különösen ifjúkoromban, meglehetős te-
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hetséges voltam, s ha az élet, s az a rögeszmeszerű, szánnivaló érintkezési 

vágy a gazdagokkal, melyre művem bevezetőjében céloztam, az évek során 

sokat rontott is képességeimen, szerencsére elég hamar felismertem, hogy 

életem a szegénység jegyében zajlik le, mindörökké s megmásíthatatlanul, s 

ezért elég korán kezdtem el játszani‖ (42). Feltűnik, hogy saját korábbi 

önmagához, régebbi állításaihoz ironikusan viszonyul: műve első részében 

azt állítja, hogy vallásos, hívő lélek (7), később pedig, amikor a túlvilági 

üdvözüléssel kapcsolatosan elmélkedik, erősen kétségbe vonja az isteni 

igazságszolgáltatás létezését, a túlvilág, sőt Isten létét is (120–122). Állandó 

reflexív önkritikai viszonyban marad a mondottakkal, humoros hatást kelt, 

hogy általában önmagára vonatkoztatja az elhangzottakat. A fiktív 

elbeszélőt és a biográfiai személyt veszélyesen közel engedi egymáshoz, 

eljátszva azzal, hogy az elbeszélői én valóban „ő‖. Az „átköltés‖ jegyében, 

a tettetés, színlelés, játék és szerepöltés címén ki-belép az objektív 

közvetítői narrátori és az E/1. személyű, érintettként megjelenő személy 

szerepéből, s a kívül és a helyett pozícióját váltogatja. Bár mindenhez és 

mindenkihez távolságtartóan viszonyul, önmagát állítja a középpontba, fo-

lyamatosan magára vonja a figyelmet. Kettősség, vagy inkább szerep-

többszöröződés zajlik le: az ironikus megnyilatkozás jelentése legalább 

három dolgot foglal magában: a szándékolt beszélői jelentést, a mondott 

jelentést és a sugallt jelentéseket (KOMLÓSI 2012: 420), szándékosan nyitva 

hagyva a kínálkozó interpretációkat. 

4. Összegezés 

Az irónia nyelvi működésvizsgálatával foglalkozó dolgozat A szegények 

iskolája elemzésével azt igyekezett bizonyítani, hogy az irónia pragmatikai 

kategória, jelentésben megnyilvánuló stílusjelenség, a szövegértelem része. 

Rámutatott az ironikus hatást kiváltó stílustulajdonítás összetett voltára, 

valamint arra, hogy az irónia szövegszervező erővé válását más alakzatok-

kal (a hiperbolával, litotésszel, ellentéttel, paralelizmussal, perifrázissal, 

eufemizmussal, metaforával) való társulása erősíti. Az irónia fontos össze-

tevője nemcsak e különös esszének, hanem Márai stílusának, világszemlé-

letének. A tragikus állapot elviselése a beállítás megfordításával: „Nézd 

legott komédiának‖ válik elviselhetővé, szórakoztatóvá.  
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FERCSIK ERZSÉBET 

 

A Miklós keresztnévről 
 

1. Bevezetés. Onomasztikai közhely, hogy a tulajdonnevekben, közöttük 

a keresztnevekben rendkívül gazdag ismeretanyag halmozódik fel a világ-

ról, a társadalomról, valamint a névviselő és a névhasználó személyekről. A 

tulajdonneveket mint nyelvi jeleket, minden egyén saját kultúrája részeként 

értelmezi, miközben nyelvi szocializációja során egyre bővülő névkompe-

tenciára tesz szert. Alábbi köszöntő írásomban az ünnepelt tiszteletére a 

Miklós név nyelvi, pragmatikai és kulturális hátteréhez szeretnék néhány 

adalékkal szolgálni. 

2. Nyelvi és kulturális vonatkozások 

2.1. Eredet és jelentés. A Miklós név az Árpád-kori jövevénynevek, 

ezen belül az egyházi nevek közé tartozik. A görög Nikolaosz névből szár-

mazik, de valószínűleg latin közvetítéssel került a magyar nyelvbe, és kiala-

kulását szláv hatások is erősítették. A görög, összetett névalak egyik elemé-

nek jelentése niké ‘győzelem‘, a másik elem jelentése laósz ‘nép‘. A név 

értelmezése lehet ‘győzelmes nép‘ vagy ‘a nép győzelme‘, más magyaráza-

tok szerint esetleg ‘a nép legyőzője‘. 

A latin alakja Nicolaus, amelyből a Miklós alakváltozatot könnyen le 

tudjuk vezetni: a kétnyíltszótagos tendencia érvényesülésével (az o, a máso-

dik nyílt szótag magánhangzója, kiesik) és az au kettőshangzó 

monoftongizálódásával (au ˃ ó). A szókezdő mássalhangzó (n ˃ m) változá-

sának magyarázata vitatott, a folyamat a magyar és a szláv nyelvekben egy-

aránt lejátszódhatott (HAJDÚ 2010). Az Árpád-kori személynévtárban a XI. 

század elejétől nagy számban találunk példákat a Nicholaus, Nicolaus név-

alakra és különböző változataikra, majd a XIII. század első éveitől a 

Miclous, Miklos, Miklous formákra is (FEHÉRTÓI 2004). Pápai Páriz Ferenc 

szótárának Bod Péter által bővített 1767-es kiadásában a Nicolaus: Niko, 

Niklo, Nika, Nikula, Niklus, Miklós egyeztetést találjuk. A XVIII–XIX. szá-

zadi írott forrásokban még több területen is előfordul az n-es, Niklós forma 

(HAJDÚ 1974). 

2.2. Védőszentek – Szent Miklós püspök. Már az első keresztény egy-

házak vezetői fontosnak tartották, hogy a mártírok emlékezete a nevük örö-

kítésével is fennmaradjon, ezt szolgálták a megkereszteltek névválasztásá-

hoz kínált névlisták, a martyrológiumok. Naptárral és hasznos tanácsokkal 

bővített változataik a XV. századtól már nyomtatásban is megjelentek. A 

csízió „a Biblia után a legolvasottabb könyv volt Európa-szerte‖ (HAJDÚ 

2003: 360). A naptárakban található névlisták nagy mértékben hozzájárultak 

az egyházi nevek gyors terjedéséhez. 
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A keresztény eredetű Miklós névnek több védőszentje is van: Myrai 

Szent Miklós (270–345) püspök, Szent I. Miklós pápa (800–867), Tolentinói 

Szent Miklós szerzetes (1245–1305) és Flüei Szent Miklós remete (1417–

1487). Közülük a legnépszerűbb Myrai Szent Miklós püspök, aki a keleti és 

nyugati egyház közös szentje. Életének közismert története, hogy amikor 

elszegényedett szomszédja bordélyházba akarta adni lányait, Miklós titok-

ban éjjel aranyrögöt dobott be az ablakukon, hogy mindhárom lányt meg-

mentse. Erre a történetre utalva Szent Miklóst a képzőművészeti alkotáso-

kon leggyakrabban görög vagy latin püspöki öltözetben ábrázolják, kezében 

három aranygolyóval vagy -rúddal, esetleg három pénzes zacskóval (DÁ-

VIDNÉ 2004). Emléknapja: december 6. 

1. ábra. Szent Miklós püspök védőszentként (MÁTRAI 1941 alapján) 

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK 

védőszentje legendás története ábrázolása 

Foglyok Egy ártatlanul bebörtönzött 

gyermeket csodálatos módon 

kiszabadított, és visszavitt anyjá-

hoz. 

 

Gabonakereskedők, 

molnárok, pékek 

Amikor Myra városát éhínség 

fenyegette, Miklós püspök meg-

jelent egy gazdag szicíliai gabo-

nakereskedő álmában, és arra 

kérte, vigye gabonáját Myrába. 

Ez meg is történt, így a myraiak 

a megőrölt gabonából elegendő 

kenyeret süthettek. 

Megáldja a gabonával 

útra készülő vitorlás-

evezős hajót; más 

képeken három kenye-

ret tart kezében. 

Hentesek Feltámasztott három diákot, 

akiket egy fogadós megölt, és 

egy fahordóba rejtett. 

Három fiú és egy fakád 

vagy sózódézsa. 

Matrózok, révészek A viharos tengeren veszedelem-

be került hajósokat csodás mó-

don többször szerencsésen a 

partra juttatta. 

Horgony, hajó; más 

képeken áldást ad a 

vitorlás hajóra. 

Tutajosok, vitorlázók Szentföldi útján nagy vihar lepte 

meg hajóját, de imádsága elhárí-

totta a veszedelmet, és a hajó 

szerencsésen kiköthetett Palesz-

tina partjain. 

Miklós püspök képét 

gyakran láthatjuk a 

tutajok orrán. 

A XIII. századtól a XIX. század közepéig a céhek és a hasonló életvi-

szonyok között élő polgárok csoportja „a megélhetést és a polgári köteles-
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ségek teljesítését az égiekbe való kapcsolódással tudta helyesen szabályoz-

ni‖ (MÁTRAI 1941: 4). A mindennapi életben ez többek között azt jelentette, 

hogy a céhek saját védőszentjük napját fényesen megünnepelték. Az alábbi-

akban Mátrai János (1941) összeállításából közöljük a Szent Miklós püs-

pökkel mint védőszenttel kapcsolatos adatokat, abból a szempontból válo-

gattunk, hogy mely foglalkozások, ill. mely csoportok választották védő-

szentjükül. Élete valamely legendás eseményéhez kapcsolódva kilenc eset-

ben lett egy-egy csoport fő védőszentje (1. ábra), és 40 esetben – más szen-

tekkel együtt – egyéb csoportok patrónusa (2. ábra). 

2. ábra. Szent Miklós püspök mint patrónus (MÁTRAI 1941 alapján) 

Szent Miklós Püspök a patrónusa 

a bíráknak 

a bortermelőknek 

borkereskedőknek 

a búcsújáróknak 

a cserepezőknek 

az esőért könyör-
gőknek 

a fűszereseknek 

a gyámoknak 

a gyermekeknek 

a halászoknak 

a halkereskedőknek 

a hajósoknak 

a házasságnak 

az illatszerészeknek 

az iskoláknak 

az 
iskolásgyermekeknek 

a jegyeseknek 

a jegyzőknek 

a kertészeknek 

a kéményseprőknek 

a méhészeknek 

a mézeskalácsosoknak 

a mérleggyárosoknak 

a mértékhitelesítőknek 

a mészárosoknak 

a pályaválasztóknak 

a pincemestereknek 

a posztógyáraknak 

a posztókereskedők-
nek 

a sörfőzőknek 

a sörgyáraknak 

a sörgyári munká-
soknak 

a szabóknak 

a szatócsoknak 

a szőlőművesek-
nek 

a tanulóifjúságnak 

a tengerjáró né-
peknek 

a tűzoltóknak 

az utasoknak 

az ügyvédeknek 

3. Névhasználat – pragmatikai vonatkozások 

3.1. Rokon nevek. A Miklós név több évszázada jelen van a magyar 

nyelvben, ezalatt magyar és idegen nyelvű alakváltozataiból egyre több vált 

önálló keresztnévvé (3. ábra). Rokon nevei közül napjainkban 14 férfinév és 

13 női név szerepel az anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utó-

nevek között (net1). Régi magyar alakváltozatainak, ill. becézőinek egy 

része azonos a Mihály név korabeli becézőivel, közülük napjainkban is 

anyakönyvezhető keresztnév a Mike és a Mika, a Miksa és a Miske, valamint 

a Mikes és a Mikó. Ugyancsak önálló keresztnév a németes Klausz és a be-

lőle kialakult régi magyar formák a Kolos és a Kolozs. Szláv alakváltozat a 

Nyikoláj és becézője a Kolja, ugyancsak szláv változatból rövidült a régi 

magyar Kolta. Újabb keletű keresztnév a főként angol hatásra terjedő Niko-

lasz és rövidült, görögös alakja, a Nikosz. 
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A Nikolasz név női párja a francia eredetű Nikol és alakváltozata a Niko-

la. Ugyancsak francia változat a Nikolett, olasz a Nikoletta, bolgár a 

Nikolina. A skandináv nyelvekben használatos a Níla, ennek becéző alak-

változata pedig a Nilla. A Nikolett és a Nikoletta magyar becézőjéből önál-

lósult a ma már önállóan is anyakönyvezhető Niki, a francia és az olasz 

alakváltozatokból a Kolett, Koletta és a Kozett, valamint a Letta és a Letti. 

3. ábra. A Miklós név rokon nevei (FERCSIK–RAÁTZ 2017: 203; bővített változat) 

 

3.2. Becézőalakok. Egy-egy keresztnév becézőformái onomasztikai 

szempontból elsősorban alakváltozatként kezelendők, és csupán a funkció-

jukat vizsgálva merül fel a használatukat jellemző érzelmi többlet a kedves-

kedő szándéktól a gúnyolódásig. Egy adott névalak gyakran elveszíti becéző 

funkcióját vagy esetleg pejoratív tartalmát és puszta szólító névvé válik. 
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Különösen nehéz a becézőnév funkciójának megállapítása a ma már kevés-

bé használt, történeti alakok esetében. 

A Miklós névnek ma általánosan ismert becéző alakjában a teljes tőhöz 

járul a képző: Miklóska. Önálló csoportot alkotnak a rövidült tőhöz kapcso-

lódó egyelemű, -a, -i, -o, -ó, -u képzővel keletkezett becézők: Mikla; Miki, 

Miko, Mikó, Miku. A következő csoportot a testesebb képzőkkel létrejött 

becézőnevek alkotják. Ezen belül elkülöníthetjük az egy mássalhangzós 

képzővel kialakult neveket. A -c képzővel jött létre a Mica, Micó, Micu, 

valamint a Mikica, Mikici, Mikuci. Az utóbbiak játékos, kedveskedő hangu-

latú névalakok, de a velük keletkezett férfinevek sokszor túlbecézettek, 

ezért gyakran pejoratív tartalmuk van, inkább gúnynévként használatosak 

(HAJDÚ 1974). Az -s képzővel létrejött becézők: Miksa, Mikes, Mikus. A két 

mássalhangzós (c+k) -ckó, -ckő, -cuka képzővel létrejött becézőnevek: 

Mickó, Mickő, Micuka. A három mássalhangzós (k+cs+k) képzővel alakult 

Mikikécske forma különösen a bukovinai székelyek körében jellemző ba-

busgató név (HAJDÚ 1974). 

HAJDÚ MIHÁLY a Miklós becézői között megemlít néhány ikerítést (Mi-

ki-Maki, Mikszi-Pikszi, Mikike-Mekeke) mint ritkán használatos gyermek-

nyelvi formát. Kimarad azonban a felsorolásából az ikerített Miku-Piku 

változat. Pedig ebből a szerkezetből vált ki a Miklósnak ma már ritkán elő-

forduló Piku becézője. Ennek a becézőnek a göcseji és a hetési területhez 

kötöttségét, majd XIX. századi gúnynévvé válását ismerteti RÁCZ ENDRE 

(1989). Megjegyzi azt is, hogy a Piku gúnynévi használata ezen a vidéken 

annyira domináns volt, hogy az alapnév (Miklós) egy időre jelentősen visz-

szaszorult a keresztnévi használatból. Kiemeli, hogy a „hetési Piku‖, azaz a 

hetésiek megkülönböztető népi gúnyneve akár országosan is elterjedt meg-

nevezéssé válhatott volna, mint a szintén zárt etnikai csoportokat jelölő 

matyó (< Mátyás) és barkó (< Bertalan / Bartalan) elnevezés. Mindez azt 

igazolja, hogy egy-egy közösség névkompetenciájának működését gyakran 

rendkívül összetett társadalmi és névhasználati szempontok befolyásolják. 

A napjainkban ritkán vagy egyáltalán nem használt, történeti 

becézőalakok között meg kell említenünk azokat, amelyekből önálló ke-

resztnevek lettek: Mike, Mika, Miske; és a családnévként fennmaradt alak-

változatok is, mint Micsk, Micske, Mikacs, Mikla, Mikle, Mikló, Mikola; 

Mikcse, Mikecs, Mikócsa, Mikos, Mikse. A fenti alakok legtöbbje a Mihály 

név alapalakjából is keletkezhetett, és nemcsak magyar nyelvi, hanem szláv 

nyelvi eredetük is valószínűsíthető. 

3.3. Családnévi változatok. Az apanévi családnevek előzményére, az 

apa nevével történő pontosításra a Miklós névvel 1237-ből van az első ada-

tunk: Elec filius Nicolai (HAJDÚ 2003). A Miklós név a XIV–XVII. század-

ban, a kételemű névrendszer kialakulásakor és a családnevek használatának 

megszilárdulásakor népszerű név volt. Alapalakja mellett sokféle becéző 

alakváltozata is létrejött. A rövidült és képzett alakváltozatokból sok csa-

ládnevünk származik, például Micsk, Micske, Mikacs, Mikla, Mikle, Mikló, 
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Miklóska, Mikola. A felsorolt nevek egy része nemcsak magyar, hanem 

szláv eredetű családnév is lehet. A becézők közül több alak egybeesik a 

Mihály régebbi formájának, a Mikhál névnek a becézőivel, mint Mika, 

Mikcse, Mike, Mikecs, Mikes, Mikó, Mikócsa, Mikos, Miksa, Mikse, Mikus, 

Miske, Misse. 

A Miklós név alapalakban és az -i, -a, birtokjellel is előfordul családnév-

ként: Miklós; Miklósi, Miklósa. Az utóbbi két példa jelentése: ’Miklósé’, 

azaz ‘Miklós nevű személy leszármazottja‘. Összetett családnév előtagja-

ként is előfordul a -fi utótaghoz kapcsolódva mind alapalakban, mind becé-

zett formában: Miklósfi; Mikófi (KÁZMÉR 1991). 

Érdekes adalék a Miklós és alakváltozatainak családnévi használatához, 

hogy a XIX. századi névmagyarosításokkor a Miklós nevet főként a Miku-

lás, Mikulacsik; a Miklósi nevet a Mikula, Mikuláscsik, Mikulcsó, 

Mikulaszkó, Mikularko, Mikuleskó, Niklós, Nikkl, Nikel, Nikolaus nevűek 

választották (HAJDÚ 2010). Népszerűsége a későbbi névváltoztatásokkor is 

olyan mértékű volt, hogy 1933-ban az alapnév több alakváltozata (Mike, 

Mikes, Miklósfi, Miklóssy, Mikó, Mikola, Mikos, Miske) felkerült az elvi 

okokból nem engedélyezett, ún. „védett‖, illetőleg túl gyakran felvett nevek 

listájára (KOZMA–FARKAS 2009). 

A fent említett nevek közül napjainkban egyik sem szerepel a száz leg-

gyakoribb családnév között. De a 2006-os statisztikában a legalább ezerszer 

előforduló családnevek között az alábbiakat találjuk (zárójelben a névvise-

lők száma): Miklós (7676), Mikó (4007), Mikola (1720), Mike (1517), Mik-

lósi (1496) (HAJDÚ 2010). 

4. Gyakoriság, népszerűség – pragmatikai vonatkozások 

4.1. Történeti áttekintés. Az Árpád-korban a Miklós név a negyedik 

leggyakoribb név volt a Pál, a Péter és a János után. A XIV. század elejére 

megváltozott a sorrend, Miklós az első helyre került, de a század végén is-

mét távolabb, az 5. helyen szerepelt. A XV. századból az ország különböző 

területéről vannak adataink: Eszék környékén a 4–5., Kisvárda környékén a 

10., Esztergom környékén a 13–14. volt a gyakorisági listákon. A 

középmagyar korban, azaz a XVI. század közepétől a XVIII. század végéig 

folyamatosan a gyakorisági listák 12–14. helyén szerepelt, kb. 2-3%-os 

megterheltséggel. A XIX. század végére veszített népszerűségéből, 1871 és 

1895 között az országos gyakorisági lista 28. helyére került. A XX. század 

elején fokozatos előrelépés történt, 1896–1920: 22–23.; 1921–1944: 18. volt 

a statisztikákban (HAJDÚ 2003). Majd a XX–XXI. század fordulóján ismét 

csökkent a népszerűsége: az újszülöttek körében 1967-ben a 23. leggyako-

ribb név volt, 1996-ban a 44., 2000-ben az 59., 2013-ban a 68., 2016-ban a 

73. helyre került (net2). 

A Miklós név 2010-ben az összlakossági statisztikában a 26. helyen állt, 

a magyar férfiak közül 53 193 fő viselte első és 13 019 második névként. 
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2013-ban a 28. volt 51 716 első és 13 016 második névvel. 2016-ban a 29. 

helyre került, első névként 49 705, második névként 12 893 fővel (net3). 

4.2 Korosztályok szerinti megoszlás (2013) 

4. ábra. A Miklós név korosztályok szerinti megoszlása (2013. 01. 01) 

 

 
A 4. ábra a 2013-as adatokat 100%-nak tekintve mutatja be a Miklós 

név korosztályok szerinti megoszlását. A generációs névvizsgálatok szerint 

az egyes nemzedékek névválasztásában releváns különbségek vannak 

(RAÁTZ 2016, FERCSIK 2017). A rendelkezésünkre álló adatok bontása nem 

teszi lehetővé, hogy a társadalomtudományokban általánosan alkalmazott 

hatgenerációs modellt használjuk, de a 10 évenkénti bontásban is érdekes 

megállapításokat tehetünk. Eszerint a 60 éven felüliek körében a legna-

gyobb a Miklós név megterheltsége (28%). Az 50-es, 40-es és a 30-as kor-

osztályban arányosan csökken a névviselők száma (19%, 17%, 16%). Ez-

után a legnagyobb különbség a 30-as és a 20-as korcsoport között van, 

mintegy 6%-nyi eltéréssel (16%, 10%). A tizenévesek és a tíz év alattiak 

körében tovább csökken a névviselők száma (6%, 4%). Megállapíthatjuk, 

hogy az apák, de különösen a nagyapák neve valószínűleg ritkán öröklődik 

első névként az unokák és a dédunokák nemzedékében. Ha ez a tendencia 

folytatódik, akkor a Miklós név hamarosan a ritka nevek között szerepel 

majd. 

4.3 A rokon nevek népszerűsége (2013). A Miklós név rokon nevei-

nek népszerűségét az 5. és a 6. ábra mutatja. A statisztikai adatok szerint a 

Miklós nevet 178 alkalommal választották első névként a 2012-ben született 

fiúgyermekeknek. A rokon nevek közül ugyancsak 178 esetben lett első név 

a Nikolasz. A régi nevek közül legnépszerűbb a Kolos, ezt követi kb. negyed 

annyi választással a Miksa név. Majd néhány választással a Mike, a Mikes, a 

4%
6%

10%

16%

17%

19%

28%
1-10 éves 2002-2011

11-20 éves 1992-2001

21-30 éves 1982-1991

31-40 éves 1972-1981

41-50 éves 1962-1971

51-60 éves 1952-1961

60 év felett 1952 előtt
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Nikosz és egy-egy választással a Kolozs, valamint a Klausz szerepel a listán. 

A többi rokon nevet 2012-ben nem választották első névként, tehát kimaradt 

a listáról a Mikó, Miksa, Miske, Kolta és a Nyikolaj név. Második névként is 

csak a Mika és a Kolja fordul elő egy-egy alkalommal. 

5. ábra. A Miklós név rokon neveinek népszerűsége – férfinevek (2013. 01. 01.) 

 Miklós Nikolasz Kolos Miksa Mike Mikes Nikosz Kolozs Klausz 

1. 178 178 102 25 5 3 2 1 1 

2. 93 60 12 1 1 – – – – 

6. ábra. A Miklós név rokon neveinek népszerűsége – női nevek (2013. 01. 01.) 

 Nikolett Nikoletta Letti Nikol Nilla Nikola Niki 

1. 196 100 22 16 4 2 1 

2. 59 23 5 16 2 1 – 

A 6. ábra adataiból kiolvashatjuk, hogy a 2012-ben született leánygyer-

mekeknek adott nevek közül kimagaslik a Nikolett és a Nikoletta gyakorisá-

ga. Az újabb keletű nevek közül a Letti és a Nikol tett szert nagyobb népsze-

rűségre. Jóval kevesebben választották a Nilla, Nikola és a Niki nevet. Meg 

kell említenünk, hogy a felsoroltak közül a Letti és a Nilla gyakoriságához 

az is hozzájárulhatott, hogy ezek úgynevezett végződésnevek, amelyek 

nemcsak a Miklós név női változataihoz kapcsolódnak, hanem egyéb hason-

ló végződésű nevekhez is. A régebbi nevek közül nem szerepel a listán a 

Kolett, Koletta, Kozett, az újak közül pedig hiányzik a Níla, Letta és a 

Nikolina. 

Az 5. és a 6. ábra táblázatainak adatait összehasonlítva megállapíthatjuk, 

hogy a Miklós névcsaládjába tartozó férfineveket a vizsgált évben többen 

(495 fő) választották első névként, mint a női neveket (341 fő). A férfinevek 

között az első három név (Miklós, Nikolasz, Kolos), a nők körében az első 

két név (Nikolett, Nikoletta) megterheltsége lényegesen magasabb az utánuk 

következő nevekénél. Ezek a nevek második névként is a legnépszerűbbek 

közé tartoznak. Megfigyelhetjük az új keletű, idegen nyelvi hatást mutató 

névformák megjelenését és népszerűségének növekedését is (Nikolasz, 

Nikosz; Nikol, Nikola). 

5. Összegzés. A fentiekben áttekintettük a magyar névkincsben nagy 

múltra visszatekintő Miklós név néhány nyelvi, pragmatikai és kulturális 

összetevőjét. Mindezt kiegészíthetjük azzal, hogy minden közösség, sőt 

minden személy névkompetenciájának lehetnek egymástól eltérő elemei. 

Másként viszonyulhatunk egy-egy névhez az ismereteink, a tapasztalataink 

vagy akár az előítéleteink alapján. Ennek ismeretében különösen érdekes a 
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jelenkori névhasználók véleménye a Miklós névről. Az egyik kedvelt inter-

netes névtani portál ellentétpárok közül történő választással próbálja meg 

kideríteni a névízlést, ill. feltárni az adott névhez kapcsolódó asszociációkat. 

Felmérésük szerint a Miklós név jó, 100%-ban komoly, klasszikus, hagyo-

mányos férfinév (net4). A nomen est omen mondás jegyében a fenti jelzőket 

olvasva – további szép éveket kívánva – ünnepeltünkre is gondolhatunk. 
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FERENCZI GÁBOR 

 

Mutatvány egy készülőben lévő nyelvföldrajzi atlasz szocio-

lingvisztikai háttérmunkálatából 

Nyelvjárásitudat- és nyelvjárásiattitűd-vizsgálat Ostffyasszonyfán
1
 

 

1. Bevezetés. Az eddigi kutatási tapasztalataim
2
 alapján óhatatlanul fel-

színre került az a tény, hogy nemcsak az e tanulmányban felvázolandó ösz-

szefüggések adatainak felgyűjtéséhez kutatópontként szolgáló Ostffyasz-

szonyfa nyelvjárási vonatkozásaival, hanem – átfogóan nézve – kifejezetten 

Kemenesaljával
3
 kevés dialektológiai feldolgozás foglalkozik, és ezek jó 

része is csak kéziratban érhető el.
4
 A dolgozat ebből az adósságból kíván 

valamelyest törleszteni, és par excellence – mintegy mutatványként – egy 

szociolingvisztikai háttérvizsgálat egy kis részletének eddigi eredményeiről 

ad számot, amely egy kilátásba helyezett nagyobb terjedelmű kemenesaljai 

nyelvföldrajzi vizsgálat keretén belül értelmezendő. 

2. A tervezett geolingvisztikai kutatás vázlatos ismertetése. Kemenes-

alja nyelvföldrajzi alapú vizsgálatához elengedhetetlen egy teljes sűrűségű 

kutatópont-hálózat létrehozása, ehhez a kemenesaljai települések mind 

számba veendők.
5
 Ezáltal már pontos képet lehetne kapni a tájegység felté-

telezhető nyelvjárási különbségeiről, s erre alapozva elkészülhetne a Keme-

nesalja nyelvföldrajzi atlasza. Olyan – nyelvi szintek szerint elkülöníthető – 

jelenségeket szeretnék elsősorban felkutatni, feltérképezni, melyek tovább 

tagolhatják a vizsgált területet, és kisebb egységek körvonalai is kirajzolód-

                                                           
1 Ezúton köszönöm meg H. TÓTH TIBORnak, JUHÁSZ DEZSŐnek és KISS JENŐnek a sok hasz-

nos észrevételét és segítségét, amelyekkel támogattak e dolgozatom elkészítésében. 
2 A nyelvi tudatosság és a nyelvi attitűd kérdései, különös tekintettel a nyelvjárásiasságra. 

(Vizsgálatok az ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola 5. és 8. osztályos tanulói 

körében). Veszprém, 2015. 94 p. 
3 A tájegység a nyugat-dunántúli nyelvjárási régió északnyugat-dunántúli csoportjához tarto-

zik (vö. JUHÁSZ 2003:264) 
4 A területre vonatkozó főbb kutatási előzményekre és kiadványokra e dolgozatban csak 

utalni tudok: BEKE 1906; DEME LÁSZLÓ–IMRE SAMU 1968–1977; MOLNÁR 1979; ZONGOR 

1979; MOLNÁR 1981; JUHÁSZ 2003; továbbá ld. még BENKŐ–LŐRINCZE 1951. 
5 A települések nevei – északról dél felé haladva – rendre a következők: Egyházaskesző, 

Kemenesszentpéter, Pápoc, Kenyeri, Magyargencs, Kemeneshőgyész, Csönge, Kemenes-

magasi, Szergény, Ostffyasszonyfa, Vönöck, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Mer-

sevát, Kemenesmihályfa, Tokorcs, Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Celldömölk-Izsákfa, 

Nagysimonyi, Sitke, Mesteri, Gérce, Kemeneskápolna, Vásárosmiske, Nemeskocs, Köcsk, 

Boba, Káld, Borgáta, Egyházashetye, Kissomlyó, Kemenespálfa, Duka, Jánosháza, Kar-

akó, Nemeskeresztúr és Keléd. (A napjainkban érvényben lévő településnevek figyelembe-

vételével alkottam meg a közölt jegyzéket.) Néhány távolabb eső referenciapont felvétele 

is tervben van. 
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hatnak.
6
 A teljes kutatást (melyre terveim szerint a következő években fog 

sor kerülni) az MTA–ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoportjának elképzelé-

seit áttanulmányozva és azokat figyelembe véve,
 7

 javarészt az Új magyar 

nyelvatlasz mintáját követve
8
 szeretném elvégezni. Konkrétan: annak elmé-

leti-kutatásmódszertani keretébe mint alapba következetesen beillesztve, s 

valamelyest azt a helyi igényeknek megfelelően, a saját elképzeléseim sze-

rint kibővítve-kiegészítve.
 9

 Ennek megfelelően az adatközlők kiválasztása 

során figyelembe veendő ismérvek megtartásával három életkori csoportból 

településenként tíz-tíz adatközlőt kérdezek ki:
10

 

1. korosztály: 30−45 év között: 1 nő és 1 férfi 

2. korosztály: 46−60 év között: 1 nő és 1 férfi 

3. korosztály: 61 évesnél idősebbek, két alkategóriával: 

a) 61−70 év közöttiek: 2 nő és 2 férfi, 

b) 71 évesnél idősebb: 1 nő és 1 férfi. 

A konkrét nyelvjárási adatgyűjtést megelőzően rögzítem az egyes adat-

közlők adatait mind adatlapon,
11

 mind hangfelvételen.
12

 Az adatgyűjtést két 

kérdőívvel tervezem elvégezni. Az egyik a hosszabb terjedelmű dialektoló-

giai kérdőív (ún. 1. kérdőív), melynek 220 kérdése a nagyatlasz ide vonat-

kozó adatainak ismeretében lett összeállítva,
 13

 és amely adatok kikérdezé-

séhez igénybe veendők a kikérdezésükhöz ajánlott képmellékletek.
14

 A má-

sik, a rövidebb terjedelmű, 47 kérdésből álló szociolingvisztikai témájú 

                                                           
6 A táji atlasz feladatköréről és szükségességéről ld. többek között: BÁRCZI 1947:VI; IMRE 

1971:377; VÉGH 1959:11‒13, 18‒20 stb. A nyelvjárási egység kérdéséről és annak értel-

mezhetőségéről ld. VÉGH 1959:37‒38; H. TÓTH 2007:101‒102. 
7 A szociolingvisztikai adatgyűjtési munkálatok többnyire már ezen elvek figyelembevételé-

vel történtek meg az adott kutatóponton. 
8 Az ÚMNyA. munkálataihoz összeállított Gyűjtési útmutató tartalmazta elvek szerint, mely 

az MTA–ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoport honlapjáról érhető el a következő link se-

gítségével: 

http://umnya.elte.hu/letoltheto_mellekletek.php 
9 Ennek részletes ismertetésére e tanulmányban nincs módom. 
10 Hangsúlyozom, hogy a jelenlegi gyűjtés próbagyűjtésnek tekinthető, és ezek a számok a 

kutatás eredeti tervezetébe illeszkednek. A terepmunka során lehetőségem nyílt arra, hogy 

10 helyett 14 adatközlőt kérdezzek ki. Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a kikérdezettek 

számát növelni kell. A későbbiekben ismertetendő tapasztalatokból, valamint abból a tény-

ből, hogy szeretném a kutatás egészét dimenzionális jellegűvé (vö. JUHÁSZ 2002:149‒153) 

és további vizsgálatok elvégzésére is alkalmassá tenni, egyértelműen következik, hogy a 

településenkénti 14 főtől nyert adatmennyiség is kevésnek fog bizonyulni, ezért a további-

akban 20-20 főt szeretnék kikérdezni ‒ megduplázva az egyes életkori kategóriákba tarto-

zók számát. 
11 Az általam alkalmazott adatlapot, amelyet az adatközlők egyes adatainak rögzítésére hasz-

nálok, az MTA–ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoportja állította össze. Elérhetősége: 

http://umnya.elte.hu/letoltheto_mellekletek.php 
12 A teljes anyaggyűjtés minden szakaszáról készülnek majd hangfelvételek (természetesen 

egyéni hozzájárulás alapján), nem csak az adatközlők személyes adatairól. 
13 http://umnya.elte.hu/letoltheto_umnya.php; a helyi igényeknek megfelelően, kiegészíté-

sekkel ellátva. 
14 http://umnya.elte.hu/letoltheto_mellekletek.php 

http://umnya.elte.hu/letoltheto_umnya.php
http://umnya.elte.hu/letoltheto_mellekletek.php
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kérdőív (ún. 2. kérdőív)
15

 – mely egy nyelvi-nyelvjárási tudatot és nyelvi-

nyelvjárási attitűdöt feltáró (221–235.), egy köszönésformákra vonatkozó 

(236–251), egy grammatikalitási ítéletet vizsgáló (252–255), egy szósze-

mantikát kérdező (256–263) és egy mondattani kérdéseket tartalmazó (264–

268) részből áll.
16

 A két kérdőív kikérdezése mellett még egy 20‒30 perces 

szövegfelvételt is készítek minden adatközlővel. 

3. Az eddig elvégzett kutatás eredményeiről, tapasztalatairól. Az ed-

digiekben felvázolt kutatásnak – mint már említettem – jelenleg csak egy 

(igen kis) szelete készült el, jelesül: szűkebb pátriámban, Ostffyasszonyfán 

kezdtem meg a kutatómunkát. Első körben – egyszersmind próbagyűjtés-

ként
17

 – az ÚMNyA. (kiegészített) szociolingvisztikai kérdéssorát kérdez-

tem ki ezen a településen, a megadott életkori beosztást követve, összesen 

14 ostffyasszonyfai lakostól,
18

 akik megfeleltek a velük mint adatközlőkkel 

szemben támasztott követelményeknek. Az adatokat 2017. január 23. és 25. 

között kérdeztem ki. A fájlok formátuma: mp3. Ezen a kutatóponton jelen-

leg a tervezett adatfelvételnek csak egy szakasza zárult le
19

 – a dialektológi-

ai kérdéssor kikérdezése, valamint az adatközlőkkel való szabad beszélgetés 

a későbbiekben fog megtörténni. 

3.1. Az adatközlőkről. Az adatközlők – kiválasztásuk szerint szándékol-

tan – az alsó középosztályba, valamint a paraszti rétegbe tartoznak, és 

ostffyasszonyfai felmenőkkel rendelkeznek. Mindegyikőjük egynyelvű 

magyar, ahogyan a velük vérségi vagy házassági – élettársi – kapcsolatban 

levő hozzátartozóik, családtagjaik is. A férfiak és a nők aránya azonos 

mindegyik életkori kategóriában: 1. korosztály: 1 nő, 1 férfi; 2. korosztály: 

1 nő, 1 férfi; 3.a korosztály: 3 nő, 3 férfi (2 nő és 2 férfi helyett); 3.b korosz-

tály: 2 nő, 2 férfi (1-1 helyett). 8 adatközlő római katolikus, 6 pedig evangé-

likus vallású. 

Az adatközlők legmagasabb iskolai végzettsége: szakiskola. Az 1. kor-

osztályban mindkét adatközlő szakiskolát végzett. A 2. korosztályban a férfi 

szakiskolát, a nő 8 általánost végzett. A 3.a korosztály jellemzője, hogy a 

férfiak szakmunkásvégzettséggel rendelkeznek, a nők pedig nyolc általánost 

végeztek. A legidősebb, 3.b kategóriába tartozó adatközlők közül – a leg-

idősebbet leszámítva – mindenki a nyolc általános iskolai osztályt végezte 

el, a legidősebb pedig hét osztályt végzett. 

                                                           
15 http://umnya.elte.hu/letoltheto_umnya.php; a helyi igényeknek megfelelően, szintén kiegé-

szítésekkel ellátva. 
16 Ez a rész különösen is időszerű, egyrészt mert ez az ÚMNyA. újítása a nagyatlasz kutatá-

saihoz képest, másrészt pedig, ahogyan KISS JENŐ fogalmaz: „arra vonatkozóan, hogy [a 

nyelvjárási beszélők számára] mennyire tudatosak a saját nyelvjárásuk jellemzői, egyelőre 

kevés vizsgálati adat áll rendelkezésünkre‖ (2003:215). 
17 E szociolingvisztikai kísérletnek akkor épül ki a nyelvföldrajzi dimenziója, valamint akkor 

lesz értelme a kapott adatokat kvantitatív alapon vizsgálni, ha a kutatópont-hálózat átfogja 

a teljes Kemenesalját, perspektivikusan pedig lesznek referenciapontjai más régiókban is. 
18 Ld. a 10. lábjegyzetben foglaltakat! 
19 Ld. a 10. lábjegyzetben foglaltakat! 

http://umnya.elte.hu/letoltheto_umnya.php
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Az aktív korú adatközlők közül senki sem munkanélküli. A férfiak túl-

nyomórészt mezőgazdasági, elenyésző mértékben erdész vagy bányász 

munkakörben dolgoznak – vagy dolgoztak aktív korukban; a nők egy része 

mezőgazdasági (pl. növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos), 

másik része varrónői vagy bolti eladói munkát végez – vagy végzett aktív 

korában. Inkább az idősebb korosztály jellemzője, hogy az adatközlők a 

helyi téeszben dolgoztak. Az adatközlők szülei közül a férfiak túlnyomó-

részt mezőgazdasági munkával foglalkoznak – vagy foglalkoztak –, a tée-

szesítés után és előtt is, a nők pedig főként a téeszben vagy háztartásbeliként 

dolgoznak – vagy dolgoztak, de van köztük szakácsnő és sütőipari alkalma-

zott is. 

A fiatalabb korosztályba tartozó adatközlők jellemzően ún. nukleáris 

családban élnek, és többnyire két gyermekük van. Az idősebbek részben 

már özvegyek, másik részük a házastársával él. Csak egy – fiatalabb – adat-

közlő esetében fordul elő, hogy háromgenerációs nagycsaládban él, a gyer-

mekeivel és a szüleivel együtt. 

3.2. A kérdőív egyes témaköreiről. A jelen tanulmány keretei között 

csak az első – vagyis a nyelvi-nyelvjárási tudatot és nyelvi-nyelvjárási atti-

tűdöt vizsgáló – alkategória kérdéseire adott válaszok összesítését és kiérté-

kelését végeztem el. Mindennek megfelelően az egyes kérdésekre kapott 

válaszokat egy-egy táblázatban is megjelenítem, a könnyebb áttekinthetőség 

és a szemléletesség érdekében – természetesen csak ott, ahol erre szükség 

van. Mivel nem az egyénre, hanem a közösségre vonatkozóan szeretnék 

következtetéseket levonni, célszerűbbnek tartottam kérdésekre, és nem 

adatközlőkre
20

 lebontva értékelni a kikérdezések során nyert anyagot. Noha 

a kérdőív egyes tételei javarészt zárt végű, eldöntendő kérdések, figyelmet 

érdemelnek a megjegyzés rovatban közölt – s néha mellékesnek tűnő – in-

formációk, hisz ezek biztosítják a kutatás elemenkénti finomhangolásának a 

lehetőségét, s ezáltal mindinkább a kvalitatív elemzés irányába terelik a 

vizsgálatot. 

3.3. A szociolingvisztikai kérdésekről. E rész kérdései az adatközlők 

nyelvi-nyelvjárási tudatának és nyelvi-nyelvjárási attitűdjének feltérképezé-

sére szolgálnak. Az első táblázat
21

 (1. sz. táblázat) a 221. kérdésre – Beszél-

nek-e itt, ezen a településen tájszólásban? – adott válaszokat ábrázolja, 

vagyis hogy a kikérdezettek általában véve mennyire vannak tisztában a 

saját nyelvjárási beszélői mivoltukkal, hogy az adott területnek is van egy 

sajátos ízű nyelvjárása. 
  

                                                           
20 Mindamellett a változásvizsgálati típusok szempontjából a lekövethetőség révén a korpusz 

alapjául szolgálhat a közösségi vizsgálat mellett egy trend- vagy egy panelvizsgálatnak is 

(a fogalmak tisztázását részletesebben ld. BODÓ 2007:37‒38; uő. 2012:8‒16). 
21 A következő táblázatok mindegyikében az adatközlők sorszáma melletti ♂ jel jelzi a férfi-

akat, a ♀ jel pedig a nőket. 
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1. sz. táblázat. 221. Beszélnek-e itt, ezen a településen tájszólásban? 

221. Beszélnek-e itt, ezen a 

településen tájszólásban? 
Válaszok 

Adatközlők 

kor-

osztálya 

Adatközlők 

sorszáma 

és neme 

Igen Nem Megjegyzés 

1. 

1. ♂ x   
Az idősebbeken jobban észreve-

szi. 

2. ♀   x 
Ennyire általánosan kérdezve 

nem tapasztalja. 

2. 
3. ♂   x 

Azt viszont meg tudja állapítani, 

hogy akik betelepültek a faluba, 

másként beszélnek. Ebből kö-

vetkeztet arra, hogy a helybeliek 

is beszél(het)nek tájszólásban. 

4. ♀ x     

3.a 

5. ♂ x   

Helyi szokások vannak, ame-

lyekben eltérünk a beszélt köz-

nyelvi normától (ő ezt helyes-

írásnak nevezte): ló helyett lú, 

tyúk helyett tik. 

6. ♂ x   

Mint ahogy minden országrész-

nek, Vas megyének is megvan a 

maga tájszólása, de az Őrségben 

már máshogy beszélnek. 

7. ♂ x   

Vas megyének is megvan a 

maga tájszólása, de Körmend, 

Szentgotthárd felé, illetve az 

Őrségben máshogy beszélnek. 

8. ♀ x     

9. ♀ x     

10. ♀   x 

Nem veszi észre, de feltétele-

zi, hogy azért nem tűnik fel 

neki a helyi ízű nyelvhaszná-

lat, mert ugyanúgy beszél, 

mint a falu többi lakója. 

3.b 

11. ♂ x   
A Vas megyeies beszédmód 

jellemző a falura. 

12. ♂   x   

13. ♀   x   

14. ♀ x   
A Vas megyeies beszédmód 

jellemző a falura. 
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A nyelvjárási tudatosság mértékében egyéni eltérések tapasztalhatók, de 

jól körvonalazódik a válaszokból az is, hogy a kikérdezettek többségében 

megvan az az ismeret a mélyben, amelyre a kutató rá akar kérdezni. Ezt 

mindenki a maga módján igyekszik explicitté tenni, szavakba önteni: van, 

aki a saját nyelvhasználatában – általa potenciálisan meglévőnek vélt – kü-

lönbségeket az idősek táji nyelvhasználatához mérve ismeri fel; mások rela-

tíve távolabbi, általuk ismert tájak – Szentgotthárd, Őrség – nyelvhasználat-

beli eltérőségére alapozzák a felismerésüket, ismét mások az Ostffyasszony-

fára betelepült idegenek eltérő nyelvhasználatához vagy épp a beszélt köz-

nyelvi normához viszonyítva ismerik fel a saját településük nyelvjárásias 

vonásait. 

Általánosságban megállapítható, hogy az adatközlők kétharmada (9 fő) 

érzékeli a falubeliek nyelvhasználatában a táji vonásokat, és ez a kéthar-

madnyi többség az adatközlők neme szerint jórészt fele-fele aranyában osz-

lik meg (5 férfi, 4 nő). Életkorok szerint leginkább a 3.a korosztályra jel-

lemző, hogy tapasztalják a táji vonásokat a saját és a falubeliek beszédében: 

6-ból 5 fő. A másik három életkori kategóriában e tekintetben 50-50%-os a 

megoszlás. 

Az ezt követő – 222. – kérdés így hangzott: Szebben beszélnek itt, mint a 

szomszéd településeken? Az erre adott válaszokat szemlélteti a 2. sz. táblá-

zat. Míg az előző kérdés az adatközlők nyelvjárási tudatának azt a szeletét 

vizsgálta, hogy az adott település nyelvjárásának, nyelvjárásiasságának lé-

nyegét miként tudják explicitté tenni a nyelvjárási tudatuk segítségével, itt 

ugyanezt a környező falvak lakói nyelvhasználatának ismeretében kellett 

körvonalazni. A válaszokból kitűnik, hogy noha a saját településük 

nyelvjárásiasságára vonatkozóan csak az adatközlők fele tud valamiféle 

ismeretet mozgósítani, jelen esetben a saját nyelvhasználatuk viszonylatá-

ban a kikérdezettek túlnyomó többsége meg tudja állapítani, hogy a környe-

ző falvak nyelvhasználatukban a sajátjukkal szinte teljesen megegyeznek, 

legalábbis nem tapasztalnak lényegi különbséget. Mindössze két nő vélte 

úgy – a 2. és 3.a korosztályból –, hogy Ostffyasszonyfán szebben beszélnek, 

mint a szomszéd településeken, de ebből az egyik nem tudott konkrétumot 

megfogalmazni, csak az affektív jellegű benyomásaira támaszkodott, a má-

sik pedig a környező kisvárosok viszonylatában értelmezte a kérdést, nem 

pedig a falvakéban. 

A következő táblázat a 223. kérdésre adott válaszokat rendszerezi. A 

kérdés így szólt: Van-e különbség ezen a településen az idősebbek és a fia-

talabbak beszéde között? Az adatközlők túlnyomó többsége – mindössze 

egy személy kivételével – az e kérdésre adott válaszához is tudta mozgósí-

tani a nyelvjárási tudatát: sokféleképp megragadva a lényeget, de – nemtől 

és kortól függetlenül – egyértelműen tapasztalnak különbséget. Vannak, 

akik a beszélt köznyelvi norma viszonylatában, mások a két csoport által 

használt lexémák eltéréseiben ragadták meg a különbségek okát s lényegét. 

A válaszadók fele – korcsoportok szerint azonos arányú megoszlásban – 
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közel azonos módon érzékeli: az idősebbek őrzik inkább a helyi ízeket, ők 

azok, akik a helyi nyelvjárást beszélik. 

2. sz. táblázat. 222. Szebben beszélnek itt, mint a szomszéd településeken? 

222. Szebben beszélnek itt, mint a szomszéd 

településeken? 
Válaszok 

Adatközlők korosz-

tálya 

Adatközlők sorszáma és 

neme 
Igen Nem Megjegyzés 

1. 
1. ♂   x 

A szomszédokhoz 

képest nagyjából 

egyforma. 

2. ♀   x Hasonló 

2. 

3. ♂   x Átlagos 

4. ♀ x   

Nem tudja megfo-

galmazni, miben is 

nyilvánul ez meg. 

3.a 

5. ♂   x 

A szomszédokhoz 

képest nagyjából 

egyforma. 

6. ♂   x 

A szomszédokhoz 

képest nagyjából 

egyforma. 

7. ♂   x 

A szomszédokhoz 

képest nagyjából 

egyforma. 

8. ♀   x   

9. ♀ x   

A szomszédos kis-

városok (Celldö-

mölk, Sárvár) vi-

szonylatában értve. 

10. ♀   x   

3.b 

11. ♂   x 

A szomszédokhoz 

képest nagyjából 

egyforma. 

12. ♂   x   

13. ♀   x 

A szomszédokhoz 

képest nagyjából 

egyforma. 

14. ♀   x 

A szomszédokhoz 

képest nagyjából 

egyforma. 
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3. sz. táblázat. 223. Van-e különbség ezen a településen az idősebbek és a fiata-

labbak beszéde között? 

223. Van-e különbség ezen a 

településen az idősebbek és a 

fiatalabbak beszéde között? 

Válaszok 

Adatközlők 

korosztálya 

Adatközlők 

sorszáma és 

neme 

Igen Nem Megjegyzés 

1. 

1. ♂ x     

2. ♀ x   

Másképp mondanak dolgokat, de 

szerinte ez nem tájszólás, hanem 

„anno úgy beszéltek‖. 

2. 
3. ♂ x   

Idősek beszédjében hall régies szava-

kat. 

4. ♀ x     

3.a 

5. ♂ x   

A fiatalabbak „szebben‖, vagyis a 

beszélt köznyelvi norma szerint 

mondják a szavakat. 

6. ♂ x   
„Ahogy korosodik az ember, talán 

másképpen beszél.‖ 

7. ♂ x   

Az idősebbek őrzik a helyi ízeket, 

szerinte „kifordítottan beszélnek‖, a 

fiatalabban „eljárnak‖ más vidékekre, 

és tanulnak, ezért az ő nyelvhasznála-

tukra ez nem jellemző. 

8. ♀ x   Más szavakat használnak. 

9. ♀ x   
A fiatalabbak „szebben‖ beszélnek, az 

idősebbek inkább tájszólásban. 

10. ♀ x   
„Az unokáim másként beszélnek, 

mint én.‖ 

3.b 

11. ♂ x   

Az idősebbek a régi kornak megfele-

lően beszélnek. Főként a szavak te-

kintetében tapasztal eltérést: vannak 

olyanok, amelyeknek a jelentését nem 

tudja. 

12. ♂ x   

Az idősek másképp beszélnek, meg-

adják a tiszteletet, nem úgy, mint a 

fiatalok. 

13. ♀ x   A fiatalabbak szebben beszélnek. 

14. ♀   x 
Csak a sárvári unokák beszélnek egy 

kicsit másképp, a helyiek nem. 

A következő – 4. számú – táblázat a 224. kérdésre – Kik beszélik a régi 

tájszólást a településen? Csak az öregek, vagy fiatalok is? – adott válaszo-

kat összesíti. Az eredmény szinte teljesen egybehangzó: az idősek nyelv-
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használatán egyértelműen mindenki érzi a tájias ízt, azonban három adat-

közlő megnyilatkozása szerint a fiatalok nyelvhasználatát is jellemzi, jelle-

mezheti a nyelvjárásias(abb) beszédmód. Közülük ketten kritériumhoz is 

tudták kötni saját meglátásukat: úgy vélik, ha több generáció él együtt, vagy 

ha a gyermek viszonylag korosabb szülőkkel rendelkezik, akkor az erőtel-

jesebben érvényesülő nyelvjárási kontaktushatás miatt a nyelvhasználatát 

nagyobb mértékben jellemezhetik a nyelvjárásias(abb) vonások. 

4. sz. táblázat. 224. Kik beszélik a régi tájszólást a településen? 

Csak az öregek vagy fiatalok is? 

224. Kik beszélik a régi tájszó-

lást a településen? Csak az 

öregek vagy fiatalok is? 

Válaszok 

Adatközlők 

korosztálya 

Adatközlők 

sorszáma és 

neme 

Öregek 
Fiatalok 

is 
Megjegyzés 

1. 
1. ♂ x   Többnyire 

2. ♀ x   Többnyire 

2. 
3. ♂ x x 

A fiatalabbak akkor beszélik 

inkább a tájszólást a faluban, 

ha idősebb szülők gyerme-

kei. 

4. ♀  x x   

3.a 

5. ♂ x     

6. ♂ x   Többnyire 

7. ♂ x   
A fiatalok már „más világ-

ban élnek‖. 

8. ♀ x   
Az öregek és még a közép-

korúak. 

9. ♀ x x 

A fiatalabbak akkor beszélik 

a tájszólást, ha együtt élnek 

az idősebb generációkkal – 

miként az adatközlő család-

jában is megfigyelhető ez. 

10. ♀ x     

3.b 

11. ♂ x     

12. ♂ x     

13. ♀ x     

14. ♀ x     

Arra a kérdésre (225.), miszerint megmarad-e a faluban a nyelvjárási be-

szédmód a jövőben – ld. 5. sz. táblázat – az adatközlők (mindegyik korosz-
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tályban arányaiban közel azonos megoszlással) 50-50%-os arányban adtak 

igenlő és nemleges választ. Az igen választ adók nemük szerint szintén fele-

fele arányban képviseltetik magukat: négy férfi és négy nő. A férfiak közül 

inkább a fiatalabb korúak, a nők közül inkább az idősebbek bizakodók. 

Volt, aki ki is tudta fejteni az általa adott nemleges válasz okát: mivel az 

emberek eljárnak dolgozni más városokba – és itt lényeges, hogy számára is 

mérvadó a város – falu közti nyelvhasználatban adódó különbség –, felve-

szik az adott városban jellemző nyelvhasználatot. Egy idős adatközlő (3.b 

korosztálybeli) jól érzékeli azt a tényt, hogy a nyelvi változás leginkább a 

szavakon keresztül hat, ez a szint a legváltozékonyabb része a nyelvnek – 

„mindig új szavak fognak felbukkanni‖. Megjegyzendő viszont, hogy ez 

egyáltalán nem lehet kizárólagos oka a nyelvjárás visszaszorulásának vagy 

eltűnésének. 

5. sz. táblázat. 225. Mit gondol, megmarad itt a nyelvjárási beszédmód 

a jövőben is? 

225. Mit gondol, megmarad itt a nyelvjá-

rási beszédmód a jövőben is? 
Válaszok 

Adatközlők kor-

osztálya 

Adatközlők sorszáma 

és neme 
Igen Nem Megjegyzés 

1. 
1. ♂   x   

2. ♀   x   

2. 

3. ♂ x     

4. ♀   x 

Oka: az emberek eljár-

nak dolgozni városba, és 

felveszik az ottani 

nyelvhasználatot. 

3.a 

5. ♂ x     

6. ♂ x     

7. ♂   x   

8. ♀ x     

9. ♀ x     

10. ♀   x   

3.b 

11. ♂   x 
Mindig újabb szavak 

fognak felbukkanni. 

12. ♂ x     

13. ♀ x     

14. ♀ x     

Az ezt követő két kérdésre adott válaszokat – ti. 226. Tud-e a magyaron 

kívül más nyelven is? Melyiken?, illetve 227. Sajnálná, ha megszűnne tele-
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pülésünkön a nyelvjárási beszédmód? – nem ábrázolom táblázatban, mert a 

válaszok (kortól és nemtől függetlenül) teljesen egybehangzóak: senki sem 

tud egy idegen nyelven sem beszélni, csak a magyart mint anyanyelvét bir-

tokolja; valamint mindenki
22

 ragaszkodik a saját településének a nyelvjárá-

sához, és a helyi kultúra szempontjából veszteségként élné meg, ha meg-

szűnne a helyi nyelvjárás. 

A 228. kérdésre – miszerint: Ugyanúgy beszél városban vagy hivatalos 

helyen is, mint itthon / otthon családi körben?; ld. 6. sz. táblázat – adott 

válaszok arra engednek következtetni, hogy egy személy kivételével az 

adatközlők döntő többsége nem tud arról, hogy kódot váltana, vagy ennek a 

képességnek a birtokában lenne, ha különféle nyelvhasználati színtereken 

kell megnyilatkoznia. A nyelvi formára vonatkozóan mindösszesen egy 

fiatalabb nő – a 2. korosztályba tartozó 4. számú adatközlő – nyilatkozott 

úgy, hogy képességeihez – tehát az egyéni nyelvi-nyelvjárási tudatához – 

mérten igyekszik kódot váltani, ha városban szólal meg. – A közlendő tar-

talmát tekintve pedig a 3.b korosztályba sorolt 14. számú női adatközlő 

nyilatkozta, hogy ha falun kívül van, igyekszik arra figyelni, hogy ne mond-

jon olyan lehetetlenségeket. 

A 229. kérdésre – Hallott-e olyan magyar szavakat, kifejezéseket a szom-

széd települések magyar beszélőitől, amelyeket itt nem mondanak? – két 

adatközlőt leszámítva rendre nemleges választ kaptam. Ez is erősíti a 221. – 

Beszélnek-e itt, ezen a településen tájszólásban? – és a 222. – Szebben be-

szélnek itt, mint a szomszéd településeken? – kérdésekre kapott válaszok 

körvonalazta eredményt: eszerint a többi szomszédos falu lakóinak és az 

ostffyasszonyfaiaknak a nyelvhasználatában nem tapasztalnak eltérést. A 

két igennel válaszoló férfi közül konkrét példát egyik sem tudott felhozni, 

ebből arra következtethetünk, hogy mindössze érzésekre, benyomásokra 

alapoz(hat)ták a véleményüket. Mindegyikőjük a 3.a korosztályba tartozik. 

Meglepő, hogy az idősebb korosztálybéliek közül senki sem tapasztalt akár 

hajszálnyi eltérést sem – feltehetően inkább úgy áll a helyzet, hogy az idő-

sek közül senki sem tudott explicitté tenni semmilyen ide vonatkozó ismere-

tet a nyelvjárási tudatából. 

Az adatközlők közül – egy kivételével – senki sem hallott olyan ugratá-

sokról, csúfolásokról, amelyekkel a szomszéd települések lakói illették az 

ostffyasszonyfaiakat az itteni beszédmódjuk miatt (230. kérdés). A kivétel-

ként szereplő férfi adatközlőnek – aki a 3.a korcsoportba tartozik – halvány, 

gyermekkori emlékei vannak a kérdésre vonatkozóan, de ezekből sajnos 

semmilyen konkrétumot nem tudott felidézni. Az idősek közül újfent senki 

sem emlékezett – vagy nem tudott feleleveníteni – semmilyen idevágó in-

formációt. A megkérdezettek mindegyike – bevallása szerint – családi kör-

                                                           
22 A 14. számú adatközlőnél ez a kérdés véletlenül – feltehetően figyelmetlenség folytán – 

kimaradt, nem tettem fel. 
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ben a helyi szokás szerint beszél, és nem úgy, ahogy a televízióban vagy 

épp a rádióban hallja – ez derült ki a 231. kérdésre adott válaszokból. 

6. sz. táblázat. 228. Ugyanúgy beszél városban vagy hivatalos helyen is, mint 

itthon/otthon családi körben? 

228. Ugyanúgy beszél városban 

vagy hivatalos helyen is, mint itthon 

/ otthon családi körben? 

Válaszok 

Adatközlők 

korosztálya 

Adatközlők sor-

száma és neme 
Igen Nem Megjegyzés 

1. 
1. ♂ x     

2. ♀ x     

2. 

3. ♂ x     

4. ♀   x 

Próbál egy picit alakulni az általa város-

inak nevezett nyelvhasználathoz, mert 

számára ciki a vernakuláris változat 

idegen közegben. 

3.a 

5. ♂ x   

 6. ♂ x     

7. ♂ x     

8. ♀ x     

9. ♀ x     

10. ♀ x     

3.b 

11. ♂ x     

12. ♂ x     

13. ♀ x     

14. ♀ x   

Az eltérés inkább a közlendő tartalmára, 

mintsem annak formájára vonatkozik. 

„Ne mondjak olyan lehetetlenségeket.‖ 

A 232. kérdés segítségével – Tetszik-e Magának/Maguknak az itteni be-

szédmód? – már nem az adatközlők nyelvjárási tudatáról, hanem a saját 

nyelvjárásukhoz való beállítódásukról, vagyis az attitűdjükről nyertem in-

formációkat. Adatközlőim egybehangzóan azt válaszolták, hogy számukra 

fontos és a továbbiakban is megőrzendő kincs a helyi nyelvjárásuk, hiszen 

ezáltal a saját identitásukat is őrzik, mivel ebben nőttek föl, ez a saját lényük 

része. 

Ennek ellenére jó néhányan tudtak konkrét élethelyzeteket feleleveníteni 

a 233. kérdés kapcsán, amikor is afelől kérdeztem az adatközlőimet, hogy 

szólták-e már meg őket a helyi területi nyelvváltozat használata miatt – ezt 

szemlélteti a 7. számú táblázat. Főként a fiatalabb – 1., 2. és 3.a – korosz-
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tályba tartozók reagáltak erre igennel, és azok közül is inkább a férfiak em-

lítettek meg egy-egy élethelyzetet példaként. Tipikus színterek ezek egy 

férfi életében: a saját pátria, a szakiskola, vagy a katonaság. Érdekes az is, 

hogy míg a fiatalabbak az iskoláskorukból, a 3.a korcsoportba tartozók a 

katonakorukból hoztak példákat. A nők közül – ők a 3.a és a 3.b korosztály-

ba tartoznak – ketten tudtak példát említeni. Az őáltaluk említett nyelvhasz-

nálati színtér is tipikusnak mondható ilyen szempontból a saját, személyes 

tapasztalataink alapján: a kórház. 

7. sz. táblázat. 233. Előfordult, hogy megszólták nyelvjárásias beszédmódja 

miatt? Ki és hol? 

233. Előfordult, hogy 

megszólták nyelvjárásias 

beszédmódja miatt? Ki 

és hol? 

Válaszok 

Adatközlők 

korosztálya 

Adatközlők 

sorszáma 

és neme 

Igen Ki és hol? Nem 

1. 
1. ♂ x 

Vépen, a középiskolai évek alatt. Feltűnt, hogy a más 

tájakról oda járó tanulók furcsállták pl. a kövécs alakot. 

 2. ♀     x 

2. 
3. ♂ x 

Vépen, a középiskolai évek alatt. A Kisalföldről szár-

mazók nyelvjárásában hallott különbséget. Ha más 

vidéken jár, Vas megyei lévén, sokszor megkapta már, 

hogy legvárt köll enni. 

 4. ♀     x 

3.a 

5. ♂ x 
Ostffyasszonyfán, a benzinkúton. A fiatalok szólták 

meg a falusias szóhasználata miatt (lú ló). 

 

6. ♂ x 

Katonakorában előfordult, hogy az alföldiek efféle 

fordulatokkal illették: Vazs megye, Vazsvár. A helybé-

liek pedig ezért visszavágva megszólták az alföldieket. 

 

7. ♂ x 

A katonaságnál előfordult, hogy a társaival megkapta – 

nem feltétlenül rosszallóan: na, ugye, ti Vas megyeiek 

vagytok!? 

 8. ♀ x Szombathelyen a kórházban, még gyerekkorában. 

 9. ♀     x 

10. ♀     x 

3.b 

11. ♂     x 

12. ♂     x 

13. ♀     x 

14. ♀ x 
Nemrég a kórházban fordult ez elő. Meg is kapta: na, 

ez aztán tényleg Vas megyei. 
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A 8. számú táblázat a 234. kérdés kapcsán nyert adatokat ismerteti. A kérdés így 

szólt: 234. Volt-e olyan helyzetben, amikor röstellte, szégyellte itthoni beszédmódját? 

A kapott eredmények az előző kérdésre adott válaszokkal együtt nézve egészen logi-

kusnak tűnhetnek: az előbb említett három korosztályba tartozók – 1., 2. és 3.a –, akik 

arról számoltak be, hogy korábban megszólták őket a tájias nyelvhasználatuk miatt, 

nem véletlenül nyilatkozták most azt – összesen három fő: két nő és egy férfi –, hogy 

szégyenkeztek e tulajdonságuk kapcsán. Közülük a 4. számú (nő) adatközlő a 228. 

kérdésnél azt válaszolta, hogy képességeihez – tehát az egyéni nyelvi-nyelvjárási 

tudatához – mérten igyekszik kódot váltani, ha városban szólal meg. E két tény na-

gyon szépen összefügg egymással. 

8. sz. táblázat. 234. Volt-e olyan helyzetben, amikor 

röstellte, szégyellte itthoni beszédmódját? 

234. Volt-e olyan helyzetben, amikor 

röstellte, szégyellte itthoni beszéd-

módját? 

Válaszok 

Adatközlők korosz-

tálya 

Adatközlők 

sorszáma és 

neme 

Igen Nem Megjegyzés 

1. 
1. ♂ x  

 
 2. ♀   x   

2. 

3. ♂   x   

4. ♀ x   

Tinédzserkorban 

előfordult, de példát 

nem tudott rá hozni. 

3.a 

5. ♂   x 
„Soha, meg nem is 

fogom.‖ 

6. ♂   x   

7. ♂   x   

8. ♀ x     

9. ♀   x   

10. ♀   x   

3.b 

11. ♂   x   

12. ♂   x   

13. ♀   x   

14. ♀   x   

A szociolingvisztikai alkategória kérdései közül az utolsó – 235. – így 

hangzott: Véleménye szerint van-e olyan település, ahol csúnyán beszélnek 

magyarul? Az erre adott válaszokat szemlélteti a 9. sz. táblázat. A diszkrét 

igen–nem típusú válaszadáson kívül más, egyéni véleményeket az 1., 2. és a 
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3.a életkori csoportba tartozók fogalmaztak meg. Közülük a túlnyomó több-

ség tisztelettel van a többi nyelvjárás iránt, azokat csúnyának semmiképp 

sem neveznék, legfeljebb szokatlannak. Az említett női adatközlőnek – aki 

az 1. életkori kategóriába tartozik – az alföldi tájszólás, például a szögedi 

nem tetszik. 

9. sz. táblázat. 235. Véleménye szerint van-e olyan település, ahol 

csúnyán beszélnek magyarul? 

235. Véleménye szerint van-e olyan 

település, ahol csúnyán beszélnek ma-

gyarul? 

Válaszok 

Adatközlők korosztá-

lya 

Adatközlők 

sorszáma és 

neme 

Van Nincs Megjegyzés 

1. 

1. ♂   x 

 

2. ♀ x   

Az alföldi tájszólás nem 

tetszik neki, például a 

szögedi. 

2. 
3. ♂   x 

Nem csúnyának, hanem 

szokatlannak tapasztalja a 

más vidéken élők egyes 

nyelvbéli fordulatait. 

4. ♀   x   

3.a 

5. ♂   x 

Mindenkinek tiszteletben 

tartja a „nyelvjárását, 

szokását‖. 

6. ♂   x 

Tiszteletben tartja a más 

vidékeken élők táji 

nyelvhasználatát. 

7. ♂   x 
Minden vidéknek meg-

van a maga nyelve. 

8. ♀   x   

9. ♀   x   

10. ♀   x   

3.b 

11. ♂   x   

12. ♂   x   

13. ♀   x   

14. ♀   x   

4. Összegzés. A feltárt összefüggések rávilágítanak arra, hogy az adat-

közlők kétharmada rendelkezik explicitté tehető nyelvjárási tudattal a saját 

falujuk nyelvhasználatára vonatkozóan. Ez a kétharmadnyi többség az adat-

közlők neme szerint jórészt fele-fele aranyában oszlik meg (5 fő férfi, 4 fő 
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nő). Életkorok szerint leginkább a 3.a korosztálybéliek tapasztalják a táji 

vonásokat a saját és a falubeliek beszédjén: 6-ból 5 fő. A másik három élet-

kori kategóriában e tekintetben 50-50%-os a megoszlás. Az adatközlők je-

lentős többsége (14-ből 12 fő) úgy véli, hogy a környező falvak nyelvhasz-

nálata szinte megegyezik, legalábbis nem tapasztalnak különbséget. Mind-

össze két nő vélte úgy, hogy Ostffyasszonyfán szebben beszélnek, mint a 

szomszéd településeken. A kikérdezettek túlnyomó többsége – mindössze 

egy személy kivételével – az e kérdésre adott válaszához is tudta mozgósí-

tani a nyelvjárási tudatát: sokféleképp megragadva a lényeget, de egyértel-

műen kifejezésre juttatták, hogy tapasztalnak különbséget az idősebb és 

fiatalabb falubeliek beszéde között. Az idősebbek őrzik inkább a helyi íze-

ket, ők azok, akik a helyi nyelvjárást beszélik. 

Az idősek nyelvhasználatán mindenki egyértelműen érzi a tájias ízt, 

azonban három adatközlő megnyilatkozása szerint a fiatalok nyelvhasznála-

tát is jellemzi, jellemezheti a nyelvjárásias(abb) beszédmód abban az eset-

ben, ha több generáció él együtt, vagy ha a gyermeknek korosabb szülei 

vannak. Az adatközlők fele hiszi – mindegyik korosztály szerint arányaiban 

lényegileg azonos megoszlással –, hogy a településen a helyi nyelvjárás a 

jövőben is meg fog maradni valamilyen formában. A férfiak közül inkább a 

fiatalabb korúak, a nők közül inkább az idősebbek bizakodók. A kikérdezet-

tek egyike sem tud beszélni egyetlen idegen nyelven sem, továbbá mindenki 

egybehangzóan úgy nyilatkozott: ragaszkodik saját településének a nyelvjá-

rásához, és a helyi kultúra szempontjából veszteségként élné meg, ha meg-

szűnne a helyi nyelvjárás. Az adatközlők döntő többségének – mindössze-

sen egy kivételével – naiv nyelvészeti tudása sincs arról, hogy kódot válta-

na, vagy ennek a képességnek a birtokában lenne, ha különféle nyelvhasz-

nálati színtereken kell megnyilatkoznia. 

Két adatközlőt leszámítva a minta többsége nem tudott felidézni olyan 

magyar szavakat, kifejezéseket, amelyeket más, szomszédos falvakban hal-

lott már, de Ostffyasszonyfán még nem: rendre nemleges választ kaptam. A 

két igennel válaszoló férfi közül – akik a 3.a korosztályba tartoznak – konk-

rét példát egyik sem tudott felhozni, ebből következően mindössze érzések-

re, benyomásokra alapozták a véleményüket. Az adatközlők közül – egy 

kivételével, aki a 3.a korcsoportba tartozik – senki sem hallott olyan ugratá-

sokról, csúfolásokról, amelyekkel a szomszéd települések lakói illették a 

falubelieket a helyi beszédmódjuk miatt. A megkérdezettek mindegyike – 

bevallása szerint – családi körben a helyi szokás szerint beszél, és nem úgy, 

ahogyan a televízióban vagy éppen a rádióban hallja. 

Az adatközlők közül véleményem szerint leginkább a 3.a korcsoportba 

tartozók tudták explicitté tenni a saját nyelvi-nyelvjárási tudatukat, ennél-

fogva elmondható, hogy – a vizsgálatban részt vevők közül – ezt a korosz-

tályt jellemzi leginkább a nyelvjárási tudatosság, ez annak tudható be, hogy 

még aktívan élnek bennük az idősebb generációktól hallott nyelvjárási-

as(abb) fordulatok. E tekintetben nem különböznek a 3.b korosztálybéli 
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adatközlőktől; abban viszont eltérnek tőlük, hogy az említett korosztálynál 

relatíve magasabb iskolázottsággal rendelkeznek (míg a 3.b korosztály tag-

jai többnyire a 8 általános iskolai osztályt végezték el, a 3.a-ba tartozók már 

szakiskolai végzettséget szereztek), ezáltal – szintén kizárólag az idősebbek 

viszonylatában – jobb kommunikációs készséggel bírnak: az említett szak-

iskolai végzettség megszerzéséhez más vidéken kellett továbbtanulniuk, 

ahol más nyelvjárási hatásokat tapasztalhattak, és feltehetően ezek együttál-

lása eredményezi azt, hogy a nyelvjárásiasságra vonatkozó ismereteket vi-

szonylag könnyebben tudják mozgósítani. 

A kikérdezetteknek a saját nyelvjárásukhoz való viszonyulása is érdekes 

képet mutat összességében: az adatközlők mindegyikének tetszik a helyi 

beszédmód, egybehangzóan azt válaszolták, hogy számukra ez fontos, hi-

szen ezáltal a saját identitásukat is őrzik, mivel ebben nőttek fel. Ennek 

ellenére a többség – főként az 1., 2. és 3.a korosztályba tartozók, és azok 

közül is a férfiak – tudott konkrét élethelyzetet (szakiskola, katonaság) fel-

eleveníteni, amikor megszólták a nyelvjárásias beszédmódja miatt. Ebből 

kifolyólag nem véletlen, hogy éppen az e három kategóriába tartozó adat-

közlők közül számoltak be hárman is arról, hogy szégyenkezniük kellett a 

nyelvhasználatuk miatt. Más vidékek magyar nyelvjárásairól az adatközlők 

lényegi többsége – egy kivételével mindenki – tisztelettel nyilatkozik, és 

ugyanolyan természetesnek tekintik azok meglétét, mint a sajátjáét. 
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B. FODOR KATALIN 

 

Egy moldvai csángó balladatöredékről a nyelvész szemével 
 

Moldvát gyakran emlegetik a balladák földjeként, hiszen még ma sincs 

talán olyan település ezen a vidéken, ahol ne lehetne találni egy-két asz-

szonyt, aki – lehet, hogy már talán töredékesen, de – ne tudna legalább 

egyet elénekelni valamelyik balladaváltozatból. A huszadik század folklo-

ristái Domokos Pál Pétert, Lükő Gábort követve igyekeztek felgyűjteni és 

rendszerezni a hatalmas anyagot, így válhattak ismertté – és megtanulhatóvá 

– az egész magyar nyelvterületen, sőt azon kívül is a népművészetnek e 

remekei. Az egykori lészpedi tanító, Kallós Zoltán köteteiben szerepelnek 

azok a balladák, balladaváltozatok, amelyeket 1942 és 1993 között gyűjtött 

Erdélyben és Moldvában. Adatközlői közül a legtöbben már nem élnek, de a 

hagyomány továbbélését, továbbadását bizonyítja, hogy előfordul közöttük 

néhány még ma is középkorúnak tekinthető személy. 

Kallós Zoltán sokszor megszólaltatott, tulajdonképpen még a fiatalabb 

korosztályba sorolható adatközlője a klézsei születésű, ma Bogdánfalván élő 

Petrás Balán Antiné Farcádi (Piszár) Kati. Mint a család (a családi emléke-

zet szerint még a 19. század végéről származó) ragadványneve mutatja, a 

név első tulajdonosa az írni-olvasni tudás ritka képességével rendelkezett 

már abban az időben, amikor az még ritkaságszámba ment a moldvai ma-

gyarság körében. Kati 1948-ban született, rendkívül jó képességű, szép lány 

volt, aki kis gyermekkorától szívesen hallgatta az idősebbek történeteit, 

meséit, tanulta dalaikat, erőteljes, nagyon szép színű hangjával szívesen 

énekelte is azokat. Ismert, a közösség által „számon tartott‖ lány volt, ezért 

botrányosnak tekintették, hogy egy bogdánfalvi legénnyel kötött házasságot 

(aki csak fényes nappal kereshette fel a menyasszonyát, mert a falubeli fia-

talemberek lesben álltak, hogy megverhessék), és így elhagyta szülőfaluját. 

Ez azonban csak félig-meddig igaz, mivel a mai napig klézseinek vallja 

magát, rokonaival, gyermek-és ifjúkori barátaival szoros kapcsolatot tart, 

sokkal inkább, mint a bogdánfalviakkal, akik számára kissé mindig idegen 

maradt. Ez a kettőség nyelvhasználatában is megmutatkozik. 

Született intelligenciája, kiváló képességei, szépsége, kedvessége okán 

gyakran szerepel csángó fesztiválokon, ahol a gyermekként, majd fiatal 

felnőttként megtanult dalokat, balladákat énekeli, de többször járt olyan 

táborokban is, ahol gyerekeknek, fiataloknak mesélt, énekelt, táncot tanított. 

Kallós Zoltán sokszor kereste fel bogdánfalvi otthonában, felvette dalait, 

balladáit, és ő ösztönözte arra, hogy látogassa idős ismerőseit, rokonait, 

gyűjtse össze és tanulja meg dalaikat, balladáikat, a tanultakat pedig őrizze 

meg és adja tovább. 
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Katival több mint 25 éve ismerkedtem meg. A kezdeti gyűjtő-adatközlő 

viszony az idők folyamán igazi barátsággá alakult. Már az első találkozása-

ink alkalmával kértem, hogy írja le az általa ismert dalokat, balladákat, 

imádságokat, az egyéb kötött szövegeket. Eleinte húzódozott ettől, mond-

ván, hogy sosem tanult magyarul írni, később azonban „beadta a derekát‖, 

és lejegyezte őket, sőt, leveleket is írt mindaddig, amíg a szóbeli kapcsolat-

tartás lehetősége, a telefon bevezetése ennek véget nem vetett. Amint a leírt 

szövegeket megkaptam, megkértem Katit, hogy mondja is el nekem azokat, 

és a hallottakat azonnal le is jegyeztem a magyar egyezményes hangjelölési 

rendszer szabályai szerint. 

Számos ballada, balladatöredék, népdal, táncszó (hijoktatás), egyházi 

népének és két imádság szerepel a leírt szövegek között, amelyek feldolgo-

zása, rendszerezése még várat magára. Ezek a szövegek azért különösen 

érdekesek, mert Kati a román nyelv írásrendszerét használja, a magyar he-

lyesírás ismerete nélkül, azaz tökéletesen követve a kiejtést. Az ún. elszéke-

lyesedett déli csángó központból, Klézséből származik, az a falu azonban, 

ahol élete nagy részét töltötte, Bogdánfalva, az archaikus déli csángó falvak 

talán legjellemzőbbje. A két település nyelvjárásában fellelhetők az ebből 

eredő eltérések (pl. az -sz-ezés hiánya vagy megléte), az adatközlő kettős 

kötődéséből származó „áthallásokkal‖ is találkozunk. 

Itt most az egyik legismertebb, Erdélyben és Moldvában nagyon sok vál-

tozatban élő ballada szövegét közlöm, amelynek Katitól gyakran hallott 

egyik variánsát Kallós Zoltán is közzétette az Új balladák könyvében. Ez a 

Nagy hegyi tolvaj címen ismert ballada, az akarata ellenére rablóvezérhez 

kényszerített asszony története, panasza. Kati „repertoárjában‖ a ballada két 

változata szerepel, közülük a rövidebb olvasható Kallós Zoltán gyűjtemé-

nyében. A második, hosszabb változat csak Kati írott szövegében és szóbeli 

megvalósításában áll rendelkezésre. 

Kallós Zoltán néhány, nagyon jellegzetes nyelvjárási sajátosságot, ill. a 

balladatöredék énekelt voltából, főleg az egyes magánhangzók időtartamá-

nak nyúlásából vagy éppen rövidüléséből adódó hangváltozatokat jelöli, a 

szinte mindig tapasztalható á előtti ȧ-zás vagy az -ly ejtése is kiolvasható a 

szövegközlésből, a magánhangzók nyelvemelkedés foka szerinti eltérései 

viszont itt nem jelennek meg. A Moldvában sok helyen ma is élő könnyem–

könyvem, hozzám–hezzám, engem–ingem megfelelések is szerepelnek a 

szövegben. Az archaikus balladaszövegekben, de időnként még a folyó 

beszédben is előfordul a déli csángó nyelvjárásban is a határozott névelő e, 

ez változata, kötött szövegekben Katinál is előfordul, a Kallós Zoltán közöl-

te változatban is megtalálható. 
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A ballada szövege Petrás Kati énekesfüzetéből, majd az ő általa elmon-

dott szöveg a magyar egyezményes fonetikus átírásban. 
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A ballada szövege Kati lejegyzésében és kiejtésében már érdekesebb ké-

pet mutat, a nyelvjárásra jellemző sajátosságok inkább felismerhetők benne. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy bár a hangjelölésben jól láthatók bizo-

nyos, egyrészt a latinra épülő román helyesírás, írásmód, másrészt a kiejtés-

elvűség érvényesüléséből eredő szabályosságok, nem mondhatjuk, hogy 

ezek alkalmazása feltétlenül következetes lenne. Néha feltűnő egyezéseket 

találunk a magyar nyelvtörténetből ismert hangjelölési gyakorlattal. Sok 

esetben improvizál a lejegyző, ezért azután ugyanannak a szónak időnként 

más-más írott változatával találkozunk. Az alábbiakban a hangjelölésre 

vonatkozó legfontosabb jellemzőket veszem sorra, időnként Kati más le-

jegyzett szövegeiből vett példákkal is kiegészítve az ebben a balladában 

fellelhetőket. 

Mivel a román nyelvben az időtartamnak nincs jelentésmegkülönböztető 

szerepe, ezért a román írásrendszer a magánhangzók időtartambeli eltéré-

seit nem jelöli, csak rövid magánhangzójeleket használ. A magyar magán-
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hangzórendszer azonban több hangból áll, mint a román nyelvé. A hiányzó 

hangok jelölését a román írásmódot tanult és használó csángók, így Kati is, 

általában betűkapcsolattal oldják meg, az ö és az ü helyén általában eo/ io és 

iu jelet találunk, de igen gyakran előfordul az egyszerű o és u betű is ö és ü 

értékben (cheonives ‘könyves‘ fiuştea ’füstje‘, ocros ’ökrös, suz ’szűz’). 

Az a több hangot is jelöl – elsősorban az á-t és az illabiális ȧ-t, ritkán az 

ɑ-t is, illetve a déli és a székelyes csángó településeken használatos, nagyon 

nyílt ä hangot (aniam ‘anyám‘, gazdanoc ‘gazdának‘, vizra ‘vízre‘). Az e 

viszont mindig a zárt (vagy zártabb) ë és é hangokat jelöli, de ennek az e-

nek a hangszíne igen nagy tartományban mozog. Inkább csak a nagyon nyílt 

ä-hez képest mutat eltérést, Kati az annál magasabb nyelvállású ún. „köz-

nyelvi‖ e-t és a valóban zárt, középső nyelvállású ë-ket is így jelöli (lehatec 

‘lehetek‘, faier ‘fejér‘, edeş ‘édes‘). 

Az a általában zártabb ejtésű, nagyon gyakori az á utáni o-zás is, az a 

helyén a leírt szövegekben többnyire o jelet találunk (nodi ‘nagy‘, copucot 

‘kapukat‘, fanoc ‘fának‘). 

A magánhangzókra vonatkozó még egy megemlítendő sajátosság, hogy 

bár a hosszúságot ugyan külön nem jelöli, de – fonetikailag indokolható – 

megoldást látunk Kati leírásában: a rövid magánhangzóhoz képest valami-

vel zártabb, viszonylag gyakori hosszú ó-t, sőt időnként az ő-t is u-val jelöli 

(vut, odudni ‘adódni‘, usval ‘őszvel/ősszel‘). 

A mássalhangzók írásában elsősorban a latinos szabályok ismerhetők 

fel. A román jelrendszer a magyar ábécéhez képest két eltérő betűt is tartal-

maz, a ţ-t a c, az ş –et a az s jelölésére (Kati leírásában ez utóbbi időnként 

elmarad, csupán s-et ír). A román hangjelölési szabály szerint a zs-t j-vel, a 

j-t viszont i-vel írja (jabemet ‘zsebemet‘, ihai ‘ihaj‘). A palatális mással-

hangzókat a megfelelő dentális képzésű hangok és az e vagy i magánhangzó 

betűkapcsolatával jelöli: n+e/i, d+e/i, t+e/i (aniam ’anyám’, nodi ’nagy‘, 

fiustea ’füstje’, senead ’szényed’/színed). Ha a mássalhangzó után egyéb-

ként is palatális magánhangzó következik, előfordul, hogy csupán a foneti-

kus lejegyzésből válik egyértelművé, hogy az adott helyen van-e szó 

palatalizációról (leden ’legyen’, de melic ’melyik’, kiejtve: mellik, a főnévi 

igenév képzője írásban és kiejtve is mindig -ni.) Az ly a déli csángóknál 

általánosan ejtett hang, de egy-egy esetben el is marad a jelölése (leaneom 

‘lyányom‘ – nem leányom (!), de sulcolni ‘sulykolni‘). A két veláris explo-

zíva, a k és g jelölésénél is a latin íráshagyomány az irányadó.  A c jelöli a 

k-t, a g a g-t, de abban az esetben, ha utánuk palatális magánhangzó követ-

kezik, a h betűt kell közbeiktatni. Így a nyelvjárási genge ‘gyenge‘ alakvál-

tozat az írott szövegben is megjelenik, így: ghenga. A c az utána közvetle-

nül álló palatális magánhangzóval cs hangot jelöl (copu ‘kapu‘, gazdanoc 

‘gazdának‘, chici ‘kicsi‘, inghem ‘ingem‘). 

A kiejtés szerinti írásgyakorlat következményeként a hasonulásos jelen-

ségeket Kati gyakran jelöli (hosto ‘hozta‘, orog banotot ‘örök bánatot‘, 

hedba ‘hétbe‘, chiujdag ‘küsdeg/kisded, m hatására is, bár valószínű, hogy 
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itt eredetileg a d zöngésítette az s-et, a mássalhangzó-torlódás feloldása ez 

után következett be: lajmag ‘lásd meg‘). Az utóbbihoz kapcsolódó, mással-

hangzó-kivetést tartalmazó példák: humbe (sic!, e-vel) ‘hunyd be‘, 

cheresfamrul ‘keresztfámról‘. Érdekes példája a kiejtés irányadó voltának, 

vagyis annak, hogy a lejegyzőt – annak ellenére, hogy ismeri egy adott szó 

„eredeti‖ hangalakját – időnként a saját „belső hallása‖, azaz a valóságos 

hangzás vezeti, amikor ugyanazt a szót egymást követően két változatban 

írja, mivel a második esetben az utána következő mássalhangzó hatására 

zöngésülés történik: nam siroc, nam sirog/ dearmechet rengatec. 

Külön kell szólnom az egybeírás-különírás kérdéséről, amit a magyar he-

lyesírás köztudomásúan nagyon részletes szabályrendszerben határoz meg, 

míg az ezt nem ismerő moldvai magyarok ebben is a román helyesírás gya-

korlatát, illetve elsősorban saját nyelvérzéküket követik. A határozott név-

elő egykori hangsúlyos, kijelölő funkciója mára elkopott, a magánhangzóval 

kezdődő szavak előtt az az z-je hozzákapcsolódik a névszóhoz (ezt a nagy-

városi szlengre is jellemző kissé nyegle ejtést egyébként nem kevés iróniá-

val a kabaré műfaja is „felfedezte‖). Ezt a beszélt nyelvben oly gyakori 

jelenséget Kati kivétel nélkül minden esetben jelöli (o zo zonio ‘az az anya‘, 

o zo zuro ‘ az az óra‘, a ziştanac ‘az istennek‘, o zu ‘az ő…‘, sőt az a el is 

maradhat: zarvo liani ‘(a)z árva lyány‘). Az összetett igealakok esetében is 

gyakori az egybeírás otalvut ‘adtál volt‘ tiltotovut ‘tiltotta volt‘, niugsicvolo 

‘nyugszik vala‘, de caşareg volo ‘kesereg vala‘. Az igekötő az ige előtt 

mindig külön íródik odo odio ‘odaadja‘, la hulot ‘lehullott‘, fel niutam ‘fel-

nőttem‘ mag oltam ‘megöltem‘, al ontota ‘elöntötte‘ fel setec ‘felszedték‘. 

A hátravetett igekötők írásmódja azonban már nem egyértelmű, több ugyan 

az egybeírás, de a különírásra is találunk példákat: bongoleomchi 

‘bongoljam ki‘, hadal ‘hadd el‘, uroliamag ‘őrölje meg‘, hostochi ‘hozta 

ki‘, sochiel ‘szökj el‘,vareamag ‘verje meg‘, de ugyanott varen mag ‘verjen 

meg‘ is, uleac fel ‘üljek fel‘, mutoşom mag ‘mutassam meg‘, aldea mag 

‘áldja meg‘. 

A nyelvjárási jelenségekről gazdagabb képet a hangzó szövegből kapha-

tunk. Az adatközlő saját lejegyzése és az elmondott szöveg fonetikus átírása 

alapján elég pontos képet alkothatunk a nyelvjárási jelenségekről, azok ér-

vényesülésének „szabályosságáról‖, gyakoriságáról. A lejegyzett szövege-

ket elemezve – elsősorban az itt közölt balladára, néhány alkalommal más 

szövegekre is támaszkodva – az alábbiakban ismertetendő sajátosságok 

emelhetők ki. (Ugyanakkor fontos azt is megemlítenem, hogy Kati számára, 

mivel többször járt Erdélyben és Magyarországon, ma már nem ismeretlen a 

magyarországi nyelvhasználat, sőt könnyen és gyorsan alkalmazkodik akár 

a standard magyar nyelvű környezethez is. Néha előfordul, hogy szinte ön-

kéntelenül igazodik a magyarországi vendégek nyelvhasználatához, 

nyelvjárásiasságának mértéke ezért nem egyenletes.) 

A Nagy hegyi tolvaj ballada fonetikusan lejegyzett szövege alapján az 

adatközlő magánhangzórendszere 8:7 arányú, azaz egyértelműen, határozot-
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tan megkülönbözteti a nyílt és zárt e fonémát. Mivel ezen a téren az a és e 

betűk funkcionálisan elkülönülő használata általános, nagyon jól követhető, 

elemezhető a két e fonéma előfordulása, és az is, hogy Kati (és a hasonlóan 

fonetikusan író moldvai magyarok) nagyon jól, pontosan érzékelik a két e 

fonéma közötti különbséget. Ugyanakkor az is világos, hogy nem feltétlenül 

csak a „megszokott‖, azaz a nyelvterület nagy részén érvényesülő zárt és 

nyílt e-zéssel találkozunk. Következetes például a meg igekötő mäg ejtése, a 

be igekötő viszont zárt ë-vel (a -be határozórag viszont mindig nyílt ä-vel) 

hangzik. Néha előfordul ugyanazon a helyen egyszer-egyszer eltérő ejtés is. 

A székely hatás a déli csángó falvakban erős, az e-k hangszíne a csíki, há-

romszéki nyelvjárást beszélőkére emlékeztetnek. 

Jellemző az alsó nyelvállású veláris magánhangzók zártabb ejtése, ez is 

hasonló a keleti székelységben és a Nyugat-Dunántúlon érvényesülő ten-

denciához. Gyakori az á sötétebb hangszíne, enyhén labializált ejtése. Ezt 

követi az a zártabb artikulációja, hangsúlytalan helyzetben az a helyén 

gyakran hallunk inkább csaknem o hangot. Az asszociatív hangmegfelelé-

sek közül jellemző az á előtti ȧ-zás, amely alkalmanként még 

palatalizációval, elhasonulással is párosul (epám, enyám), illetve az á utáni 

o-zás is, bár ennek az előfordulása, erőssége alkalmanként nagyon eltérő 

lehet. 

A középső nyelvállású ö helyén a Mezőségen, a keleti székelységben és 

Moldvában gyakran hallunk egy fokkal nyíltabb,œ hangot, Katinál viszont 

általában csak kissé nyíltabb ejtésű az ö hang. 

A diftongusok a moldvai nyelvjárásokban – főleg az archaikusabb északi 

és déli csángóban – nem játszanak jelentős szerepet. Kati nyelvhasználatá-

ban elsősorban az é helyén fordul elő nyitódó diftongus (͟itt:i͜ ëféli, vi͜ ëres), 

néha az ó helyén is (adu͜odni). 

A nyitódó ië diftongus mellett í-ző alakokkal is találkozunk, ebben a bal-

ladaszövegben két helyen (íjen, ifili), egy esetben pedig zártabb ḙ́-vel 

(kḙ́szültäm). 

A standard í helyén egyszer viszont é fordul elő (szényed), ez a viszony-

lag ritkább jelenség néhány erdélyi településen is kimutatható. 

A könnyes könyves alakja a β változásával történetileg magyarázható, 

több szövegben is előfordul, mindig -v-s tőváltozatban. 

Hasonlóan kizárólag a nem illeszkedő, elhasonult hezzám alakkal talál-

kozunk a standard hozzám változataként. 

A -val, -vel ezekben a szövegekben nem hasonul, a moldvai magyar 

nyelvjárásokra általában jellemzően, de ez a jelenség megfigyelhető az er-

délyi nyelvjárások egy részében is. Kati nyelvhasználatában körülbelül azo-

nos mértékben fordul elő a hasonult és hasonulás nélküli alak. 

Érvényesült valamelyest Kati beszédében is a hosszú magánhangzók rö-

vidülése, ezt a jelenséget több kutató is megfigyelte Moldvában. Valószínű, 

hogy ennek a magyarázata a rövid-hosszú szembenállást nem ismerő román 

nyelv hatásában rejlik. Hasonló tendencia tapasztalható valamennyi olyan 
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régióban, ahol valamelyik idegen nyelv erőteljes hatással van az ott élő ma-

gyarokra. (Néhány példa ebből a balladaszövegből: szomoru, vizrä, a za 

zora ‘az az óra‘). 

A –v tövű igék közül a jön jő alakváltozata ismert, ez is a keleti székely-

séggel rokon sajátosság. Kati valamennyi szövegében ezzel találkozunk. 

Érdekes lenne a szupraszegmentális eszközök, így a hangsúly szerepét is 

megvizsgálni, hiszen ezek a szövegek elsősorban énekelt változatban éltek 

és élnek ma is, s ennek hatása érvényesülhet akkor is, ha nem énekelik, csu-

pán mondják azokat. Erre azonban a szövegek leírásakor nem volt lehetősé-

gem, hangfelvételek ekkor nem készültek. 

Még egy tapasztalatomat emelném ki: az archaikus és újabb keletkezésű, 

kevésbé kötött szövegek természetesen nem állnak teljesen azonos szinten a 

nyelvjárásiasság mértékét illetően. A balladák akár több száz éves szókincs-

beli, grammatikai sajátosságokat is megőriztek, amelyek ma már nem aktí-

vak, még a csángóság körében sem mindenki előtt ismertek. Az itt közölt 

ballada csupán rövid mutatvány abból a gazdag anyagból, amelynek további 

vizsgálata eredményeként remélhetőleg teljesebb képet kaphatunk a mold-

vai magyarság egy képviselőjének írott és beszélt magyar nyelvhasználatá-

ról, a különböző korokból származó kötött és a ma is élő nyelvjárást tükröző 

beszélt nyelvi szövegekben fellelhető azonos és eltérő sajátosságokról. 



GAÁL PÉTER 

 

A magyar nyelv nagyszótára és társai 
Magyar nyelvű online értelmező szótárak a világhálón 

 

1. Bevezetés 

A magyar lexikográfia jelentős mérföldkőhöz érkezett 2017 februárjá-

ban, amikor A magyar nyelv nagyszótára (Nszt.) hatodik, papíralapú köte-

tének megjelenésével egyidőben online is elérhetővé vált az eddig kiadott 

nyomtatott kötetek teljes anyaga. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a ma-

gyar, egynyelvű szótárkészítés – még ha kicsit talán megkésve is – ezzel a 

projekttel végérvényesen belépett a 21. századba. Noha a nagyszótári mun-

kálatok vége, a sorozat teljes befejezése még jócskán odébb van, az eddigi 

kötetek online verziójának közzététele rendkívül komoly minőségi ugrást 

jelent a szótárhasználó közönség számára, a korábbi hagyományos, papír-

formátumhoz képest. 

Napjainkra az online szótárak térnyerése és a papírszótárak visszaszoru-

lása megkérdőjelezhetetlenné vált, és ez a megállapítás a világszerte megje-

lenő, idegen nyelvű nagyszótárakra is igaz. Megjegyzendő viszont, hogy a 

digitális formátumú közzététel sok esetben, időben jóval megelőzte a ma-

gyar nyelvű Nszt. online publikálását. A német nyelvű Grimm Deutsches 

Wörterbuch például 2004 óta elérhető CD-ROM-on, amelynek anyaga a 

Trieri Egyetem honlapján keresztül online is böngészhető. Hasonlóképpen 

2004-ben jelent meg a francia nagyszótár, a Trésor de la langue française 

CD-ROM-on, amit az online közzététel követett. Az angol nyelvű The Ox-

ford English Dictionary internetes változata pedig még a két említett szótár-

hoz képest is régebben, 2000 óta a szótárhasználók rendelkezésére áll. 

A fent említett példákat figyelembe véve látható, hogy az Nszt. interne-

tes változatának (a továbbiakban NsztWeb) megjelenése bő egy évtizedes 

késésben van a német, a francia vagy akár az angol digitális 

nagyszótárakhoz képest. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 2017 előtt egyál-

talán ne léteztek volna magyar nyelvű, online (vagy offline) értelmező szó-

tárak. Tanulmányom célja, – az Nszt. online verziója megjelenésének apro-

póján – hogy áttekintést nyújtsak az interneten fellehető magyar nyelvű 

értelmező szótárakról és az adott keretekhez mérten röviden jellemezem 

azokat. Tanulmányom második felének középpontjában az Nszt. online 

változata áll, amelyet részletesebben is elemzek. A szótár jellemzéséhez az 

általam kidolgozott online szótári minősítési szempontrendszerre (vö. GAÁL 

2012 és 2017a) támaszkodom. A tanulmányban említett online értelmező 

szótárakat a Függelék részben egy-egy szócikkel illusztrálom. 
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2. Értelmező szótárak az internetkorszak előtt 

Habár az Nszt.-hez mérhető szótári vállalkozás még nem volt a magyar 

lexikográfia történetében, előzmények szép számmal fellelhetők a magyar 

szótárirodalomban, főként a papíralapú értelmező szótárak tekintetében. 

MAGAY (2006 és 2011) összegző bibliográfiájában összesen 28 tételt említ 

az általános értelmező (leíró) szótárak kategórián belül. (Igaz azonban, hogy 

MAGAY felsorolásában az egy sorozathoz tartozó szótárak kötetei külön 

sorszámmal szerepelnek, illetve a bibliográfiába már bekerült az Nszt. első 

két kötete is.) Tanulmányomnak nem célja a magyar nyelvű, nyomtatott 

értelmező szótárak bemutatása, a teljesség igénye nélkül ehelyütt csak né-

hány fontosabb képviselőjüket említem. A kronológiát figyelembe véve első 

helyre kívánkozik a 19. századi A magyar nyelv szótára I–VI.(CzF.) és az 

azt követő, A magyar nyelv teljes szótára I–II. (Ball.). 20. századi fontosabb 

értelmező szótáraink A magyar nyelv szótára I–II. (Balassa), A magyar 

nyelv értelmező szótára I–VIII. (ÉrtSz.), a Magyar értelmező kéziszótár 

(ÉKsz.) és annak 2003-as második, átdolgozott kiadása, az 1992-es Képes 

diákszótár és a 2007-es Értelmező szótár+. 

A magyar nyelvű, elektronikus értelmező szótárak első képviselői CD-

ROM (tehát offline) formátumban jelentek meg, és az Akadémiai Kiadó 

papírszótárainak anyagát tartalmazták. A kiadó két kiadványa, a Magyar 

értelmező szótár 2008-ban és a Magyar értelmező kéziszótár 2009-ben vált 

elérhetővé CD-ROM-on a szótárhasználók számára. A két kiadvány jelenleg 

kereskedelmi forgalomban már nem kapható, a kiadó a CD-ROM szótár-

programjainak terméktámogatását megszüntette, a szolgáltatást az interne-

ten elérhető szótárportáljuk váltotta fel. 

3. Online értelmező szótárak 

Kezdetben a szótárak internetes megjelenése nem hozott automatikus 

minőségbeli változást a hagyományos szótárakhoz képest. PRÓSZÉKY 

(2004) szóhasználatával élve az első szótári próbálkozások inkább „elektro-

nikus papírszótárak‖ voltak, semmint a digitális platform előnyeit teljes 

mértékben kihasználó referenciaművek. TARP (2011) négy típusát különíti 

el az online szótáraknak (utánzók, gyorsabb lovak, Ford-T modellek, Rolls 

Royce-ok), amit felfoghatunk egyfajta fejlődési vonalnak is, amelyen egy-

egy adott online szótár elhelyezhető a legfőbb jellemzői alapján. Ha meg-

vizsgáljuk az online értelmező szótárak helyzetét, azt látjuk, hogy ott is 

hasonló tendenciák figyelhetők meg: míg korábban inkább az elektronikus 

papírszótárak domináltak, mostanra egyre inkább kezdenek megjelenni a 

„valódi online szótárak‖. 

Az elektronikus papírszótárak tulajdonképpen nyomtatott szótárak digi-

talizált, valamilyen szöveges fájlformátumban (leggyakrabban pdf-ben) 

olvasható változatai. A közös jellemzője ennek a szótártípusnak, hogy hasz-

nálatuk gyakorlatilag egyenértékű a papírszótárakkal, legfeljebb a szöve-

gükben való keresés gyorsítható fel az internetes böngészőbe vagy a szö-
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vegolvasó szoftverben megjelenő kereső, navigálást könnyítő funkciók se-

gítségével. Több értelmező szótárunk is az említett formátumban lelhető fel 

a világhálón, mint például a CzF. a Magyar Elektronikus Könyvtár 

(mek.oszk.hu) honlapján, illetve a Tinta Könyvkiadó Értelmező szótár+, a 

Magyar értelmező szótár diákoknak és az Idegenszó-tár című kiadványai, 

amelyek a tankonyvtar.hu portálon keresztül ingyenesen olvasha-

tók/letölthetők. 

A Magyar Elektronikus Könyvtárból azonban nem csak elektronikus 

papírszótárak érhetőek el, hanem olyan szótári adatbázisok is, amelyek már 

néhány modern funkcióval is rendelkeznek. A korábban említett szótárak 

közül ingyenesen hozzáférhető a CzF. (1. ábra) és az Értsz. (2. ábra), előbbi 

2015-ben, utóbbi 2016-ban került fel a világhálóra. Alapjukat az Arcanum 

Adatbázis Kft. által készített CD-ROM verzió jelenti. Mindkét szótár keze-

lőfelülete megegyezik, funkcióikban azonban meglehetősen korlátozottak: 

noha lapozó és keresőmezős keresést is támogatnak (ez utóbbi egyszerű 

szöveges keresést jelent), viszont mikro- és mezostruktúrájuk meglehetősen 

statikus, elsősorban a használati sebességben múlják felül hagyományos 

megfelelőiket. A CzF. nem csak a MEK-en keresztül hozzáférhető, létezik 

egy magánszemély (Varga András) által készített verzió is (3. ábra), amely 

külcsínben jóval ódivatúbb (feltehetőleg korábban került fel az internetre), 

az alapvető keresési funkciókat viszont ugyanúgy tartalmazza, mint a MEK-

es változat. 

A CzF. anyaga a fentiekben említetteken kívül az – ugyancsak magán-

személy által készített – SzóJelentése.com nevű online szótárban is megje-

lenik. A 2013 óta létező oldal adatbázisának csak egy részét adja a CzF., 

amely kiegészül a szerkesztő által alkotott szócikkekel, valamint a felhasz-

nálók által beküldött javaslatokkal. A Szójelentése.com kezelőfelülete prak-

tikus ugyan, de kimondott újdonságot nem tartalmaz, tartalmilag pedig – 

köszönhetően a CzF. szócikkanyagának – elavultnak mondható. Általános-

ságban elmondható a szótárról, hogy annak legkritikusabb pontja a szótári 

adatok megbízhatósága. Egyrészt a szócikkek javát adó CzF. már minden-

képpen elavultnak számít (ami a szótár szakmai megítélését övező évszáza-

dos nyelvészeti vitákat illeti, azok ismertetésétől ehelyütt eltekintek), más-

részt az egyéb forrásokból származó adatok minősége egyáltalán nem ga-

rantált, hiszen az lelkes amatőrök (a szerkesztő és a felhasználók) gyűjtő-

munkájának eredménye, akiktől különösebb szakmai (lexikográfiai, nyelvé-

szeti) hozzáértés nem elvárható. 

A korábbiakban említett szótárak adatbázisának mindegyike (leszámítva 

a Szójelentése.com bizonyos elemeit) professzionális nyelvészeti, lexiko-

gráfiai munka eredménye. Ha viszont beírjuk a Google keresőbe az „értel-

mező szótár‖ szókapcsolatot, első találatként nem a korábban említett szótá-

rak, hanem egy magánkezdeményezésként induló, majd a szócikkek szer-

kesztésébe a felhasználókat is bevonó online szótár, a WikiSzótár.hu nevét 

kapjuk. Az internethasználati szokásokat ismerve feltételezhetjük, hogy 
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sokan, a keresési listán első helyen szereplő találatra kattintanak, így ha 

online értelmező szótárt keresnek a WikiSzótár.hu lesz az a referenciamű, 

amelyet használni fognak. Maga a szótár sok más Wiki szótárprojekthez 

hasonlóan a MediaWiki szabad felhasználású platformra épül, de az elneve-

zésbeli hasonlóságon kívül semmi köze a Wikipédiához vagy a Wiktionary 

magyar nyelvű verziójához a Wikiszótárhoz. A WikiSzótár.hu, noha a 

MediaWiki platformnak köszönhetően számos előremutató funkcióval bír, 

tartalmát tekintve a laikus nyelvészkedés és szótárkészítés számos jellemző-

je figyelhető meg benne, legyen szó például a szótári definíciókról vagy 

akár a szavak etimológiájáról. Mindez maga után vonja, hogy a benne fog-

lalt szótári adatok megbízhatósága erősen kétséges. A szótár jelenleg körül-

belül 70.000 címszót tartalmaz, ingyenesen használható (kivéve a reklám-

mentes változatot), elsőszámú célközönségének pedig a fiatalabb korosz-

tályt, főként a diákokat tekinti. A készítők nem titkolt szándéka szótáruk 

szócikkeinek formai és tartalmi egyszerűsítése a professzionális szótárakhoz 

viszonyítva, amelynek hátulütője azonban, hogy – mint az számos, már 

elkészült szócikk is bizonyítja – sok esetben terminológiai pontatlanságok-

hoz és tudományosan nem megalapozott végeredményhez vezet. 

4. A magyar nyelv nagyszótára online 

4.1. A szótárhoz kapcsolódó háttérinformációk. Az Nszt. kapcsán 

számos publikáció jelent meg (lásd pl. ITTZÉS 2009, 2012a és 2012b), így az 

ahhoz kötődő háttérinformációk nagy mennyiségben állnak rendelkezésre. 

Az Nszt. megalkotásának tényleges folyamata 170 évnyi előkészítő munka 

és anyaggyűjtés után indulhatott meg, amelynek első, kézzelfogható ered-

ménye az Nszt. első és második papíralapú kötetének 2006-os megjelenése 

volt (ITTZÉS 2009), melyet 2017-ig további négy kötet követett. Az előké-

szítő munka a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt indult meg, ame-

lyet később a Nyelvtudományi Intézet vett át, ahol a munkálatok jelenleg is 

zajlanak. A szótár tehát az intézmény/szervezet által szerkesztett szótárak 

körébe tartozik. Az online szótároldal elkészítése a MorphoLogic Kft. nevé-

hez fűződik. 

A szótároldal bővítmények telepítése nélkül internetes böngészőből fut-

tatható hagyományos számítógépen, illetve kisképernyőre optimalizált vál-

tozatban mobil eszközökön is, de mobil szótári applikáció egyelőre nem 

létezik hozzá. A szótároldal felülete egyedi – kifejezetten az NsztWeb-hez 

fejlesztették – más szótárak nem használják azt. Az NsztWeB más szótárak-

hoz, szótári hálózatokhoz nem kapcsolódik, tehát egyedülálló szótárnak 

tekinthető. Az NsztWeb teljesen ingyenes, minden funkciója térítésmente-

sen használható. 

4.2. A szótár szerkezete. Az NsztWeb megastruktúrájának részét képezi 

a „Szótárról‖ menü alatt található általános tájékoztató és előszó, amelyből 

kiderül, hogy a szótári adatbázis összesen mintegy 110.000 címszót tartal-

maz. A szótároldal alján az impresszumban a teljes szerkesztőgárda névsora 
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fellelhető, a legfontosabb szerzői jogi tudnivalókkal együtt. A célközönsé-

get a papírszótárból átemelt tájékoztató részben KENESEI (web) a követke-

zőképpen jelöli ki: „Nem csupán a nyelvészet – különösen a szótörténet –, 

az irodalomtudomány és társtudományaik kutatóinak lehet majd fontos se-

gédeszköze, hanem a nyelvtanulóktól a kultúrhistória iránt érdeklődőkig 

sokak számára lesz haszonnal forgatható mű‖. A szótárhasználók az oldalon 

alapos segédanyagot találhatnak a szócikkek felépítéséről, a szótárhasználat 

módjáról, a szócikkekben megjelenő morfológiai kódokról és rövidítésekről, 

illetve a bibliográfiai adatokról. Fontos újítás az ún. dinamikus súgó, amely-

lyel a kurzort egy szócikk bármelyik része fölé mozgatva információt ka-

punk a kijelölt szócikkrészlet funkciójáról. A teljes szótári felület reklám-

mentes, így elektronikus hirdetések nem zavarják a szótárhasználatot. 

A szótári makrostruktúra három fő tényezőt foglal magában, a kereső-

motort, a keresési találatokat és a közölt anyag jellegét. Az NsztWeb mind a 

keresőmezős, mind a lapozó keresést támogatja. A keresés hatóköre csak 

szótáron belülre terjed, de a készítők a közeljövőben a Magyar Nemzeti 

Szövegtár keresőfelületét is integrálni fogják a szótároldalba. A lekérdezés 

szöveges formában történik, az ún. wildcardok használata nem támogatott, a 

begépelés során viszont a rendszer a szókezdet alapján felajánlja az elérhető 

címszavak listáját. A keresés – beállítástól függően – teljes címszó, címszó 

eleje és címszó vége alapján lehetséges. A találatok egymás alatt jelennek 

meg, szinte teljesen kifejtett formában. Egyedül a példamondatok és azok 

forrásai érhetőek el a szócikken belüli legördülő menükből. Az NsztWeb 

szócikkei kizárólag szöveges információkat tartalmaznak, multimédiás in-

formációkat nem. 

A szótáron belüli mikrostruktúra egységes elveken alapszik. A szócikkek 

tetején az ún. szócikkfej található, amelyben a címszó mellett megjelennek a 

teljes szócikkre vonatkozó grammatikai és lexikai információk, illetve az 

adott szó gyakoriságára utaló piktogram. A szócikkfej alatti részben követ-

keznek a különböző, sorszámokkal elkülönített jelentések, majd a gramma-

tikai megjegyzések, a lexikai minősítések, vonzatok. A szavak értelmezése 

mindig az aktuális sorszámú jelentéseken belül történik, amelyekhez a le-

gördülő menükben megjelenő példamondatok is tartoznak. Az önálló szó-

cikkeket a különféle utalások zárják (lásd mezostruktúra). A szócikkek 

előbbiekben felsorolt részeit többféle színnel különítik el, így elősegítve a 

szócikken belüli tájékozódást. A szócikken belüli grammatikai információ-

kat dőlt betűvel és halványabb betűszínnel jelenítik meg. A feldolgozott és 

megjelenített anyag mennyiségéhez képest a szócikkek jól áttekinthetők, 

letisztult egyszerű felépítés jellemzi őket. 

A mezostruktúra (mediostruktúra) alatt a szótárban fellelhető belső és 

külső hivatkozások rendszerét értjük. A szótáron belüli linkek két típusát a 

szócikken belüli és a szócikkek közötti linkek jelentik. A szócikken belüli 

navigálást segítő belső linkek a NsztWeb-ben nincsenek, ugyanakkor szó-

cikkek közötti linkek két esetben is megjelennek: egyrészt az összetételi, 
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másrészt a frazeológiai utalásoknál. Mindkét típusú link a szócikkek végén 

elkülönítve szerepel, az „Ö‖ és „Fr‖ jelölések mellett, ahol is a kék színű 

szavakra kattintva az arra utaló szócikkre ugorhatunk. Az online szótárak-

ban szóba jöhető külső linkek a más online szótárra, az egyéb webhelyre és 

a nem internetes forrásokra utaló linkek. Az NsztWeb-ben ez utóbbi típusra 

találhatunk példát, hiszen a szócikkek „vö.‖ rovatában feltüntetik, hogy egy-

egy szónak milyen papírszótári előzményei vannak, azaz mely hagyomá-

nyos szótárakban lelhető fel ugyanaz a szó (pl. ÚMTsz., SzT., Éksz. stb.). 

4.3. A szótár tartalma 

Az Nszt. lexikológia alapjainál fontos kiemelni, hogy korpuszalapú szó-

tárról van szó, amely korpusz 1772 és 2010 között keletkezett szépirodalmi, 

tudományos, ismeretterjesztő és publicisztikai szövegekből áll. Noha az 

NsztWeb általános, értelmező szótár, de részét képezik nép- és tájnyelvi 

szavak, szakszavak, illetve réteg- és csoportnyelvi szavak is. Mivel az 

NsztWeb a nyelvi szótárak közé tartozik, ezért szócikkei zömében nyelvé-

szeti információkat tartalmaznak (vö. GAÁL 2015). 

A grammatikai információk közül a legfontosabb a szófaj megadása 

(igéknél kiegészülve a tárgyas/tárgyatlan minősítéssel), amely KESZLER 

(2000) Magyar grammatika (MGr.) című kötetéhez igazodik. Bizonyos 

szócikkekben megjelenhetnek grammatikai alakváltozatok, illetve a 

szócikkfejben a korábban már említett ragozási táblázatok. A szemantikai 

információk rendszerét két fő összetevő a jelentés és a hozzájuk kapcsolódó 

értelmezések adják (vő. mikrostruktúra), a különféle jelentéseket a nagy-

számú példamondat szemlélteti. További kiegészítő minősítések még a stí-

lus- és használati körre vonatkozó adatok. Az NsztWeb a frazémák közül 

csak az ún. értelmezett szókapcsolatokat (több szavas, lexémaszerűen össze-

forrt, idiomatikus szintagmák) dolgozza fel. 

4.4. A szótár használatáról szóló információk 

A szótároldal kezelése könnyűszerrel elsajátítható, köszönhetően egy-

részt a funkcionalitásra és egyszerűségre törekvő kezelőfelületnek, másrészt 

a jól használható dinamikus súgónak. Ami a szótári adatok megbízhatósá-

gának kérdését illeti, le kell szögezni, hogy teljes mértékben pontos és meg-

bízható szótár nem létezik, figyelembe véve azonban az NsztWeb megszü-

letésének történetét, a rá fordított időt, energiát és anyagiakat, egyetlen má-

sik magyar nyelvű értelmező szótár sem veheti fel vele a versenyt a felsorolt 

kritériumok tekintetében. Mindez garanciát jelent a megbízhatóságra, hiszen 

a szerkesztésben részt vevő szakembergárda szaktudása és a rendelkezésük-

re álló lehetőségek a megbízhatóság magas fokát biztosítják. A szótár jövő-

beli bővítése, frissítése magától értetődő, hiszen még csak alig néhány kötet 

jelent meg a tervezett sorozatból. Arra vonatkozóan azonban nem állnak 

rendelkezésre információk, hogy a már feltöltött tartalmak aktualizálására, 

esetleges javítására számíthatnak-e a szótárhasználók. A szótár innovatív 
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megoldásai elsősorban magyarországi viszonylatban vizsgálhatók, hiszen 

olyan újítást, amely a globális online-szótárkiadással való összevetésben is 

nóvumnak számítana, az NsztWeb nem tartalmaz. Ez utóbbi tény azonban 

nem kisebbíti az NsztWeb szakmai fontosságát és a magyar szótárkiadásban 

betöltött kiemelkedő jelentőségét. 

5. Összegzés 

Bevezetőmben mérföldkőnek neveztem az NsztWeb megjelenését, és 

úgy vélem, hogy mindez egyáltalán nem túlzó jelző. Tanulmányomnak nem 

volt célja az NsztWeb teljes körű bemutatása és minősítése, egyrészt erre az 

adott terjedelemi keretek sem tettek lehetőséget, másrészt a szótár tartalmi 

és formai jellemzőiről mind az NsztWeb honlapján, mind a témában megje-

lent szakirodalomban bőséges információ áll rendelkezésre. Az azonban a 

fenti rövid ismertető alapján is egyértelműen kijelenthető, hogy az NsztWeb 

összevetése az interneten elérhető többi magyar nyelvű értelmező szótárral 

csak néhány szempont alapján lehetséges, de valódi összehasonlítási alap-

ként külföldi „vetélytársai‖ az angol, német, francia stb. online 

nagyszótáraknak kell szolgálniuk. Egy, a különböző nyelvű nagyszótárakat 

összevető vizsgálat egy külön tanulmány témája lehetne, az azonban az 

eddigiek alapján valószínűnek tűnik, hogy a teljes sorozat elkészültével és a 

jelenlegi irányvonal követésével a magyar online nagyszótár megállja a 

helyét nemzetközi összevetésben is. Természetesen a különféle 21. századi 

innovatív megoldások további beépítése – gondolok itt például a közösségi 

médiába való integrálására, vagy a magyarul tanulók szempontjait figye-

lembe véve, a szavak kiejtését illusztráló hangfájlok feltöltésére – folyama-

tos fejlesztőmunkát igényel a készítők részéről. 

Az, hogy a szótárhasználók szempontjából szükség volt az Nszt online 

megjelentetésére, nem lehet vita tárgya. A kérdés most már sokkal inkább 

az, hogy a további papír alapú kötetek kiadásának mennyire van létjogosult-

sága. Figyelembe véve a szótárhasználati trendeket (vö. pl. GAÁL 2016 és 

2017b) csekély a valószínűsége annak, hogy amikorra a sorozat utolsó köte-

te is napvilágot lát, lesznek még olyanok, akik a valós szótárhasználathoz 

nem a digitális változatot használják majd, hanem inkább a hagyományos 

szótárt lapozgatják. Nem tűnik reálisnak, hogy akár már 5-10 éves távlatban 

is a jövőben bárki kereskedelmi forgalomban papírszótárt vásároljon (főként 

nem egy egész nagyszótári sorozatot), így a legvalószínűbb prognózis talán 

az, hogy az Nszt. majdani utolsó kötetének néhány kinyomtatott példánya – 

mint egy letűnt kor mementója – a könyvespolcokon dísztárgyként fog 

funkcionálni, miközben a szótárhasználók tömegei az online verziót hasz-

nálják majd, – remélhetőleg – nagy megelégedéssel. 
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GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ 

 

Nyelvjárás és attitűd egy palóc faluban 

a XXI. század elején 
 

1. A vizsgálat előzménye, módszere 

Ünnepeltünk, MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS a 2001-ben szervezett Dialek-

tológiai Szimpozionon elhangzott előadásában a nyelvjáráskutatás új irányát 

jelölte meg: „…a mai dialektológiának is törekednie kell a hagyományos 

értékeink őrzése mellett az újító feladatvállalásra. Megvan a szerepük a 

korábban gyűjtött anyagok felszínre hozásának, az újabb anyaggyűjtések-

nek, a korpuszfeldolgozás különböző válfajainak, a nyelvjárástudomány 

gyakorlati és elméleti szinten való művelésének. Azt az elvet vallva, hogy a 

nyelv (de akár a nyelvjárás is) egyszerre él egységben és differenciáltan, vizsgálatához 

egyre több szempont figyelembevételére van szükség‖ (MOLNÁR 2002: 193). Azokon 

a Dialektológiai Szimpozionokon, amelyekhez MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS 

neve és tevékenysége szorosan kapcsolódik, az ezredfordulón fogalmazó-

dott meg az új magyar nemzeti nyelvatlasz szükségessége. A nyelvjárások 

statikus jellege megbomlott, a dialektusokban dinamikus mozgás indult el, a 

Magyar Nyelvjárások Atlaszának (MNyA.) gyűjtései óta pedig több mint fél 

évszázad telt el, így időszerűvé váltak a szociodialektológiai módszerű vál-

tozásvizsgálatok. HEGEDŰS ATTILA az ezredforduló társadalmi-nyelvi-

nyelvjárási változásait bemutató kötetének címe (A változó nyelvjárás) jel-

képesen utal a területi nyelvváltozatokat érintő változásokra, az elmúlt idő-

szaknak azokra a társadalom-lélektani, kulturális, gazdasági és politikai 

változásaira, amelyek a nyelvjárások térvesztését, pragmatikai visszaszoru-

lását eredményezték (HEGEDŰS 2005). A Geolingvisztikai Kutatócsoport 

vezetőjének, KISS JENŐ professzornak az érvei (KISS 2006) a nyelvi mozgás 

eredményének aktuális felmérésére biztatták a nyelvjáráskutatókat. 

2.1. A vizsgálat helyszíne. A Geolingvisztikai Kutatócsoport munkájá-

hoz kapcsolódva, útmutatójukhoz igazodva 2010-ben végeztem gyűjtést 

Karancslapujtőn. A mintegy 2500 fős település Nógrád megyében, a Ka-

rancs völgyében, a megyeszékhelytől, Salgótarjántól 10 km-re fekszik. Az 

1956 előtt született adatközlőim születési helyének megjelölésénél az akkori 

hivatalos településnév, Bocsárlapujtő szerepel, mivel csak később, 1956-ban 

változott a falu neve Karancslapujtőre az egyes településrészek, Mikófalva, 

Lapujtő, Bocsár és Karancsapátfalva egyesülése után. A település lakói 

egykoron a mezőgazdasági munka mellett a nógrádi szénmedence bányáiba 

és a közeli megyeszékhely gyáraiba, üzemeibe jártak dolgozni. 

A település nyelvhasználatát IMRE SAMU a középpalóc nyelvjárástípus-

hoz sorolta szintézisében (IMRE 1971), a Magyar dialektológia című tan-
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könyv (MDial.) nyelvjárási régiókat ábrázoló térképe alapján a palóc nyelv-

járási régióban a középső tömb középpalóc csoportjában foglal helyet. 

2.2. A vizsgálat módszere 

Mivel Karancslapujtő a MNyA. H–6-os kutatópontja, ezért módszertani-

lag jó lehetőség adódott a korábbi és a mai nyelvállapot összevetésére, a 

követéses vizsgálatra. 

Tíz adatközlővel végeztem egyfelől kérdőíves vizsgálatot a Geoling-

visztikai Kutatócsoport tagjai által összeállított kérdőív felhasználásával (l. 

http://umnya.elte.hu/letoltheto_umnya.php), illetve minden esetben legalább 

30 perces tematikus beszélgetést rögzítettem diktafonra.  

Jelen tanulmányomban az idősebb korosztályhoz tartozó négy adatközlő-

től rögzített felvétel tájszavait elemzem. A vizsgálat során arra kerestem a 

választ, hogy a MNyA.-ban rögzített tájszavakat ismerik-e, használják-e 

még a településen élő idős beszélők. A longitudinális valóságosidő-

vizsgálattal, az egyazon településen, egy nyelvközösségben eltérő időpont-

okban elvégzett vizsgálattal rámutathatunk a nyelvi dinamikára, érzékelhe-

tővé válik a diakrónia, rámutathatunk a múlt és a jelen összefüggéseire, 

láthatóvá válik a változási folyamat. Korábban e közösség életkori csopor-

tok szerinti különbségeit elemző látszólagosidő-vizsgálatot is végeztem: 

Karancslapujtő fiatal és idős beszélőinek nyelvi adatait vetettem egybe 

(GRÉCZI-ZSOLDOS 2016). 

Adatközlőim szociológiai hátterének, a megszólaltatott személyek de-

mográfiai és szociológiai adatainak (nemük, születési évük, helyük, vallá-

suk, foglalkozásuk, iskolai végzettségük) bemutatása a nyelvi adatok értel-

mezésében segíthet: 

1. adatközlő: nő, szül.: 1941, Bocsárlapujtő; vallása: róm. kat.; egykori 

foglalkozása: varrónő; iskolai végzettsége: 8 általános iskolai osz-

tály. 

2. adatközlő: nő; szül: 1942, Bocsárlapujtő; vallása: róm. kat.; egykori 

foglalkozása: könyvelő; iskolai végzettsége: érettségi. 

3. adatközlő: férfi, szül.: 1937, Bocsárlapujtő; vallása: róm. kat., egy-

kori foglalkozása: bányász; iskolai végzettsége: 8 általános iskolai 

osztály. 

4. adatközlő: nő, szül.: 1927, Bocsárlapujtő; vallása: róm. kat.; egykori 

foglalkozása: gyári munkás; iskolai végzettsége: 8 általános iskolai 

osztály. 

A vizsgálat eredményét az alábbi táblázatban foglaltam össze. Az első 

oszlop a MNyA.-ban található nyelvi adato(ka)t mutatja a térképlapok sor-

számával. Mellérendeltem a vizsgálatban közreműködő négy adatközlőtől 

hallott és lejegyzett nyelvi alakokat. Abban az esetben, ha a 2010-ben hal-

lott tájszó egybeesik a MNyA.-ban lejegyzett, azaz a kb. 50-60 évvel ezelőt-

ti alakváltozattal, abban az esetben a szóalakot vastagított betűvel emeltem 

ki. Akkor tekintettem megfelelésnek, ha a hangfelvételen rögzített nyelvi 

http://umnya.elte.hu/letoltheto_umnya.php
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adat kiejtése pontosan megegyezett a MNyA.-ban feltüntetett alakkal. Ha 

egy kérdésre több válasz is érkezett, azt a táblázatban az elhangzás, a ki-

mondás sorrendjében tüntettem föl. Összesen 45 kérdésre adott választ fog-

lal magában a táblázat. Van olyan eset, amikor a MNyA. térképlapja a kuta-

tópont mellett több adatot is közöl, ezeket feltüntettem, minden megfelelést 

jelöltem. A tájszavak között találunk alaki és valódi tájszavakat, illetve elő-

fordulnak olyan szóalakok is, amelyek morfológiai jelenségekről, a toldalé-

kok alakváltozatáról adnak képet. 

MNyA. adatközlő adatközlő 3. adatközlő 4. adatközlő 

402. 

tőtöt kāposztȧ 

töltöt 

kāposztȧ 

 

töltöt 

kāposztȧ 

töltöt 

kāposztȧ 

 

tőtöt kāposztȧ 

406. 

dërëllye 

[dërëje] 

 

dërëlyë 

 

derëjje 

 

dërëjjë 

 

dërëjë 

dërëjjë 

408. pȧmpuskȧ fānk pȧmpuskȧ pȧmpuskȧ pȧmpuskȧ 

409. herőce – – – herőce 

411. sifli kockȧtésztȧ sifli kockȧtésztȧ 

sifli 

sifli 

412. bögyörő núdli núdli núdli núdli 

416. kezdő këzdővége kënyér vége këzdőkenyér – 

423. szel (lë)vāg, 

(lë)szel 

(lë)szel (lë)vāg szel 

425. böllér böllér hentës, 

mészāros 
böllér böllér 

hentës 

430. 

kóbāsz 

kolbāsz 

 

 

kolbāsz 

 

 

kolbāsz 

 

 

kolbāsz 

 

 

kolbāsz 

432. 

tëpërtő 
<tëpërtű> 

 

tëpërtő 

 

tëpërtő 

 

tëpërtő 

 

tëpërtő 
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434. sȧjt sȧjt (disznó)sȧjt sȧjt sȧjt 

443. pëndël pëndëj pëndëj, bu-

gyogó 
pëndël pëndël 

pëndëj 

444. kötíny surc kötény 

surc 

surc 

gȧngȧ 

surc 

gȧngȧ 

457. 

lȧjbi 

–  

lȧjbi 

mëllény 

lȧjbi 

mëllény 

lȧjbi 

478. feleség nejének ȧnyȧ, felesége nejem feleség 

479. urȧm férje ȧpȧ, fiérje – – 

484. 

terhës 

ālȧpotos 

 

vārȧndós 

 

vārȧndós 

terhës 

 

vārȧndós 

 

terhës 

488. 

vȧkszëm 

<hȧlȧntík> 

 

hȧlānték 

 

hȧlānték 

 

hȧlānték 

 

hȧlānték 

496. ín 

(H–4: íny) 

íny íny íny íny 

498. gígȧ lékcső gégë gégë gége 

499. ȧlmȧcsutkȧ 

ādāmcsutkȧ 

 

 

ādāmcsutkȧ 

 

 

ādāmcsutkȧ 

 

 

ādāmcsutkȧ 

 

ādāmcsutkȧ 

ȧlmȧcsutkȧ 
(jobbȧn eszt ȧz 

öregëk) 

505. könyök könyök könyök – könyök 

512. 

nevetlenúj 

gyűrősúj 

 

 

gyűrűsúj 

 

 

gyűrősúj 

 

 

gyűrősúj 

 

 

gyűrűsúj 

515. csípő csípő – – csípő 

516. csípeje csípője csípője csípője  
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530. 

zömök 

tömzsi tömör 

zömök 

 

zömök 

izmos 

zömök 

531. 

fukȧr, zsugori 

fösvḛ 

 

skót 

 

skót, fösvény 

fȧszȧrāgó 

 

fukȧr 

 

fukȧr 

532. 

rȧgyās 

rücskös 

 

heggës 

 

himlőhejes 

 

sephejes 

 

lukȧs 

rȧpcsos 

537. 

bȧndzsȧl 

kȧncsi 

 

kȧncsȧl 

 

kȧncsȧl 

kȧncsȧl, 

fërdén āll ȧ 

szëme 

 

bȧndzsȧl 

540. 
éhënkórāsz, 

telhetetlen 

 

 

telhetetlen 

 

fȧlānk 

telhetetlen 

 

fȧlānk 

 

 

telhetetlen 

550. mosolyog mosojog mosojog mosojog mosolyog 

573. 

héhëly 

 

héhej 

 

héhëly 

 

héhëly 

 

– 

581. 

szātvȧ 

 

szātvȧ 

 

szātvȧ 

 

szātvȧ 

 

szātvȧ 

599. 

pocsȧj 

pocsolyȧ 

 

tócsȧ 

pocsojȧ 

 

 

pocsojȧ 

 

 

pocsolyȧ 

 

tócsȧ 

pocsojȧ 

620. 

mënetke 

mënyétke mënyét 

mënetkë 

mënyét 

mënyétke 

mënyhért 

mënetkë 

636. 

vȧrȧncsozsbékȧ 

 

vȧrȧngy 

 

vȧrȧngyosbékȧ 

 

vȧrȧngyos 

 

vȧrȧzsbékȧ 
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638. 

pijócȧ 

 

pijócȧ 

 

pijócȧ 

 

pijócȧ 

 

pijócȧ 

651. 

pȧjod 

 

pȧjod 

 

pȧjod 

 

pȧjod 

 

pȧjod 

1066. 

bírótó 

 

bírótól 

 

bírótó 

 

bírótól 

 

bírótó 

1067. 

bírónyi 

bíróho 

 

 

bíróhoz 

 

 

bíróho 

 

 

bíróhoz 

 

 

bíróho 

1068. 

bírónyi 

bírónā 

 

 

bírónál 

 

 

bírónā  

 

 

bírónā 

 

 

bírónā 

1095. 

mëppenyíszëgyik 

mekpenyíszëgyik 

mëkpenyíszëdik 

 

bepené-

szëdik 

 

mëkpe-

nészëgyik 

 

bepené-

szëgyik 

 

mëkpené-

szëgyik 

1096. 

tollyú 

<talyú> 

[tojjú] 

[toll] 

 

toll 

pëhëj 

 

tojjú 

toll 

pëhëly 

 

toll 

pëhëj 

 

toll 

pëhëj 

1145. 

tȧrȧjjȧ 

 

tȧrȧjȧ 

bóbitājȧ 

tȧrȧjȧ 

bóbitājȧ 

tȧrȧjȧ 

 

tȧrȧjȧ 

3. A vizsgálat eredménye 

2010-es gyűjtésemben a 45 kérdésből 35 esetben született olyan adatköz-

lői válasz, amely megfeleltethető a MNyA. adatainak. A legtöbb egyező 

választ (összesen 30 kérdésnél) az 1927-ben született legidősebb adatközlő-

től kaptam. Az 1942-ben született adatközlő több archaikusabb adatot kö-

zölt (szám szerint 25-öt), mint az 1937-ben született (21 egyező adat). A 

MNyA. adataival a legkevesebb egyezést a vizsgálatba bevont adatközlők 
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közül a legfiatalabb válaszai mutatták (a 45-ből 15-ször hangzott el egyező 

adat). A kvantitatív elemzés tehát azt mutatja, hogy a legidősebb adatközlő 

nyelvhasználata a legarchaikusabb. 

Egyes tájszavaknál teljes az egyezés, azaz a MNyA. H–6-os kutatópont-

ján rögzített alakváltozatok egy részét mindegyik adatközlőnél adatolni 

lehet ma, a XXI. században is. Ezek az alábbi tájszavak: kolbāsz, tëpërtő, 

sȧjt, ādāmcsutkȧ, telhetetlen, szātvȧ, pijócȧ, pȧjod, toll. Ennél több olyan 

szóalak fordul elő, amely esetében részleges egyezést állapíthatunk meg, 

hiszen csupán egy képzési mozzanatban tér el az 50–60 évvel ezelőtt le-

jegyzett alaktól. A 45 kérdésből hat esetben egyszer sem jelenik meg a 

MNyA. adata: a bögyörő, a kötíny, a vȧkszëm, az ín, a gígȧ és a rȧgyās, 

rücskös alakot egyik adatközlőm sem adta válaszul vagy nem ebben a for-

mában ejtette. Mert bár a 444. kérdésre megjelent a kötény alakváltozat, de 

többségében egy másik tájszó érkezett válaszként: a surc. Az ín az adatköz-

lőim nyelvhasználatában palatális változatú. A MNyA.-nak nem a H–6-os, 

hanem a közeli H–4-es kutatópontján adatolták az egykori nyelvjárásgyűj-

tők az íny alakot. Elképzelhető, hogy fél évszázaddal ezelőtt is élt Karancs-

lapujtőn olyan nyelvhasználó, aki a szót palatális változatában ejtette, csak 

nem szolgáltatott adatot. 

A MNyA. adatait összefoglaló A mai magyar nyelvjárások rendszerében 

(IMRE 1971) leírt jellemzők közül adatközlőim beszédében ma is hallható a 

középpalóc nyelvjárás hangtani jellegzetessége: a köznyelvihez képest illa-

biálisabb a (ȧ) és labiálisabb á (ā). Rögzített adataim közül pl. kāposztȧ, 

pȧmpuskȧ, fānk, pijócȧ, tȧrȧjȧ, fȧlānk, szātvȧ stb. A nyelvjárásban jelen van 

a zárt ë fonéma (pl. këzdővége, tëpërtő, mënetkë, pëhëj). Megjelenik a nyíl-

tabb ú, ű (ó, ő, pl. gyűrősúj), a d, n, l hangok gyakran palatálisak (gy, ny, pl. 

mëkpenészëgyik, íny), adatolhattam a palatális l’-et: pocsolyȧ, mosolyog. Az 

elemzett kérdésekre adott válaszokban előkerülő toldalékvariánsok közül az 

ablativusi ragok az archaikus középpalóc nyelvjárásban rövid, felső nyelvál-

lású magánhangzójúak: -tó, -tő; az allativusi rag -ho, -hë, -hö alakú, ezeket 

az alakváltozatokat ma is tudtam adatolni (pl. bírótó, bíróho), a -nyi 

(MNyA. bírónyi) változatot nem ejtette egyik adatközlőm sem. 

Az esettanulmány jól bizonyítja, hogy a vizsgált település XXI. század 

nyelvhasználatában a nyelvmegtartás és a nyelvjárásvesztés egyaránt felfe-

dezhető. Vannak olyan nyelvjárási jelenségek, amelyek a MNyA. gyűjtései 

óta eltelt időben kivesztek, de nagy számban feltűnnek olyan jelenségek és 

tájszavak, amelyeket ma is ismernek, igaz, ez utóbbiakat a gazdasági válto-

zások következtében kevésbé használnak, így inkább csak a passzív tájszó-

kincs részét képezik. 
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HAJBA RENÁTA 

 

Összehasonlító vizsgálatok a felső nyelvállású hosszú 

magánhangzók rövidülésének köréből Szombathelyen 

 
Molnár Zoltán tanár úr 34 évig dolgozott a felsőoktatásban. A szombat-

helyi Magyar Nyelvészeti Tanszék, valamint Dialektológiai Műhely oktató-

jaként és kutatójaként hallgatók százainak mutatta meg a magyar nyelv és 

nyelvhasználat változatos színeit és szépségeit. Magas szintű szakmai felké-

szültsége, naprakészsége mellett lelkiismeretes , precíz, segítőkész hozzáá l-

lása miatt is szívesen választották témavezetőjüknek a magyar nyelv és ir o-

dalom szakos hallgatók . Összesen 88 – főként élőnyelvi témáj ú – szakdol-

gozat született az irányítása alatt. Számos tanulmányi versenyen szerepeltek 

sikeresen tanítványai. 

Tanítványaival való közvetlen kollegiális viszonya is indíthatta arra, 

hogy Molnár Zoltán egyik első kutatási témája a szombathelyi főiskolások 

nyelvhasználatának tanulmányozása volt (MOLNÁR 1980, 1982a,b, 1983a,b, 

1984, 1986, 1988). A hallgatók beszélt nyelvének elsősorban hangtani vizs-

gálatával foglalkozott, ami a nyelvföldrajzi, szociolingvisztikai vonatkozá-

sokon kívül regionális köznyelvi és pedagógiai szempontból is tanulságos 

volt.  

Jómagam bekapcsolódva a szombathelyi Magyar Nyelvészeti Tanszék 

regionális nyelvi kutatásaiba Szombathely regionális köznyelvi jellemzői-

nek feltárásával foglalkozom (HAJBA 2005, 2007a,b, 2010). A 2005 és 2010 

közötti gyűjtésem során 50 adatközlővel készítettem spontánbeszéd-

felvételeket. A 3000 perces hanganyag felének (minden adatközlő 30–30 

percének) középfinom fonetikus lejegyzésével egy hozzávetőleg 500 oldalas 

adatbázist állítottam össze. Tanulmányomban arra vállalkozom, hogy a 

nyelvi változás figyelemmel kísérése végett összehasonlítsam MOLNÁR 

ZOLTÁN szombathelyi főiskolai hallgatók körében végzett kutatásai 

eredményeit (1980, 1982b, 1984) vizsgálatom egy szeletével. 

Mint ismeretes, a nyugat-dunántúli nyelvjárási régióban a köznyelv fel-

ső nyelvállású í, ú, ű fonémái helyén általában i, u, ü van. RÓNAI BÉLA a 

jelenséget „a dunántúli regionális köznyelv egyik legjellemzőbb vonásá‖-

nak nevezi (RÓNAI 1996: 119). A rövidült ejtésváltozat a kevésbé választé-

kos köznyelvi kiejtésben is egyre inkább érvényesül. A köznyelv egységesí-

tő hatásáról tehát a jelenség kapcsán nem beszélhetünk, ez a nyelvjárási 

sajátosság nem közeledett a köznyelvhez (vö. SZABÓ 1976: 102).  

Vizsgált anyagomban a jelenség a második helyet foglalja el a gyakori-

sági sorban az ë-zés után a regionális adatokon belül (pl. állitottam, 

fëlhasitotta, atyauristen, bujt, fëltünt, földmüvelésügyi stb.). Bár jócskán 
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kevesebb adatot (5 850) találtam rá, mint a zárt e-zésre, melynek oka, hogy 

a szóban forgó fonémák eleve kisebb gyakoriságúak, mint az ë. A jelenség 

viszont minden adatközlő beszélt nyelvére jellemző, ezért általánosnak te-

kinthető Szombathelyen. (BOROS ILDIKÓ is hasonló eredményre jutott csor-

nai regionális köznyelvi vizsgálatai során [2010: 207].)  

Tanulságos lehet az adatok részletesebb elemzése, ezért csoportosítottam 

azokat a független változók szerint is. Mivel nem egyenlő arányú adatközlő 

található az egyes kategóriákban, a kapott értékeket leosztottam egy főre a 

hiteles összehasonlítás érdekében.  

Az egyszerűbb összevetés céljából egy diagramon (1. számú ábra) belül 

ábrázoltam minden egyes társadalmi csoport egy főre jellemző adatszámát – 

ugyanolyan mintával jelölve az azonos szociológiai főkategóriába tartozókat 

(pöttyössel a nemekre, függőleges csíkozással az életkorra, négyzetrácsossal 

az iskolai végzettségre, vízszintes csíkozással a foglalkozási főcsoportra 

vonatkozó adatokat).  

1. számú ábra. Az í, ú, ű rövidült ejtése a társadalmi rétegek szerint 

 

Az 1. számú ábra azt mutatja, hogy a nőkre inkább jellemző a felső 

nyelvállású hosszú magánhangzók rövidült ejtése, mint a férfiakra. A kapott 

értékek ellent mondanak egyrészt összesített eredményeimnek, amelyek azt 

mutatták, hogy a férfiak beszéde valamelyest regionálisabb. Másrészt annak 

a szociolingvisztikai megfigyelésnek, mely szerint a nők nyelvileg újítób-

bak, s ezáltal köznyelviesebb a nyelvhasználatuk. Továbbá MOLNÁR ZOL-

TÁN is arra az eredményre jutott szombathelyi főiskolások nyelvhasználatá-

nak vizsgálata kapcsán, hogy a nők „köznyelviesebben érvényesítik a zárt 

magánhangzók időtartamát, mint a férfiak‖ (MOLNÁR 1984: 83). Kutatá-

somban azért kerülhetett közelebb a regionalitáshoz a jelenség esetében a 

választékosabb nyelvhasználatra inkább törekvő női adatközlők beszélt 
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nyelve, mert a röviden ejtett változatokat valószínűleg nem érzik nyelvjárási 

s így kerülendő sajátosságnak.  

Az életkor tekintetében érdekes tendencia rajzolódik ki: a kor növekedé-

sével egyetemben csökken a jelenség gyakorisága. Vagyis az í, ú, ű : i, u, ü 

ejtésvariáció a fiatal nemzedék beszélt nyelvét jellemzi leginkább, az időse-

két pedig legkevésbé. KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA is arra a következtetésre 

jutott, hogy „a rövidülési tendencia […] a fiatal korosztály élőbeszédében 

[…] százalékosan emelkedő arányt mutat az előző két generáció nyelvhasz-

nálatához képest‖ (KRISTÓNÉ 1996: 53). Ennek több oka lehet. A rövid 

hangzós ejtésmód a gyors beszédtempó, az elnagyolt képzés következmé-

nye, mely inkább a fiatalokra jellemző, mint az idősödőkre. A kötetlen szó-

beli köznyelvi megnyilatkozásokban is a gyorsuló tempó miatt terjedhet a 

jelenség. A köznyelv (változó jellemzőivel) a fiatalokra van nagyobb hatás-

sal, ugyanis az idősek köznyelvi kommunikációs beszédhelyzetekben keve-

sebbet vesznek részt. Továbbá a jelenséget valószínűleg nem érzik nyelvjá-

rási sajátosságnak a fiatalok, ezért szóbeli megnyilatkozásaik során nem 

fordítanak különösebb figyelmet a választékos hosszú kiejtésre. Az adatok 

tükrében az a következtetés vonható le, hogy a jelenséggel még sokáig szá-

molhatunk a szombathelyi regionális köznyelvi norma szintjén (is).  

Az iskolázottság esetében látható, hogy leginkább a középfokú végzett-

ségű, érettségizettek, majd a felsőfokú tanulmányokat folytatottak beszédé-

nek jellemzője a rövid variánsok használata, s a szakmunkásképzőt vagy 

általános iskolát végzettekére kisebb mértékben. Vagyis az adatok tükrében 

a jelenség tekintetében a kevésbé iskolázottak nyelvhasználata közelebb áll 

a köznyelvhez a nyelvileg tudatosabb magasabb iskolai végzettségűekénél 

(vö. G. VARGA 1968: 100).  

Hasonló eredmény tapasztalható (habár a különbség kisebb) a foglalko-

zási ágak viszonylatában, ha a főkategóriákat vesszük szemügyre. A szelle-

mi foglalkozásúak fejenként 117,5 röviden ejtett adattal éltek, míg a fizikai 

dolgozók 114,4 adattal. A tanulók esetében pedig mindkét csoportnál több, 

126 adat jellemző, ami az életkor kapcsán kapott eredményekkel állítható 

párhuzamba. Ha az értékeket a „munkabeli aktivitás‖ szerint is csoportosít-

juk, az a meglehetősen differenciált kép rajzolódik ki, hogy a sajátosság 

leginkább az aktív fizikai dolgozókra, majd az egykor szellemi foglalkozású 

nyugdíjasokra, aztán a tanulókra, a még tevékeny szellemi munkakörűekre, 

legkevésbé a volt fizikai beosztású nyugdíjasokra jellemző. Amennyiben 

figyelembe vesszük azt a tényezőt, hogy a foglalkozás (szellemi, fizikai) 

elsődlegesen az iskolai végzettség függvénye, az aktív és nyugdíjas alkate-

góriákba sorolás viszont az életkoré, megállapítható, hogy a felső nyelvállá-

sú hosszú magánhangzók röviden való ejtésében az életkor meghatározóbb 

független változó, mint az iskolázottság. 

A regionális köznyelvi vizsgálatok megindulásakor a középpontban az 

egyéni nyelvhasználat (idiolektus) területi sajátosságainak feltérképezése 

állt (lásd IMRE szerk. 1979). Ezt a hagyományt követte BALOGH LAJOS, aki 



124 

 

két írásában egy-egy adatközlő beszélt nyelvét elemezte részletesen. Az 

egyikben két szombathelyi férfitől gyűjtött adatait (BALOGH 1980), a má-

sikban a győri születésű keramikusművész, Kovács Margit rádióbeli hang-

felvételének egy részletét vizsgálta (BALOGH 1982). Mindkét esetben azo-

nos módszerrel dolgozott: a nyelvi regionalitás szintjét – MOLNÁR ZOLTÁN 

fent kiemelt vizsgálataihoz hasonlóan – h a n g s t a t i s z t i k a i  m ó d -

s z e r rel mérte. Mind MOLNÁR ZOLTÁN, mind pedig BALOGH LAJOS fog-

lalkoztak írásaikban többek között a nyugat-dunántúli nyelvjárási régió 

egyik kulcsjelenségének, a felső nyelvállású hosszú magánhangzók rövid 

megfelelőinek a mérésével. Pontos statisztikai adatokkal bizonyították 

mindketten, hogy a rövid magánhangzók megterheltsége számottevő a hosz-

szúakhoz képest.  

Tanulságos lehet a korábbi szombathelyi gyűjtések adatait összevetni az 

általam kapott eredményekkel. Kiválasztottam ezért két adatközlőt, akik 

hasonló társadalmi meghatározottságúak a fent hivatkozott kutatások vizs-

gált személyeivel. Egyikük (3. számú adatközlő) felsőfokú tanulmányokat 

folytató fiatal nő, akinek adatai MOLNÁR ZOLTÁN főiskolások körében vég-

zett felmérése eredményeivel állíthatók párhuzamba. Másikuk (29. számú 

adatközlő) szakközépiskolai végzettségű, nyugdíjas gépkocsivezető férfi, 

akit pedig BALOGH LAJOS nyugdíjas SzTK-ügyintéző adatközlőjével célsze-

rű összevetni. Korpuszomban a 3. számú adatközlő használt a legkevesebb 

regionális variánst (818 adat, 16 jelenség) a felvétel alatt. A 29. számú in-

formátor nyelvhasználata (1490 regionális adat, 38 jelenség) viszont inkább 

a regionalitáshoz áll közelebb az adatközlők között.  

Az 1. számú táblázat együtt mutatja BALOGH LAJOS két adatközlőjének 

(D. J. és T. I.), az általam kiválasztott két szombathelyi lakos (3. és 29. szá-

mú adatközlő), valamint MOLNÁR ZOLTÁN szombathelyi főiskolások köré-

ben végzett méréseinek összesített eredményeit a szóban forgó beszédhang-

ok regionális köznyelvi telítettségére vonatkozóan.  

1. számú táblázat. A felső nyelvállású magánhangzók gyakorisága 

adatközlők 

 

 

 

 

beszéd-

hangok D
. 

J.
 s

zo
m

b
at

h
e-

ly
i 

ta
n

ár
 

T
. 

I.
 s

zo
m

b
at

h
e-

ly
i 

n
y
u

g
d

íj
as

 

S
zT

K
-ü

g
y

in
té

ző
 

 

sz
o

m
b

at
h

el
y

i 

fő
is

k
o
lá

so
k
 

3
. 

sz
ám

ú
 a

d
at

-

k
ö

zl
ő
 (

sz
o

m
b

at
-

h
el

y
i 

eg
y

et
em

is
-

ta
) 

2
9

. 
sz

ám
ú

 a
d

at
-

k
ö

zl
ő
 (

sz
o

m
b

at
-

h
el

y
i 

n
y
u

g
d

íj
as

 

g
ép

k
o

cs
iv

ez
et

ő
) 

i 113,92% 106,07% 111,13% 109,80% 105,01% 

u 125,37% 127,27% 117,95% 109,14% 118,93% 

ü 130% 108,82% 131,60% 116,49% 113,33% 

í 12,66% 29,63% 5,55% 37,93% 25% 

ú 19,05% 47,50% 13,76% 73,33% 19,18% 

ű 41,94% 123,08% 12,28% 46,66% 80% 
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Az adatok tanúsága szerint a hosszú í, ú, ű röviden való kiejtése a 22-26 

évvel ezelőtti állapothoz hasonlóan elevenen él a szombathelyi nyelvhasz-

nálatban ma is – mind a kevésbé, mind pedig az erőteljesebben regionális 

nyelvhasználatú beszélő esetében. Az i és az u vonatkozásában adatközlőim 

eredményei állnak közelebb a 100%-os telítettségűnek vett köznyelvhez, az 

ü hangot nézve viszont BALOGH LAJOS T. I. monogramú informátora. A 

rövid hangokat illetően 29. számú adatközlőm százalékos adatai T. I.-éivel 

(mindkettejük esetében az u gyakorisága a legnagyobb), a 3. számú adat-

közlő eredményei pedig D. J.-éivel és a főiskolásokkal mutatnak rokonságot 

(valamennyien az ű hangot ejtették legtöbbször röviden), vagyis a hasonló 

szociológiai meghatározottságú adatközlők nyelvhasználata közel áll egy-

máshoz különböző idősíkokban is. 

A hosszú magánhangzók rövidült ejtése miatt csökken az í, ú, ű megter-

helése. Feltűnő az ű nagyarányú jelenléte T. I. és a 29. számú adatközlő 

beszédében. Ennek oka a szótagzáró l esetében bekövetkező pótlónyúlás 

(vö. BALOGH 1982: 480).  

A zárt magánhangzók gyakoriságára vonatkozóan MOLNÁR ZOLTÁN 

szombathelyi főiskolások beszédhang-használatának vizsgálatában (1980) 

alkalmazott módszerével megegyező számításokat is végeztem a fent ki-

emelt két adatközlőm adatain.  

A regionális köznyelvi nyelvhasználat átmenetiségéből kifolyólag nem-

csak a köznyelvhez, hanem a nyelvjárásokhoz is viszonyítva vizsgáltuk az 

egyezéseket és az eltéréseket. A nyelvjárási viszonyszámokat két szélső 

érték átlagolásával próbáltuk meghatározni. „Az egyik értéket akkor kapjuk 

meg, ha a szóban forgó magánhangzóknak a nyelvjárásból való meglétéből 

indulunk ki. [...] A másik érték a szóban forgó magánhangzók hangrend-

szerbeli hiányának föltételezéséből származik‖ (MOLNÁR 1980: 77). 

A 2. számú táblázatból kiolvasható, hogy a rövid magánhangzók statisz-

tikai adatai között nincsenek nagy különbségek. Mindkét csoportban érvé-

nyesül a hosszú magánhangzók röviden való kiejtése, de ez a rövid magán-

hangzók normatív használatától kismértékű különbözőséget eredményez 

(főiskolások: 12%, 3. és 29. sz. adatközlő: 9–9%). Annyit megállapíthatunk, 

hogy 26 évvel ezelőtt valamelyest jelentősebb volt a köznyelvtől való elté-

rés a hosszú, zárt hangok tekintetében, mint a mai szombathelyi beszélt 

nyelvben.  

A hosszú magánhangzók esetében viszont nagyobb arányú eltérést mu-

tatnak az adatok. Míg egyetemista adatközlőm (3. számú) hosszú magán-

hangzóinak 0%-a és a főiskolásokéinak csupán 3%-a, addig a 29. számú 

adatközlő hasonló adatainak 38%-a tér el a köznyelvi beszédgyakorlattól, 

vagyis az idősebb, alacsonyabb iskolai végzettségű adatközlő nyelvhaszná-

lata a vizsgált jelenség tekintetében regionálisabb a felsőfokú tanulmányo-

kat folytatókénál (még 26 év távlatából is). Ezt is a korábban már kiemelt 

szótagzáró l esetében bekövetkező pótlónyúlás eredményezi.  
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2. számú táblázat. Az í, ú, ű, i, u, ü köznyelvi és nyelvjárási gyakorisága 

 azonosság különbözőség 

fő
is

k
o

lá
so

k
 

k
ö
zn

y
el

v
 

í 0,94 (94%) 0,06 (6%) 

ú 1 (100%) 0 (0%) 

ű 0,97 (97%) 0,03 (3%) 

össz. 0, 97 (97%) 0,03 (3%) 

i 0,91 (91%) 0,09 (9%) 

u 0,85 (85%) 0,15 (15%) 

ü 0,77 (77%) 0,23 (23%) 

össz. 0,88 (88%) 0,12 (12%) 

n
y
el

v
já

rá
s 

í 0,65 (65%) 0,35 (35%) 

ú 0,56 (56%) 0,44 (44%) 

ű 0,49 (49%) 0,51 (51%) 

össz. 0,57 (57%) 0,43 (43%) 

i 0,95 (95%) 0,05 (5%) 

u 0,92 (92%) 0,08 (8%) 

ü 0,89 (89%) 0,11 (11%) 

össz. 0,94 (94%) 0,06 (6%) 

3
. 
sz

. 
a
d

a
tk

ö
z
lő

 k
ö
zn

y
el

v
 

í 1 (100%) 0 (0%) 

ú 1 (100%) 0 (0%) 

ű 1 (100%) 0 (0%) 

össz. 1 (100%) 0 (0%) 

i 0,91 (91%) 0,09 (9%) 

u 0,92 (92%) 0,08 (8%) 

ü 0,86 (86%) 0,14 (14%) 

össz. 0,91 (91%) 0,09 (9%) 

n
y
el

v
já

rá
s 

í 0,5 (50%) 0,5 (50%) 

ú 0,5 (50%) 0,5 (50%) 

ű 0,5 (50%) 0,5 (50%) 

össz. 0,5 (50%) 0,5 (50%) 

i 0,96 (96%) 0,04 (4%) 

u 0,92 (92%) 0,08 (8%) 

ü 0,93 (93%) 0,07 (7%) 

össz. 0,94 (94%) 0,06 (6%) 

2
9

. 
sz

. 
a

d
a

tk
ö

zl
ő
 k
ö
zn

y
el

v
 

í 1 (100%) 0 (0%) 

ú 0,64 (64%) 0,36 (36%) 

ű 0,25 (25%) 0,75 (75%) 

össz. 0,62 (62%) 0,38 (38%) 

i 0,95 (95%) 0,05 (5%) 

u 0,84 (84%) 0,16 (16%) 

ü 0,88 (88%) 0,12 (12%) 

össz. 0,91 (91%) 0,09 (9%) 

n
y
el

v
já

rá
s 

í 0,5 (50%) 0,5 (50%) 

ú 0,68 (68%) 0,32 (32%) 

ű 0,88 (88%) 0,12 (12%) 

össz. 0,69 (69%) 0,31 (31%) 

i 0,98 (98%) 0,02 (2%) 

u 0,92 (92%) 0,08 (8%) 

ü 0,94 (94%) 0,06 (6%) 

össz. 0,95 (95%) 0,05 (5%) 
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A köznyelvi és nyelvjárási százalékmutatók átlagolásával megkaphatjuk 

a korpusz felső nyelvállású magánhangzóinak regionalitási fokát (MOLNÁR 

i.m. 81). A fenti következtetésekhez hasonlóan a 3. számú táblázat is azt 

mutatja, hogy a rövid i, u, ü vonatkozásában minimális a különbség az ada-

tok között (1-1%). Összehasonlítva továbbá az összesített mutatókat látható, 

hogy a MOLNÁR ZOLTÁN kutatásában vizsgált főiskolai hallgatók nyelvál-

lapota regionálisabb, mint adatközlőimé; illetőleg hogy a fiatal, egyetemi 

hallgató (3. számú adatközlő) beszédében fél százalékkal nagyobb arányú a 

zárt hosszú magánhangzók rövidített változatának ejtése.  

A hosszú í, ú, ű használata (4. számú táblázat) viszont a 29. számú adat-

közlő beszélt nyelvében áll közelebb a nyelvjáráshoz, mint a köznyelvhez. 

Az eltérés a hosszú ú és ű százalékos adataiban kiugró, melyet a 

pótlónyúlásos alakok növelnek. Az azonossági index mindegyik esetben az i 

használatában a legmagasabb. 

3. számú táblázat. Az i, u, ü regionalitási foka 

 i u ü össz.: 

fő
is

k
o
k
o

lá
so

k
 

3
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

2
9
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

fő
is

k
o
lá

so
k
 

3
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

2
9
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

fő
is

k
o
lá

so
k
 

3
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

2
9
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

fő
is

k
o
lá

so
k
 

3
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

2
9
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

azonosság 

(%) 

93 93,5 96,5 88,5 92 88 83 89,5 91 91 92,5 93 

különböző-

ség (%) 

7 6,5 3,5 11,5 8 12 17 10,5 9 9 7,5 7 

 

4. számú táblázat. Az í, ú, ű regionalitási foka 

 í ú ű össz.: 

fő
is

k
o
k
o

lá
so

k
 

3
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

2
9
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

fő
is

k
o
lá

so
k
 

3
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

2
9
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

fő
is

k
o
lá

so
k
 

3
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

2
9
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

fő
is

k
o
lá

so
k

 

3
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

2
9
. 

sz
. 
ad

at
k

. 

azonosság 
(%) 

79,5 75 75 78 75 66 73 75 56,5 77 75 65,5 

különböző-

ség (%) 

20,5 25 25 22 25 34 27 25 43,5 23 25 34,5 

Összegzésképp megállapítható, hogy a hosszú, felső nyelvállású magán-

hangzók időtartamának rövidülése olyan kevésbé feltűnő nyelvjárási, regio-

nális sajátosság, amely esetében erőteljes köznyelvre való hatás figyelhető 

meg (vö. MOLNÁR 1980: 82). „… mintha ez az ejtésmód kezdene behatolni 

a köznyelvbe is‖ – állapította meg IMRE SAMU több mint 40 éve (IMRE 

1965: 324). Hasonló eredményre jutott többek között KRISTÓNÉ FÁBIÁN 
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ILONA is kisszékelyi vizsgálata során: „a r ö v i d ü l é s  tendenciája nő, a 

j e l e n s é g  e r ő s ö d i k ‖ (KRISTÓNÉ 1996: 51). G. VARGA GYÖRGYI a 

sajátságot a budapesti köznyelv sarkalatos kérdésének, a folyamatos beszéd 

jellemzőjének nevezi, mely már-már a kiejtési normát ostromolja (G. VAR-

GA 1967: 73–74, uő. 1968: 101). Megállapítható, hogy mára a beszélt köz-

nyelvre olyannyira jellemző lett a jelenség (a nyilvános nyelvhasználatnak 

is része), hogy a fiatalok és a magasabb iskolai végzettségűek beszédében 

nagy arányban jelentkező röviden ejtett í, ú, ű esetében feltételezhetően a 

köznyelv szerepe nyomatékosabb a nyelvjárásénál. A kérdésről biztosat 

természetesen csak a köznyelv részletes vizsgálata után lehetne mondani. 

Mindenesetre annyit már tudunk G. VARGA GYÖRGYI kutatásaiból (a he-

lyesírási szabályzatok áttekintése után), hogy az í, ú, ű : i, u, ü kettősség 

valószínűleg a kialakulásától fogva jellemzője a köznyelvnek (G. VARGA 

1968: 73–76). „Azt azonban világosan látni kell, hogy az í, ú, ű mellőzése a 

beszédben ugyanúgy, sőt jobban szegényíti nyelvünk fonémaállományát, 

mint a zárt ë eltűnése‖ (GUTTMANN 1995: 37). 

A jelenség kutatása (különösen a nyelvi tudat szemszögéből), a tenden-

cia működése a hangkörnyezet (hangsúlytalan helyzet, sokszótagúság stb.) 

szempontjából, továbbá elterjedtségének feltárása a helyesírás szempontjá-

ból is lényeges. A felmérések ugyanis azt tükrözik, hogy a hosszú felső 

nyelvállású magánhangzók röviden való kiejtése ezen hangok normatív 

helyesírására is hatással van (vö. MOLNÁR 1986, GUTTMANN 1995: 37). 

Fontos tehát, hogy az anyanyelvi neveléskor felhívjuk a figyelmet a jelen-

ségre tudatosítandó a kapcsolódó helyesejtési és helyesírási ismereteket.  
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HEGEDŰS ATTILA 

 

Határozószóvá válás: a szénné példája 
 

A szófajtörténet azzal foglalkozik, hogy megvizsgálja: egy bizonyos szó-

faj mikor és hogyan keletkezett, hogyan változtak az új szófaj szerepei 

(funkciói), az új szófajok belépése által milyen átalakulások történtek egy 

adott nyelv szófaji rendszerében, milyen szabályok szerint történik a kelet-

kezés és az átalakulás. E folyamatban szerepe lehet a szófajváltásnak, a 

szóösszetételnek, a képzőknek, esetenként a szótársulásoknak is. A szófaj-

váltás alapját a lexéma (szótárazott egység a nyelv szintjén) és a szóelőfor-

dulás (a beszéd szintjén megjelenő szó) különbsége adja: az aktuális nyelv-

használatban egy lexémának olyan új jelentése jön létre, amelynek gramma-

tikai jelentése eltér a szó kiinduló jelentéséhez tartozó grammatikai jelentés-

től, s ez által megváltozik a szó szintaktikai viselkedése, módosul a bővíthe-

tősége és a toldalékolhatósága. 

„A határozószó olyan – korlátozottan toldalékolható – ragos vagy ragta-

lan (esetenként jellel ellátott) névszó, névmás, igenév, ill. névszók, névmás-

ok és egyéb szabad morfémák kapcsolata, amely lexikalizálódott (azaz: 

melynek morfológiai felépítettsége többé-kevésbé elhomályosodott vagy 

jelentése „tömbösült‖), és ebben az alakban, egyéb viszonyító elem nélkül 

tölt be határozói szerepet a mondatban (MÁTAI 2011: 69). A lexikalizálódás 

a határozószó esetében általában ragszilárdulás útján megy végbe. Ez a fo-

lyamat lassú, és minden egyes nyelvtörténeti korszakban megtaláljuk a hatá-

rozószóvá válás különböző lépcsőfokain álló elemeket, melyek az alaki 

(morfematikai) és/vagy a jelentésbeli átalakulás példáit mutatják (vö. 

MÁTAI 2011: 144–5). A következő elemzésben a jelentésbeli átalakulást 

(„tömbösödést‖) vizsgálom, azt a folyamatot, amelyet MÁTAI MÁRIA így 

jellemez: „egyes esetekben alakilag ugyan világosan tagolódik a szó, de 

ehhez nem társul megfelelő jelentéstagolódás, azaz a szóalak jelentéstanilag 

többé-kevésbé elszigetelődött alkotóelemeitől (hátra, újonnan ‘ismét‘ stb.)‖ 

(i.m. 145). A MÁTAI által ajánlott példák egyikén bemutatva: A hátra kerül 

a hátizsák, a derékra pedig a kulacs mondatban a hátra mint ragos főnév 

szerepel, a Hátra maradt még két vizsgázó mondatban viszont mint határo-

zószó: ‘vissza‘. E rövid tanulmány elemző részében megpróbálom bemutat-

ni, hogy ez a bizonyos „tömbösödés‖ a mai nyelvhasználatban a korábbi 

fogalmi tartalom elhalványulását, sőt eltűnését is jelenti (grammatikalizáció 

a jelentés szintjén), továbbá, hogy a határozószóvá válás nemcsak „tömbö-

södést‖ jelent, hanem szintaktikai választást is: a ragos főnév adott igéhez 

kötött korlátozott (egy adott ige/igecsoport által előírt) kapcsolódása eltűnik, 

a határozószóvá vált lexéma az új jelentéssel tágabb igei körben is megje-

lenhet. 
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Induljunk ki az ég igéből. Ennek a jellemzően mediális (történést kifeje-

ző) igének az alapjelentése „‘tüzet fogott és bizonyos mértékben, fokig lán-

gol‘, illetőleg ‘ilyen folyamat által bizonyos mértékben, vmely fokig meg-

semmisül, ill. vmivé válik. → Porig ~; hamuvá, szénné ~;‘‖ (ÉrtSz.). Az 

ebből képzett tárgyas ige (éget) első jelentésének megadásában is előfordul 

a szénné eredményhatározó: „tűz segítségével vminek a minőségét megvál-

toztatja, ill. vmivé változtat vmit. Gondatlanságból szénné ~te a süteményt‖ 

(ÉrtSz.). A főbb jelentéseiben konkrét jelentésű két igének megvan már az 

ÉrtSz.-ban is a szégyennel, szégyenkezéssel kapcsolatos elvont jelentése is: 

ég „11. (argó) Szégyenteljes vereségre van kilátása (pl. sportmérkőzésen); 

szégyenben marad; csúfosan veszít. ~ a csapatotok‖, illetőleg éget: „9. szé-

gyenkezésre, ill. pirulásra késztet vkit, vmit‖ és „10. (argó) … úgy intézi az 

együttműködés, kül. a játék menetét, hogy az illető ne tudja képességeit 

kifejteni, ne érvényesüljön, leégjen. ~ik a jobbszélsőt‖. (A jelentésváltozás-

hoz vö. a ’fölsül’ párhuzamát: TESz. ég
1
 a.) A jelentés konkrét példáiban 

idézett eredményhatározó (szénné) az égés, égetés teljessé válását, végbe-

menetét illusztrálja: ami szénné ég, az teljesen, teljes mértékben elég. A 

konkrét jelentésből származó elvont jelentés folyamata a jelentésváltozás 

egyik fő iránya (vö. BENKŐ 1974), melyet jelen esetben az égés lángjának 

piros színe és a szégyentől elpiruló arc színe közötti hasonlóság (elpirulás) 

felismerése motivál. Az e képzeten alapuló jelentésváltozás valószínűleg 

univerzális, általános emberi megfigyelést tükröz, vö. angol: roast (3 [VN] 

(informal or humorous) to be very angry with sb; to criticize sb strongly – 

OALD 2000.), orosz: cгорать со стыда ‘ég a szégyentől‘. 

2017 elején tűnt fel nekem a következő mondat: „’89-ben megjelentek a 

rendszerváltó pártok, megjelent Orbán Viktor, az elmúlt 27 évben szép kis 

»jellemfejlődésen« ment át, és mára egy uralkodóként funkcionáló, begye-

pesedett vénember lett, aki szénné kereste magát‖.
1
 A szénné keresi magát 

képzettársítása a szénné ‘teljesen, szégyentelenül túl(ságosan is)‘ határozó-

szói jelentését hozza magával. Beütve a netes keresőbe a szénné szót, előjöt-

tek a szénné ég konkrét és elvont jelentései. Néhány példa a konkrét jelen-

tésre: Csoda: életben maradt a szénné égett fiú ,
2
 Szénné égett egy idős férfi 

Gödön,
3
 Fotókon, ahogy szénné ég egy kamion az M7-esen ,

4
 Ma pedig ezek 

után másodszor kiküldtek egy csirkemellet, amin a sajt szénné volt égve...,
5
 

Két Dacia Logan ütközött, négy utas szénné égett
6
 stb. 

                                                           
1 http://magyarnarancs.hu/belpol/megszolalt-a-momentum-mozgalom-orban-begyepesedett-

venember-lett-aki-szenne-kereste-magat-102351 
2 http://www.blikk.hu/aktualis/veszhelyzet/eletben-maradt-a-szenne-egett-fiu/pt4tb4w. 
3 http://24.hu/belfold/2016/10/22/szenne-egett-egy-idos-ferfi-godon/ 
4 http://24.hu/belfold/2017/01/12/fotokon-ahogy-szenne-eg-egy-kamion-az-m7-esen/ 
5 http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/01/17/a-molylepke-es-a-szenne-egett-etel-esete-kaposvari-kajarendelesi-

mesek-3.html 
6 http://www.maszol.ro/index.php/szajtato/71807-ket-dacia-logan-utkozott-negy-utas-szenne-egett 

http://magyarnarancs.hu/belpol/megszolalt-a-momentum-mozgalom-orban-begyepesedett-venember-lett-aki-szenne-kereste-magat-102351
http://magyarnarancs.hu/belpol/megszolalt-a-momentum-mozgalom-orban-begyepesedett-venember-lett-aki-szenne-kereste-magat-102351
http://www.blikk.hu/aktualis/veszhelyzet/eletben-maradt-a-szenne-egett-fiu/pt4tb4w
http://24.hu/belfold/2016/10/22/szenne-egett-egy-idos-ferfi-godon/
http://24.hu/belfold/2017/01/12/fotokon-ahogy-szenne-eg-egy-kamion-az-m7-esen/
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/01/17/a-molylepke-es-a-szenne-egett-etel-esete-kaposvari-kajarendelesi-mesek-3.html
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/01/17/a-molylepke-es-a-szenne-egett-etel-esete-kaposvari-kajarendelesi-mesek-3.html
http://www.maszol.ro/index.php/szajtato/71807-ket-dacia-logan-utkozott-negy-utas-szenne-egett
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Példák a szénné ég/éget absztrakt ‘megszégyenül, megszégyenít‘ jelenté-

sére: (Szanyi Tibor szénné égett a NOlimpiás aláírásgyűjtő standnál,
7
 Öröm 

nézni, ahogy a dúsgazdag srác szénné égeti a pénzéhes lányt!,
8
 10 másod-

perc alatt szénné égette magát Győzike!,
9
 Tállai András szénné égette ma-

gát,
10

 Bale szénné égett, a Real edzésén!,
11

 Orbán Viktor miniszterelnök 

gyakorlatilag szénné égette Kerényi Imre rendezőt a Magyar Krónika ala-

kuló szerkesztőségi ülésén,
12

 Beismerte: szénné égette magát Matteo 

Renzi,
13

 Kifizették, csak hagyja abba – szénné égett a színpadon Dj Sehere-

zádé,
14

 A Roast lényege, hogy az áldozatot a Dumaszínház humoristái a 

közönség előtt „égetik szénné”, azaz ízekre szedik munkásságát, magánélet-

ét,
15

 Égtél már szénné szex után?
16

 stb. 

De a szénné nem csak az ég/éget igével hozatott kapcsolatba. Amint a 

gondolatindító szénné kereste magát kifejezés is sugallta, más igékkel is 

alkothat az élő beszédben szerkezetet. Csak néhány példa, szintén az inter-

netről: Miért izzasztja szénné egy multi a magyar munkást?,
17

 Szénné oltják 

Norbit a kommentelők, mert nem ért a kémiához,
18

 Fábián Juli szénné izgul-

ja magát a színpadon,
19

 Azt azért rögzítsük, hogy Bayer Zsolt szénné dicsér-

te az Indexet,
20

 Szexisnek szánt nagyon kínos képeken röhögjük ma szénné 

magunkat,
21

 Szénné tört a Mini, dögös pickup lett belőle,
22

 Szénné oltják a 

túl magabiztos Bendtnert,
23

 De, ugye, ti nem vagytok azonosak azokkal, akik 

egy frissen megtért, égő tekintetű fiatalembert iparkodnak szénné alázni, 

csak mert a miniszterelnök az apja?,
24

 Az ellenzék szénné pereli a Fidesz-

médiát,
25

 Itt büntetik szénné az autósokat Bp.-en,
26

 Jake Gyllenhaal szénné 

                                                           
7 http://alfahir.hu/2017/01/28/szanyi_tibor_momentum_mozgalom_nolimpia_eges 
8 http://latnodkell.com/orom-nezni-ahogy-a-dusgazdag-srac-szenne-egeti-a-penzehes-lanyt/ 
9 http://eztlesd.top/10-masodperc-alatt-szenne-egette-magat-gyozike-hat-meg-most-is-

fetrengunk-a-rohogestol/ 
10 http://sztarklikk.hu/kozelet/tallai-andras-szenne-egette-magat-video/308415 
11 http://www.fociclub.hu/2015/02/22/video-bale-szenne-egett-a-real-edzesen/ 
12 http://www.hirarena.com/szenne-egettek-a-kronikas-kerenyit_8 
13 http://888.hu/article-beismerte-szenne-egette-magat-matteo-renzi 
14 https://onemusic.hu/bulvar-kifizettek-csak-hagyja-abba-szenne-egett-a-szinpadon-dj-

seherezade/ 
15 http://www.storyonline.hu/hirek/szenne_egetik_ganxsta_zolit/46617 
16 http://kozepsuli.hu/egtel-mar-szenne-szex-utan/ 
17 Válasz.hu valasz.hu/itthon/miert-izzasztja-szenne-egy-multi-a-magyar-munkast-114612 
18 Hírek… hirek.ma/hirek/szenne-oltjak-norbit-a-kommentelok-mert-nem-ert-a-kemiahoz 
19 Tabu Tv www.tabutv.hu/video/fabian_juli_szenne_izgulja_magat_a_szinpadon_2849) 
20 cink.hu/azt-azert-rogzitsuk-hogy-bayer-zsolt-szenne-dicserte-a-1638978105 
21 tizpertiz.hu/.../szexisnek-szant-nagyon-kinos-kepeken-rohogjuk-ma-szenne-magunkat 
22 http://motorosvilag.hu/extra-tartalmak/szenne-tort-a-mini-dogos-pickup-lett-belole 
23 http://www.nemzetisport.hu/sportszelep/szenne-oltjak-a-tul-magabiztos-bendtnert-kep-

2296401 
24 http://reflektor.hu/masok-mondtak/balavany-gyorgy-szenne-alazni-csak-mert-a-

miniszterelnok-az-apja 
25 http://168ora.hu/az-ellenzek-szenne-pereli-fidesz-mediat/ 
26 http://www.vezess.hu/hirek/2017/01/03/budapesten-nem-egyertelmu-tabla-miatt-

buntetnek/ 

http://latnodkell.com/orom-nezni-ahogy-a-dusgazdag-srac-szenne-egeti-a-penzehes-lanyt/
http://latnodkell.com/orom-nezni-ahogy-a-dusgazdag-srac-szenne-egeti-a-penzehes-lanyt/
http://eztlesd.top/10-masodperc-alatt-szenne-egette-magat-gyozike-hat-meg-most-is-fetrengunk-a-rohogestol/
http://eztlesd.top/10-masodperc-alatt-szenne-egette-magat-gyozike-hat-meg-most-is-fetrengunk-a-rohogestol/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=155&ved=0ahUKEwjz0NGEsbfSAhWGYpoKHcB8Bck4kgEQFghCMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.tabutv.hu%2Fvideo%2Ffabian_juli_szenne_izgulja_magat_a_szinpadon_2849%2F&usg=AFQjCNGBjpb2SmHzGk1NuKY9HG9V2xng9Q&sig2=3vuC38EGMuc2jeFjdUpwAA
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=155&ved=0ahUKEwjz0NGEsbfSAhWGYpoKHcB8Bck4kgEQFghCMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.tabutv.hu%2Fvideo%2Ffabian_juli_szenne_izgulja_magat_a_szinpadon_2849%2F&usg=AFQjCNGBjpb2SmHzGk1NuKY9HG9V2xng9Q&sig2=3vuC38EGMuc2jeFjdUpwAA
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=154&ved=0ahUKEwjz0NGEsbfSAhWGYpoKHcB8Bck4kgEQFgg8MAc&url=http%3A%2F%2Fcink.hu%2Fazt-azert-rogzitsuk-hogy-bayer-zsolt-szenne-dicserte-a-1638978105&usg=AFQjCNHnGQFLt7InLIiloICIcyq845sQJw&sig2=Kj_ejLpBOXtFkqEPMOo1iQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=154&ved=0ahUKEwjz0NGEsbfSAhWGYpoKHcB8Bck4kgEQFgg8MAc&url=http%3A%2F%2Fcink.hu%2Fazt-azert-rogzitsuk-hogy-bayer-zsolt-szenne-dicserte-a-1638978105&usg=AFQjCNHnGQFLt7InLIiloICIcyq845sQJw&sig2=Kj_ejLpBOXtFkqEPMOo1iQ
http://tizpertiz.hu/2016/08/12/szexisnek-szant-nagyon-kinos-kepeken-rohogjuk-ma-szenne-magunkat/
http://tizpertiz.hu/2016/08/12/szexisnek-szant-nagyon-kinos-kepeken-rohogjuk-ma-szenne-magunkat/
http://alfahir.hu/2017/01/28/szanyi_tibor_momentum_mozgalom_nolimpia_eges
http://latnodkell.com/orom-nezni-ahogy-a-dusgazdag-srac-szenne-egeti-a-penzehes-lanyt/
http://eztlesd.top/10-masodperc-alatt-szenne-egette-magat-gyozike-hat-meg-most-is-fetrengunk-a-rohogestol/
http://eztlesd.top/10-masodperc-alatt-szenne-egette-magat-gyozike-hat-meg-most-is-fetrengunk-a-rohogestol/
http://sztarklikk.hu/kozelet/tallai-andras-szenne-egette-magat-video/308415
http://www.fociclub.hu/2015/02/22/video-bale-szenne-egett-a-real-edzesen/
http://www.hirarena.com/szenne-egettek-a-kronikas-kerenyit_8
http://888.hu/article-beismerte-szenne-egette-magat-matteo-renzi
https://onemusic.hu/bulvar-kifizettek-csak-hagyja-abba-szenne-egett-a-szinpadon-dj-seherezade/
https://onemusic.hu/bulvar-kifizettek-csak-hagyja-abba-szenne-egett-a-szinpadon-dj-seherezade/
http://www.storyonline.hu/hirek/szenne_egetik_ganxsta_zolit/46617
http://www.tabutv.hu/video/fabian_juli_szenne_izgulja_magat_a_szinpadon_2849
http://motorosvilag.hu/extra-tartalmak/szenne-tort-a-mini-dogos-pickup-lett-belole
http://www.nemzetisport.hu/sportszelep/szenne-oltjak-a-tul-magabiztos-bendtnert-kep-2296401
http://www.nemzetisport.hu/sportszelep/szenne-oltjak-a-tul-magabiztos-bendtnert-kep-2296401
http://reflektor.hu/masok-mondtak/balavany-gyorgy-szenne-alazni-csak-mert-a-miniszterelnok-az-apja
http://reflektor.hu/masok-mondtak/balavany-gyorgy-szenne-alazni-csak-mert-a-miniszterelnok-az-apja
http://168ora.hu/az-ellenzek-szenne-pereli-fidesz-mediat/
http://www.vezess.hu/hirek/2017/01/03/budapesten-nem-egyertelmu-tabla-miatt-buntetnek/
http://www.vezess.hu/hirek/2017/01/03/budapesten-nem-egyertelmu-tabla-miatt-buntetnek/
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gyúrta magát a Southpaw boksz-dráma miatt,
27

 Szénné tetoválva is szexi az 

ausztrál színésznő,
28

 Neked is mosolyt csal majd az arcodra, ahogy Yair 

Rodriguez szorítósegédjei szénné tisztelik B.J. Penn-t
29

 stb. (az adatok ki-

nyomtatásának ideje: 2017. 02. 03. és 2017. 03. 02.) 

Szedjük össze: szénné izzaszt, szénné olt, szénné izgulja magát, szénné 

dicsér, szénné röhögi magát, szénné törik, szénné aláz, szénné perel, szénné 

gyúrja magát, szénné tetovál, szénné büntet és továbbiak a Google-

keresőből, már hivatkozás nélkül: szénné van adóztatva, szénné fagy, szénné 

szívat, szénné tuningol, szénné trollkodják, szénné van doppingolva, szénné 

nyúztátok az agyamat, szénné varrt férfiak stb. 

Milyen jelentésváltozások történtek? 1. ég/éget: konkrét → absztrakt 

(‘megszégyenít‘), 2. szénné ég/szénné éget: konkrét → absztrakt (‘nagyon, 

teljesen megszégyenít‘). E jelentésében a szénné még megmarad a ‘megszé-

gyenül/megszégyenít, kellemetlen helyzetbe kerül/kellemetlen helyzetbe 

hoz‘ jelentésű igék mellett. E fogalomkörbe tartoznak a szénné további, a 

megszégyenítést jelző igékkel való kapcsolatai (szénné olt, szénné szívat, 

szénné aláz). 3. a szénné jelentése egyre inkább csak ‘nagyon, teljesen, túl-

zottan meg/szét/agyon/ki stb‘ + ige lesz (szénné izgulja magát, szénné fagy, 

szénné dicsér, szénné röhögi magát stb.). Történt tehát egy konkrét → 

absztrakt irányú jelentésváltozás (az ég/éget jelentésváltozásával párhuza-

mosan), továbbá egy alkalmazásbeli bővülés is: az egykori eredményhatáro-

zó jelentése/alkalmazása a modalitás irányába mozdult el (‘nagyon‘). Mind-

eközben eltűnt a konkrét fogalmi jelentés képisége, hasonlóan a névutókhoz 

(pl. hat óra tájban/körül/magasságában) vagy a perfektiváltságot jelentő 

igekötőkhöz (meg): a szénné határozószóvá vált. HADROVICS LÁSZLÓ ezt a 

folyamatot a kedvéért ragos főnév határozószóvá válásával illusztrálja. Idé-

zett példái szerint a kedvéért mindaddig ragos főnév marad, amíg személy-

hez kapcsolódik, ám amikor a személy helyébe egy nem személyt jelentő 

szó kerül, az megváltoztatja a jelentést, a ragos főnévből határozószó lesz 

(HADROVICS 1992: 224–225). 

De ennél több is történt: a szénné eredményhatározó ragos főnévként 

csak az ég/éget igékkel (illetőleg ezek jelentéskörébe tartozó szinonimákkal 

pl. sül) alkothatott szerkezetet. A fogalmi jelentés eltűnésével párhuzamo-

san azonban a szénné határozószó lehetőségei viszont megnőttek, kitágul-

tak: számos egyéb igével is szerkezetet hozhat létre. A szófajváltás tehát 

nem csupán alaki/jelentésbeli változást jelent, hanem az új alakú/jelentésű 

szó kapcsolódási lehetőségeire is kihatással van. 

  

                                                           
27 https://filmtrailer.hu/filmhirek/elso-kep-jake-gyllenhaal-szenne-gyurta-magat-a-southpaw-

boksz-drama-miatt/ 
28 http://wellwoman.hu/sztarvilag/szenne-tetovalva-is-szexi-az-ausztral-szineszno 
29 http://totaldamage.hu/neked-is-mosolyt-csal-majd-az-arcodra-ahogy-yair-rodriguez-

szoritosegedjei-szenne-tisztelik-b-j-penn-t-video/ 

https://filmtrailer.hu/filmhirek/elso-kep-jake-gyllenhaal-szenne-gyurta-magat-a-southpaw-boksz-drama-miatt/
https://filmtrailer.hu/filmhirek/elso-kep-jake-gyllenhaal-szenne-gyurta-magat-a-southpaw-boksz-drama-miatt/
http://wellwoman.hu/sztarvilag/szenne-tetovalva-is-szexi-az-ausztral-szineszno
http://totaldamage.hu/neked-is-mosolyt-csal-majd-az-arcodra-ahogy-yair-rodriguez-szoritosegedjei-szenne-tisztelik-b-j-penn-t-video/
http://totaldamage.hu/neked-is-mosolyt-csal-majd-az-arcodra-ahogy-yair-rodriguez-szoritosegedjei-szenne-tisztelik-b-j-penn-t-video/
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HOFFMANN ISTVÁN 

 

A Bakonyalja etnikai viszonyai a honfoglalást 

követő évszázadokban 
 

1. A Kárpát-medence etnikai viszonyairól a honfoglalás korában és az 

azt követő évszázadokban rendkívül kevés és bizonytalan ismerettel rendel-

kezünk. Ennek legfőbb oka a forráshiány, elsősorban a közvetlen források 

hiánya. A tudományos kutatás emiatt közvetett források felhasználására 

kényszerül, amelyek között a korból ránk maradt lokalizálható nyelvi anyag, 

a helynevek kitüntetett szereppel bírnak. Csakhogy a 11. század közepéig 

eredeti forrásból alig maradtak ránk helynevek, emiatt a nyelv- és névtörté-

neti kutatások olyan módszereket is igyekeztek és igyekeznek ma is kidol-

gozni, amelyek alkalmazásával a hiányok valamelyest kiküszöbölhetők, 

pótolhatók. A magyar nyelv- és névtudományban nagy hagyományai van-

nak az ilyen irányú munkálatoknak. Megalapozásuk leginkább MELICH 

JÁNOS nevéhez köthető, akinek módszereit KNIEZSA ISTVÁN fejlesztette 

tovább. Az ő kutatási módszereik kidolgozása óta azonban több tudósgene-

ráció nőtt fel, és – előbb kevésbé, utóbb egyre gyakrabban – szóltak hozzá a 

kutatók az eredményeikhez. A bíráló, módosító megjegyzések azonban el-

sősorban elméleti-módszertani természetűek voltak,
1
 és kevésbé érintették a 

nagy tudóselődök konkrét elemzéseit. Írásomban ezt a feladatot a Bakonyal-

ja térségére vonatkozóan igyekszem elvégezni.
2
 

2.1. MELICH a Honfoglaláskori Magyarország című művében (1925–

1929) a Kárpát-medence nyelvi-etnikai képének felvázolásában azokra a 

helynevekre támaszkodott, amelyek már a 9. században is adatolhatók, va-

lamint azokra, „amelyekről feltehető, bár a IX. sz.-ban keletkezett emlékek-

ben nincsenek meg, hogy a IX. sz. második felében meglehettek‖ (379). Az 

általam vizsgált térségre vonatkozóan ez utóbbiak között a Marcal néhány 

jobb oldali mellékvizének szláv eredetű megnevezését sorolja fel: Gerence, 

Tapolca, Torna. Első adataikat MELICH a 11., illetve a 13. századból közli, 

és meg sem kíséreli bizonyítani azt, hogy ezek – itt idézet kiinduló tételének 

megfelelően – már „a IX. sz. második felében is meglehettek‖. A fentiekhez 

hozzáteszi még azt is, hogy „nem lehetetlen, hogy szláv eredetű vagy szláv 

közvetítésű […] a Bitva vizének neve is‖ (i. m. 381). Ebbe a csoportba tar-

tozhat továbbá a Cuha neve is, mivel ez egy szláv *Sucha formára vezethető 

vissza (i. m. 381–382). Ezek első adatait a 13., illetve a 19. századból idézi. 

                                                           
1 Az átfogó elemzések közül itt csak az alábbiakat emelem ki: KRISTÓ 1976, KRISTÓ 2000, 

HOFFMANN–TÓTH V. 2016. 
2 A kérdésről egy történeti földrajzi tárgyú konferencián ugyancsak szóltam (tanulmányként 

lásd HOFFMANN 2017). 
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E neveknek a honfoglalás előtti meglétére vonatkozó nyelvészeti érveket 

MELICHnél nem találunk, sőt közvetlen módon másfajta bizonyítékokat 

sem. Nem minden alap nélkül tehetjük fel ugyanakkor azt, hogy MELICH 

szláv ügyekben a véleményét Anonymus gesztájára alapozta, amely bősége-

sen taglalja a szlávok magyarok előtti jelenlétét a Kárpát-medencében. Azt, 

hogy ez a gyanú nem minden ok nélkül való, a Miskolc melletti Tapolca 

kapcsán kifejtette gondolatmenete bizonyítja. Mivel nyelvi érvek alapján 

nem tartja eldönthetőnek, hogy ezt a nevet melyik szláv nyelvből vette át a 

honfoglalást követően a magyarság, bizonyítékért Anonymushoz fordul: 

„Minthogy pedig ez terület a honfoglaláskor Salán bolgár fejedelemé volt 

[…], ezért valószínű, hogy a borsodmegyei Tapolca a honfoglalás idején 

történt átvétel és pedig egy akkori délszláv Toplica alakból‖ (i. m. 121). 

Látható tehát, hogy MELICHnek a kronológiát illető következtetései nem 

nyelvészeti elemzésen és érveken alapulnak, ezért idevágó megállapításait 

nyelvtörténeti alapú véleményként nem értékelhetjük. 

2.2. KNIEZSA ISTVÁN a 11. századi Magyarország etnikai összetételét 

vizsgálva azt állapította meg, hogy „Szláv lakosság Észak-Dunántúl terüle-

tén kétségkívül a Bakony nyugati lejtőin található a legtömörebben. Itt 

ugyanis nemcsak a telepek nevei, hanem a pataknevek is túlnyomóan szláv 

eredetűek‖ (1938: 424). Bizonyítékképpen MELICH nyomán a Gerence, a 

Tapolca, a Torna és a Bittva szláv eredetű folyóneveket említi a 11. század-

ban is létező megnevezésként, valamint a 13. századtól adatolható magyar 

eredetű Halyagos víznevet.
3
 (Ez utóbbinak a 11. századra való visszavezeté-

sét nem indokolja, mint ahogyan azt sem, miért éppen ezt a folyónevet 

emelte ki a térségben meglévő többi, az Árpád-korból adatolható magyar 

eredetű víznév közül.) 

A „túlnyomóan szláv eredetű‖ településnevek között KNIEZSÁnál két 

szláv eredetű: Döbrönte és Torna, továbbá öt magyar eredetű név: Bél, 

Koppány, Tevel és Jenő, valamint Endrőd szerepel. KNIEZSA érvelésére és 

ennek bírálatára a későbbiekben térek ki, itt most csak azt említem meg, 

hogy Jenő (a mai Somlójenő) 14. századi adataiból mint törzsnévi eredetű 

településnévként sem lehet automatikusan a név 11. századi meglétére kö-

vetkeztetni. Endréd nevére pedig csak a 15. századból van adatunk (1444: 

Endred, Cs. 3: 229), a 11. századi latin nyelvű körülírását (1086: villa, que 

dicitur Andreę episcopi, DHA. 1: 251), amelyet KNIEZSA is említ, nem te-

kinthetjük a magyar névadókra vagy névhasználókra utaló formának. 

3. Ami a MELICH és KNIEZSA által felsorolt víznevek szláv eredetét ille-

ti, ahhoz a modern etimológiai szakirodalom alapján sem férhet kétség. A 

Gerence a ‘határ‘ jelentésű szláv *granъ tőből alakult (FNESz.), a Tapolca 

pedig a ‘meleg‘ jelentésű *toplъ ~ *teplъ tőből (FNESz., HOFFMANN 2013: 

108–111), mindkettő a jellegzetes szláv -ьca helynévképzővel (ŠMILAUER 

                                                           
3 A nevekhez lásd KNIEZSA munkájának térképmellékletét, illetve az ott jelölt helyekhez 

adattárának megfelelő pontjait. 
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1970: 28). A Torna egy szláv *tьrnъ ‘tüske, tövis, kökény‘ tőből jött létre    

-ova helynévképzővel (FNESz., ŠMILAUER 1970: 29, 186). A Cuha kétség-

kívül a másutt is megtalálható Szuha formából alakult hangtani változással 

(FNESz.). A Bitva ~ Bittva tövét nem ismerjük ugyan, de a szerb nyelvterü-

leten található párhuzama valószínűvé teszi szláv eredetét (FNESz.). 

A Bakonyalja folyóvízneveinek keletkezési idejét jóval nehezebb meg-

határozni, mint nyelvi eredetüket. A szláv nyelvek történetéből ugyanis nem 

ismerünk olyan körülményeket, amelyek ebben a kérdésben számunkra 

irányadó szempontként szolgálhatnának. (Ráadásul a Kárpát-medencében az 

ezredforduló táján beszélt szláv nyelvekről is igen gyér ismereteink vannak. 

Ehhez lásd ZOLTÁN 2015.) De nem sokkal könnyebb a helyzetünk akkor 

sem, ha a nevek magyar nyelvbe való bekerülésének idejéről kívánunk vé-

leményt mondani. Ebben olykor a segítségünkre lehet a nevek hangalakjá-

nak módosulása. 

A Torna legkorábbi említése a Garamszentbenedeki alapítólevélben a 

kikövetkeztethető szláv *Tьrnava formával (vö. FNESz.) megegyező 

fonotaktikai szerkezetet jelez (1075: Tornowa, DHA. 1: 215). Később elő-

fordul v (β) nélküli hiátusos alakban (1281: Tornoa, ÁÚO. 9: 321), és gyak-

ran szerepel a v előtti magánhangzó nélkül, Tornva ~ Tornua formában (pl. 

1292: Thornua, ORTVAY 2: 277–278, de ezekkel egy időben feltűnik a ma 

használatos hangváltozat is (1212: Thorna, Cs. 3: 257 – itt a mellette fekvő 

település neveként). 

Hasonlóan változatos formákat találunk a Tapolca korai adatai között is. 

A folyót a 13. század közepén említik először az oklevelek, a név hangalak-

ja akkor lényegében megegyezett az eredeti szláv nyelvű *Toplьca formával 

(1245: Toplicha ~ Toplycha, ÁÚO. 2: 186; 1255: Toplycha, ÁÚO. 2: 262). 

Már ezzel egy időben feltűnik hangrendileg kiegyenlített, veláris hangalak-

ban (1251: Taplucza, F. IV. 2: 87), és nem sokkal később szerepel a maival 

azonos fonotaktikai szerkezettel is (1269: Topolcha, ÁÚO. 2: 247). (Továb-

bi adatokat és a nyelvi változás részleteit lásd HOFFMANN 2013: 108–111). 

A Gerence neve egy szláv *Granьca formára vezethető vissza. A ba-

konyalji patak neve a 11. század végén már palatális hangrendű – azaz ma-

gyar – formában jön elénk (1086: ad torrentem Grenicę, DHA. 1: 250, az 

oklevél későbbi átiratában nyilvánvalóan romlott Gremce alakban, DHA. 1: 

259), de még a szó elején mássalhangzó-torlódással. Az ugyanezt a nevet 

viselő Somogy megyei vízfolyás nevének hangalakja a 14. század közepén 

már a mai formát mutatja (1346: ad fluvium Gerencze, AnjouOkm. 4: 640). 

A Bittva első előfordulásakor is már mai alakjában tűnik fel (1240: 

Bitua, ÁÚO. 2: 112), ezzel kapcsolatban legfeljebb csak azt jegyezhetünk 

meg, hogy az újabb korban többször Bittvá-nak írják, s ez a víznév mai (kü-

lönösképpen nem indokolt) sztenderd helyesírási alakja is. A Cuha proble-

matikájával, mivel a nevet jelenleg csak a 18–19. század fordulójáról tudjuk 

adatolni, itt nem foglalkozom. 
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A fentiekből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a víznevek régebbi, „szlávos‖ 

alakjai a magyarban is tovább élhettek, sőt az újabb „magyaros‖ alakokkal 

párhuzamosan is használatban voltak. A magyar nyelvbe való bekerülésük 

idejét azonban semmiféle hangtani kritériummal nem tudjuk megragadni. 

Nem használható fel erre a szó eleji mássalhangzó-kapcsolat megléte, illet-

ve feloldása sem – noha ilyesféle érvekre nem ritkán történik hivatkozás a 

szakirodalomban –, mivel mássalhangzó-kapcsolatok a szó elején a korai 

ómagyar kor nyelvében is bőven előfordultak. (Lásd ehhez KENYHERCZ 

2013, különösképpen 7–9 és 205–206.) 

KNIEZSA a térségben a szlávoknak a magyarok előtt való jelenlétét, azaz 

a szláv névrétegnek a magyarhoz viszonyított korábbi voltát azzal indokol-

ja, hogy „A folyók és általában a jelentősebb vizek neveinél ugyanis nem 

lehet feltenni, hogy a magyarság azokat valami kései bevándorlóktól vette 

volna át‖ (1938: 401). Ezt a megállapítást azonban további érvekkel nem 

támasztja alá. A gondolat forrásául egyfelől bizonyára a víznevek régiségé-

nek az onomasztikában gyakran hangoztatott tétele szolgálhatott, másfelől 

pedig talán – számos esetben valóban érvényes – megfigyelési tapasztalato-

kat sejthetünk mögötte. Annak ellenére azonban, hogy ez a tétel gyakran 

érvényes is lehet, általános magyarázó elvvé, egyfajta névkölcsönzési sza-

bállyá mégsem emelhetjük, mivel számos ellenpélda is hozható a helynévi 

átvételek köréből. 

Amint azt a fentiekben bemutatott példák is mutatják, KNIEZSA a 11. 

századi etnikai rekonstrukciót a víznevek mellett településnevek elemzésére 

alapozta. KRISTÓ GYULA – aki egyébként KNIEZSA módszereinek és ered-

ményeinek a leghatározottabb bírálója volt – a víznevek és a településnevek 

megkülönböztetett rekonstrukciós értékét még nála is határozottabban kép-

viselte, mivel úgy vélte, hogy „a magyarok saját önálló névadásuk előtt, 

vagyis a 10. században a szláv víz- és településneveket átvették (ahol egyál-

talán volt ilyen), de a szláv eredetű helynév környezetének 

mikrotoponímiáját (a határneveket) már a magyarok alkották meg saját 

nyelvükön‖ (2003: 89–90). 

Ennek fényében az általunk vizsgált terület nyelvi-etnikai képéről csakis 

úgy alkothatunk teljes képet a honfoglalást követő évszázadokra vonatkozó-

an, ha az itteni településneveket is megvizsgáljuk. Terjedelmi korlátok miatt 

azonban csak három folyó (a Tapolca, a Gerence és a Bittva) völgyének 

ómagyar kori településneveit tekintem át.
4
 A neveket tipológiai csoportokba 

sorolva mutatom be, többnyire csak első adatukat és mai megfelelőjüket 

említve. Ahol szükséges, további megerősítő információkat is megadok. Az 

etimológiák megállapításában jórészt a FNESz.-re, illetve MIKESY 

SÁNDORnak a VHL.-ban közreadott névfejtéseire támaszkodtam, ezért 

                                                           
4 Veszprém megye településneveinek rendszertani szempontú feldolgozását JUHÁSZ 

DEZSŐ végezte el (1981) 
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ezekre minden egyes névnél nem utalok, csak azt jelzem, ha a fentiektől 

eltérő magyarázatot tartok helyesnek. 

4.1. A Tapolcafőnél eredő és Marcaltőnél a Marcalba ömlő Tapolca pa-

tak eredeti hossza csaknem 30 km volt, állandó forrásoktól táplált vize az 

1970-es években elapadt, majd a 2000-es évek elején újból visszatért, im-

már azonban új mederbe terelve. A három patakvölgy közül a középkorban 

ennek volt a legsűrűbb a településhálózata. 

A legtöbb itteni településnév személynévből származik, és formáns nél-

kül – jellegzetes magyar névadással – jött létre. Ezek etimológiájának bizo-

nyosságát növeli, ha a településnév alapjául szolgáló személynevet közép-

kori magyarországi forrásokban is megtaláljuk. Az e csoportba tartozó tele-

pülésnevek felbukkanásuk időrendje szerint az alábbiak. Pápa (1061: 

molam in Papa, DHA. 1: 173 – azonosításához lásd KUBINYI 1994: 45, 

korábban a település első adatát 1225-ből idézték: Papa, Cs. 3: 214 és 

FNESz.); vö. 1252: Martinum filium Papa szn., többször nemzetségnévként 

is: 1244: de genere Papa (ÁSz.). Tevel (1086: Tuel, DHA. 1: 252), ma 

Adásztevel (1378: Adastewyl, Cs. 3: 256), és Nagytevel (1422: Nagthewel, 

Cs. 3: 256) községek; vö. 950 k.: τεβέλης szn. (GYÓNI 1943: 131). Izsa 

(1269: possessio Isay, ÁÚO. 8: 247, 1370: Isa, Cs. 3: 235), ma Izsal néven 

puszta Pápakovácsi határában (VeMFN. 2: 54/21); vö. 1237: Ysa szn. 

(ÁSz.). Atya (1319: Athya, Cs. 3: 21, VHL. 102), ma Attyapuszta Pápaková-

csi határában (VeMFN. 2: 54/112); vö. 1245: Athya szn. (ÁSz.). Sávoly 

(1330: Saul, PRT. 8: 307), ma Sávolyipuszta Pápa, Nagygyimót és Adászte-

vel határában (VeMFN. 2: 29/719 stb.); vö. 1111: Saul szn. (ÁSz.). Böröllő 

(1345: Berulle, Cs. 3: 222, VHL. 151), ma Böröllőpuszta Pápa határában 

(VeMFN. 2: 29/612); vö. 1233: Berilleum [acc.] szn. (PRT. 1: 722). Uzsal 

(1405: Vsal, ZsigmOkl. 2/1: 516), ma Uzsalpuszta Nagytevel határában 

(VeMFN. 2: 46/95); vö. 1138/1329: Vsa szn. (ÁSz.). Tima (1475: Thema, 

Cs. 3: 256, VHL. 372), ma Timapuszta Mihályháza határában (VeMFN. 2: 

37/74); vö. 1215/1550: Temam [acc.] szn. (ÁSz.). 

Valószínűsíthető a személynévi eredete az alábbi neveknek, noha párhu-

zamos személyneveket nem találunk a középkori magyarországi források-

ban. Görzsöny (1346: Gursun, Cs. 3: 232), a későbbi Alsógörzsöny (1544: 

Alsogersen, Cs. 3: 232) és Felső-, illetve Egyházasgörzsöny (1423: 

Eghazasgersen, Cs. 3: 232) falu (VHL. 288–289), ma Nemesgörzsöny néven 

szerepel. Igal (1359: Igar, AnjouOkm. 7: 566–567), ma Igalpuszta Pápa 

határában (VeMFN. 2: 29/909). Léhért (1467: Lyherth ~ Lyhyrth, Cs. 3: 

240, VHL. 244), ma Léhértipuszta Adásztevel határában (VeMFN. 2: 

38/16). 

Személynévből -d helynévképzővel alakult Acsád település neve (1332: 

Achad, Cs. 3: 218, VHL. 270–271), amelyet ma Nagyacsád-nak neveznek; 

vö. 1086: Acha szn. (ÁSz.). Foglalkozásnévből -i helynévképzővel jött létre 

Kovácsi neve, amelynek kezdetben képző nélküli említései is előfordulnak 
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(1330: Koach, AnjouOkm. 2: 496; 1488: Kowachy, Cs. 3: 239, VHL. 324–

325), ma Pápakovácsi. 

A Tapolca völgyében több olyan települést is találunk, amelynek a neve 

magyar eredetű természeti névből (mikrotoponimából) metonimikus úton 

alakult. Ilyen a Tapolca forrásánál fekvő Tapolcafő (1351: Thapulchafew, 

AnjouOkm. 5: 494, HOFFMANN 2013: 111–114), illetve a Tapolca és a 

Marcal összefolyásánál lévő Marcaltő (1380: Marchalteu, Cs. 3: 241, VHL. 

258): a név arra utal, hogy a Marcal a szabályozása előtt itt ömlött a Rábá-

ba. Mindkét települést ma is így nevezik. Döbrés falu neve (1369: Debres, 

VeszprReg. 245) a régi magyar debre ‘völgy‘ földrajzi köznévből alakult -s 

helynévképzővel (HOFFMANN 2013: 32–35, továbbá HOFFMANN 2014), ma 

határrész neve Tapolcafőn. A 14. században Füzes néven feltűnő település 

(1370: Fizes, MRT. 4: 205) később Hódoska néven szerepel (1439: Fyzes 

al. nom. Odoska, 1488: Hodoska, Cs. 3: 234, VHL. 202). Az eredetileg 

növényzetre utaló nevet az állatvilágra utaló újabb névforma váltotta fel. Ma 

Hódoskapuszta Pápa határában (VeMFN. 2: 29/682). Agyaglyuk település 

neve (1436: Agyaglyk, Cs. 3: 218, VHL. 92) eredetileg agyagvételi helyet 

jelölhetett, ma helynév Pápa határában (VeMFN. 2: 29/779). Parlagszeg 

neve (1451: Palagzegh, VHL. 314) nem maradt fenn, Pápa területére teszik 

a helyét. Mezőszeg (1488: Mezewzeg, Cs. 3: 242) Tapolcafő határába olvadt 

be, ahol ma is így hívják a falu belterületének egy részét (HOFFMANN 2013: 

76–78). Mindkét név eredetileg mikrotoponimaként egy bizonyos földterü-

letnek a szögletét, szeg-ét jelölte. 

Az ott álló udvarházról kapta a nevét Lak település (1401: Laak, 

ZsigmOkl. 2/1: 114), amely később (templomának jellemzőjére utalva) 

Kéttornyúlak néven szerepel (1571: Kettornyolak, VHL. 215), ma is így 

nevezik a települést. Ritka névadási eljárással, névköltöztetéssel jött létre 

Hanta neve, amelyet Pápa mai területén említenek (1488: Hamthe, Cs. 3: 

233; 1650: Hanta, VHL. 198). Birtokosa az akkor Veszprém, ma Komárom 

megyében fekvő hántai prépostság volt, nevét az ő településükről kapta. 

A fentiekben említett elsődleges településnevek névtani tekintetben egy-

részesek, mivel az általuk jelölt településről csupán egyetlen információt 

közölnek, azt, hogy a helység valakinek a tulajdonában van, valamely terü-

leten épült fel stb. A kétrészes nevek közül Mezőlak (1286/1347: Mezeulak, 

HazOkm. 8: 248) neve tűnik fel elsőnek, majd Borsosgyőr-é (1389–90: 

Borsos Geur, Cs. 3: 224). A 15. századtól jelennek meg a háza utótagú két-

részes településnevek, amelyek előtagjaként személynevek állnak: 

Mátéháza, amely később Mátyusháza (1443: Mathehaza, Cs. 3: 242; 1587: 

Matheshaza, 1728: Mattyushaza, VHL. 261) néven szerepel, Simon- vagy 

Simaháza (1458: Symonhaza, HOkl. 423; 1488: Simahaza, Cs. 3: 250) és 

1531-ből adatolható Iváncháza (VHL. 206). Csupán egyetlen falva utótagú 

településnevet ismerünk ezen a vidéken, a nevével királynői birtoklásra 

utaló Asszonyfalvá-t (1488: Azzonyfalwa, Cs. 3: 219), amely később Asz-

szonyfa néven tűnik fel (1723: Asonfa, VHL. 102). A kétrészes nevek között 
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említhető Udvarsoka és/vagy Ozorsoka neve is, amelyek utótagja a ‘falu‘ 

értelmű sok településnév-formáns (vö. pl. a közeli Malomsok nevében, 

FNESz.). Korai adata viszonylag jól azonosítható Pápa területére (1245: 

Ozorsuka, PRT. 8: 288–289), később Udvarsok(a) formában tűnik fel 

(1330: Vduorsuk, PRT. 8: 307), de bizonytalan, hogy a két név azonos vagy 

különböző településeket jelölt-e (vö. HARIS 1994: 27, MRT. 4: 194–196). 

A fentebb ismertetett 29 település neve kivétel nélkül magyar eredetű. 

Csupán egyetlen település megnevezése esetében merülhet fel a szláv eredet 

gyanúja: a Pápa területére lokalizálható Zsemlér-ről legkorábban 1340-ből 

szerzünk tudomást (TörtTár. 1893: 605, modernizált lejegyzéssel), később 

többször is említik (1436: Semleer, 1470: Semlyer, Cs. 3: 261). Ma ismert 

helynév nem őrzi a nyomát (vö. VeMFN. 2.), de Pesty adatközlője még 

mint Pápához tartozó pusztát sorolta fel (1864: Zsömlér, N. Nagy 2000: 

152). A név megfejtéséhez figyelembe vehetjük az egykori Bars vármegyé-

ben fekvő Zsemlér település nevének magyarázatát. Ezt KISS LAJOS a szlo-

vák Žemľary településnév átvételének tartja, amelynek eredeti jelentése 

‘zsemlesütő‘ lehetett (FNESz., ugyanígy TÓTH V. 2001: 251 is), és a szlo-

vák népnyelvi žemliar ‘zsemlesütő‘ foglalkozásnév származéka. A telepü-

lésnév szlovák változata azonban a régiségben nem fordul elő a forrásokban 

(lásd Lipszkynél: Žemláry), s a 11. századból adatolható név 

(1075/+1124/+1217: Semlar, DHA. 1: 215) aligha köthető a szlovák nyelv-

hez, legfeljebb szláv eredetűnek mondható (így magyarázza SZŐKE 2015: 

207). Érdemes még ehhez azt is hozzátenni, hogy a foglalkozásnevek gyak-

ran személynévi áttétellel váltak településnévvé, így az ilyen esetekben ez-

zel a lehetőséggel is érdemes számolni. 

4.2. A Bakony mélyén eredő Gerence folyása csaknem kétszer olyan 

hosszú, mint a Tapolcáé, a völgyében a középkorban azonban az ottanihoz 

képest csak feleannyi településről tudunk, s ma is jóval ritkábban lakott 

térség. A legrégebbi településnév-réteget itt is olyan egyrészes személynévi 

eredetű településnevek alkotják, amelyek mögött Kárpát-medencebeli sze-

mélynévi adatok is állnak. Bél (1086: abbas Beliensis, DHA. 1: 250), ame-

lyet már a 16. században mai Bakonybél nevén említenek (1558: Bakunbeel, 

PRT. 9: 463); vö. 1217/1550: Beli szn., többször nemzetségnévként is: 

1246/1437: de genere Bel (ÁSz.). Koppány (1086: Cupan, DHA. 1: 250), 

ma Bakonykoppány; vö. 1055: Cupan szn. (ÁSz.). Bödöge (1243: Budugey 

~ Bedegey, ÁÚO. 7: 132), már a 15. században mai Homokbödöge nevén is 

említik (1424: Homokbedege, Cs. 3: 221), de szerepel a faluosztódással 

létrejött Egyházasbödöge (1373: Eghazasbedege, Cs. 3: 221) is; vö. 

1286/1343: Bedeg szn. (ÁSz.). Béb (1260 k.: Beeb, ÁÚO. 2: 327), ma 

ugyanúgy Béb; vö. 1293: Bebe szn. (FNESz.). Gyimót (1260 k.: Gymolt, 

ÁÚO. 2: 327), a 14. és 15. században két falu: Nagy- és Kisgyimót (1367: 

Nog Gymolt, VeszprReg. 235, 1424: Kysgymolt, Cs. 3: 232), ma Nagygyi-

mót; vö. 1216/1550: Gyomolth szn. (ÁSz.). Ugod (1287: Vgud, Sztp. KritJ. 

2/2–3: 386), ma Ugod; vö. 1211: Wgod szn. (ÁSz.). Vaszar (1290: Wozor, F 
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7/3: 95), ma Vaszar; vö. 1246/1453: Vozor szn. (ÁSz.). KISS LAJOS a régi 

vasszar ‘kohósalak‘ szóból származtatja, amely a településnek a vasgyártás-

sal való kapcsolatára utalhatott (FNESz.). Csót (1488: Cholt, Cs. 3: 226), 

ma Csót; vö. 1211: Ciot szn. (ÁSz.). 

Több település megnevezése foglalkozásnévből alakult. Szűcs (1249: 

Scelch, PRT. 8: 291, 1348: Seulch, 1358: Zeuch, Cs. 3: 255), ma Bakony-

szücs. MIKESY ugyancsak az ótörök eredetű szűcs foglalkozásnévre vezeti 

vissza (VHL. 124), KISS LAJOS szerint azonban ennek az egyeztetésnek 

hangtani nehézségei vannak, és egy déli szláv R. *selьčь ‘paraszt(ok) birto-

kában lévő‘ alakból magyarázza. A szűcs alatt hasonló helynévformákat 

közöl a TESz., és kérdőjellel felvesz ilyeneket a WOT. is. Nyőgér (1432: 

Neger, Cs. 3: 244), ma Nyőgér külterületi lakott hely Vanyola területén 

(VeMFN. 2: 24); vö. R. nyőgér ‘kun katonai kísérő‘ (FNESz.). Képző nél-

küli és helynévképzővel alakult változatai is előfordulnak az alábbi foglal-

kozásnévi eredetű településneveknek. Takácsi (1304/1464: Takach, 1315: 

Takachy, Gy. 2: 635), ma Takácsi, amely már a 15. században három tele-

pülésre bomlott (1437: Felsetakach, 1480: Alsothakachy, 1488: Kapolnas-

takachy, Cs. 3: 255). Ihászi (1332: Johaz, Cs. 3: 234, 1542: Ihazy, VHL. 

205), ma Ihászi; vö. a juhász nyelvjárási ihász változata (ÚMTsz.) 

Ismeretlen eredetű településnévnek tekintem a Vanyola nevet (1222: 

Vinula, PRT. 1: 656, 1388: Vanyala, Cs. 3: 258), amely ma is ugyanilyen 

formában létezik. KISS LAJOS bizonytalan eredetűnek tartja, egyfelől a latin 

vinum ‘bor‘ kicsinyítő képzős vinulum származékával hozza kapcsolatba, 

másfelől egy *Vén Ula ‘az Ula nemzetség feje‘ szn.-ből származtatja 

(FNESz.). 

Egyetlen kétrészes településnév található a térségben: Olaszfalu nevének 

előtagja a falu lakóinak etnikumára utal (1437: Olasfalw, Cs. 3: 244, vö. 

RÁCZ A. 2011: 132). Bakonyszücs határába olvadt, ma nem őrzi helynév a 

nyomát. 

4.3. A Bittva a Nyugati-Bakony magasabb térségében ered, és a Tapolcá-

tól délre haladva 45 km hosszú folyás után Mihályházánál ömlik a Marcal-

ba. A folyóvölgy településsűrűsége a Gerencéé és a Tapolcáé között van. A 

legtöbb település neve itt is személynévből alakult formáns nélkül. Podár 

(1240: Pudar, Cs. 3: 247), ma helynév Dáka határában (VeMFN. 2: 

49/130); vö. 1280: Padar szn. (ÁSz.). Dereske (1240/1355: Doroska, 

HazOkm. 8: 422, 1347: Dereske, Cs. 3: 228), ma Pápadereske; vö. 

1242>1393>1416: Draskw (ÁSz.). Kup (1240/1355: Cup, HazOkm. 8: 423), 

ma ugyanígy hívják a települést; vö. 1111: Cup szn. (ÁSz.). Salamon (1242: 

Salamon, F. 10/3: 250), ma Pápasalamon; vö. [1067]/1267: Salamon szn. 

(ÁSz.). Petend (1307: Petend, Cs. 3: 247), ma helynév Mihályháza határá-

ban (VeMFN. 2: 37/26); vö. 1246/1377: Petened szn. (ÁSz.). Dáka (1351: 

Dalyka, AnjouOkm. 5: 508, 1397: Dalka, ZsigmOkl. 1: 541), ma ugyanígy 

hívják a települést; vö. 1275/1347: Daka szn. (ÁSz.). Zimán (1370: Zyman, 
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Cs. 3: 261, 1742: Ziman nunc Imár, VHL. 205), ma Imáripuszta Ganna 

határában (VeMFN. 2: 58/42); vö. 1289>1360: Zyman szn. (ÁSz.). 

Valószínűleg személynévből alakultak az alábbi településnevek is, köz-

vetlen személynévi megfelelőjüket azonban nem tudjuk adatolni Kárpát-

medencebeli középkori forrásokból. Jár (1349: Jar, Cs. 3: 235), ma Járiföld 

Bakonyjákó határában (VeMFN. 2: 59/61). A Jaroszló-féle személynevek 

(1111: Jaresclau, ÁSz.) szolgálhattak egy *Jár szn. alapjául. Döbrönte 

(1240: Debrenta, PRT. 8: 288, 1330: Debrenthe, Cs. 3: 227). KISS LAJOS 

egy szláv R. *Dobręta szn.-ből származtatja (FNESz.). Ugyanígy nyilatko-

zik róla KNIEZSA is: „magyar névadás egy szláv Dobręta személynévből‖ 

(i. m. 468), ennek ellenére azonban a 11. századi szlávságra utaló település-

nevek között tárgyalja. A nevet bizonyára amiatt tekinti a 11. századra visz-

szavezethető megnevezésnek, mert az előzményeként feltett szláv személy-

névben lévő palatális nazális magánhangzót [ę] a magyarban -en hangkap-

csolat képviseli, ami azt mutatja, hogy a név átvétele még a szláv 

denazalizáció lezajlása előtt megtörténhetett. Ha ilyen szláv eredetű sze-

mélynév lehetett is a magyarban (FEHÉRTÓI KATALIN Árpád-kori személy-

névtárában nem találunk rá adatot), a belőle immáron magyar névadással 

(metonímiával) létrejött helynév a későbbiekben is bármikor kialakulhatott, 

semmi sem indokolja a 11. századra való datálását. Ehhez még azt is hozzá 

kell ráadásul tennünk, hogy a szlavisztika mai ismeretei szerint a Kárpát-

medencebeli szláv nyelvekben a denazalizáció nem zárult le a 11. században 

(vö. ZOLTÁN 2015: 37–38). 

Valószínűleg foglalkozásnévből jött létre Arda település neve (1434: 

Ordo, Cs. 3: 245), amely ma határrésznév Nagytevel határában (VeMFN. 2: 

46/35); vö. ardó ‘erdőóvó‘ (FNESz. Hídvégardó). 

Természeti névből, mikrotoponimából metonimikusan alakult néhány 

további település megnevezése. Nyárád (1237–40: Naryhag, 1347: Narag, 

Cs. 3: 244), ma ugyanez a neve a falunak. A nyár fanév -d helynévképzős 

formájára vezethető vissza. Békás (1367: Becas, Cs. 3: 221), ma ugyanez a 

neve a falunak. Nádasd neve már faluosztódás után, két falu nevében jön 

elő (1367: Olsounadasd, Felseunadasd, Cs. 3: 243), ma Nádasdi-csúcs ha-

tárrésznév Mihályháza területén (VeMFN. 2: 37/11). 

Bizonytalan eredetű Ganna település neve (1330: Ganna, Cs. 3: 231), 

amelyet az EtSz. ismeretlen eredetűnek mond. KISS LAJOS szláv eredetűnek 

tartja, és egy ‘féreg, kígyó‘ jelentésű ősszláv *gadъ szóra vezeti vissza, de 

megemlíti, hogy szláv személynévi előzményre is gondolhatunk (FNESz., 

ugyanígy TÓTH V. 2001: 58–59), ez utóbbi esetben viszont a településnév 

magyar névadókhoz köthető. Ugyancsak bizonytalan eredetű Kamond tele-

pülés neve, amelyet csak 1539-ben említenek először (VHL. 209), és amely 

ma határrész neve Mezőlakon (VeMFN. 2: 27/61). Az ugyanilyen nevet 

viselő Veszprém megyei településről KISS LAJOS azt mondja, hogy feltehe-

tően a ‘kő‘ jelentésű szláv szó rejlik benne a magyar -d helynévképzővel 

megtoldva (FNESz.). Szláv szóhoz azonban nem szokás magyar képzőt 
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kapcsolni, legfeljebb azt gondolhatjuk, hogy a szláv szóból lett helynév 

kaphatta meg ezt a formánst. A képző azonban mindenképpen magyar név-

adókra utal. 

Ismeretlen eredetű Nóráp falu neve (1370: Norap, Cs. 3: 244), amely ma 

is ezt a nevet viseli. 

Településre utaló földrajzi köznévvel alakult kétrészes településnév 

mindössze három fordul elő a Bittva völgyében. Jákótelke (1351: Jakotelke, 

később Jákó-ként szerepel: 1464: Jakow, Cs. 3: 235), ma Bakonyjákó. 

Csobotháza (1474: Chobodhaza, Cs. 3: 226), ma ugyanilyen néven határ-

rész Mihályházán (VeMFN. 2: 37/60). Mihályháza (1488: Myhalhaza, Cs. 

3: 242), ma is ezt a nevet viseli a falu. Mindegyik név előtagja személynév. 

5. A fenti elemzésekből megállapítható, hogy azok eredményei nem iga-

zolják KNIEZSÁnak a 11. századra vonatkozó, a korábbiakban bemutatott 

megállapítását. A 11. századból adatolható négy településnév (Pápa, Tevel, 

Bél, Koppány) mindegyike vitathatatlanul magyar nyelvű névadóktól és 

névhasználóktól származik. Ezek mellett természetesen a korban létezhettek 

további települések is a vizsgált területen, azonban olyan nyelvtörténeti, 

névtörténeti módszert, eljárást nem ismerünk, amelynek a segítségével bár-

melyik később adatolható településnév visszavezethető lenne a 11. századra. 

Szláv településnevek többségéről nemcsak ebben a században nem beszél-

hetünk a három folyó völgyében – szemben azzal, amit KNIEZSA megállapí-

tott –, de az egész ómagyar kor folyamán itt előforduló 71 település 79 

megnevezéséből mindössze két esetben vetődhet fel komolyabban a szláv 

eredet gyanúja (Zsemlér, Ganna), ám ezek esetében is számolhatunk a ma-

gyar nyelvből való magyarázat lehetőségével is. 

11. századi szlávok nyomait tehát településnevek a Bakonyalja itt vizs-

gált részén egyáltalán nem mutatják. Nem ritka azonban, hogy határrészne-

vek őrzik egykori települések emlékét, ahogyan az a fenti példák között is 

több esetben látható. Elvileg nem zárható ki az sem, hogy egykor létezett, 

korai szláv települések neve ugyan nem maradt fenn a forrásokban, ám 

mikrotoponimákként megőrződtek a nyelvhasználatban. Ez azonban csak a 

térség teljes – ezres nagyságrendű – helynévkincsének átvizsgálása révén 

deríthető ki. Egy felületesebb átrostálással én magam nem találtam olyan 

neveket, amelyek a szláv eredet gyanúját határozottan felvetnék. 

Hogyan magyarázhatjuk ilyen körülmények között – hogy ti. nincsenek a 

vidéken szláv eredetű, azaz szláv lakosságra utaló településnevek – azt, 

hogy a térség fő folyóvizei szláv eredetű nevet viselnek? Ezeket a magyar-

ság kétségkívül itt élő és a vizeknek nevet adó szláv népektől vette át. A fő 

kérdés ennek a problémának a megítélésében az, hogy a két nép itteni tele-

püléstörténete milyen kronológiai összefüggést mutat. 

Elvileg – ahogyan a fentiekben erre KNIEZSA véleményéhez kapcsolódó-

an már utaltam – nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy az itt élő magyar-

ság közé később betelepült szlávoktól valók e víznevek. Az általam vizsgált 

térségben ez azonban nem valószínűsíthető, mivel ez esetben a későbbi 
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szláv települések nevei minden bizonnyal megjelennének a forrásokban is. 

A Zsemlér névnek ebben a kérdésben bizonyító ereje aligha lehet, mivel a 

történeti források arra mutatnak, hogy ez a település Pápa birtokból vált ki 

(HARIS 1994: 47), így esetlegesen később betelepült szláv lakói semmikép-

pen nem lehetnek a település feltűnésénél jóval korábbról adatolható Tapol-

ca névadói. 

Másik lehetőségként feltehető, hogy a magyarok megtelepedésükkor 

szláv népeket találtak e térségben, és tőlük vették át az itt tárgyalt vízneve-

ket. E folyók megnevezései közül a Gerence nevét már a 11. századi forrá-

sokban is megtaláljuk, ahogyan a Torná-ét is. A fenti névrendszertani vi-

szonyokból következtethetően a magyarság megjelenését megelőzően ke-

letkezhetett a Tapolca és a Bittva neve is, noha ezek csak a 13. század köze-

pétől adatolhatók. 

A megtelepedő magyarság azonban nem vette át a feltehetően itt élő 

szláv népek településeinek megnevezéseit, azaz nem látjuk igazolhatónak 

KRISTÓ GYULÁnak az előzőekben idézett – és általános érvénnyel megfo-

galmazott – tételét. Az, hogy ennek mi lehetett az oka, jól magyarázható a 

településnevek és a víznevek névadási helyzetének eltérő jellegével. A ter-

mészeti nevek (amelyek közé a víznevek is tartoznak) és a műveltségi nevek 

(köztük a településnevek) ugyanis nemcsak nyelvi jellegüket érintően kü-

lönböznek egymástól, hanem a keletkezésüket tekintve is. A településnevek 

létrejöttében a tudatosság és az egyéni szándék jóval nagyobb mértékben 

játszott szerepet, mint más névfajták esetében. (Ehhez lásd HOFFMANN 

2005.) Ez távolabbról azzal is összefügg, hogy a településnevek valamely 

térség birtokbavételének nyelvi jeleiként is felfoghatók, különösképpen 

abban a korban, amikor a jogbiztosítás terén az írásbeliség még elenyésző 

szerepet játszott a szóbeliség mellett. A településnév tehát igen gyakran 

egyúttal a területhez való jogot is kifejezhette. (A személynévi eredetű tele-

pülésnevek ilyen értelmű interpretálásához lásd TÓTH V. 2017: 15–20.) E 

névtípus fontosságát mutatja az is, hogy a vizsgált térségben az elsődleges 

településnevek kétharmad részében személynév vagy személyt jelölő szó 

jelenik meg. 

Nyelvészeti vizsgálatok alapján összességében tehát azt tudjuk csupán 

megállapítani a Bakonyalja korai népességi viszonyairól, hogy a magyarság 

jelenléte e térségben a 11. század második felében kétségkívül kimutatható, 

és – főképpen névrendszertani érvek alapján – azt is nagy valószínűséggel 

állíthatjuk, hogy a területen betelepülésükkor a magyarok szláv népességet 

találtak. E népesség jelenléte azonban a 9. századra – ahogyan azt 

MELICHnél látjuk – nyelvészeti eszközökkel nem igazolható. Figyelmet 

érdemel ezzel összefüggésben ugyanakkor az a történettudományi források-

ra és következtetésekre épülő feltevés, mely szerint a Bakonyalja Veszprém 

vármegye megalakulásakor esetleg még nem volt betelepítve (KUBINYI 

1994: 45). 
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Az itt bemutatott eredmények természetesen még tovább finomíthatók 

egyfelől a mikrotoponímiai anyagnak az elemzésbe történő bekapcsolásá-

val, másfelől pedig a történettudományi és a régészeti kutatások ismeret-

anyagával való összevető, komplex vizsgálatok révén. 
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KISS JENŐ 

 

Néhány gondolat a tájszavak kérdéskörében 
 

Közhellyel kezdem: egy-egy település nyelvjárási szókészletén a több-

nyire falusi közösségek teljes lexikális készletét értjük. Tájszókészletén 

pedig nyelvjárási szókészletének azt a részét, amely lexémaszinten, jelenté-

sét tekintve és a lexémák hangalakja tekintetében eltér a köznyelvtől, amely 

tehát nincs meg a köznyelvben. Mint ilyen többlet a köznyelvi szókészlet-

hez képest. Minthogy mindegyik nyelvváltozat szókészlete állandó mozgás-

ban van, s minthogy közöttük – a köztük lévő állandó mozgás, ide-odaáram-

lás miatt – nem húzható éles határ egyetlen egyidejű állapotban sem, nem 

dönthető el egyértelműen, hogy egy bizonyos szó tájszó-e vagy sem. Gya-

korlati okból a köznyelv mindenkori legfrissebb leíró értelmező szótárának 

minősítéseit szokás viszonyító alapnak tekinteni. Ami tehát a legújabb ér-

telmező szótárban táji vagy népi (tájnyelvi vagy népnyelvi), azaz nem köz-

nyelvi minősítésű, az tájszónak tekintendő, s helye van a tájszótárban. A 

szaknyelvinek jelzett szavak egy része is olyan, amely köznyelvinek is te-

kinthető, illetőleg egy részük része a nyelvjárási szókincsnek. S ha ezek 

között van olyan, amely a köznyelvben nem használatos, a népnyelvben 

viszont igen, akkor ezek a szavak is a tájszavak közé sorolandók. Egyrészt a 

köznyelvi és a tájszavak elkülönítésének gyakorlati nehézségei, másrészt a 

szótárírók részben eltérő koncepciói miatt a magyar – de a külföldi tájszótá-

rak között is – lexikográfiai tekintetben olykor több, olykor kevesebb kü-

lönbség tapasztalható. 

Abból a szempontból, hogy a fogalmi kódolás milyen alapú, a tájszavak 

zöme két tartományra osztható. Az egyik a hagyományos paraszti gazdál-

kodással függ össze: azokat a fogalmakat (eszközöket, munkamódokat, 

növényeket, állattartással és növénytermesztéssel összefüggő eljárásokat 

stb.) jelöli, amelyek az adott közösség mindennapjainak szerves részei 

(vagy azok voltak). A másik a közösség tagjainak az élettapasztalataival, 

értékrendszerével, világlátásukkal, hiedelmeikkel, a más emberekről és tel-

jesítményükről, viselkedésmódjáról, erkölcsi habitusáról, az illendőségi 

szabályok betartásáról vagy megszegéséről való vélekedésével, röviden: 

mindennapi életük emberi vonatkozású vagy humán jelenségeivel függ ösz-

sze. A tájszavak döntő többségét ez a két tartomány teszi ki. Az első tarto-

mányba tartozó szavak között van a legtöbb valódi (teljes, tulajdonképpeni) 

tájszó (a jelölt fogalmak is hiányoznak a köznyelvből), a másodikba tarto-

zók pedig, mivel általános emberi jelenségek megnevezéséről van szó, a 

köznyelvben is ismert fogalmakat jelölő, de a köznyelvben nem használatos 

lexémával kifejező ún. névbeli tájszavak. 
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A tájszavak gyűjtése kezdetben az irodalmi nyelv gazdagításának a lehe-

tőségeit volt hivatva elősegíteni, de hamarosan jelentkezett az az igény is, 

hogy (a mi esetünkben) a magyar nyelv leírásához szervesen hozzátartozik 

teljes szókincsének a számbavétele. A Magyar Tudományos Akadémia eb-

béli meggyőződésében szorgalmazta a tájszavaknak és a mesterségszavak-

nak (szakszavaknak) a gyűjtését (az utóbbiak a tudományok magyar nyel-

vének a kialakításához is szükségesek voltak). Idővel, különösen a 19. szá-

zad végével bekövetkezett nagyobb és gyors civilizációs fejlődéssel s a 

múltra utaló, de visszaszorulásra ítélt néprajzi, nyelvjárási jelenségek iránti 

érdeklődés növekedésével és kutatásuknak intézményessé válásával új di-

menziót kapott a tájszógyűjtés is: a kulturális javak hírnökeiként tekintettek 

a népi eszközökre, ruházatra, szokásokra s nyelvi jelölőikre, tehát a tájsza-

vakra is. Napjainkra is érvényes, a korábbiaknál talán fokozottabb mérték-

ben a dokumentálási, archiválási szándék, a mentési igyekezet. Ennek az az 

oka, hogy egy ideje, különösen pedig a hagyományos paraszti gazdálkodás 

megszűnte és a hagyományos falusi kultúra átformálódása után mindenki 

számára világos, hogy vagy ma gyűjtjük föl a még elérhető tájszavakat, 

vagy egyszer s mindenkorra lemondunk nagy részükről, ha tétlenül szemlél-

jük visszaszorulásukat. 

Aligha vitatható, hogy korábban, amikor a falusi lakosság csak nyelvjá-

rást beszélt, könnyebb volt a gyűjtők dolga. (Képletesen szólva: a tó, 

amelyben halásztak, jó fogást ígért, hiszen tele volt hallal.) A mai állapot 

mást mutat. Ma ugyanis a falvak még nyelvjárást is beszélő rétegei köz-

nyelven, de legalábbis valamely regionális változatán tudnak már beszélni, s 

az idegennel szemben tartózkodók, különösen, ha saját nyelvjárásukról van 

szó. Arról nem is beszélve, hogy a fiatalabbak többnyire már messze állnak 

az idősek táji szóismeretétől, s éppen a fogalmi tájszavak spontán nyelv-

használata szűkült be annyira, hogy a résztvevő megfigyeléssel tájszavakat 

gyűjteni csak akkor van remény, ha a gyűjtő körükben él, s nem csak egy 

hétig. Nagyjából a mai hetven évesek korosztályával korszakhatárhoz érkez-

tünk. Ők ugyanis még tudatos fejjel, a serdülőkor végén s a falusi, nyelvjá-

rási közösség tagjaként élték át s tapasztalhatták meg, mit jelentett a ha-

gyományos paraszti gazdálkodás és falusi kultúra, s milyen volt a dominán-

san nyelvjárási egyesnyelvű közösség szókészlete. Ők tehát az akkori kö-

zösségek részeként, belülről ismerték meg a tájszavakat és a velük jelölt 

fogalmakat, eszközöket, munkamódokat. A következő nemzedék tagjai 

számára ez a tapasztalat csak részleges, töredékes, illetőleg csak szóbeli 

hagyományozódás következménye lehet. S ahogy haladunk az időben előre, 

értelemszerűen úgy csökken a falusi emberek tájszóismerete, ezzel – s 

egyéb, így társadalomlélektani okok következtében is – csökken a hagyo-

mányozás lehetősége és bizonyára a hagyományozásra való késztetés is. 

Természetes tehát, hogy szűkülnek a tájszógyűjtés lehetőségei is. (Föntebbi 

hasonlatunkhoz visszatérve: hiába a legjobb technikai fölszereltség, a tóban 

kevés már a fogható hal.) 



153 

 

Nagy a különbség a régebbi és a mai tájszógyűjtés között abban a tekin-

tetben is, hogy míg 100–150 évvel ezelőtt lehetett tájszavakat gyűjteni csu-

pán részt vevő megfigyeléssel is, ma ezzel nem mennénk sokra. A tájszó-

gyűjtés történeti ívét úgy rajzolhatnánk meg, hogy kezdetben a részt vevő 

megfigyelés módszere uralkodott, ma pedig a direkt rákérdezés módszere a 

domináns, a legjobb hatékonyságú megoldás. Ez azt jelenti más szavakkal, 

hogy fölértékelődtek a követéses szógyűjtések lehetősége, tehát korábban 

gyűjtött és közzétett, illetőleg hozzáférhető adatoknak az adatközlőktől való 

kikérdezése. Vannak további változások is. A tájszavak gyűjtésében egyre 

nő a más tájszótárak, tájszógyűjtemények alapján való direkt kérdezés sze-

repe (NIEBAUM 1979: 354). Nekem is kedvező tapasztalataim voltak a Mi-

hályi tájszótár anyagának gyűjtésekor (l. 1979: 6). S vannak egyre inkább. 

Úgyszintén közös, egymástól független tapasztalatunk német dialektológu-

sokkal (l. NIEBAUM i. h.), hogy célravezető bevonni a gyűjtésbe laikusokat 

is. Természetesen azokat, akik informátori szerepre alkalmasak. S ilyenek is 

vannak. Egy német regionális szótár esetében a laikus pótlás kb. 7%-nyi új 

címszót és 10%-nyi új jelentést eredményezett (NIEBAUM i. h.). De tovább 

is mehetünk, hiszen legjobb adatközlőink ellenőrzői szerep betöltésére is 

alkalmasak. Legyen szabad megint saját tapasztalatra hivatkoznom: mihályi 

tájszótáram kéziratos példányát annak idején legkompetensebb laikus in-

formátorom, édesapám „lektorálta‖ elsőként (l. 1979: 8) azzal, hogy az ada-

tok, a magyarázatok és a példamondatok megbízhatóságát hitelesen ellen-

őrizte. 

A követéses vizsgálat témakörében érdemes szólni röviden arról, hogy 

nyelvjárásgyűjtő eleink ügybuzgalmának és tiszteletre méltó fáradozásának 

köszönhetően ma hatalmas mennyiségű nyelvjárási anyag áll rendelkezé-

sünkre. De nemcsak a nyelvjárási atlaszokban és a tájszótárakban, regionális 

szótárakban olvasható nyelvjárási szavakra gondoljunk! Azokra is, amelyek 

az újabb kor technikai eszközeinek köszönhetően hangos formában (ritkáb-

ban képes-hangos formában) vannak rögzítve. A 2015-ös szombathelyi 

Dialektológia Szimpóziumon szóba hoztam: ha valamennyi egyetemi és 

főiskolai nyelvjárási beszélt nyelvi felvétel gyűjtési pontjait mutató összesí-

tő térkép készülne, kiderülne, hogy falvak százaiból van számos élőnyelvi 

felvételünk, amelyekről nincs tudomása a szakmának, s amelyek tárolási 

gondok és a rögzítő anyagok elavulása miatt súlyos veszélyeknek vannak 

kitéve. A helyzet csak „fokozódik‖ abban az értelemben is, hogy a szóban 

forgó tanszékek személyi állományában szükségszerűen változások követ-

keztek és folytonosan következnek is be (nyugalomba vonulás és új tanerők 

munkába lépése). S ezzel párhuzamosan – a jelek ezt mutatják – csökken a 

dialektológiát is művelő egyetemi oktatók száma, csökken a nyelvjárási 

korpuszok iránti érdeklődés, és ami külön is aggasztó, csökken a megtartá-

suk iránti felelősségérzet is, s ez kérdésessé teheti a szóban forgó nyelvi 

anyagok jövőjét. Tehát: valami, ami ma még megvan, idővel teljesen hasz-

nálhatatlanná válhat, vagy akár nyomtalanul el is tűnhet. Mert vagy kiselej-
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teződik (=kiselejtezik), vagy technikai értelemben megy tönkre. De ha egyik 

sem következik be, előfordulhat, hogy nem lesz kutató, aki figyelemre mél-

tatja. Márpedig ahhoz, hogy a modern kor kínálta technikai lehetőségekkel 

élve gondolhatnánk például egy összesített digitális tájszóarchívum (tájszó-

tár) létrehozására is, hozzáértő emberek is kellenének, meg persze pénz, 

paripa, fegyver (KISS 2008). Más szavakkal: központi finanszírozású kuta-

tócsoport, ahogy vannak például írók, költők életművének új kritikai kiadá-

sát végző kutatócsoportok is. (A Brandenburg-Berlini Nyelvi Archívum 

anyagát 1950 és 1970 között gyűjtötték a Potsdami Egyetem irányításával, s 

2016-ban digitalizálták.) De gondolhatunk KONTRA MIKLÓS javaslatára, 

egy magyar nemzeti hangtár létrehozására is (2013: 262). Mondhatnám, a 

legfontosabb az: meg kellene valahogy csinálni! Tudom, nem lehet összeha-

sonlítani Magyarországot az USA-val, de a Dictionary of American 

Regional English története is többrendbeli tanulságokkal járhat számunkra 

is. 

Szombathelyen a dialektológiai szimpóziumokon többször volt sokunk-

nak alkalma közösen gondolkodni a magyar dialektológia kérdésein, gond-

jain. Tudtuk és tudjuk, hogy korábban, az egykori Szombathelyi Tanárkép-

ző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén Szabó Géza vezetésével nagy-

szabású élőnyelvi gyűjtések folytak Regionális szókészleti kutatás Szom-

bathelyen címmel (SZABÓ GÉZA 1980). Szombathelyen igen tekintélyes 

mennyiségű nyelvjárási anyag gyűlt össze. Remélhetőleg ez a nagy nyelvjá-

rási korpusz is nemcsak megőrződik, hanem feldolgozásoknak nemcsak a 

múltban (l. például MOLNÁR ZOLTÁN 1999), hanem a jövőben is megbe-

csült forrása lesz. 
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KOLLÁTH ANNA 

 

Nyelvek és nyelvváltozatok a nyilvános térben 

(A virtuális kétnyelvűség néhány muravidéki példája) 

 
1. Az egyes települések, régiók látható két- és többnyelvűségének vizs-

gálata, azaz a nyelvitájkép -kutatás  napjainkban a magyar nyelvterületen 

is egyre szélesebb körben és mind fokozódó intenzitással van jelen. Ez a 

tudományos paradigma viszonylag új terület a nyelvészetben, az alkalma-

zott szociolingvisztikában a múlt század kilencvenes éveiben jelentkezett 

először. A nyilvános terek vizuálisan megjelenített nyelvével foglalkozó 

kutatások fő iránya a vizuális nyelv és a társadalmi hatalmi viszonyok közti 

kapcsolat iránti érdeklődés az etnikai és a nyelvi diverzitás kontextusában. 

A kutatók figyelmét kezdetben a nyelvi konfliktusokkal terhelt területek 

keltették fel (LANDRY–BOURHIS 1997; Szoták 2017).
1
 

A nyelvi tájkép  – Linguistic landscape (LL)/Sprachlandschaft – nap-

jainkban mindennapos fenomén, a 20. század tipikus jelensége, az ember 

építette környezetének szerves, elválaszthatatlan része, elsősorban az urbá-

nus környezet jellegzetessége.
2
 A hivatalos (top down-típusú, publikus – a 

felülről jövő nyelvpolitika megnyilvánulásai) és a privát  (bottom up-

típusú, személyes – az alulról jövő nyelvpolitika megjelenítődései) kezde-

ményezésű írott táblák, nyilvános feliratok, azaz az egyes tájképelemek  

szociolingvisztikai megközelítésű vizsgálata iránt egyre nagyobb az érdek-

lődés. Különös ízt kap a téma az etnikai és a kulturális diverzitás régióiban, 

a két- vagy többnyelvű területeken, a Kárpát-medencei kisebbségi kétnyel-

vűségben. A súlypont a többnyelvű települések nyelveinek megoszlásán és 

funkcióján van. A kutatási eredmények fontos impulzusokat ad(hat)nak egy 

olyan nyelvpolitika számára, amely a nyilvános terek szemiotikai megjele-

nítését a politikum lényegi aspektusának tekinti, és a nyelvi sokszínűség 

vizuális reprezentációját nem fenyegetésként fogja fel, hanem a kulturális és 

az etnikai diverzitás szimbolikus elismerése forrását látja benne 

(ANDROUTSOPOULOS 2011). 

                                                           
1 A nyelvitájkép-kutatásnak mára nagyon gazdag szakirodalma alakult ki. Ennek talán leg-

frissebb áttekintését Szoták Szilvia 2017 májusában megvédett, még kéziratban lévő dokto-

ri dolgozata tartalmazza (SZOTÁK 2017). 
2 A nyelvi tájkép fogalmát leggyakrabban a LANDRY–BOURHIS szerzőpáros definíciójában 

értelmezik, mely szerint a hivatalos útjelző táblák, a reklámtáblák, az utcanevek, a helyne-

vek, a kereskedelmi egységek feliratai és a kormányzati épületek hivatalos táblái adják az 

adott terület, régió vagy városi agglomeráció nyelvi tájképét. Az adott terület szemiotikai 

megjelenítésére szolgáló nyelvi tájképelemeknek két alapvető funkciójuk van: kommuni-

kációs/informatív és szimbolikus (LANDRY–BOURHIS 1997: 25). 
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Nagyon fontos, hogy a téma – súlyánál fogva – bekerüljön a kisebbségi 

egyetemi magyaroktatásba is. A Maribori Magyar Tanszék szociolingviszti-

kai kurzusának hallgatói a Muravidék több településén (Lendva/Lendava, 

Dobronak/Dobrovnik, Völgyifalu/Dolina),
3
 illetve a rábavidéki Felsőszöl-

nökön (Gornji Senik) végeztek gyűjtést a témában
4
, megörökítve a virtuális 

kétnyelvűség egyes elemeit a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi 

szlovén nemzeti közösség egy-egy településének, intézményének nyilvános 

nyelvhasználatában. A nyelvi tájkép kutatása egyre szélesebb témaköröket 

ölel fel, a nyelvi tájképet én is annak tágabb értelmében használom: a kuta-

tás tárgyát képezik pl. az egyes oktatási intézmények (kétnyelvű általános és 

középiskolák) vizuális nyelvisége, vagy pl. a temetők sírfeliratai, de nagyon 

sok mindent elárulnak az adott beszélőközösség etnolingvisztikai vitalitásá-

ról a helyi médiában megjelenő térképelemek, vagy az interneten, a szociá-

lis hálók hivatalos vagy egyéni portáljain olvasható bejegyzések, kommen-

tek, azaz a digitális tájképelemek  is (BARTHA–LAIHONEN–SZABÓ 

2013: 14; CSERNICSKÓ 2016: 91). A Molnár Zoltán tanár urat születésnapja 

alkalmából köszöntő írásomban konkrét példákon keresztül igyekszem be-

mutatni a Muravidék nyelvi tájképének néhány elemét. Arra próbálom tenni 

a következőkben (is) a hangsúlyt az egyes kétnyelvű nyelvitájkép-elemek 

rövid, kvalitatív elemzésében, milyen arányban és formában van jelen a 

feliratokban, a Facebook-kommentekben, -bejegyzésekben a regionális hi-

vatalos nyelv státuszú kisebbségi magyar nyelv a szlovén államnyelv mel-

lett, illetve: megjelenik-e bennük, s ha igen, hogyan a magyar nyelv 

vernakuláris nyelvvál tozata , a muravidéki magyar beszélőközösség 

anyanyelvváltozata (a standardot az iskolában tanulják meg, így válnak 

anyanyelvükön belül kettősnyelvűvé). 

2.1. A nyelvi tájkép nem csupán a lokális szociodemográfia leképeződé-

se, hanem demográfiai és hatalmi viszonyok komplex összjátékának ered-

ménye többség és kisebbség között. A Muravidéken a látható kétnyelvűség 

törvényi hátterét az Alkotmány biztosítja: a hivatalos feliratok, pl. a hely-

névtáblák (1., 2. kép), az utcanevek (3. kép), a közösséget érintő tájékozta-

tások (4. kép) a nemzetiségileg vegyesen lakott területen kétnyelvűek, a 

legtöbb esetben duplikáló jellegűek (Reh 2004). Mivel tehát ez a jog min-

den szinten biztosítva van a közösség számára, a kisebbségi nyelv vitalitásá-

ra jobban, hitelesebben rávilágítanak a bottom up (személyes, privát jelle-

gű), azaz az alulról jövő „akciók‖: az elmélet és a gyakorlat harca követhető 

itt nyomon, az, mennyire élnek a kétnyelvű terület magyar beszélőközössé-

gének tagjai törvény adta lehetőségükkel, van-e igényük, kedvük, idejük és 

megfelelő nyelvi és kommunikatív kompetenciájuk mindkét nyelv használa-

tára, a csoporthoz való tartozás kifejezésére metakulturális üzeneteikben – a 

virtuális térben . 

                                                           
3 A gyűjtő KOVAČ Tünde, magyar szakos magiszteri hallgató. 
4 A gyűjtő ZAKOCS Barbara, harmadéves magyar szakos hallgató. 
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1. kép. A kétnyelvű terület helynévtáblái kétnyelvűek 

 

2. kép. Csak a kétnyelvű terület helységnevei kétnyelvűek?
5
 

 

A 2. kép – első látásra – azt mutatja, hogy a kétnyelvű területek helyne-

vei szerepelnek csak kétnyelvűen: Petišovci/Petesháza, illetve Dolga 

vas/Hosszúfalu. Muraszombat, mivel már nem része a kétnyelvű területnek, 

csak szlovénul van jelölve (Murska Sobota). Ott van viszont Budapest szlo-

vénul is (a Budimpešta szlovén változat a preferált helyzetű): ez a jelenség 

nemcsak a kétnyelvű területre jellemző, hanem mindenütt jellemző Szlové-

nia útjelző tábláin, hiszen a szlovén nyelvben saját lexémával jelölik a ma-

gyar fővárost. 

3. kép. Az utcanevek kétnyelvűek 

 

2.2. A következő két kép nagyon szépen mutatja az intralingvális diver-

zitást a völgyifalui/völgyifalusi melléknevek standardnak (4. kép) és nyelv-

                                                           
5 A felvételt GRÓF Annamária készítette 2015-ben. 
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járásinak (5. kép) mondott változata megjelenésével a hivatalos feliratokon. 

Míg a Fióklevéltár értesítése kétnyelvű és teljesen hivatalos (a magyar szö-

veg a preferált szlovén szó szerinti fordítása), semleges stílusú, addig az 

emléktábla magyar egynyelvű szövegében ott az érzelmi többlet is: a tiszte-

let, a megbecsülés, a szeretet az alapító tagok iránt, ezzel (is) magyarázható 

a lazább írásmódú szubstandard változat (A VÖLGYIFALUSI TÜZOLTÓEGYESÜLET 

MEGALAKITÓ TAGJAINAK EMLÉKÉRE).
6
 

4. kép: Völgyifalusi Fióklevéltár 

 

5. kép. Egynyelvűen... 

 

2.3. Van példa a részleges kétnyelvűségre is: a völgyifalusi szemetesku-

kán lévő feliraton (6. kép) csak a főcím kétnyelvű, a hulladékpapír-fajták 

megnevezése (fontos információ a lakosságnak: mit szabad és mit nem a 

kukába rakni) csak szlovén nyelvű. A fragmentáló típusú feliraton a szó-

                                                           
6 Nem hagyható figyelmen kívül a két szöveg keletkezésének ideje sem. Az értesítés friss 

keletkezésű, az emléktábla viszont 1980-ból való, amikor még talán kevesebb szó esett a 

(muravidéki) nyelvművelésben a hosszúfalusi/hosszúfalui alakváltozatok helyénvalóságá-

ról, s a nyelvhasználat csak a vernakuláris -si képzős változatot ismerte és használta a -falu 

utótagú településnevekben. A nyelvi problémának gazdag szakirodalma van, ennek talán 

legfrissebb összegzése GASPARICS Judit 2014-ben megvédett doktori dolgozatában olvas-

ható (GASPARICS 2014).  
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szerkezetnyi magyar szövegrész kisebb betűnagysággal, de azonos betűtí-

pussal szerepel. 

6. kép. Részleges kétnyelvűség 

 

3.1. Petesháza/Petišovci egyik legérdekesebb (és legelhíresültebb) felira-

ta egy 2008-ban felavatott emlékművön található (7. kép). A lokális szintű, 

önkormányzati műfajú nyelvi tájkép szövege kétnyelvű. A szlovén felirat-

rész van felül (V SPOMIN IZSELJENIM PETIŠOVČANOM ‘A kilakolta-

tott petesháziak emlékére‘), a betűtípus ugyanaz, a betűnagyság viszont 

eltérő, mégpedig kisebb, mint a magyar szövegben (és ez fölöttébb szokat-

lan jelenség). A két szövegrészt a kilakoltatás idejének évszáma köti össze, 

ezt követi a magyar szöveg, ami elég nagy vitát váltott ki annak idején a 

magyar közösségben. A szövegben ugyanis a „főszereplők‖, a kilakoltatott 

emberek a kilakutatottak vernakuláris (nyelvjárási) formával vannak megje-

lölve: a magyar feliratban tehát a standard és a vernakuláris változat egy-

szerre van jelen. 

7. kép. A petesházi emlékmű 

 

A vitában előkerült a helyes/helytelen klasszikus kérdése (a többségi-

kisebbségi nyelv reláción kívül), a közösség tagjainak többsége helytelen-
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nek ítélte meg a nyelvjárási alakváltozat használatát, mondván: hiba, nem 

lett volna szabad így írni, a közösség örökre stigmatizálta önmagát. Nem fér 

hozzá semmi kétség: számomra a magyar felirat nem hibás. Hogy az alaki 

tájszó használata helyénvaló-e vagy nem helyénvaló, arról lehet elvileg 

vitázni (a közel tíz éve kirobbant vita nagyon gyorsan el is ült, minden cso-

da három napig tart...). Egy-egy üzenet, információ a befogadón keresztül 

kel életre. Nekem azt mondja, hogy a megrendelő anyanyelvváltozatában a 

kilakoltatottak főnév nyelvjárási alakban (volt) aktív (a standard változat 

lehet lexikai negatívum), ezért kerül(hetet)t az obeliszkre. Mivel a szó ér-

zelmi-szemantikai jelöltsége a közösségben magas, a sorsvállalást, a tiszte-

letet a lokális identitás nyelvi (nyelvváltozatbeli) hangsúlyozásával igyekez-

tek elérni. 

3.2. A 8. képen a ház bejáratánál lévő csengőt jelző felirat látható: két-

nyelvű, magyar nyelven a völgyifalusiak számára normatív nyelvjárási vál-

tozat olvasható (csengű). Az íráskép arról tanúskodik, hogy a magyar rövid 

és hosszú ékezetes magánhangzókat nem nagyon különítik el (magyarul alig 

vagy egyáltalán nem írnak), kiejtve ugyanis a csengü rövid magánhangzós. 

8. kép. Csengő 

 

3.3. A következő kép a Facebookon (volt) elérhető (9. kép), a Lendvai 

Szüret nagyszabású rendezvényének egy szelete. A feldíszített teherautó 

felirata nagyon tanulságos (a szlovén változat a másik oldalon van): Szüret 

utáni Á(L)DOMÁS. 

9. kép. Lendvai Szüret 2017 

 



161 

 

A szerzők a „hazaias‖ nyelvváltozatot is megjelenítették az áldomás szó-

tagzáró -l-jének zárójelbe tételével, hiszen az a vernakuláris nyelvváltozat-

ban szabályszerűen kiesik. Nagyon frappáns megoldásnak tartom, a mindkét 

nyelvváltozathoz fűződő pozitív attitűd tökéletes kifejeződésének. 

4.1. Az iskola nyelvi  tá jképe  (schoolscape) vizsgálatának fontossá-

gára több kutató is felhívja a figyelmet (pl. BARTHA–LAIHONEN–SZABÓ 

2013: 21–27; SZOTÁK 2017: 199–200; TÓDOR 2014: 40–41). A téma súlyá-

val egyetértve – az iskola nyelvi tájképe egy intézmény rejtett tantervét 

jeleníti meg szimbolikusan – most két példát mutatok be a Dobronaki Két-

nyelvű Általános Iskolából (Dvijezična osnovna šola Dobrovnik)
7
. 

Az egyes osztálytermekben, szaktantermekben megmutatkozó nyelvi 

tájkép kiválasztott elemei alapján kirajzolódik a saját készítésű (a tanulók 

által készített) oktatási segédeszközök nyelvisége. Az oktatás folyamatában, 

egy-egy megtárgyalt téma összegzéseként panókat készítenek a gyerekek – 

a tanár irányításával és segítségével az órán. Kiváló módszer, nemcsak tar-

talmakat rögzít, hanem nyelvi kompetenciákat is fejleszt mindkét nyelven. 

Az alábbi, osztályfőnöki órán készült plakáton azt foglalták össze, miben 

mutatkozik meg számukra a biztonság  az iskolai munkanapokban (10. 

kép). A kétnyelvű panó a diákok jogait szedi sorba: szlovénul azt fogalmaz-

ták meg, mit  kell  tenniük  ennek érdekében, magyarul pedig azt, hogyan 

nem szabad viselkedniük az iskolában. Nagyon frappáns megoldás (a 

nyelvek különbözősége a szövegek színében is megmutatkozik): nem a 

hagyományos, másutt sokszor használatos fordításos módszerrel él, hanem 

két különböző szempontból közelíti meg a kérdést, és ennek a két tannyelv 

használati szintjén is hangot ad (kiegészítő típusú felirat). 

10. kép. Mit szabad és mit nem? 

 

                                                           
7 A gyűjtést KOHUT Dóra, az ELTE TÓK tanító szakos hallgatója készítette, aki 2010-ben 

egy Erasmus-szemesztert töltött a Maribori Magyar Tanszéken, és lehetőséget kapott arra, 

hogy Dobronakon a gyakorlatban is megismerkedhessen a kétnyelvű oktatással. 

Tapasztalatairól szemináriumi dolgozat formájában számolt be. Ebből az anyagból 

választottam ki két jelenséget. 
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A kézzel írott szövegben megfigyelhető, hogy a magyar betűk is szlovén 

betűformákkal íródnak.
8
 Érdekes, hogy a szlovén nagy I-n nincs, míg a ma-

gyaron van pont (ez a magyarban sem kell). Az írás esztétikája, egységessé-

ge arra enged következtetni, hogy a formába öntést a tanító maga végezte el. 

4.2. A rókáról szóló ismeretek összegzése (természetismeret órán) a gye-

rekek keze írását mutatja (11. kép). Egynyelvű a panó, a szlovén változat 

külön plakáton készülhetett el. A biztonság kedvéért leírom a gyerekek 

megállapításait úgy, ahogy azokat ők írták. 

A róka és kicsinyei földbe vájt odúban élnek. (és j kell.) – eszik tikot és 

húst kányát – A róka fijazik két fijat. – A farka lombos és hosszu. – A róka 

nagyon ravasz és gyorson tud futni. 

11. kép. A róka 

 

Jól látható, hogy a gyerekek megállapításaiban megjelenik – és meg is 

maradhatott – a vernakuláris nyelvváltozat is. Az intralingvális nyelvválto-

zatok békés egymás mellett élésére, egyfajta anyanyelvi kettősnyelvűségre 

utal a tik archaikus alaki tájszó mellett közvetlenül megjelenő húst abszolút 

standard forma (a nyelvjárási a hust lenne). Két szót nem érthettek jól meg a 

gyerekek az anyag tárgyalásakor (ez hasznos visszajelzés a tanító számára, 

tisztázni kell mindig a szavak jelentését): a födbe vájt  odú szerkezet befeje-

zett melléknévi igenevét nem tudták jól leírni, mert nem része a 

vernakuláris nyelvváltozatuknak
9
, s ugyanez történt a lompos melléknévvel 

is (a lombosra asszociálhattak a szó hallatán, mert azt már ismerik a fákról 

tanultak alapján; nem hiszem, hogy pusztán helyesírási problémáról van itt 

szó). A helyesírási interferenciát a fijat forma mutathatja (a szlovén a hiátust 

írásban is kitölti a -j-vel), ezt javítani kellett volna a plakáton. 

5. A nyelvi tájkép kutatása előtt – mivel nagyon közel áll az adott nyelv-

közösség minden tagjához – fényes jövő áll, a vizuális nyelvhasználat minél 

                                                           
8 A magyar betűket is a szlovén betűírás módszertana szerint sajátítják el a kisdiákok (ez nem 

teljesen egyezik meg a magyarral: kevesebb mozgással és kevesebb gyakorlással történik).  
9 Többen és többször felhívták/felhívtuk a figyelmet arra, milyen nyelvi nehézségeket (és 

egyben módszertani buktatókat) jelent a magyarországi tankönyvekből való tanulás a két-

nyelvű magyar diákok számára (pl. BERNJAK 2011: 197). 
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több szegmensének feltárása, az adott régió nyelvi tájképének minél telje-

sebb megrajzolása fölöttébb érdekes és izgalmas feladat. Tény, hogy a ki-

sebbségi nyelvek erejének, életképességének egyfajta vetülete (de nem kizá-

rólagos mutatója) a nyelvek virtuális megjelen(ít)ése a nyilvá-

nosságban,  az adott két- vagy többnyelvű, többkultúrájú térben. A látható 

nyelvhasználat üzen az ott élők identitásáról, ezzel közvetít is a különböző 

nyelvpolitikai szintek között, hiszen bennük az uralkodó nyelvi ideológiák 

nyilvánulnak meg. A bemutatott nyelvitájkép-elemek szövege egyértelműen 

utal arra, hogy a kisebbségi kétnyelvűség nyilvános feliratainak nyelviségé-

ben a többségi-kisebbségi nyelv megjelenésén kívül nagyon fontos a nyelv-

járási jelenségek és a kontaktushatások elemzése, azaz az anyanyelvváltoza-

tok létezésének vizsgálata is. 
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KONTRA MIKLÓS 

 

Mustra a BUSZI-2 kétdimenziós tesztadataiból 
 

1. A nyelvészeti kutatások háromszöge. A Budapesti Szociolingviszti-

kai Interjú egydimenziós tesztadatait közzétettük 2010-ben (KONT-

RA‒BORBÉLY 2010), ezekből megtudhatja az érdeklődő, hogy például az 

egyik szóbeli mondatkiegészítő feladatban az Ebben a ................ jól nézel 

ki. mondatba 29 adatközlőnk a farmerben szót illesztette be, 1 a farmerbe-t, 

19 a farmerban-t és 1 a farmerba-t. Amit nem lehet megtudni a közzétett 

adatokból, az az, hogy a BUSZI-2 félszáz adatközlőjének válaszaiban mi-

lyen hatása van a válaszolók nemének, életkorának, foglalkozásának és a 

bevándorlásnak, vagyis annak, hogy ők echte budapestiek-e, vagy pedig 

bevándorlók, akik 7 éves koruk után kerültek Budapestre, vagy pedig ‒ 

noha a fővárosban születtek és szocializálódtak ‒ sok időt töltöttek vidéken 

14 éves koruk előtt. Vagyis a kétdimenziós adatokat (a független változók 

hatásait) nem közöltük még, noha hasonló adatokat, elemzéseket számos 

magyar nyelvész közölt már, köztük ünnepeltünk, MOLNÁR ZOLTÁN (1999) 

is, aki szombathelyi és lendvai kutatásaiban bemutatta az életkor, a nem, a 

foglalkozás és az ingázás szerinti különbségeket is. 

Mielőtt az említett független változók hatásait bemutatom, érdemes lehet 

egy pillantást vetni PRESTON‒NIEDZIELSKI (2003: x‒xi) azon háromszögletű 

ábrájára (1. ábra), amellyel a nyelvészeti kutatások tagolódását mutatják be. 

1. ábra. A nyelvészeti kutatások területei 

PRESTON‒NIEDZIELSKI (2003: x‒xi) szerint 
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PRESTONék határozottan kijelentik, hogy a népi nyelvészet (folk 

linguistics) fő vizsgálódási területe a b1 környékére esik, ily módon a BU-

SZI „Melyik a helyes?‖ tesztadatai és az „Ön hogyan szokta ejteni?‖ adatok 

a háromszög b1 sarkához esnek közel, viszont a szóbeli 

mondatkiegészítésből nyert adataink az a-hoz tartoznak. 

Az a és b eltérései még oly kis számú adatközlő esetén is nyilvánvalóak, 

mint a BUSZI-2 (ahol N = 50). Például az 580-as feladatban iszok-ot mondó 

11 adatközlőnk közül 5-en az eszem ~ eszek szópár első tagját ítélték he-

lyesnek a 3590-es feladatban, s 6-an a másodikat. Másképp mondva: 44 

érvényes választ adó adatközlőnk közül 6-an más alakot mondtak ki, mint 

amit helyesnek tartanak (mivel volt még 1 olyan adatközlőnk is, aki iszom-

ot mondott, de az eszek-et ítélte helyesnek). 

Az sem meglepő, hogy a „helyes‖ ítéletek és az „így szoktam ejteni‖ be-

számolók sem esnek teljesen egybe, például van egy adatközlő, aki az eszem 

alakot ítélte helyesnek a 3590-es feladatban, de azt mondta az 5120-asban, 

hogy ő az eszek-et használja beszédében. Az injekció ~ inekció változatok 

esetében azonban a „helyes‖ (3630-as feladat) és a „szoktam‖ (5000-es fel-

adat) adatok jelentős, statisztikailag szignifikáns eltéréseket mutatnak: N = 

47, khi-négyzet (f=1) = 17,633, p < 0,001 (lásd az 1. táblázatot). 

1. táblázat. Az injekció ~ inekció változatok „így helyes” és „így szoktam 

használni” adatai egymásra vetítve, BUSZI-2 

inje3630 * inje5000 kereszttábla 

 inje5000 „szoktam‖ Összesen 

injekció inekció 

inje3630 

„helyes‖ 

injekció 
Elemszám 23 6 29 

Az inje5000 %-a 88,5% 28,6% 61,7% 

inekció 
Elemszám 3 15 18 

Az inje5000 %-a 11,5% 71,4% 38,3% 

Összesen 
Elemszám 26 21 47 

Az inje5000 %-a 100,0% 100,0% 100,0% 

2. Négy független változó hatása a szóbeli mondatkiegészítésekre. 

Korábban (KONTRA 2014) már végeztem kétdimenziós elemzéseket 8 vál-

tozatpár (pl. bölcsőde ~ bölcsöde, injekció ~ inekció) „így helyes‖ és „így 

szoktam használni‖ adatain, most viszont az vizsgálom meg, hogy a BU-

SZI-2 összesen 90-nél több szóbeli mondatkiegészítésből származó adatára 

(Kontra‒Borbély 2010: 5‒18) milyen hatása van az adatközlők életkorának, 

nemének, foglalkozásának és budapesti vs. bevándorló státuszának. 

2.1. A legerősebb hatása a foglalkozásnak van, pontosabban a FOGL2 

változónak, amelyben az értelmiségiek (10 tanár és 10 egyetemi hallgató) 

állnak szemben a többiekkel (10 bolti eladó, 10 gyári munkás és 10 szak-

munkás tanuló). A 2. ábra szerint a 20-as itemben a tesztszót megelőző 

névmás előfeszítő hatása (ebben a farmerben) az értelmiségieknél jelentően 
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nagyobb arányban érvényesült (85%-ban), mint a többi adatközlőnél 

(43,3%). Viszont amikor a tesztszó a mondat élén áll (180-as item), a kü-

lönbség nem szignifikáns (farmerben: értelmiségiek 55%, többiek 36,7%). 

A másik előfeszítő feladatban (330-as item: abban a farmerban) az értelmi-

ségiek 50%-a s a többiek 70%-a esetében érvényesült az előfeszítés, de ez a 

különbség sem jelentős statisztikailag. 

 

2. ábra. Előfeszítés a farmer ragozásában FOGL2 szerint, elemszámok, 

BUSZI-2 

 

Jelentős eltérés van a két foglalkozási csoport válaszaiban a 60-as 

itemnél: A találkozóra mi is szeretettel …… minden osztálytársunkat. mon-

datba az értelmiségiek 80%-a a várjuk szót illesztette be (s 20%-uk a vá-

runk-ot), míg a többieknek csak 30%-a használta a tárgyas alakot (N=50, 

khi-négyzet [f=1] = 12,000, p < 0,001).
1
 A hasonló 400-as itemben a Zoli 

minden könyvemet …… tegnap. mondatba az értelmiségiek 80%-a illesztette 

be a tárgyas elvitte alakot, míg a többieknek csak 50%-a (N=50, khi-négyzet 

[f=1] = 4,584, p < 0,05). Hasonló különbséget mutat a 630-as item is: A 

találkozóra minden régi osztálytársunkat mi is szeretettel …… . mondatba 

az értelmiségiek 90%-a illesztette be a várjuk alakot, szemben a többiek 

63,3%-ával (N=50, khi-négyzet [f=1] = 4,435, p < 0,05). Végül a 900-as 

itemnél is jelentős a különbség: a Tegnap Jancsi …… minden könyvemet. 

mondatba az értelmiségiek 85%-a illesztette be az elvitte alakot, míg a töb-

bieknek csak 53,3%-a (N=50, khi-négyzet [f=1] = 5,362, p < 0,05). 

                                                           
1 A vizsgált itemek között ez a 60-as az egyetlen olyan, ahol a FOGL5 is értékelhető adatokat 

nyújt: a várjuk-at mondta 7 tanár, 9 egyetemista, 3 bolti eladó, 4 gyári munkás és 2 szak-

munkás tanuló (N=50, khi-négyzet [f=4] = 13,600, p < 0,009). Az alacsony elemszámok 

miatt minden más esetben csak a FOGL2-t célszerű használnunk.  
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Ugyancsak statisztikailag jelentős különbséget mutat a 390-es item: az 

És akkor bejött ebbe a [szoba-] és jelentkezett injekcióra. mondat utolsó 

szavát egyetlen értelmiségi (5,6%), de a többiek fele (50%) ejtette (olvasta 

fel) a stigmatizált inekcióra-ként (N=48, khi-négyzet [f=1] = 10,000, p < 

0,002). 

Két, az ikes ragozással kapcsolatos feladatban is jelentős különbséget lá-

tunk a két foglalkozási csoport között. A 600-as itemben a Nem engedhetjük 

meg, hogy itt mindenki úgy …… ahogy akar. mondatot a viselkedjék alakkal 

kiegészítve mondta ki az értelmiségiek 65%-a s a többiek 36,7%-a (N=50, 

khi-négyzet [f=1] = 3,860, p < 0,05). A 690-es itemben pedig a Ha én még 

egyszer ……, elbocsátanak az állásomból. mondatba az elkésem alakot il-

lesztette be az értelmiségiek 60%-a s a többiek 30%-a (N=50, khi-négyzet 

[f=1] 4,433, p < 0,05). 

Végül a számbeli egyeztetésre vonatkozó egyik feladatban is jelentős kü-

lönbség mutatkozott: a 830-as itemben az Ezek az én gyerekeim, azok vi-

szont …… . mondatba az értelmiségiek 50%-a a Pistáéi alakot illesztette be 

(s másik felük a Pistáé alakot), a többieknek azonban csak 10%-a mondta a 

Pistáéi-t (N=50, khi-négyzet [f=1] = 9,979, p < 0,002). 

2.2. Az életkori hatásokat a KOR2 változóval vizsgálom (15‒23 évesek 

vs. 24 évesnél idősebbek), ugyanazon megfontolásból, amiért a FOGL2-t 

használtam a FOGL5 helyett.
2
 A 250-es itemben a Tegnap Péter …… min-

den könyvemet az antikváriumba. mondatba az elvitte alakot illesztette be a 

fiatalok 84,6%-a s az idősebbek 45,5%-a, ami jelentős eltérés (N=48, khi-

négyzet [f=1] = 8,224, p < 0,004). A 110-es itemben az Annak a [férfi-] 

elveszett az erdőben a pénze. mondat utolsó szavát péndze-ként ejtette az 

értelmiségiek 11,5%-a, de a többiek 40,9%-a (N=48, khi-négyzet [f=1] = 

5,483, p < 0,05). 

Az ikes ragozásra vonatkozó négy feladatban találtam azt, hogy mindig 

az idősebbek használták nagyobb arányban az ikes alakokat. A 80-as item 

Nem szükséges, hogy mindenki …… a levesből. mondatába az egyék-et il-

lesztette be a fiatalok 15,4%-a, de az idősebbek 40,9%-a (N=48, khi-

négyzet [f=1] = 3,931, p < 0,05). Az 580-as item Grapefruit juice-t mosta-

nában én se ……, de kólát igen. mondatába az iszom-ot illesztette be a fiata-

lok 56%-a, de az idősebbek 100%-a (N=46, khi-négyzet [f=1] = 12,144, p < 

0,001). A 620-as item Ha azt akarja, hogy az a kert is ilyen szépen ……, 

akkor tőlem vegyen virághagymát! mondatába a fiatalok 57,7%-a, de az 

idősebbek 95,5%-a illesztette be a virágozzék alakot (N=48, khi-négyzet 

[f=1] = 9,063, p < 0,003). Végül a 600-as item Nem engedhetjük meg, hogy 

itt mindenki úgy ……, ahogy akar. mondatába a viselkedjék alakot illesztette 

be a fiatalok 30,8%-a s az idősebbek 68,2%-a (N=48, khi-négyzet [f=1] = 

6,684, p < 0,01). 

                                                           
2 A KOR4 eloszlása a következő: 15‒16 évesek 11 fő, 18‒23 évesek 15 fő, 24‒50 évesek 10 

fő, 50+ évesek 12 fő (2 fő életkora ismeretlen).    
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Végül jelentős életkori különbséget mutatnak az adatok a 790-es item 

esetében. A ‒ Melyik bögrét adjam oda? ‒ A …… . párbeszédet a fiatalok 

80%-a a pettyeset alakkal egészítette ki (s 20%-uk a pettyest-tel), de az idő-

sebbeknek csak 45,5%-a tette ezt (N=47, khi-négyzet [f=1] = 6,049, p < 

0,05). 

2.3. Ami a nemi különbségeket illeti (29 férfi vs. 21 nő), mindössze há-

rom jelentőset találtam az anyagban. A 80-as item Nem szükséges, hogy 

mindenki …… a levesből. mondatát az egyék alakkal egészítette ki a nők 

42,9%-a s a férfiak 13,8%-a (N=50, khi-négyzet [f=1] = 5,348, p < 0,05). A 

790-es itemben a pettyeset alakot használta a nők 81%-a s a férfiak 53,6%-a 

(N=49, khi-négyzet [f=1] = 3,971, p < 0,05). Végül a 870-es itembeli An-

gyalom, mosd meg a gyerekek [szől-], mielőtt odaadnád nekik. mondatban a 

mosd meg-et d-vel ejtette (pontosabban: olvasta föl) a nők 81%-a, de a férfi-

aknak csak 50%-a (N=49, khi-négyzet [f=1] = 4,947, p < 0,05). 

2.4. Végül vessünk egy pillantást a bevándorlás (BEVÁND3 változó) ha-

tására (29 budapesti vs. 21 bevándorló). Korábban kimutattuk 

(HATTYÁR‒KONTRA‒VARGHA 2009: 457), hogy a BUSZI-2 adatközlői 

közül a bevándorlók a Budapesten szocializálódottaknál jelentősen nagyobb 

arányban ítélték különböző jelentésűnek a hëgyës ‘szúrós‘ és a hëgyes 

‘hegyvidékes‘ szavakat az „Azonos vagy különböző?‖ tesztben. Anyagom-

ban ennek a változónak alig mutatható ki valamilyen hatása a szóbeli 

mondatkiegészítésekre. A 620-as item Ha azt akarja, hogy az a kert is ilyen 

szépen ……, akkor tőlem vegyen virághagymát! mondatát az ikes virágozzék 

alakkal egészítette ki a budapestiek 62,1%-a, de a bevándorlóknak 90,5%-a 

(N=50, khi-négyzet [f=1] = 5,109, p < 0,05). Ugyanilyen, de csak tendencia 

szerű (p < 0,1) különbség van a 600-as itemben is: a Nem engedhetjük meg, 

hogy itt mindenki úgy ……, ahogy akar. mondatba a viselkedjék-et illesztette 

be a bevándorlók 61,9%-a, de a fővárosiaknak csak 37,9%-a. Említésre 

méltó még az 580-as item, amelyben a Grapefruit juice-t mostanában én se 

……, de kólát igen. mondatot minden bevándorló az iszom-mal egészítette 

ki, de a khi-négyzet-próba alkalmazása itt aggályos, lásd a 3. ábrát. 
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3. ábra. iszok ~ iszom és a bevándorlás hatása, elemszámok, BUSZI-2 

 

3. Összefoglalás. Négy független változó hatását vizsgáltam meg a BU-

SZI-2 szóbeli mondatkiegészítő feladataiban. 

Legerősebb hatása a FOGL2 változónak (értelmiségiek vs. többiek) van. 

A birtokos személyragos tárgyat tartalmazó mondatoknál (pl. Mari kimosott 

~ kimosta egy ingemet és Pista minden könyvemet elvitt ~ elvitte) az értel-

miségi adatközlők mindig jelentősen nagyobb arányban használták a hatá-

rozott (tárgyas) alakokat, mint a többiek. Az injekcióra szót csak egyetlen 

értelmiségi (tanár vagy egyetemista) olvasta föl a stigmatizált inekcióra 

változatban, de a többiek (bolti eladók, gyári munkások, szakmunkás tanu-

lók) 50%-a tett így. Két ikes ragozású forma esetében (viselkedjék, elkésem) 

úgyszintén az értelmiségiek használták jelentősen nagyobb arányban az ikes 

alakokat. Végül az -é birtokjeles szavak számbeli egyeztetését vizsgáló 

egyik feladatunk szerint az egyeztetett alakot (a gyerekek Pistáéi) az értel-

miségiek 50%-a, de a többieknek csak 10%-a használta.
3
 

Az életkor több esetben mutat jelentős hatást: a Péter …… minden köny-

vemet mondatba az elvitte alakot a fiatalok az idősebbeknél nagyobb arány-

ban illesztették be, viszont az ikes alakokat az idősek mindig jelentősen 

nagyobb arányban használták, mint a fiatalok. 

Két esetben találtam jelentős nem szerinti különbséget: az ikes egyék 

alakot a nők a férfiaknál nagyobb arányban használták, s ugyanígy tettek a 

pettyeset esetében (itt a másik változat a pettyest volt). 

A bevándorlók az echte budapestieknél jelentősen nagyobb arányban 

használták az ikes virágozzék alakot. 

Végül hangsúlyozni kívánom, hogy a független változók itt bemutatott 

hatásaiból nem célszerű semmilyen általánosítást megkockáztatni, mivel a 

                                                           
3 Az egyeztetett alakok használatát a nyelvművelők a gondos, igényes nyelvhasználatban 

szorgalmazzák (GRÉTSY‒KEMÉNY 2005). 
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szóbeli mondatkiegészítés egyetlen, meglehetősen formális stílushoz tartozó 

adatokat nyújt, másrészt csupán 50 adatközlő adatairól van szó. Óvatosan 

fogalmazva: az itt bemutatott eredmények egy 30 évvel ezelőtti, nagyrészt 

megismételhető vizsgálatból származnak. 
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KOÓS ILDIKÓ 

 

A rábavidéki szlovének anyanyelvoktatási helyzetének 

tendenciái az 1990-es évektől napjainkig 
 

1. A rábavidéki szlovének nyelvi státusza. A szlovén nyelvterület 8 fő 

nyelvjárási csoportot különböztet meg, ezeken belül a  M u r a  é s  R á b a  

k ö z ö t t  é l ő  s z l o v é n e k  a  m u r á n t ú l i  s z l o v é n  

n y e l v j á r á s h o z  t a r t o z n a k .  Murántúl és Rábavidék lakói közel ezer 

évig Magyarországon éltek, s csak ritkán kerültek kapcsolatba a szlovén 

nemzeti központtal. Ezért a pannon elemek miatt e nyelvjárásnak sajátos 

fejlődése volt. A trianoni békeszerződés után viszont a vasi szlovéneket 

politikai határok választották el a murántúli szlovénektől, így ez a 

nyelvjárás mára a murántúlitól is eltér. Jellegzetes vonásokat figyelhetünk 

meg hanglejtésében, hangtanában, szótanában, mondattanában és 

szókészletében. mindez egyfelől a kultúra őrzését, másfelől viszont az 

önálló fejlődés feltételeinek viszonylagos mostohaságát is eredményezte. A 

szórványhelyzetekből adódóan a nyelvjárás a környező stájer és magyar 

nyelvterületekről vett át kifejezéseket (MOLNÁR 1990; 1991; S. EMBERSICS 

2001; 2003). A szolvén irodalmi nyelv gerincét az alsó-krajnai (Dolenjska), 

felső-krajnai (Gorenjska), stájer és karintiai nyelvjárások képezik. A 

murántúli és rábavidéki szlovén nyelvjárásokból alig került be elem a 

művelt környezetbe. Az irodalmi szlovéntől való nyelvi különfejlődés mára 

olyan mértékűvé vált, hogy az anyaországi és a rábavidéki szlovének 

nehezen értik meg egymást. Mivel az idősebbek iskolában még nem 

tanulmányozhatták a standard vagy irodalmi szlovén nyelvet, náluk a 

beszédpercepciós elkülönülés különösen jellemző. 

2. Gondolatok a rábavidéki szlovén nemzetiség nyelvelsajátítási 

jellemzőiről az intézményes anyanyelvoktatás megkezdésének 

függvényében. A fent ismertetett nyelvpolitikai és szociolingvisztikai 

tényezők alapján azt feltételezhetjük, hogy a  t é r s é g b e n  é l ő  

s z l o v é n  n e m z e t i s é g ű  l a k o s s á g  a n y a n y e l v e  –  a  m a g y a r  

m i n t  k ö r n y e z e t n y e l v  v a g y  a  n é m e t  m i n t  

k ö r n y e z e t n y e l v  m e l l e t t  –  a  s z l o v é n  n y e l v  r á b a v i d é k i  

n y e l v j á r á s a ,  a m i t  p a n n o n  n y e l v j á r á s k é n t  i s  

e m l í t h e t ü n k  (KOZÁR 2005). Tehát a szlovén irodalmi nyelv a 

nyelvjárás mellett (!) tanult második nyelvként jelenhet meg az itt élők 

nyelvi kompetenciájaként abban az esetben, ha azt tesszük az oktatás 

nyelvévé. Anyanyelv-elsajátítási szempontból ugyanakkor a nyelvi 

kompetencia teljes kiépülését sokkal inkább szolgálja az, ha a spontán 

nyelvelsajátítási folyamatban elsődlegesen elsajátított nyelven (illetve 

nyelveken) kezdheti meg a gyermek az intézményes anyanyelvoktatást. 
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Hiszen a spontán nyelvelsajátítás szenzitív periódusai az iskolába lépés 

időszakában még közel sem zárultak le. 6–12 éves kor között szemantikai 

szinten kezdetleges a frazémák, beszédaktusok; mögöttes tartalmak 

percepciója; ingadozik az interperszonális társalgási szabályok (köszönés, 

megszólítás, tegeződés – magázódás) betartása; a témaváltás, szereplőváltás 

és helyszínváltás nyelvi kifejezésekor túláltalánosítások jellemzők; az idő 

fogalma és annak nyelvi kifejezései, valamint a helyviszonyok 

megfogalmazásai még nem a felnőttnyelvi formákban jellemzik a 

korosztály beszédprodukcióját. A 6–7 éves gyermek anyanyelve orális 

formáját birtokolja, ezért az iskola anyanyelvoktatásának feladata az 

alapozó szakaszban az, hogy megkezdje az anyanyelv tudatosítását és ezen 

belül az anyanyelv írott formájával is megismertesse a gyermeket. Jelentős, 

hogy az írástanulás során kezdetben a gyermekek mindent az anyanyelv 

otthon használt nyelvi regisztere alapján írnak le, elsődlegesen támaszkodva 

a hallásélményre (LENGYEL 1999). Ez a későbbiekben az anyanyelv 

tudatosítása során finomodik. Az anyanyelv elsajátítás folyamatainak 

segítése, illetve kísérése szempontjából tehát akkor kerülhet összhangba az 

iskolai anyanyelv oktatás a gyermek nyelvelsajátításának történéseivel, ha 

azt a beszélt nyelvet kezdik el tanítani, azaz tudatosítani az iskola alapozó 

szakaszában, aminek a gyermek anyanyelvként birtokában van. Ez pedig a 

rábavidéki szlovén nemzetiségi családok gyermekeinél – a kétnyelvűek 

esetén a magyar vagy német nyelv mellett – feltételezhetően a szlovén nyelv 

pannon nyelvjárása. A nyelvelsajátításban még nyitottként lévő szenzitív 

periódus nyelvi történései miatt pedig különösen fontos az 1–4 osztályban, 

hogy a szlovén irodalmi nyelv ne rekessze ki a gyermek szűkebb és tágabb 

szociális terében feltételezhetően használt nyelvjárást. Ellenkező esetben az 

adott nyelv perceptuális folyamatai lassulhatnának; erős kommunikációs 

gátlás alakulhatna ki, hiszen a gyermek azt élné meg, hogy a saját 

nyelvhasználata az iskola világában nem olyan jó és értékes, mint azon 

kívül. Az anyanyelvi kompetencia kulcskompetencia: alapot szolgáltat a 

társadalmon belüli érvényesüléshez, az egyén boldogulásához. Abban az 

esetben, ha a tanuló elsődleges nyelvhasználata valamely nyelvjárás 

realizációja, kiemelten fontos tudatosítani az anyanyelvi nevelés 

folyamatában, hogy ez az elsődleges regiszter (szabályrendszerét és 

szókincsét tekintve egyaránt) egyenértékű a köznyelvi változattal (BODA 

2011; KOÓS 2017). Ezzel párhuzamosan tudatosítani kell, hogy „vannak 

olyan helyzetek, amelyekben a köznyelvet, s vannak olyanok, amelyekben a 

nyelvjárást célszerű, érdemes használni‖ (KISS 2001: 147). Ha bizonyítani 

tudjuk, hogy a Rábavidéken élő szlovén nemzetiség napjainkban is a 

szlovén irodalmi nyelvtől fonetikai, morfológiai és lexikális szinteken is 

erősen eltérő ún. pannon nyelvjárást beszéli, akkor a családok gyermekeinek 

szlovén nyelven folyó oktatását 1–4. osztályban a pannon nyelvjárást alapul 

véve szükséges megszervezni. Ehhez kell illeszteni fokozatosan a szlovén 

irodalmi nyelv tanulását, mint idegen nyelvet. Minden osztályfokon 
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formálni kell a tanulókban a nyelvhasználati regiszterváltás igényét, amely 

képesség kimunkálását alkalmazott kontrasztív szemléletű szakmódszertani 

anyanyelv-oktatási kultúra érvényesülésével érhetjük el. Az iskolákban ezt 

az ideális irányú törekvést a 2000-es évekig gátolta az, hogy ha anyanyelvre 

tanították a gyerekeket, az nem a nyelvjárás, hanem kizárólag az irodalmi 

szlovén volt. 

3. A rábavidéki nemzetiségi szlovén anyanyelvoktatás intézményei és 

nemzetiségi szlovén nyelvtanítási programjai 1997–2017 között. 1997-

ben a térség három helységében működött olyan általános iskola, ahol 

szlovén nemzetiségű gyerekek tanultak. Felsőszölnökön 35 tanulóval, hat 

osztályos iskolarendszerrel; Apátistvánfalván 30 tanulóval (ide 1988-ban 

még 100 gyerek járt); Szentgotthárdon a 2. számú általános iskolában 52 

tanulóval nyolc-nyolc osztályos iskolarendszerrel. A drasztikus 

létszámcsökkenés miatt az intézményeket a bezárás veszélye fenyegette. 

Ezekben az iskolákban körülbelül 120 tanuló tanulta a szlovén nyelvet: 

Apátistvánfalván minden tanuló, Felsőszölnökön a tanulók 70%-a, míg a 

szentgotthárdi iskolában a tanulók 20%-a. Ez utóbbi két iskolát német 

nemzetiségű tanulók is látogatták, és a szülők többsége inkább a német 

nyelvet választotta gyermeke számára, mivel fakultatív német 

nyelvtanulásra mindhárom iskolában lehetőség volt. Jelentős változást 

hozott a rábavidéki szlovének nemzetiségi anyanyelv-oktatási helyzetében, 

hogy 2012. július 1. napjától az Országos Szlovén Önkormányzat (OSZÖ) 

gyakorolja a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 

Felsőszölnök, illetve a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

Apátistvánfalva intézmények fenntartói jogát. Ezt a lépést a rábavidéki 

szlovének anyanyelvoktatása terén óriási sikerként könyvelhetjük el mind 

nyelvészeti, mind nyelvpedagógiai mind nyelv- és kisebbségpolitikai 

értelemben. Méltán nevezte az eseményt a Szlovén Köztársaság 

szentgotthárdi Főkonzulja történelmi pillanatnak. N a p j a i n k b a n  a  

s z l o v é n  n y e l v v e l  a  f e l s ő s z ö l n ö k i ,  a z  a p á t i s t v á n f a l v i  

é s  a  s z e n t g o t t h á r d i  i s k o l á b a n  v a l a m i v e l  t ö b b ,  m i n t  

s z á z  á l t a l á n o s  i s k o l á s  d i á k  i s m e r k e d i k  é v e n t e .  A 

szlovén nyelvoktató tanárok folyamatos szlovéniai és magyar–szlovén 

szervezésben megvalósuló képzéseken vesznek részt szaknyelvi ismereteik 

elmélyítése érdekében, munkájukat szlovén szaknyelvi tanácsadó és szlovén 

óvodapedagógus segíti. Az iskolák rengeteg, a nemzetiségi oktatás 

feltételeit javító szakmai segítséget (szemléltető eszközök, könyvek, 

tankönyvek, számítógép, számítógépes oktató programok, tanfolyamok, 

tanulmányi kirándulások szervezése) kapnak Szlovéniából. A tanulók nagy 

létszámban vesznek részt évről évre helyi és országos anyanyelvi 

versenyeken. Az anyaországi oktatási intézményekkel rendkívül hatékony 

és gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak a nevelők és az intézmények vezetése. 

Ennek eredményeként közös néprajzkutató táborok, kulturális programok, 

sport, kulturális és technikai napok valósulnak meg, illetve nemcsak a 
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szakmai kapcsolatok, hanem a nyelvi identitás is erősödik. Az érintett 

oktatási intézményekben különböző nemzetiségi csoportok (tánc, énekkar, 

színjátszó, fazekas) működnek és fejtenek ki aktív, a kulturális örökség 

megőrzését és átörökítését célzó tevékenységet, melyhez a mentori 

segítséget és anyagi támogatást Szlovénia biztosítja. 

A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény (SZOI) általános iskolai és gimná-

ziumi tagintézményeiben is folyik szlovén nyelvoktatás. A SZOI Arany 

János Általános Iskola 3–4. osztályában szlovén nemzetiségi nyelvoktatás, 

a SZOI Széchenyi István 5 Általános Iskola 8 évfolyamában szlovén nép-

ismereti és nyelvi szakkör oktatása valósul meg. A térség középfokú oktatá-

si intézményei közül a SZOI a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban nemze-

tiségi nyelvként folyik a szlovén nyelv oktatása, évfolyamonkénti bontás-

ban, valamint a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményben is 

van lehetőség a nemzetiségi szlovén nyelv tanulására. 

A szlovén nemzetiségi nyelvoktatáshoz, illetve anyanyelvoktatáshoz 

szükséges tankönyv- és taneszköz-ellátottság a térségben nagy problémát 

okozott, mivel az 1990-es évekig kizárólag az első kiadásban 1963–67 kö-

zött megjelent szlovén nyelvű olvasókönyvek voltak elérhetőek. Ezek a 

könyvek nem kontrasztív szemlélettel készültek, a pannon nyelvjárás sajá-

tosságairól említést sem tettek. Égetően szükség volt tehát 6–10 éves gyere-

keknek szóló korszerű szlovén nyelvkönyvekre, illetve magyar–szlovén 

olvasókönyvekre. A térség említett iskoláiban az 1990-es évektől kezdemé-

nyezték a szlovén–magyar kétnyelvű anyanyelv és irodalomtanítási progra-

mokat, hiszen a nyelvi identitás őrzése mellett a gyermekek kognitív és 

pszichés érése is így biztosítható legteljesebben. Azonban ehhez hiányzott a 

megfelelő tankönyvi és taneszközháttér. Az iskolák tantermében 1998-ig a 

szlovén nyelvórákon kívül nem szerepelt sajátos nemzetiségi tananyag, így 

elsősorban a szlovén nyelvet oktató nyelvtanároktól függött, hogy a tanulók 

milyen ismereteket szereztek nemzetiségükről, anyanemzetükről. A magyar 

szakterminológia szerint ezek az iskolák „nemzetiségi nyelvet oktató isko-

lák‖ Vigyázzunk, ez nem egyenlő a kétnyelvű oktatással, amivel mégis 

gyakran összemossák! Olyannyira nem, hogy a három iskola akkori helyi 

tanterveit tanulmányozva megállapítható, hogy a szlovén nyelv csupán 

nyelvórákon volt jelen szervezetten az oktatásban. Apátistvánfalván 

1996/97-ben, valamint 1997/98-ban próbálkoztak kétnyelvű óravezetéssel 

énekből és környezetismeretből is. Ebből 1999-re már csak az ének-zene 

maradt meg. Az akkor környezetismeretet oktató tanárnő azt fogalmazta 

meg, hogy legfőbb gondja a kétnyelvű óravezetéssel az volt, hogy jelentő-

sen megosztotta a gyerekek feladat-megoldási és -megértési ütemét. A gye-

rekek nem álltak azonos szinten szlovén nyelvből, így a tananyag feldolgo-

zását nyelvi korlátok nehezítették. Felsőszölnökön történelem és földrajz 

órákat vezetett kétnyelvűen szaktanár. Ez nyolc tanéves tanári tapasztalattal 

hatékonyan működött, a két tantárgyat a helyi szlovén nyelvjárást anya-

nyelvi szinten beszélő tanár oktatta. Az órákon nyelvjárásban beszélt, ta-
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pasztalata szerint ugyanis a gyerekek iskolába lépéskor semmiképpen sem 

az irodalmi szlovént, hanem az otthon nyelveként használt nyelvjárási vál-

tozatot ismerték. Az irodalmi nyelvváltozat az idegen nyelv érzetét keltette 

bennük, azt nem érezték sajátjuknak, azon kevésbé tudták kifejezni gondo-

lataikat. Sajnos a tankönyv történelemből és földrajzból is magyar nyelvű 

volt. Szlovéniai kézikönyvekből és nyelvkönyvekből is hoztak az órákra 

plusz anyagokat. Az óravázlatokat szlovén nyelven készítették el. Mindez a 

tanárokra jelentős plusz terhet rótt (MURÁNYI 2009). Az iskola olyan intéz-

mény, ahol a szlovén nyelv törvényesen is hivatalos nyelv, gyakorlatilag 

azonban nem a nyelvi érintkezés eszköze. A mindennapokban csak a szlo-

vén nemzetiségű pedagógusok kétnyelvűek, a tantestületeken belül ők 

azonban többnyire kisebbségben vannak. A tanárok közt is ritka a szlovén 

szóváltás, hiszen a magyar anyanyelvű kollégák nem szükségszerűen isme-

rik a nemzetiség nyelvét. Mindhárom iskolában azonos volt a szlovén 

nyelvórák száma:1–4. osztályban heti 2 óra; 5–6. osztályban heti 3 óra; 7–8. 

osztályban heti 4 óra (MK 1997). 

1997-ben jelent meg MUKICS FERENC Szlovén nyelvkönyv kezdőknek 

és haladóknak kötete. „Magyarul beszélők két csoportjára gondoltam, ami-

kor a nyelvkönyvet írtam. Az elő csoportba tartoznak a született magyarok, 

akiknek teljesen idegen a szlovén nyelv, ezért idegen nyelvként kívánnak 

megismerkedni vele. A második csoport a magyarországi szlovénség‖ – írja 

a szerző (MUKICS 1997: 1), aki következetesen tartja szem előtt a tananyag 

szervezésekor, hogy a nyelvet tanulók egy csoportja küzd a nyelvi interfe-

renciahatásokkal. A Porapci (magyarországi szlovének) számára ezeket a 

nyelvi csapdákat ikonokkal jelöli és kiemeli a tankönyvben. Például: por a 

hangsúlyozási típus közül például a véghangsúlyozás hiányzik a rábavidéki 

szlovén nyelvjárásból. Az ilyen szavak nagy részében az első szótagban „e” 

hang szerepel, ami hangsúlytalan félmagánhangzó, tehát fele akkora erővel 

kell ejteni is, mint a hangsúlytalan „e”-t. A gyerekek életkori sajátosságai 

miatt tankönyvként a szentgotthárdi gimnáziumban tudják jól használni ezt 

a nyelvkönyvet. Emellett az iskolákhoz eljutottak a muraszombati Tanul-

mányi és Területi Könyvtárból gyermekirodalmi művek, a kötelező iroda-

lom szlovén nyelven, valamint a Croatica Kiadó tankönyvei is. Óriási lépté-

kű változást hozott a magyarországi szlovén nemzetiség anyanyelven elér-

hető közoktatás törekvései számára az a tény, hogy a 2005/2006. tanévtől a 

Felsőszölnöki (Gornji Senik) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskolában 

és a 2007/2008. tanévtől az Apátistvánfalvi (Števanovci) Kéttannyelvű Álta-

lános Iskolában) b e v e z e t é s r e  k e r ü l t  a  k é t n y e l v ű  o k t a t á s .  

Ez azt jelenti, hogy első osztálytól kezdődően a szlovén nyelv és irodalom 

mellett a környezetismeret, az ének-zene, a rajz, a technika és a testnevelés 

tantárgyakat oktatják két nyelven. Felső tagozaton a mindkét nyelven okta-

tott tárgyak kibővülnek az informatikával, ami mellett Apátistvánfalván a 

matematikát, fizikát, Felsőszölnökön pedig a természetismeretet, biológiát 

és földrajzot tanulják két nyelven a tanulók. A pedagógiai programok alap-
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ján elmondható, hogy a tanulók a teljes heti óraszámuk közel 50%-án talál-

koznak a szlovén nyelvvel. 2012-től a szlovén nyelvvel és kultúrával ismer-

kedők új negyedikes szlovén tankönyvet és munkafüzetet kaptak, az 5–6. 

osztályosok Kozár Mária népismeret interaktív tankönyvét használhatják. 

Az interaktív kiadvány folytatása lehet a 15 éve megjelent alsó tagozatos 

képes szótárnak és a 7–10. osztályosoknak szóló népismeret tankönyvnek. 

Az új kiadványok „A szlovén, bolgár és görög nemzetiségi oktatás minősé-

gének javítása, új oktatási programok segítségével TÁMOP-3.4.1/A-08/2-

2009-0003‖ projekt keretében valósulhattak meg. A projekt kiemelt célja 

volt a nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók anyanyelvi kompetenciáinak 

fejlesztése. Mivel az irodalmi nyelv befogadása elmélyült nyelvtudást felté-

telez, az értéshez, értelmezéshez mögöttes információfeldolgozási képesség, 

összetett nyelvi kód ismeret és kódváltási képesség szükséges, a térségben 

elérhető szlovén nyelvi folyóiratokat fontos fenntartani, számosságukat 

érdemes növelni is. A szlovén nyelvű folyóiratok, helyi szlovén nyelvű e-portálok 

olvasása bázisa lehet az írott nyelv ápolásának, pozitívan hatva ezzel a szlovén nyelvi 

kompetencia mélyítésére. A Magyarországi Szlovének Szövetsége évente jelen-

teti meg Szlovén Kalendáriumát, Slovenski koledar címen; a kisebbségi 

nyelvű publicisztikai tevékenység központja pedig áthelyeződött Szentgott-

hárdra, ahol a Rodna Gruda magazin kulturális hírekkel, a Porabje valamint 

a Vestnik hetilap politikai és gazdasági hírekkel szlovén nyelvjárásban és 

szlovén irodalmi nyelven is tartalmaznak írásokat. Mindhárom lap előfi-

zethető a magyarországi szlovének számára is. Az internet szabad elérése 

megnyitotta a virtuális határokat, ezért a Rábavidék szlovén ajkú nemzeti-

sége számára napjainkban korlátlanul elérhetőek tetszőleges szlovén nyelvű 

honlapok, hírportálok. Mivel a bemutatott kéttannyelvű iskolák infrastruktu-

rális felszereltsége mára már megengedi, ezek az e-felületek a szlovén nem-

zetiségi nyelvoktatásban is kiválóan használhatók. 

4. Összegzés. E tanulmányban olyan tendenciákra hívtuk fel a figyelmet, 

amelyek elsődlegesen a rábavidéki szlovén etnikum nyelvi identitásával 

függenek össze, közvetve pedig erős hatást gyakorolnak az intézményes 

nemzetiségi nyelven folyó anyanyelvoktatására, és egyben e felé 

elvárásokat is tesznek. Az etnikai lét megőrzésének bázisát az első 

generáció, átadásának és éltetésének bázisát pedig a második és harmadik 

generációhoz tartozó „elkötelezettek‖ jelentik (KOZÁR 2005: 56–56). A 

nyelv és a kultúra átörökítésének biztosítékát a zártság idején a család 

jelentette. Ma ezt a szerepet az oktatási és kulturális intézmények, civil 

szervezetek és kisebbségi önkormányzatok vették át. Az etnikai, lokális és 

többségi (magyar) nemzethez kötődő identitást kezdi kiegészíteni az 

anyaországhoz (Szlovéniához) kötődő identitás. A rábavidéki szlovén 

gyermekközösség többsége már iskolába lépése előtt találkozik a szlovén 

nyelvvel, de leginkább annak pannon nyelvjárásával. A gyerekek többsége 

otthon gyakran beszélget ezen a nyelven, és hallja, megérti a szlovén szót. 

Az iskolában többnyire szívesen tanulják a szlovént. A térség iskoláinak 
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programjai az 1990-es években a szlovén irodalmi nyelv idegen nyelvként 

való tanulását tették csupán lehetővé, és – különböző, e tanulmányban is 

bemutatott okok miatt – nem tudták beengedni a pannon nyelvváltozatot. 

Az irodalmi szlovén nyelv csupán tantárgyként történő oktatása azonban a 

térségben élő szlovén nemzetiségi nyelvet elsajátító gyermekek anyanyelvi 

kompetenciájának teljes kiépüléséhez nem adott megfelelő támogatást; a 

szlovén nemzeti identitás ápolásához, őrzéséhez sem volt elegendő. „A 

nyelv akkor is megmarad, ha az ember manifesztatív szinten nem is fejezi ki 

etnikai identitását. A szlovén nyelvért mégis lehetne mit tenni. (…) A 

Rábavidéken állandóan szem előtt kell tartanunk a generációk közötti (és 

nyelvi) kapcsolatokat. Valamennyi tevékenység tervezésénél, amely a 

szlovén nyelv megőrzését eredményezné, a következő kérdést kellene 

feltenni: Hogyan fog bizonyos tevékenység (óvoda, iskola, médiák stb.) 

kihatni a nemzedékek közötti kapcsolatok megszilárdítására és lesz-e ennek 

egyáltalán hatása? Ennélfogva tudatában kell lenni annak, hogy e 

kapcsolatokat korán kell kiépíteni, érzelmileg és verbálisan is, ha azt 

akarjuk, hogy a nyelv mellőzése ennek ismételt felélénkítésévé változzon 

át‖ (LÜK-NEČAK 1995: 246, 257). 

Az utóbbi évtized pozitív oktatási törekvései mutatják, hogy a szlovén 

nyelv magyarországi tanításának és tanulásának feltételei javulnak. A 

Rábavidék térségében 2005-től megjelentek a kéttannyelvű általános isko-

lák. A NAT lehetőséget kínál arra, hogy megfelelő taneszköz bázis kidolgo-

zásával valóban az anyanyelv-elsajátítás orális formájára alapozó szlovén 

nemzetiségi oktatás valósulhasson meg. 
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CS. NAGY LAJOS 

 

Nyelvjárási mutatványszöveg a középpalóc Sőreg településről 
 

A bemutatandó szövegfelvétel a nyitrai vendégtanári kiküldetésem ide-

jén végzett nagyobb nyelvjárásgyűjtés keretében készült a Medvesalja köz-

vetlen szomszédságában található Sőreg községben. 

Sőreg a mai Szlovákia területén található a Cseres-hegységben, Fülektől 

DK-re a Losonci járásban. Lakosságának jelentős része korábban mezőgaz-

dasági munkából élt, de egyre több a közeli városokba, Fülekre, Rimaszom-

batba ingázó is. Lakossága római katolikus vallású, kultúrájában, népszoká-

saiban, palóc nyelvjárásában hagyományőrző, némely tekintetben archaikus. 

Összlakosságának három évtized alatt bekövetkezett változását mutatja 

az alábbi táblázat. A magyar lakosság fogyása 1980 és 2011 között 34,1%. 

A szlovák lakosság gyarapodása 1991 és 2011 között 40,1%. (A szakiro-

dalmakban 1980-ból nincs adat.) 

1. táblázat 

Település összlakosság magyar % szlovák % 

Sőreg 1980: 645 

1991: 602 

2001: 538 

2011: 481 

591 

558 

483 

390 

91,63 

92,69 

89,77 

81,08 

nincs adat 

44 

53 

62 

 

7,30 

9,85 

12,89 
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A tájegység összlakosságának lélekszáma egyenletesen, a magyar nem-

zetiségűeké viszont − a fiatalok elvándorlásával és az idősebbek elhalálozá-

sával − fokozottabban csökken. Az általános csökkenést a szlovák, roma és 

egyéb nemzetiségűek betelepülése sem képes megállítani. 

A szövegfelvétel 1994. július 18-án készült. A lejegyzés pedig 2017 júli-

usában. Az adatközlő, B. L. helyi lakos, aki 1928. január 30-án született 

http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/soreg-surice/
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Sőregen. A felvételt készítette: Androvics Anita és Gecse Annabella egye-

temi hallgatók. A felvételt lejegyezte: Cs. Nagy Lajos. 

 

– Hogy éltek itt Sőregen? 

– Mindenki csin#t™ ™ m™g™jét. Vót™k ™ kisp™rcell#k, j#rtunk k™p#lni, ™r™tni. 

Mindenki ™zonn ip™rkodott, hogy minél h™m™r™b l(gy(n begyűtve úgy ™ 

szén™, úgy ™ lóhere, úgy ™z ™r™t#s. ˆz ™r™t#skó n™gyon sok#jik f(lvótunk, 

écc™k™ köttünk, mer ™szotk#s™k is vót™k, és ™kkó jó puh™ vót, és jóesett és 

daloltunk, ész™k™ hogy jobb™n elm(nny(n ™ zidő. Mer bizony h#t n™gyon 

mek kellett ™zé dolgozni, hoty k(nyér l(gy(n úgy most is, mint ™kkor, nem 

könnyen ™ggy#k ™ pénszt, ™zé mek kel mindig dolgozni. Mikor ™ 

szövetk(zet meg™l™kút, ™kkor is útyszintén csoportokb™ j#rtunk ™r™tni 

kezdedben, mkor még nem vót ™ komb#j. K™sz#v™l úgy ™r™ttunk és csépel-

tünk. N™gyon sok# t™rtott ™kkor, de most m#, miot™ komb#j van, mos m# 

sokkal jobb™n boldogú, mos m#  

h™m™r m(gv™n, ety-két hét ™l™t m(g v™n ™r™tv™. Különösen, hotyh™ nincsen 

™k™d#ľ, hotyh™ nem esik ™z esső. ˆkkor cukorrép#k is vót™k ™ 

szövetk(z(dbe, ™szt is k™p#tuk. N™gyon ip™rkodó népek vót™k, sok™t 

v#l#t™k. ˆki nem bírt úgy, kiosztott#k ™ sorok™t, ™ki nem bírt úty k™p#lni, 

™zok™t is m(kk™p#t#t, mer h#t n™gyon jó vót ™ szövetk(z(t. Mérnök vót ™z 

elnök. N™gyon jól ir#nyított™, és kedv( vót ™ népnek, mer sok kedvezmény 

is vót. Sok™t j#rtunk kir#ndúni is ™ szövetk(z(dbő. H™t n(k(m nem vót ki-

fog#som  ell(n(, mer n™gyon jó vót, és m(gbecsűte ™ munk#sok™t. ˆszt#n 

én bekerűtem ™z ist#llób™. Én húsz évig ott ëtëttëm. Én ot mëkszërëttem ™z 

#ll™tok™t, és mivel n™gyop cs™l#dom vót: h#rom gyerek édes™nny™ v™gyok, 

h#t bemëntem ™z ist#llób™, íty több időm vót othon, hogy ™z ott™ni 

munk#m™t elvégesztem. Hij#ba, hoty kor#n këllët kelni, de mégis jobb™n, 

több időt vót™m othon, hoty tutt™m főzni, jobb™n tutt™m ™ h#zi munk#t elvé-

gezni. De ™z új teknikus ™kkor kit™l#t™, hogy ne legyünk ™nnyira kimerűve, 

hoty h™tr™ j#rjunk. ˆkkor fén™ponkint vótunk. ˆz egyik b™nd™, ™z egyik 

p™rti volt délelőtt, ™ m#sik meg délut#n. És így mëgëggyësztünk. N™gyon jó 

vót, n™gyon jó kollektív™ vót, mëgëggyësztünk egym#ss™l, nem 

veszekëttünk. És ™z új teknikus is mëgbecsűt minket, mer szót fog™ttunk. És 

mindig ip™rkottunk, hogy ™ terv legyen teljesítve. H#t gondolom, hogy mëg 

vót™k, mer h#t ™z elsők köszt mozoktunk, mëg vót™k velünk elégedve. És 

onn™n mëntëm nyugdíjb™ is. Útyhogy most m#r nyugdíjs éveimet élem, ™z 

unok#jim™t nevelgëtëm. Othon v™gyok, #ll™tok™t nevelëk, és szórakozgatok, 

mëk h#t elég sajnos, bëtëg is v™gyok. Sokszor j#rok orvoshoz is, mer ™ 

h#dgërincëm el v™n deform#lódv™, és így m#r nem bírok úgy dolgozni, cs™k 

othon tudok segíteni eszt-™szt, meg ™ m™g™m körül, amit mëk tudok csin#ni.  

– Hány unokája van? 

– Öt unok#m v™n, mind fiú. S™jnos, nincs itt ëty kisl#n se. Sokszor mon-
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dom, hoty h™ megörëkszek, ugy™n mellik segít, hogy – mondom – mek kéne 

t™núni ijen h#zimunk#t is ™ fijúknak, hogy v™l™mit besegítenének, hotyh™ én 

mëgörëkszek. Oszt h™ mondom nekik, cs™k nevetnek r™jt™. 

– Itt laknak a faluban? 

– Mind it l™kik, mind. Ȧ l#nyom is, mek két fij™m v™n. Mind, mind it l™kik ™ 

f™lub™.  

– A szülei mivel foglalkoztak? 

– H™t enyim is földműves cs™l#d vót. Földműves cs™l#dbó sz#rm™zok. 

Édes™p#m még ötéves vót™m, mikor mëkh™lt. Édesany#m is szintén ™z 

ist#llób™ j#rt, de ő is nyugdíj™s lett, inv™lidos, de még ezut#n is j#rt ™ 

szövetkëzëdbe. Mer így lëhëtet kukoric#t kap#lni, krumplit, meg ig™z-e, h™t 

így ™ sorok™t. Meg doh#n is vót ezelőtt ™ szövetkëzëdbe, és h™t a doh#nval 

is fogl™lkoszt™k. Útyhogy édes™ny#mn™k mindig vót munk™ mek 

kertészkëttëk is. Ubork™ is vót, p™r™dicsom is, és ™szt is j#rt™k ™z ™sszonyok 

szedni. Útyhogy vót munk™ bőven. Tutt™k mi csin#ni. 

– Sőregen mindenki földműveléssel foglalkozott? 

– H#t #lt™l#b™n mindenki földműveléssel fogl™lkozott.  

– Volt minden családnak földje? 

– Vót, vót. N™gyon keves, n™gyon keves, akinek nem vót. H™t vót ojj™n is, 

hogy ™szt™los vót, két ™szt™los, v™gy ijen v™sut™sok, de kevés vót úgy, ink#p 

földművesek vót™k. H™t vót™k ojj™n n™gyob g™zd#k is mek kissebbek is 

ugyë. Mikor még m™g#ng™zd#k vót™k, h#t ™ n™gyob g™zd#k mikó csépëltek 

is, h#t oj™nokot hívt™k csépëlni, ™kiknek tutt#k viszonozni, hogy no azokk™l 

™nnyi idő ™l™t fogn™k csépëlni, hogy ™szt ™ munk#t vissz™ tuggy#k ™dni, mer 

™kkor egym#sn™k j#rt™k kölcsönbe, nem pénzér, kölcsönbe j#rt™k 

hotyhívj#kolni, csépëlni. Úgy ™z ™sszonyok, mind a férfij™k. Vót úgy, hogy 

mëkt™rtott eggy egész n™p, szóv™l m#sfél n™p is csépëltek, vót™k oj™n 

g™zd#k is, oj™n n™gyob g™zd#k. De ™ lektöbb oj™n vót, ™kinek ™ szén™ kel-

lett. Úty hívt#k kölcsönösen egym#st, oszt elmëntek egymást segíteni. Úgy 

™z ™sszonyok, mind a férfij™k. Nehéz vót ™z ™r™t#s. Mer ig™z-e, lóv™l hort#k 

össze, meg mindën, ™zz™l mek kellet küszködni n™gyon. H™t ™kkó még nem 

j#rt™k úgy ™ fij™t™lok se el ™ munk#b™, és ™z édes™p™ ™ gyërekit ™bb™ 

t™nított™ má bele, ™bb™ ™ földmunk#b™, hogy ™z m™ fojt™ss™, hogy őut#n™ 

vegye ™t, ig™z-e? Ȧszt ™kkor m# ™ fijúk és ™ l#nyok is ™bb™ vót™k, hoty h#t 

eszt csin#j#k. Cs™k ugye ™ hotyhíjj#k, ™ front ut#n, ™kkor mëntëk jobb™n szét 

munk#b™, ™szt#n mikor mëglëtt a szövetkezet, ™kkorr™ nem vót™k ™nnyir™ 

m# úgy bent, mer ig™z-e, ™kkor lëttëk ™ gépek, oszt ™kkor m# kevesebb 

munk™erő këllëtt, mind ™zelőtt. Ȧkkor még mindent cs™k kézzel csin#lt™k. 

Nem úgy, mind mikor ™ szövetkëzët meg™l™kút, lëttëg gépek, és ™kkor ™zok 

csin#t#k. 

‒ A háború előtt hogy kezdték? Az egész falu egyszerre kezdte? 

‒ H™t ki mikor. Kinek hogy éredett, hogy éredett ™ hotyhívj#k, ™ termés. 
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Ȧkkor még nem n™gyon vót őszi #rp™, ™hogy én emlékszëk, cs™k most a 

szövëtkëzët ™l™tt, de h#t mindenki ip™rkodot jobb™n. N™gyon sok™t vettek 

rozsot is. Most a szövëtkëzët ™l™t nem volt ™nnyi rozs. Ȧz éredet 

lekh™m™r™bb. Ȧszt ™r™tt#k legelő. Ȧkinek ™z vót, ™szt ™r™tt™ legelő. Meg 

ig™z-e, szövëtkëzët ™l™tt z™b se vót. Kor#bb™n z™b is vót, mer mindenkinek 

vót lov™, és ™ lón™k és ™ lib#n™k – ™kkor lib#t is t™rtott™k. Mindën h#zn# vót 

lib™, és j#rtunk a gyërëkëk ™ t™rlób™ legeltetni ™ lib#k™t. Sokszor ot voltunk 

egész n™p is ™ lib#kk™l. Ȧszt#n télen má ™ z™bot ™tt#k ™ lib#n™k is. Utyhogy 

™ z™b ™ lib#n™k meg ™ lón™k kelletett, ™zé termesztették. 

− És a búza? 

− H#t ™ búz#t meg lisztnek. És ™kkor, ig™z-e, n™ most is v™n ez ™ 

korp™féleség, ™kkor hort#k mindig ™ m™lomb™. Ȧ lekközelebbi m™lom 

Várgede, Ȧlmágy, Fülek, ki hov™ ™k™rt menni, od™ vitte ™ m™lomb™ ™ termé-

sit. És ™kkor vót null#s liszt, első liszt meg kënyérliszt, meg vót ™ korp™, 

™szt ™ttuk ™ sertésnek, ™ korp#t. Nem úgy, hogy most ™ jó d™r#t is, 

mindënféle jó d™r#k v™nn™k. Ȧkkor cs™k ™szt ™ttuk, meg ™ krumplit. 

Rengëteg krumpli vót ™kkor, h™tv™n-hetven zs#kk™l is vót ëty h#zn# krumli 

és ™szt™t meg ™ tököt, eszt, evvel etëttük ™ sertést meg korp#v™l. Nem ijen jó 

d™r#kk™l, mind most v™n. Ez vót. 

− Hogy ment úgy sorba az aratás? Kaszával arattak? 

− H#t k™sz#v™l, és mindënki ™ m™g#jét. És úgy is vót, hogy ™kinek több vót, 

és idősebbek vót™k, v™gy jobb módú™k, h#t ™kinek nem vót főggyë, ™z 

v#ll™lt ™r™t#st, és úgy, hogy mindën kilencedik v™gy nyolc™dik csomó lett 

™zé, ™mijé meg™r™tt™. Útyhogy úgy is v#ll#t™k, hogy ™z ™ g™zd™ ™z m# v™gy 

időseb vót, v™gy oj™n tëhëtségi, hogy ™z nem ™r™tott, mëktëhëttë, hogy ™nnyi 

sok főggye vót, és m#s, ™kinek nem vót főggye, ™z meg™r™tt™ ™zé, hogy ™ 

minden nyóc™dik csomó, illetve keresztnek hívt#k ™szt™t, ™szt k™pt™ érte, az 

az övé  vót, ™szt™t ő m™g#n™k ™szt behort#k, és ™szt külön elcsépëlték, ™szt 

úty hívt#k, hogy rész. Ȧhogy összer™kt#k, ™z úgy vót. 

− Kik rakták össze? 

− H#t mink, ™kik dïgosztuk, ™ki ™r™tt™. Ȧszt úgy összehurcoltuk, ig™z-e? 

Ȧmikor össze lett kötve, ™kkó összehurcótuk, tizenöt oj™n kévét 

összer™ktuk, és ™szt kërësztnek hívt#k. Kërësztbe r™kt#k. 

− Azt már csak este? 

− Ȧszt m# röktön, mikor mëglëtt ™ d™r™b főd, ™szt ™kkó minygy# be is 

r™kt#k kërëszdbe. 

− Az asszonyoknak mi volt a dolga az aratásnál? 

− H™t ™ m™rkot szették, mek kötelet csin#t™k, de sokn™k, ™kinek vót ojj™n 

n™gyob gyerëkë, m# ™ férfi ™hogy r™kt™, ott ëgyënesen ™ gyerëkëk csin#t#k ™ 

kötelet, ™z ™sszon beler™kt™ ™ m™rkot, és m™ minygy# szorított™ is be ™ ké-

vébe. Utyhogy n™gyon sokn™k vót ojj™n, aki m# egyenesen minygy# mikor 

le lett ™r™tv™, m# ™kkó kévégbe is vót, m# cs™k kërësztet kellet mekcsin#ni, 
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hogy kërëzbe r™kj#k. Mer így ™zé mëntëk ™ gyerëkëk is mindig segíteni, ™ 

f™lu ™pr™j™-n™ggy™, mindënki mënt, hogy lëgyën meg ™z ™r™t#s minél előbb. 

Így vót. 

− Aztán hogy hozták haza? 

 − Ȧszt#n lóv™l. És elmëntëk uty kölcsönösen is, hogy hol ™z eggyiknek 

hort#k, hol ™ m#sikn™k, hogy ™nn™k h™m™r™bb be lëgyën, hogy mer ig™z-e, 

k™z™lb™ r™kt#k, hotyh™ gyött ™ borúl#s, hogy ne m™r™ggyon félig ™ k™z™l, 

mer ™szt ™mikor n™gy vih™r gyött, ™kkó ™szt le kellet ponyv#v™l t™k™rni, és 

h™ be#zott, ugye m# az sok#ra sz#r™tt ki, és nem lehetett uty csépëlni. Mer 

h#t ™z sok#ra, ™z nedves vót, osz nehez vót csépelni. Ȧkkor sok szëm, sok 

vót ™ veszteség, h™ úgy vót. De h#t ip™rkodot mindenki, hogy úty ketten-

hárman összefokt™k, hogy m#m™ ™ tijedet horgyuk, hón™p megint ™ m#sikét, 

és ™kkor így be lett hordv™. Eccerre. 

− Otthon az udvaron, csűrben vagy hol tartották? 

− H#t kint vót ™ kerdbe. Meg ™szt#n úgy is vót, hoty közös r™kodó  

fotb™lp#j#n#l, meg oj™™n ™ falu végén vót két hëjën is oj™n r™kodók, ™hol 

kir™kt#k, mikor hogy m# nem h™tt#k ithon, meg ™kinek n™gyop kertyi vót, 

h™t ot vót ™ r™kodó is, mindënkinek ™z udv™r#b vót. És ™z ™prólék meg ot 

k™p™rg™tott, meg ™ lib#k is, n™gyon sok#ig  tyúkok, csirkéknek, ™hogy el let 

csépëlvë, n™gyon sok# nem kellett ennyi ™dni, mer ™mi ot vót elm™r™dv™, ™z 

szétszóródott, ™szt felszëtték, és útyhogy nem vëszet k#rb™ semmi se. 

− A következő nagy munka, amikor csépelni kellett. 

− Ez ™ csépelés meg ™z ™r™t#s vót ™ legn™gyob munk™.  

− És a cséplésben ki segített? Azt is mindenki magának végezte? 

− Ȧszt is mindënki, mondom, hívt#k íty kölcsön, elmëntek egym#sn™k 

kölcsömbe, ™szt#n vissz™segítették egym#sn™k. Ȧ cséplés, hú, ™z sok#ig 

elt™rtott. Ety hón™pig is csépelték ™z egész f™lujét, v™ty t™l#n tov#bb is. Ȧttól 

függött, hogy mijen vót ™z idő. H™ esső vót, ™kkor nem lëhëtett ugye 

csépëlni, h™ jó idő vót, ™kkor #ll™ndó™n. Reggel kor#n, öt ór™kor m# mindig 

hozz#foktak, este míg cs™k l#tt™k, ™ddig, ™ddig csin#t#k. 

− A háziasszony is részt vett, vagy főzött? 

− Ȧ h#zi™sszonyokn™k még vót segítségi is, mer ™nnyi népnek ugye főzni is 

këllëtt, sőt még segítség is këllëtt, mer ™nnyi népnek nem győszte m™g#b™ 

mekfőzni. 

− És aztán mit csináltak a búzával? Adtak is el belőle?  

− H#t vót, ™ki ™dott is el, ig™z-e. Meg #ll™tok™t is t™rtott™k. T™rtott™k disz-

nót, tehenet, és h™t ™bbú étkezett ™ cs™l#d. Meg ™kinek sok vót, ™z ™dott is 

el. N™, mikor lett ™ be™d#s, ™kkor, ig™z-e, elvitték. Még úgy is vót, ™kitől 

kisëprëtték ™z egiszet, hogy nem m™r™tt még kënyérnek v™ló se, kisëprëtték 

és elvitték. Nem tutt™ ™z embër ™kkor, hogy h#t ugye hogy vót, hogy lëgyën, 

mer annyi vót ™ be™d#s, rengeteg, hogy nem győzték, sok toj#sbe™d#s is vót, 

mek tej meg mindën ijeneket, mindënt be këllëtt adni, útyhogy oszt mikor 
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oszt lett ™ szövëtkëzët, ez elm™r™tt, mer m# ™ népek nem nagyon bírt#k ™szt 

™ n™gy be™d#st, n™gyon sok™t kivëttëk róluk. És m# nem bírt™ má sok, mer 

rengeteg vót ™ be™d#s. Oj™n is vót, ™kinek nem m™r™d búz™ semmi se, 

mindët be këllëtt ™dni, mer h™ nem ™tt™ be, jöttek, oszt ™kkor összesöprötték, 

™szt elvitték mindët. 

− Meg még mit kellett beadni? 

−  Mondom, toj#st meg disznót is meg m™rh#t is. Ijeneket is këllëd be™dni, 

útyhogy húzsbe™dás is vót: m™rh™hús is meg sertéshús is. Disznók™t is 

hizl™lt™k, és ™szt is el™tt#k, ™ bik#k™t is. Ȧszt is be këllëtt ™dni. 

− Foglalkoztak mégis az állatokkal? 

− Fogl™lkoszt™k ™z #ll™tokk™l, persze, h#t cs™k ™bbú vót, ™bbú ét ™ nép, 

musz#j vót fogl™lkozni, mer ™kkó nem vót pénz. Mek h#t it közel vót ™ 

füleki gy#r. Ȧkinek keves főggye vót, ™z ejjárt ™ füleki gy#rb™, és ™kkor 

ig™z-e, ny#ron, mikor le#llott ™ gy#r, vót ijen üzemi sz™b™ccs#g, ugye, és 

™kkor ™r™táskor #llot le ™ gy#r, ™kinek nem vót fölgye, od™járt™k, ™kkor 

™r™tott így m#sokn™k. 

− És még a faluból hova jártak ki, nemcsak dolgozni, hanem mondjuk bú-

csúba? 

− H#t búcsúb™ is j#rt™k ™ Szënkúthoz, ™mit M#tr™verebéjnek hívj#k, itt v™n 

M™gy™rb™, T™rj#ntúl odébb. Od™ j#rt™k búcsúb™. Meg itt is v™n ™ b#sti M#ri™ 

™z erdőbe v™l™hol. Én még nem is vót™m ott. V™gyok sőregi, és nemsok#r™ 

h™tv™néves lëszëk, de én még s™jnos nem jutott™m el od™. De j#rt™m 

búcsúgb™. Még Détérbe is j#rt™k, ott ™ F#jd™lm™s M#ri™ v™n, od™ is j#rt™k 

búcsúb™. Most ™ izé vót, ™ K#rmelhegyi Boldog™sszony. Mek szokt™k menni 

így ™ f™luból Szënkúthó hol Boldog™sszonyr™, hol Kis™sszonyr™ mek 

pünközsdre is, mikor hogy v™n mësszërvëzvë. Ȧhogy v™n ™utóbusz, hogy 

mikor tudn™k mënni.  

− Akkor vallásos a falu. 

− V™ll#sos f™lu. Meg ™ nyugdíj™sok is, ™ nyugdíjas klub is, ™z is működik, 

™zok is szokt™k járni. Ijen kir#ndul#st szërvëznek mindën évben néh™ kettőt 

is v™gy ëgyët ™ nyugdíj™sokv™l, utyhogy el lehet vinni ™z unok#kot is, mer 

nëm mindën nyugdíj™s t™g mëgyën kir#ndulni, oszt ™kkor így lëhët vinni ™z 

unok#kot is, ™ n™gym™m#k elvihetik meg ™ n™typ™p#k ™z unok#k™t is, hoty 

kilëgyën ™ létsz#m, mer nëgyvënöt meg nëgyvënh™t elfér ™ buszb™, és ™kkor 

h™ húsz mëgyën is, ™szt ™ pénszt is ki kel fizetni, és hotyha tele v™n ™ busz, 

™kkor kevesebb a kölcség. És így mind szeretnek mënni, szeretnek j#rni 

kir#ndulni, mer még mindé jó vót, mindé jó sikerűt ™ kir#ndul#s. Jó ™ 

mëkszërvëzés. Ȧz elnök jó elindíccs™ mindig, útyhogy jó vót még mindig. 

− Mivel foglalkoztak még a faluban? 

− Këndërrel fogl™lkoszt™k, këndërmunk#v™l. Ȧ këndërmunk™ kezdődik, 

ig™z-e ™ugusztuzsb™. Ȧ nyövés vót migy#r ™ugusztuzsb™, ut#n™ #szt™t#s, 

#szt™t#s ut#n nem sok#ra jött ™ këndërbitoll#s. Mink úty hívtuk, hogy 
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bitoll#s, m#sok, hoty tiloll#s. Ki így  mont™, ki úgy mont™.Ut#n™ gyött ugye 

™szt#n ™ këndërvel ™ mállób™ hosztuk. Ott, ™hol ™ m#lló vót, ot vót, ™hol ™ 

këndërt m™ll™tt#k. Mink úgy montuk, hogy m#ll™tt#k. Ȧ këndërt 

mëgm#ll™tt#k, ut#n™ h™z™hosztuk. Ȧkkor szépen megin kifésülik. Vót ™z ™ 

gërëbëny. M#shoz is h™szn#t™m eszt ™ szót. Szépen kifésűtük, oszt ™kkor 

™bbó ™ këndërbő lett gonygyol™. Ȧz ™ leg™l™csony™bb oszt#j vót. Ut#n™ vót ™ 

m#sotk™, m#soszt#j, ut#n™ vót ™ feji. Ennyiféleképpen oszlott mëg, mikor 

mëkfésűtük ™ këndërt. Este szövödébe elkeszték fonog™tnyi, fontuk egészen 

f™rs™ngig. Ȧggyig mindik kit™rtott, mert n™gyon n™gy mennyiségben 

fogl™lkosztunk vëlë. F™rs™ng hétféje ut#n, ™zon ™ héten ™kkor vót ™z ™ n™p, 

™mikor m™j mindenki mëglugoszt™ ™ këndërt, a fon™l™t, s ut#n™ kerűt ™ 

sz#tv#r™. Ȧ sz#tv#r™ egész ™ggyig, míg belegyött ™ t™v™szi munk™, ™ggyig 

#ll™ndój™n mindig ™ szövéssel fogl™lkoztunk. Útyhogy ™z ™sszonyokn™k vót 

mindig ™z egész télën, nem un™tkoszt™k. 

− A fonóba kik jártak, csak asszonyok? 

− Tuggy™, ™z ™sszonyok, ™ jányok meg csoportos™n j#rt™k ™ fonób™. Oszt 

j#rt™k hozzájuk ™ legények. De mink így ™ szomszédok j#rtunk kettesével. 

N#lunk ™ mi h#zunk volt ™z, ™lsó-felső szomszéd gyött, ™kkor gyöttek a 

keresztkom™™sszonyok. Ȧzok is #gyöttek ëtyszër ëgy évbe leg™l#bb, úty 

hívj#k, hogy vendégségbe. Vendékséget csin#t™k nekik. V™gy ugye ™ 

kërësztl#nyok legyüttek ™ fonób™. De ™múgy mink nem mëntünk sehov™, 

cs™k ide mihozz#nk j#rt™k. Vót úgy, hogy teli vót ™ h#z egészen, egészen 

éfélig vót™k ott. 

− Ahol a fiatalok fontak, az hol volt? 

− Mink vótunk tizenketten l#nyok, lánycimbor#k. Mink úgy j#rtunk csopor-

tos™n. Mëkkesztük, az első h#zb™n, oszt sorb™ mëntünk. Mink úgy j#rtunk ™ 

fonób™. 

− Milyen napokon fontak? 

− Mindën n™p szomb™t kivételivel, mindën n™p fontonk. De m# szomb™ton 

nem vót sz™b™d fonni, mert ™kkó cs™k motoll#tunk, m# ™kkó fonnyi nem 

sz™b™d. Se szőnyi nem szőttünk soh™ szomb™t, v™s#rn™p, cs™k hétfőtű 

szomb™tyig. Ȧ szom™ti n™pot ™szt főh™szn#tuk n™gyop t™k™rít#sr™, téli 

idősz™gb™ meg ™ fon™ln™k ™ felmotoll#l#s#r™. Ez vót ™ szomb™tyi n™p. 

− És mit szőttek belőle? 

− H#t izét, zs#kn™k v™lót, ™broszt, ™szt™lkendőt. 

− Ha valaki férjhez akarta adni a lányát, akkor mennyit készített? 

− H#t én cs™k ™ s™j#t szüleimről péld#zok, utyhogy mennyit készítëttëk. 

Szőttek dërëk™jj™k™t is, akkor nem íty készen vettük ™ dërëk™jj™t, h™nem 

szőtük. Ȧz négynyüstös vót. Útyhogy nem két függő j#rt. Ȧbbú nekünk 

édës™ny#m tizenkett¥t ™dott egy l#nn™k. Négy l#n vót, huszonnégy 

dërëk™jj™t szőtt ™ négy l#nn™k. Jó mont™m-e?  

− Negyvennyolcat. 
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− Negyvennnyúcat. Negyvennyúcat szőtt édës™ny#m. Ȧkkor kértünk zs#kot 

bőven, mert ™z këllëtt ™ termésnek, mer ugye ™ krumlit is ™bb™ ástuk, meg ™ 

termény is ™bb™ kerűt ™ cséplőgép aló. Ȧbbó lektöbbet szőtünk. Szőtünk 

lepedőnek v™lókot, meg ™broszokot szőtünk, félp™mutosok™t meg tiszt™ 

p™mutot.  

− Voltak tipikus minták is? 

− Igen, vót™k, vót™k tipikus mint#k. Nem tudom m# pontos™n mëgmut™tni, 

me m# én szétosztott™m ™ j#nyokn™k úgy, ™hoty férhez mëntëk ™ testvérem-

nek ™ gyërëkeji, mind ™nn™k szétosztott™m. N™gyon szépen tutt™m én is 

kézimunk#zni. Szétv™gdostuk ™ tiszt™ p™mutot is meg ™ félp™mutos™t is. Ki 

™broszn™k, ki törűközőnek. Oszt ™szt mind kiv#log™ttuk. Ȧkko ™ libához 

j#rtunk ™ t™llób™, mindig vittük m™gunkv™l, hogy nem henyétünk ot se, h™ 

kézimunk#sztunk ott is. Estinkint is, ™ki szeretet kézimunk#zni, m# nem 

mindënki szeretett. Ëggyët t™rtog™tok m™g™mn™k mëgőrizni, ëgy törülközőt. 

Mind od™tt™m, ™szt ™z ëggyët h™ggy#tok mëg nëkëm. Ȧsz tiszt™ p™mutbó 

v™n. P™mutot vettünk föl # sz#tv#r™, hogy ™ p™mutt™l bélejük. Eszt 

nevesztük tiszt™ p™mutn™k. Ebbő vót ™ tiszt™p™mut-™brosz. De ™ 

tiszt™p™mut-™broszt még fël is szettük. Mëg is tudom mut™tni, mer v™n 

belőlë, ëggyët h™tt™m mëg ™bbú is m™g™mn™k, hogy mijen. Felszëttük, ™ 

fon™l™s™t meg, ™mejik ™ fon™lv# végig vót verve, ™szt™t meg kiv™rtuk, ™ két 

végit. Ȧszt m# nem va™rtuk úgy, hoty körű, cs™k ™ két végit v™rtuk.  

− A kendert hogy puhították meg? 

− ‰szt™tt#k ™ vízbe. Mindënkinek vót, ™szt úty hívtuk, hogy mocsoľ™. Vót 

mindënkinek ™ réttyibe eggy-egy n™gy mocsoľ™ #sv™, ™mi teli vót vízz#. 

Oszt ™kkó ™ kendört szépen kézzel beler™ktuk, hogy no, ™z #jjon, ™ tetejibe 

mek tettünk sz™lm#t,  sz™lm#r™ mek kövëkit, hogy ne merűjjön el. Ȧzé tet-

tük r# ™ sz™lm#t, hogy ne merűjjenek le a kövëk ™ këndër közé. Ȧszt h™ttuk 

#znyi, nem is tudom, hogy mennyit. Ȧszt hiszem, ety hón™pig is h™ttuk #zni, 

™szt#n szépen kivettük, ™kkó kiterigettük, mëksz#rítottuk, ™sztán kerűt ™ bitó 

™l#. Elő elbitótuk, ut#n™ elcs™ptuk, mer cs™pï vït. Ut#na kerűt ™sztán be ™ 

m™rlób™. Ȧ m™rlóbó kerűt ™ fésülés ™l# ™ gërëbënbë, ™ gërëbënbű meg oszt 

kerűt szortírozv™ ™ fon#shoz. Fon#s ut#n ™ szövés.  

− A marlóban mit csináltak? 

− Ȧ m™llób™? A m™llób™ én nem vït™m, de veszéjes dolog vót. Ëggy 

™sszonyt ™gyon is ütött. Ȧ m™llób™n körbe-körbe forgott egy n™gy v™s. Oszt 

™ këndërt forg™tni këllëtt. N™gyon këllët vigy#zni, hogy mikor forg™tt™, vé-

letlenül ™kkor ne érjék od™ ™ n™ty kerek v™s, mer ™kkor ™z egyből ™gyonütti. 

M#r ™ mi f™lungb™ is ëggyët ™gyonütött. M# nem volt oj™n figyelmes, 

™ggyig fordított™ vón™ ezen ™z ód™lon, míg ™ m#sik ód™lon fordút ™ kerek. 

Ez ™ n™gy v™skerék vót.  

− Amikor kezdték kiszedni a kendert, azt hogy mondták? 

− A këndërt nyövik. Előbb nyövik ™ p™szkonc#t. Ȧ vir#gos këndërt ™szt 
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p™szkonc#n™k hívtuk. Ȧszt nyőtük elő, #gusztuzsb™, ™mit később, szeptem-

berbe nyőtük ™ m™gv™s këndërt. Ȧminek m™gj™ vót, ™szt™t szépen 

összekötösztük, de cs™k fölű, ™sztán ™kkó ™ló szétnyitottuk, hoty h#t 

sz#r™ggyon mëg ™ m™g. Ȧ m™gj#t ™kkor kivertük, oszt ut#n™ kötösztük össze 

™ këndërt, s így mënt megint ™ vízbe #szt™t#s ™l#. Ȧ këndërm™got mek szé-

pen kirost#tuk. Vót ™z ™ n™gyrost™. Ȧ f™lub™ nekünk vót cs™k ™ n™gyrost™. 

Mindënki kij#rt hozz#nk ™ këndërm™got kirost#ni. 

− A kendermagnak milyen föld kellett? 

− A këndërm™gn™k ™nn™k bizony elég jó főd këllëtt. Ȧ homokos fődet is 

szerëttë, de legjobb™n oj™n jó fëkëti főd këllët neki. Ȧszt™t szerëtyi, fëkëti 

fődet. Lehetőleg jop főd këllët neki. Nem lehetett úgy ™k#rhov™ ™ hegybe 

vetnyi. Nekünk is vót rét, oszt ™ közepin fő vót sz#ntv™. Oj™n hejekre lehetet 

vetni. Ȧszt elvették, ™zz™l nem vót semmi b™j nyövésig. Ȧz nyőt m™g#tú, 

ugye, ™vv# nem këllët semmit csin#ni. 

− Gyorsan nőtt?  

− T™v™szkor vették, ™szt#n júliuzsb™, #gusztuzsb™ m#r ™ vir#gos këndërt, ™ 

p™szkonc#t nyőtük, ™ m™gv™st meg szeptemberbe. Kétszerre vittük el 

#szt™tni is.  

− Mennyi volt egy családnak? 

− H™t ez ™ttó függött, hoty kinek mennyi főggyi vót, v™gy mennyi 

lejánygyërëki vót, mer ugye lánygyërëket ebbő st™fíroszt#k, oszt ™kkó még 

nem n™gyon vót törűköző, konyh™ruh™, semmi, h™ mind ebbő vót. Nekünk 

vït ™nnyi, hogy egy n™ty szekérrel vït, ™mivel ™ búz#t horgy#k. M#sn™k 

vót nyóc-tíz csomï, nekünk vót huszonöt-h™rminc csomï is. Négy l#ny 

vót, këllëtt ™ kendő.  

− Sokat eladtak belőle? 

− Mink nem. Ȧttunk # belőli, de nem ™ kendőbő, h™nem vót ™ kendőnek 

oj™n ™jj™, ™mi kiskendő m™r™tt. Útyhogy ™ n™tykendő lenyomt™ ™ kisep ken-

dőt. Ȧszt bondorn™k hívjuk. H™ mink ™ bondort ™szt is összëszëttük, éppen 

úgy #b#ntunk vele, mind ™ rëndës kendővel. M#sok ugye ™tt™k el kendőből 

is, ™kinek nem vót j#ny™, cs™k sim™ gyërëki vót, ™zok ™tt™k # ™ kendőbű is. 

Éppen úgy vót ™ pij™con, mind ™ lib™ v™gy ™ toj#s v™gy ™k#rmi. 

−Elvitték a vásárba? 

  − Ēvitték, vót oj™n n™gy v#s#r, nem mindënn™pos v#s#r vót ™ këndër. Vót 

úgy, hogy no vitték ety hétën, mikó heti pi™c vït, de legjobb™n vït™k 

ojj™n n™gyob v#s#rok, monygyuk r#, novembërbë vagy decembërbë, oszt 

™kkor vitték el, el™tt#k.  

− Hova jártak a sőregiek vásárba? 

− V#s#rba? Legjobb™n Fülekre. Fülekre meg Losoncr™ meg 

Rim™szomb™db™. Erre ™ h#rom helyre j#rt™k. De Rim™szomb™db™ jobb™n 

cs™k ™ m™rh™v#s#rr™ j#rt™k. H™ v™l™ki lov™t v™ty tehenet v™gy ijen 

m™rh™félét – m#r Losoncr™ v™gy Fülekre, od™ elmëntünk ™k#rmivel: 



190 

 

toj#ss™l, kinek vót túrój™, v™j™, ™ v™j™t ™kkó még mink csin#tuk, ™szt vittük ™ 

pij™cr™. 

− Mikor voltak nagyvásárok? 

− Hogy mikor vót™k n™gyv#s#rok? N™gyv#s#r vót novembërbë, Erzsébet-

kor. Eszt ™z ëggyët tudom, ™mire emlékszem. Erzsébetkor, ekkor vót ™ 

legn™gyob v™s™r. Ȧ v#rozsb™ is sorb™ s#tr™k vót™k fölállítv™. Mindëgyikbe 

külömböző izék vït™k, #rucikkek. Cip¥féléket is #rút™k. Vït, ™hol 

ruh™félét árút™k, kész#rut, vït, ™hol k™b#tok vït™k, vït, ™hol méter#ru 

vït. Ez vït ™ legn™gyob v#s#r nekünk. Meg ™kkor vït még v™l™mi v#s#r 

Dorotty™ n™pj#n. Ȧszt én nem is tudom, mer ijenkor betëk szokt™m lenni, 

így oszt m™n én nem n™gyon emlékszek. Ȧz ™ b™j, hogy én nem tudok 

vissz™emlékezni sok mindënre, mer én betëg vótam, én nem j#rt™m ki ™ 

h™t#rb™ dógozni. Mink ugye n™tycs™l#d vótunk, nyóc™n vótunk. Mer ™ 

b#ty#mékn™k vót három gyërëk, ők vót™k öten meg mink is, édes™p#m meg 

™ nővérem meg én vótunk még ketten. Nyóct™gú cs™l#d vót, de mindënki 

kimënt regg# munk#b™, cs™k este gyöt h™z™, meg esetleg débe ™ zebédé, 

v™ty h™z™j#rt™k ebéd#ni. Én vót™m ithon ™ h#rom gyërikkel, én nev#tem ™z 

#ll™tok™t, meg ™ gyerëkëket én gondoszt™m. Én ™zé nem tudok sok mindënt 

m™gukn™k errő mond™ni, mer én nem j#rt™m ki ™ h™t#rb™, én cs™k ithon 

vït™m lekötve. Emelled bëtëg is vït™m, oszt mégis mëtt™nút™m v™rni. 

− Hogy beszélnek itt? 

− T#jszól#s v™n, ig™z-e? P™lócos™n beszélëk. N™, mink, ™kik ebbe ™ hetve-

nes évkorb™ v™gyunk, de m# ™ fij™t™lok m# ëty kicsit moderájják m™guk™t. 

M# csiszolv™ v™nn™k ëty csëppët. De közbe h™ így eggyüd beszégetek, ők is 

cs™kúgy beszének, mind én. Cs™k m# így idejönnek, oszd beszének, ™kkor 

m# t™rty#k m™gukot, hogy no m# ëty kicsit műveltëbbëk, oszt ™kkor 

fordíccs#k ™ beszédet m#sképp. Külömben így beszének, mind mi. 

− Pedig ez a szebb. 

− Ez, mer ez a természëtës. Ez a természëtës beszéd meg a hagyományos. 

− Honnan tanulják azt a másik beszédet? 

− H™t ™szt ™ m#sik beszédet. Őnekik m# oj™n t™nít középiskol#b, mind ők is. 

Ȧ nyóc ellemibe, ™mit ™z iskol#b™ t™nútunk, h#t n™gyon szép eredményt 

értem el. Mégiscs™k ™z ™ f™lusi t#jszól#s vót, m#sf™jt™ beszéd nem vót, cs™k 

™ f™lusi. Cs™k ™ f™lusi, ™mit ™ szüleimtő h™llott™m, cs™k ™z vót. 

− Nemcsak Sőregen beszélnek így, hanem meddig? 

− H™t m# h™ elmënnëk Ȧjn#dzb™, Ȧjn#cskőbe is m#skéb beszének m#, 

p™lócos™bb™n. H™ elmënnëk B#sdb™, ot meg még p™lócos™bb™n. Ȧz jobb™n 

le v™n m™r™dv™, ™z még p™lócos™bb beszéd. H™ errefelé mënnëk, ot megin 

szebben beszének, mind mink: p™lócos, de mégis szebben építi ™ szót, mind 

mink. Mer közelebb v™nn™k Fülekhez, ™ n™gyob v#roshoz. Nem n™gy v#ros, 

de mégis mezőv#ros, ugye. Közeleb v™nn™k, j#rn™k gy™kr™n od™, ők h™jj#k 

™szt ™ szókiejtést, ™vv™l ™lk™lm™szkodn™k. Útyhogy m# mitőlünk #ra m# 
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megin műveltebb, mind mink, ™ beszédbe. Mink mivel Rim™-mellékiek 

v™gyunk, m#sf™jt™ t#jszól#s, Rim™szomb™ttúl le. És egész másképpen 

beszének. 

− És Sőreg Medvesaljához tartozik? 

− M# mink nem. Még Ȧjn#cskő se. H™ ott Ȧjnácskőt elh™tyt#k, ot v™n Cse-

vicénél ™z ™z erdőség, szt hívják Medvësnek, és ez™l™t v™nn™k ™ kösségek. 

Ot v™n B#st, Etyh#z™sb#st, Dopfenek, ™kkor mi v™n még? T™jti, Hidekkút, 

Vëcsëklő. Ezek m# ™szt#n ™ hëgy ™l™t v™nn™k. És ™zért ők ™ medvës™lji™k, 

mer ™ Medvës hegy ™l™t v™nn™k.  

− És a nyelvük az más? 

− Mink úgy monygyuk, hogy medvës™j™sij™ss™n beszének. Mink így 

monygyuk. M#s ™ beszédük, nem ojan, ™mijen ™ mijenk.  

− És miben külömbözik? 

− P™lócos™bb™n beszének, mind mink. P™lócos™bb™n.  

− Hát a magyarországiak?  

− H™t ™ m™gy™rorsz#gij™k nekem n™gyon teccenek. Péld#ul ™ pestijek is 

idegyönnek, mer ugye nekünk is v™nn™k Pesten rokon™jink. Ők szépen 

beszének, pestijesen. Ȧzok se mind etyformán beszének, mer Pesten szépen, 

de m# mgyünk #r™ Békéscs™b™ felé, má megin m#sf™jt™ ™ kiejtés. Mer 

miközölünk is vót kitelepítve od™, és ™ m# ™ki ™ kitelepítés ut#n h™z™gyött, 

m# nem ™zon ™ nyelven beszét, mind ™zelőtt, h™nem ™zon, ™mi ot vót. M#r 

egészen m#sképpen beszétek. De ez is szeb vót, mind ™ mijenk. Útyhogy 

M™gy™rb™ szebben beszének, nem? 

− Itt nagyon szépen beszélnek az emberek. 

− H™t úgy monygy#k, szépen beszélünk, ugye. Ȧ beszéd is úgy v™n, hogy 

mos m#r többen j#rn™k ugyi fölsőbb iskol#b™, oszt ™zé cs™k m#r nem úty 

h™ggy#k beszéni ™ gyerëkëket, mind ™hogy mink beszélünk, utyhogy ëty 

csöppet oj™n műveltebben beszének, nem p™lócos™n. De én szerëtëm, ™hogy 

beszélünk. 





PESTI JÁNOS 

 

Humor a helyesírási hibákban és a szóválasztásban 
 

A humoros helyesírási hibák oka, előidézője sok esetben az, hogy nem a 

megfelelő szó kerül a szókapcsolatba, szószerkezetbe: Kipufogóklinika, 

Porcelán Üzletház. Csaknem megoldhatatlannak látszik egyes cég- és in-

tézménynevek helyesírása, ha fontoskodásra utaló felesleges szavak nehezí-

tik a gyors megértést az efféle példákban: Gyermek fogszakorvosi rendelő, 

Használt autókereskedés, Nappali bútorcsalád. 

A dolgozat címben említett fogalmakat feltétlenül összetartozónak kell 

tekintenünk. Elméleti és gyakorlati szempontok alapján is sok haszonnal 

járhat, ha kicsit részletesebben vizsgáljuk e kérdéskör helyesírási, szemanti-

kai és egyéb összefüggéseit. 

Tájékozódásom szerint átfogó tanulmányok, cikkek eddig nem születtek 

a címül írt témában. A nyelvművelés szakirodalmában itt-ott van csak utalás 

a nyelvi (helyesírási) hiba és a humor érdekes összefüggéseire. Már-már 

arra lehetne gondolnunk, hogy nyelvészeink nem akartak vagy nem mertek 

hozzászólni ehhez a sok tanulsággal járó témához. Az is elképzelhető, hogy 

nem vagyunk eléggé fogékonyak (érzékenyek) arra, hogy a jelentéktelennek 

látszó ún. „kishibákat‖ is felismerjük és minősítsük. A problémakör másik 

oldala: a hibákat elkövetők (a napilapok hírszerkesztői és reklámszövegek 

fogalmazói) nem fordítanak kellő figyelmet a nyelvi hibák javításra. 

1964 táján figyeltem fel először arra, hogy Pécsett a cégtáblák helyesírá-

sában egészen furcsa, humort keltő helyesírási hibák vannak. Ezt biztosan 

mások is tudták, csak nem tették szóvá. Legfeljebb ebben a formában: – 

Kérek két péket. Mert ez van kiírva cégtáblájukra: PÉKBOLT. A cégtábla 

helyén most ez a tábla áll: Pékáru. A még létező Böllérbolt cégnév is mulat-

ságos. Helyette jobb lenne ez: Hurka, kolbász vagy Bölléráruk. 1960 táján a 

Sallai utca keleti részén éktelenkedett sokáig ez a cégtábla: 

Özv. Bauer Ernőné 

használt cikk 

kereskedő 

Így lehetett volna javítani ezt a hibát: 

Használt cikkek boltja 

Cégtulajdonos: özv. Bauer Ernőné 

Anyanyelvi „őrjáratom‖ eredményeiről kis cikket írtam, s ez a Dunántúli 

Naplóban jelent meg. Sokan gratuláltak azért, hogy felismertem a nyelvi 

hibákat. Örültek annak, hogy a javítás módjairól sem feledkeztem meg. 

RÓNAI BÉLA kollégám éveken át sikeres nyelvművelő előadásokat tartott a 

legújabb nyelvhelyességi, helyesírási hibákról. Napjainkra – sajnos – Pé-

csett a nyelvművelő szándék és mozgalom szinte teljesen elhalt. Így aztán 
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tömegével jelennek meg a médiákban, az újságokban és a cégtáblákon is 

bosszantó, sokszor humoros nyelvi hibák. Az a sajnálatra méltó, hogy eze-

ken már senki nem tud felháborodni. Kiveszett volna a pécsiekből a nyelvi 

igényességre való törekvés? Legyünk bizakodóak, és higgyünk abban, hogy 

átmeneti, múló jelenségről van szó. A általános műveltség színvonalának 

emelkedésével biztosan csökkeni fog városunkban is a „köztéri‖ nyelvi 

hibák száma. 

Dolgozatommal talán sikerül ahhoz hozzájárulnom, hogy a nyelvművelő 

tevékenység tekintélye Pécsett helyreálljon. 

A cégtáblák megszövegezésében egyik zavaró tényező a szószaporí -

tás.  A túlzott pontosságra törekvés hozhatta létre ezeket a mulatságos cég-

táblákat: 

Villányi borbolt – Ez a bolt Pécsett van, ahol villányi borokat árusíta-

nak. A cégtábla szerint a bolt van Villányban. → Helyesen: Villányi borok. 

Elég ennyi, hiszen az természetes, hogy az árusítás az adott boltban történik. 

Felnőtt szakrendelés – A cégtábla szerint itt a szakrendelés már fel -

nőtt  korába  lépett. Mire jó ez a megszorító szerepű felnőtt jelző? Ide 

gyermekeket már nem is lehet vinni orvosi vizsgálatra? → Ha mégis szük-

ség van rá, akkor így lenne jobb a szöveg: Szakrendelés felnőtteknek. 

Gyermek fogszakorvosi rendelő – Túl hosszú a szövege. Mulatságos, 

hogy a fogszakorvos még gyermek. Miből adódott itt a hibázás lehetősége? 

Abból, hogy egyszerre három közlendője is volt a szövegezőnek. 1. Itt ren-

delőintézet működik. 2. Fogszakorvos végzi a betegek vizsgálatát. 3. Ráadá-

sul az orvos gyermekfogszakorvos. → Így lett volna egyszerűbb és egyúttal 

szerényebb is a javított cégtábla: 

Gyermekfogászat 

Rendel: dr. N. N. fogszakorvos 
Használt ruhabolt és Használt autókereskedés. – A két cégtábla sze-

rint a bolt, illetve a kereskedés a használatos. A példákban elszabadult a 

jelző, pontosabban elszakadt a jelzett szavától, így jelentése már az összetett 

szó egészére (ruhabolt, autókereskedés) vonatkozik. A pontatlanság itt a 

humor forrása. → A javítás módja az, hogy rövidítjük a szerkezetet: Hasz-

nált ruhák; Használt autók Felesleges kiírni, hogy az autókat kereskedő 

adja tovább, mert ez úgyis nyilvánvaló; és a bolt szó is elhagyható, mert a 

Használt ruhákat egy kis boltban lehet megvenni. 

Az újabb cégtáblákon divatos szavak (stúdió, sziget, centrum, üzletház) 

olvashatók az összetett szó utótagja helyén: Konyhastúdió, Konyhacent-

rum, Mérlegstúdió, Hajstúdió, Konyhasziget, Bútorsziget, Autósziget, 

Barkácscentrum stb.). Az a mulatságos ezekben a cégnevekben, hogy az 

átlagember számára csaknem értelmezhetetlen az üzlet igazi rendeltetése, 

profilja. Legjobb példa talán erre a Mérlegstúdió név. Sokáig úgy véltem, 

hogy itt mérlegeket lehet venni. Megtudtam végül, hogy mérlegeket ugyan 

javítanak, de ennél is fontosabb, hogy ez a cég a város egyetlen mérleghite-

lesítő helye. Akkor miért nem ezt írták ki a cégtáblára? A sziget utótagú 
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cégek egyáltalán nem szigetszerűen helyezkednek el a városban. Egyik ba-

rátom lelkesen magyarázta, hogy ő ám nem akárhol vágatja a haját, hanem a 

Hajstúdióban. Mégpedig azért, mert ott a várakozás ideje alatt fejhallgató-

val komoly és más zenéket lehet hallgatni. Erre azt feleltem, én csak hajvá-

gás céljával megyek a fodrászomhoz, és nem kívánom, hogy zenével szóra-

koztasson. A többi stúdió nevű üzletben is muzsikálnak vajon? Tudomásom 

szerint a magyar nyelvben a stúdiónak nincs ‘üzlet‘ jelentése (L. ÉKsz
2 

12001. stúdió címszavát!) 

Az egyik pécsi napilap hirdetésrovatából valók az alábbi példáim: 

Nappali bútorcsalád – Nem a bútorcsalád a nappali, hanem csak a bú-

tor. Egyébként van éjjeli bútorcsalád is? Ha nincs, akkor felesleges a nappa-

li jelző. Úgy látszik, hogy a három elemből álló szókapcsolatokban (már- 

már szóösszetételekben) a harmadik elem nagyon nehezen találja meg a 

helyét. Valószínű, hogy az egyik elemre itt sincs szükség. → A javítás mód-

ja ugyancsak a rövidítés: Nappali bútorok. A többes szám már utal arra, 

hogy adott esetben nem egyetlen bútorról, hanem bútorcsaládról van szó. 

Ám ezt a tényt már maga a kiállítás is jól szemlélteti. 

Ágynemű huzat garnitúra – Túl hosszú lenne a szóösszetétel. Ezért in-

kább minden elemet külön írtak a szószerkezetben. Egyértelmű, hogy szoro-

sabban ez a két szó tartozik össze: ágyneműhuzat. Felesleges ehhez hozzá-

illeszteni azt, hogy ez nem szólóban, hanem garnitúrában lehet megvásá-

rolni a csomag elemeit. (Az eladó biztosan elárulja, hogy garnitúrát nem 

lehet megbontani!) → A javítás módja: Ágyneműhuzat vagy így: Ágyne-

műhuzat (Garnitúrában). 

Ablak redőnymester – A szóösszetételben biztosan ablakredőnyről 

van szó. Nyilván ezt mester készíti, ill. javítja. A javítás módja :→ marad-

jon el a mester utótag, mert felesleges! 

Dugulás elhárítás – Ahol ez „működik‖ ott van külön dugulás meg el-

hárítás is? → A javítás módja: az egybeírás (Duguláselhárítás), esetleg a 

kötőjeles írás (Dugulás-elhárítás).
1
 

Gesztenye Liget Fesztivál lesz Pécsett 2017. október 7-én az Ezeréves 

Szelídgesztenyésben, – adja hírül az egyik pécsi újság. Lesz ott Sült geszte-

nye árusítás, Szappanbuborék eregető, Szénabála labirintus, Kézműves 

kirakodó vásár, gyerek udvar. – A hibák forrása az, hogy a fogalmazó nem 

ismeri a többszörös szóösszetételek helyesírásának szabályait. A javítás 

módjai: → Gesztenyeliget Fesztivál; Sültgesztenye-árusítás; Szappanbu-

borék-eregető; Szénabála-labirintus; Kézművesek kirakodó vására. Mit 

jelent a gyerek udvar? Oda csak kisgyerekeket várnak? Ez nem gyermekud-

var akar lenni? 

A mulatságos-humoros példákat még hosszasan sorolhatnám. Talán 

ennyi is elegendő annak szemléltetésére, hogy nyelvi botlásaink hátteré-

ben a tájékozatlanságon kívül számtalan egyéb ok létezik. Felvetődhet, 

                                                           
1 A javasolható forma: Duguláselhárítás (a szerkesztő: V. F.) 



196 

 

hogy a hibázás pszicholingvisztika vonatkozásaival behatóbban kellene 

foglalkoznunk. 

A nagyképűség, a divatok követése is előidézhet mulatságos helyesírási 

hibát. Pécsett a Kipufogóklinika nem olyan klinika volt ám, amelyik tudott 

kipufogni! Itt állítólag profi módon javították a személyautók kipufogódob-

jait. Ha rangot ad egy vállalkozásnak, hogy azt az egyetemi klinikákhoz 

hasonlítják (mert ott professzor tudású szerelők dolgoznak), akkor már azon 

sem lehet csodálkoznunk, hogy ilyen szerviz is működik már Pécsett: KOCSI 

DOKI KFT. Ráadásul így még játszani is lehet a nevével és a cégével: Kocsi 

Doki, Kocsi Doki / Itt javít a Kicsi Doki. (Mert a tulajdonosa apró ember!) 

Az oktatás különböző szintjein törekedni kellene a pedagógusaiknak ar-

ra, hogy a diákokkal megértessék: a szó és a hozzá szorosan kötődő való-

ságrészlet (denotátum) szabja meg szóválasztásunkat és a nehezen értel-

mezhető szókapcsolatok, szóösszetételek helyesírását. Ha pontosan ismerem 

azt a tárgyi világot, ami a szó által kifejeződik, akkor kisebb a hibázás, szó-

tévesztés lehetősége. Például tudom, hogy létezik bontott tégla, (mert láttam 

ilyen téglát), és olyan kereskedés is van, ahol ezt árusítják. Hogyan írjam a 

cég nevét? Hová kerüljön a kötőjel? A bontott-téglakereskedés nagyon rossz 

megoldás lenne, mert nem a kereskedés a bontott, hanem a tégla. Próbáljunk 

más nyelvi formát, de szigorúan a valóság alapján! Ha a kötőjelet így helye-

zem el tégla-kereskedés, és az összetett szó első és második elemét egybe 

akarom írni, akkor meg az a nagy ellentmondás alakul ki, hogy három ttt 

kerül egymás mellé. Ez pedig helyesírási hibának számít. Egyesek szerint az 

efféle a szóösszetételeket nem lehet helyesen leírni! Akkor mi a megoldás? 

Birtokos szerkezetet választunk, ebben a formában: Bontott téglák keres-

kedése. Persze van ám még hasonló példa nyelvünkben a feloldhatatlan 

helyesírási dilemmáinkra. BALOGH LAJOS egyszer próbára tette DEME 

LÁSZLÓ professzor úr türelmét, amikor ezt kérdezte tőle: 

Laci, te hogyan írnád le azt a szót, hogy pörköltkávé-keverék? Mert 

– szerintem – kétféle értelmezés is lehetséges. Ha a különféle nyers 

kávét először összekeverik, és azután együtt pörkölik meg, akkor az 

pörkölt-kávékeverék. De ha mindegyiket külön-külön pörkölik, az-

után keverik össze, akkor az: pörköltkávé-keverék lesz. 

Deme elmosolyodott és csak ennyit mondott: 

Menj a fenébe! (Idézi WACHA IMRE a Kvaterkázás [Budapest, 

2016] című könyvében, a 116. és a 117. oldalon) 

Igen, előfordulhat, hogy a helyesírás legnagyobb tekintélye is zavarba 

hozható, ha tőle az efféle szavak szószerkezetek írásmódja felől kérdezzük, 

mert ő sem ismerheti azt a valóságrészletet, amelyre a kérdéses szókapcsolat 

vonatkozik. Mi a teendőnk tehát, ha egy új szóösszetételt szeretnénk alkotni, 

ill. számunkra eddig ismeretlen szóösszetétel kerül elénk? 

A valósághoz kell fordulnunk legelőször. Aztán keressük meg fogalom-

nak legjobban megfelelő nyelvi jelet, szót, szókapcsolatot. Ha tisztában 

vagyok azzal, hogy a víz lehet hideg, és az csapból is folyhat, akkor való-
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ságismeretem alapján csak ezt a megoldást választhatom: hidegvíz-csap. 

Ezt semmiképpen sem: hideg-vízcsap, mert nem a vízcsap a hideg! Az el-

mélyült gondolkodás és a valóságismeret megóvhat mindenkit attól, hogy 

goromba helyesírási hibát vétsen. 

Arra is tanítani kellene a fiatalokat, hogy a fontoskodó, nagyképű szö-

vegszerkesztéssel gyakran együtt járnak a szóválasztás és a helyesírás hibái. 

Nem tartozik dolgozatom témájához, mégis megemlítem, hogy a szóje-

lentések pontos ismerete nélkül fura, humoros és szinte nonszensz tartalmú 

mondatok jöhetnek létre. Ahogy ezt az ún. diákköpésekben jól megfigyel-

hetjük. Például: És akkor a Patyomkin cirkáló matrózok örömükben kitűzték 

a három színű trikolórt. 

Humor forrása lehet a helyesírási hiba, pontosabban a nyelvi hibából 

stílus is lehet – ahogy ezt BALÁZS GÉZA írta a Médianyelv 2000. 213. című 

könyvében. „PARTI NAGY LAJOS például stílussá emelte a különféle nyelv-

helyességi hibákat.[…] Sárbogárdi Jolán: A test angyala című regénye 

ilyen goromba hibákkal indul: Margittai Edina még soha nem volt egymá-

séi. Dacára ezen a verőfényes, kora őszi reggelen kisportolt léptekkel haladt 

el az épületek övezte Váci utcán, melyen szerette a meg-megismétlődő met-

ró és autó tülkölését nagyon‖… 

PARTI NAGY előtt már GÁRDONYI GÉZA is kísérletet tett arra, hogy a né-

pi (nyelvjárási) nyelv furcsa és meglehetősen szabálytalan szóhasználatával 

görbe tükörben mutassa be az iskolázatlan emberek világfelfogását, művelt-

ségét a 19. század második felében. A Göre Gábor-regényeknek nagy volt a 

népszerűsége akkor, de később az írót gyakran érte támadás ezért, hogy 

kifigurázta a falusi embereket. 

Pécsett a z 1960-as években PLAJBÁSZ KARCSI (SZŐLŐSI KÁLMÁN) írta 

hétről hétre a Dunántúli Naplóban közölt, helyesírás hibáktól hemzsegő 

leveleit. Akkor ez azért volt fontos a helyi olvasók számára, mert a „gyerek-

száj‖által kimondott bírálatokat még úgy-ahogy elfogadta az akkori politikai 

hatalom. 

Dolgozatomat csupán figyelemfelhívónak szánom. Bízom abban, hogy 

mások még részletesebben kifejtik majd az e témához tartozó fontosabb 

teendőinket. 





SÁNDOR ANNA 

 

A nyitragerencséri nyelvjárás változása 

a nyelvatlaszok tükrében 

 
1. A szombathelyi Dialektológiai Szimpozion-sorozat, melynek ünnepel-

tünk több évtizeden át szervezője, előadója és köteteinek szerkesztője volt, 

az elmúlt évtizedekben a magyar nyelvjáráskutatás meghatározó tudomá-

nyos rendezvényévé vált. Hozzájárult az egyetemes magyar dialektológia 

további fejlődéséhez, s ezen belül természetesen a szlovákiai magyar nyelv-

járáskutatás fellendülésére is ösztönzőleg hatott.
1
 Reményeink szerint e 

konferenciasorozat a jövőben is éltető közege marad majd a magyar dialek-

tológiának, hogy ne cupán a múlt, hanem a jelen és a jövő nyelvjárás-kuta-

tási munkálataira is termékenyítőleg hasson. 

2. E tanulmány célja Nyitragerencsér (Nitrianske Hrčiarovce, Nyitrai já-

rás, Szlovákia) nyelvjárásának változásvizsgálata, melynek alapja a magyar 

dialektológia régebbi eredményeinek „újrahasznosítása‖ az újabb kutatások 

folyamán. A kutatás egyik pillére s egyben kiindulópontja A magyar nyelv-

járások atlasza (DEME–IMRE szerk. 1968–1977, röv. MNyA.), a másik pillér 

pedig a készülő Új magyar nyelvatlasz (ÚMNyA.). Kétségtelen tény ugyan-

is, hogy az első magyar nemzeti nagyatlasz mind a kutatópontok kiválasztá-

sában, mind a gyűjtési módszerekben és a kérdések összeállításában még 

ma is mintaként szolgálhat az újabb magyar nyelvföldrajzi kutatásokhoz. 

Mivel Nyitragerencsér egyike volt a MNyA. Nyitra-vidéki kutatópontjainak 

(Cssz–3) – a másik kettő Barslédec (Cssz–4) és Nagyhind (Cssz–5) −, az 

ÚMNyA.-nak is az egyik kutatási színhelye lett. Ezáltal lehetővé vált 

a nyitragerencséri nyelvjárás ún. követéses, éspedig a valóságosidő-vizsgálata. E 

vizsgálat ugyanis ott végezhető el, ahol a kutató rendelkezésére állnak a 

különböző időpontokban, de azonos, vagy legalábbis hasonló módszerrel 

végzett gyűjtések adatai.
 
Jelen esetben ilyen adatokkal szolgál a MNyA. és a 

regionális nyelvatlaszok,
2
 valamint az ÚMNyA. eddigi gyűjtései. Tekintettel 

                                                           
1 Mindannyiunk előtt közismert a néhai BENKŐ LORÁNDnak az akkori (cseh)szlovákiai ma-

gyar nyelvjáráskutatásról a III. Dialektológiai szimpoziumon tett megállapítása, hogy sze-

retné, ha az említett térségben is föllendülne a nyelvjáráskutató munka, mert: ‖Mintha a 

környező országok közül Csehszlovákia volna az a terület, ahol a magyar dialektológiának 

a gyűjtőmunkája, feldolgozómunkája nem érte volna el azt a szintet, amelyet a környező 

országokban elért‖(BENKŐ 1998: 22).  
2 Ez utóbbi az érintett kistérségre vonatkozólag A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza 

(SÁNDOR 2004, röv. NyvA.), melynek kutatópontjai között természetesen Nyitragerencsér 

is szerepel. A község nyelvjárásával kapcsolatban egyéb írott, de nem nyelvföldrajzi mód-

szerre épülő források is a rendelkezésünkre állnak, például. TURZÓ 1899, 1900 SZŰCS 1904 

IMRE–KÁLMÁN 1953: 514–522, 1954: 212–221 SIMA 1956: 204–211 és a készülő, SIMA FE-

RENC tájszógyűjteményét feldolgozó Nyitragerencséri tájszótár. 
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arra, hogy a nagyatlaszos adatközlők többsége már nem él, a valóságosidő-

vizsgálaton belül csupán a trendkutatás végezhető el (vö. KISS 2006: 138 

BODÓ 2007: 37 BORBÉLY 2011: 42–43). 

Az itt ismertetett nyelvjárási változásvizsgálathoz a MNyA. és az 

ÚMNyA. azonos címszavainak Nyitragerencsérre (Szk–3) vonatkozó adatai 

szolgálnak. Az új magyar nyelvatlasz idevágó adatait 2011 szeptembere és 

novembere között saját magam gyűjtöttem. 

Az adatgyűjtés aktív kérdőíves módszerrel, az MTA–ELTE 

Geolingvisztikai kutatócsoport ÚMNyA. kérdőíve alapján történt, mely 

a MNyA. kérdéseinek egy részére épült. A kérdések megválaszolása az 

adatközlőknek általában nem okozott gondot, vagy ha mégis, annak több-

nyire két oka volt: az egyik az adatközlőnek a vizsgált témában vagy foga-

lomkörben való hiányos ismerete,
3
 a másik a kérdőív kérdezőmondatának 

megformálása, túl terjengős és bonyolult szerkezete.
4
 

Köztudott, hogy a sikeres nyelvjárásgyűjtés meghatározó tényezője az 

adatközlő, ám épp ennek biztosítása jelentette a legtöbb gondot. A NyvA. 

terepmunkálatai folyamán – 15-20 évvel korábban – még sokkal könnyeb-

ben fogadtak otthonukban a falusi emberek, mára azonban az idegenekkel 

szembeni bizalmatlanság a lopások, betörések következtében a Nyitra-vidéki falvakban 

is általánossá vált. Ezért csakis valamilyen helybeli közvetítő személy segítsé-

gével kereshettem fel az adatközlőket, vagy inkább ők jöttek el a helyi köz-

ségi hivatalba (= polgármesteri hivatalba), s annak valamelyik helyiségében 

folyt az adatgyűjtés. Életkorukat tekintve az eddig begyűjtött és itt elemzett 

adatok elsősorban időskorúaktól származnak, bár fiatal is volt az adatközlők 

között. A fiatal adatközlők biztosítása viszont nagy gondot jelent a 

nyitragerencséri közösségben, mert a nyelvcsere előrehaladott állapotban 

                                                           
3 A hiányos ismeretek általában a hagyományos paraszti gazdálkodás és életforma megszű-

nésével hozhatók összefüggésbe. A megváltozott életmód, az állattartás visszaszorulása, 

a népi mesterségek és foglalkozások kihalása lehet az oka annak, hogy az adatközlők pl. az 

állatok viselkedésével (10., 15. 18.), vagy a szövés és fonás eszközeivel (189., 190., 191., 

192.) kapcsolatos kérdésekre csak hosszas gondolkodás után, vagy még akkor sem adták 

meg a választ. Sőt némely esetben a direkt rákérdezésre is gyakori volt az a megjegyzés, 

hogy nem is hallották az adott kifejezést (pl. 85. bal oldali ökör, 86. jobb oldali ökör). 

Meglepődve követték az adatközlők a 99. kérdés (mieink) régi falusi hangulatot idéző be-

vezető mondatát is („Sok tyúk van az udvarunkon―), mely – legalábbis ebben a kistérségben 

– az állattartás visszaszorulása miatt nem minden esetben tükrözi a mai falu valóságát.  
4 A kérdések megszerkesztése nem minden esetben tette lehetővé, hogy az adatközlők első 

hallásra megértsék a kérdést, sőt többszöri megismétlés után sem sikerült mindig megérte-

niük. Ilyenkor a kérdés megértését kiegészítő magyarázattal segítettem. Az eddigi 

nyitragerencséri gyűjtés folyamán az adatközlők verbális és non verbális reakciója, vala-

mint inadekvát válasza alapján főként a  40. (viszel) és 43. (vője) kérdés bizonyult kevésbé 

világosnak.  

Máskor a kérdések sorrendje, az „alantas― és a „magasztos― fogalom egymásutánisága vál-

tott ki döbbent csendet, mint pl. a 67. hány és 68. gyónik szomszédsága, amely az adatköz-

lők tekintetéből és mimikájából ítélve megsérthette vallási érzékenységüket, s érezhető volt 

a gyűjtő iránti bizalom megingása.  
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van, s a fiatal nemzedéknek már vagy hiányos a magyar nyelvtudása, vagy 

el sem sajátította felmenői anyanyelvét. A hiányos vagy a hiányzó 

magyarnyelv-ismeretet pedig gyakran kíséri az e nyelvvel szembeni negatív 

attitűd is, mely általában csökkenti az adatközlési hajlandóságot. Ennek 

következtében a fiatalok többsége tehát vagy nem felel meg az adatközlővel 

szemben támasztott követelményeknek, vagy maga a fiatal sem vállalja az 

adatközlő szerepét. 

A nyelvjárásgyűjtőknek az erősen asszimilálódó kisebbségi közösségek-

ben erre a helyzetre fel kell készülnie, s az adatközlők kiválasztásán túlme-

nően mind a kérdések megalkotásában, mindpedig a kérdezés módjában 

igazodnia az adatközlők töredezett magyar nyelvi kompetenciájához. Szá-

momra tanulságként szolgál az egyik nyitragerencséri tapasztalatom, amikor 

az egyik huszonöt éves fiatalember, aki egyébként nagyon pozitívan viszo-

nyult a gyűjtéshez, és szívesen vállalta az adatközlői szerepet, de 

a köznyelven feltett kérdéseket nem értette, s ezt az interjú elején expressis 

verbis jelezte is.
5 

E kódismeret hiányához úgy igazodtam, hogy a kérdezést 

a továbbiakban nyelvjárásban és lassúbb beszédtempóban folytattam, 

s a keresett nyelvjárási adatok nagy részét meg is kaptam. Az interjú a 

nyelvjárási adatok és tanulságok mellett számos kétnyelvűségi és 

kontaktológiai tapasztalattal is szolgált. 

A terepmunkával kapcsolatban általában megállapítható, hogy bár 

a felvevő technika szempontjából a múlthoz képest napjainkban könnyebb 

a gyűjtő helyzete, de az adatközlők biztosítása ma már több oknál fogva is 

nehezebb (vö. KISS 2006: 140). 

3. A kutatás helyszíne. Nyitragerencsér Árpád-kori eredetű település, 

első írásbeli említése az 1113-ban, Könyves Kálmán által kiadott zobori 

apátság alapítólevelében található. 

A továbbiakban a településsel kapcsolatos helytörténeti adatok ismerte-

tésétől eltekintek, csupán azokat a községgel kapcsolatos nyelven kívüli 

tényezőket ismertetem, amelyek a magyar nyelv – melyet de facto főként 

a nyelvjárás képvisel − megtartását, ellenkező esetben a nyelvcseréjét befo-

lyásolják. 

Köztudott, hogy a nyelvcsere, ill. a nyelvmegtartás szempontjából ki-

emelten fontos az érintett kisebbségi közösség lélekszáma, de további döntő 

tényező a település földrajzi elhelyezkedése, házassági szokásai, a vallási 

szertartások nyelve, az anyanyelvi iskolarendszer és a kulturális önszerve-

ződés megléte vagy hiánya (vö. BORBÉLY 2001: 24−33). 

                                                           
5 A fiatalember elmondása szerint nála a magyar nyelv elsajátításában meghatározó szerepe 

volt a  nagymamának, aki a helyi folklórcsoport aktív tagja volt. A fiatalember az iskoláit 

viszont már csupán szlovák nyelven végezhette, s ezáltal a magyar standarddal nem került 

kapcsolatba. Így sem a megértésben, azaz receptív vagy passzív szinten, sem pedig 

a produktív, vagyis az aktív használatban nem rendelkezik köznyelvi kompetenciával (vö. 

KISS 2001: 45). 
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A nyitragerencséri magyar közösség esetében e tényezőkről a követke-

zők állapíthatók meg: 

a) a magyar kisebbség lélekszámának alakulását az elmúlt több mint 

száz évben az alábbi táblázat szemlélteti: 

NYITRAGERENCSÉR 

Magyarok aránya 

1880 1910 1930 1941 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

83,50% 88,30% 60,45% 49,94% 60,2% 55,2% – 47,38% 32,69% 21,6% 

Forrás: TÁTRAI 2002; MÓZES 2012 

Amint az a fenti táblázatból is kikövetkeztethető, az utóbbi 20 év nép-

számlálási adatai a magyar kisebbség erőteljes zsugorodásáról tanúskodnak, 

a 21,6% azt jelenti, hogy az 1921 összlakosból 414 a magyar nemzetiségű, 

vagyis a nyitragerencséri magyar kisebbség lélekszáma a nyelvmegtartás 

szempontjából kedvezőtlenül alakul. 

b) földrajzi fekvés: Nyitra közelsége régebben a sajátos nyelvjárási je-

lenségek kialakulására volt hatással, ma viszont a 95,4%-ban szlovák nem-

zetiségű város tőszomszédsága a község nyelvi és néprajzi hagyományainak 

felbomlását, az asszimilációs és nyelvcsere-folyamatok felgyorsulását, a 

magyarok számának erőteljes csökkenését, vagyis az etnikai arányok meg-

változását idézi elő. A magyarok számbeli csökkenését az asszimiláción 

kívül az is befolyásolja, hogy a községben az építkezési telkek és a régi 

házak megvételével a szlovákok nem csupán hétvégi, hanem állandó lak-

hellyel rendelkező lakosokká válnak. 

c) a közösség házassági szokásait tekintve többségben vannak a ma-

gyar–szlovák vegyes házasságok, ráadásul mivel a községben alig van ma-

gyar vagy kettős identitású fiatal, egyre inkább a homogén szlovák házassá-

gok növekedése válik jellemzővé. 

d) a vallási szertartások nyelve: a római katolikus többségű községben 

van magyarul tudó pap, aki magyar nyelvű szertartásokat is végez, de a 

templomlátogató hívek száma alacsony. 

e) az anyanyelvi iskola: 1977-ben megszüntették Nyitragerencsér ma-

gyar iskoláját, vagyis anyanyelvükön már a mai negyvenesek sem szerez-

hették meg alapfokú ismereteiket (l. KONTRA 2010: 211–213). Teljesen 

szervezett szlovák iskola viszont van a községben. Anyanyelvi oktatás hiá-

nyában nincs reális esélye a magyarság hosszabb távú fennmaradásának 

(TÁTRAI 2009: 74). Az anyanyelvi iskola hiánya ugyanis a középkorúak és 

fiatalok nyelvcseréjét annyira felgyorsította, hogy a magyar nyelv elsajátítá-

sát a többségük már nem is tartja fontosnak, de erről nem szívesen beszél-

nek, számukra ez szinte tabutémává vált. Elmondható, hogy a privát és 

a nyilvános színtéren egyeránt felerősödött a magyar nyelv/nyelvjárás tér-

vesztése. 
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f) kulturális önszerveződés: a községben működik a magyar hagyomá-

nyokat ápoló folklórcsoport, vezetője a jelenlegi polgármesterasszony, s a 

helyi rendezvényeken kívül Magyarországon, különösen a testvérvárosi 

kapcsolatban levő Balatonalmádiban is gyakran szerepelnek. A csoport 

tagjainak többsége idős- vagy középkorú, ill. néhány szlovákdomináns két-

nyelvű fiatal is tevékenykedik benne. 

A helyi népdalhagyományra épül a községben évek óta megrendezett 

„Rózsák napja‖ ünnepség, melyen a folklórcsoporton kívül magyar ven-

dégművészek is fellépnek.
6
 

A fent ismertetett tényezőkön kívül meg kell még említeni azt a kedve-

zőtlen közigazgatási változást, hogy a községet 1974-ben kertvárosként 

Nyitrához csatolták, ezáltal elvesztette függetlenségét, s az ezt követő idő-

szakban megtorpant a falu fejlődése és felgyorsult az etnikai arányok meg-

változása. A község 1990-ben lakossági népszavazás útján nyerte újra visz-

sza függetlenségét. A polgármesteri tisztséget azóta sikerült helybeli szüle-

tésű, magyar nemzetiségű egyénnek betöltenie. 

4. A Nyitra-vidéki nyelvjáráscsoportot, s az idetartozó nyitragerencséri 

nyelvjárást is a régebbi és az újabb nyelvjárási osztályozások, valamint fel-

dolgozások a palóc nyelvjárási régióhoz, s azon belül pedig a palóc nyelvjá-

rások egyik csoportjához sorolták, (l. BALASSA 1891; KÁLMÁN 1966; IMRE 

1971 JUHÁSZ 2001; SÁNDOR 2004). Ugyanakkor szinte mindegyik kutató 

felhívja a figyelmet a Nyitra-vidéki nyelvjárások nyelvi sokszínűségére, a 

nyelvjáráscsoport belső egységének és tagolódásának bizonytalanságára. 

A három Nyitra-vidéki kutatópont adatai alapján a MNyA.-ra épülő IM-

RE SAMU-féle nyelvjárás-tipológia (1971: 353) is megkérdőjelezte e nyelv-

járáscsoport egységes voltát: „További részletesebb vizsgálatot kíván az a 

kérdés, hogy a megjelölt terület nyelvjárása valóban egy típusnak tekinthe-

tő-e. Úgy gondolom, hogy a Nyitra környéki pontok egy része semmikép-

pen sem sorolható ebbe a típusba. A nyelvatlasz anyaga azonban itt nem 

igazít el kellő módon‖. IMRE SAMU emiatt a nyitragerencséri nyelvjárás 

besorolásában is bizonytalan, mert a másik két kutatóponthoz viszonyítva 

lényeges eltérésekre figyelt fel, melyek mögött a falu földrajzi fekvését 

vélte felfedezni: „… Nyitragerencsér … közel esik Nyitrához, és ezért 

erősen beletartozik a város kulturális hatáskörébe. Így nagyon gyakran nem 

dönthető el, hogy a kisebb-nagyobb különbségek típusbeli különbséget ta-

karnak-e, vagy a fenti tényezők számlájára írandók‖ (IMRE 1971: 353). 

Közismert tény, hogy az egyes nyelvjárási régiók vagy nyelvjáráscsopor-

tok belső tagolódásának kérdéseire a regionális atlaszok adhatják meg 

a pontosabb választ. A Nyitra-vidéki nyelvjáráscsoport belső tagolódásának 

pontosabb meghatározását is a teljes kutatópont-hálózatú NyvA. adatai tet-

                                                           
6 l. http://www.nitrianskehrnciarovce.sk/inpage/slavnosti-obce-den-ruzi/ 

A rendezvénysorozat létrejöttét a Gerencséri utca, végig piros rózsa  kezdetű magyar nép-

dal ihlette, melyet Kodály Zoltán gyűjtött a községben 1906-ban. 

 

http://www.nitrianskehrnciarovce.sk/inpage/slavnosti-obce-den-ruzi/
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ték lehetővé. Eszerint Nyitragerencsér a Nyitra-vidéki nyelvjáráscsoporton 

belül a középső alcsoportba tartozik (vö. SÁNDOR 2004: 67), mert 

a nyelvjárások típusba sorolásának legmeghatározóbb hang- és alaktani 

jelenségeiben (fonémaállomány, a -val/-vel v-jének viselkedése, a -ra/-re 

egyalakúsága stb.) megegyezik a többi idetartozó nyelvjárás sajátságaival. 

Az viszont kétségtelen tény, hogy e nyelvjárás a tőle délnyugatra fekvő 

kutatópontok néhány olyan vonásával is azonosságot mutat, mely hiányzik 

a középső alcsoport többi településének nyelvjárásából. Ilyen pl. a határozói 

igenév -va/-ve képzőjének a viselkedése, mert míg Nyitragerencséren físővel 

(= fésülve), írvȧl, vāgvȧl, addig a középső alcsoport többi kutatópontján 

físőve, írvȧ, vāgvȧ. Ez a realizáció különösen Sima Ferenc tájszóhagyatéká-

nak példamondataiban gyakori, ma viszont a környező nyelvjárások hatásá-

ra az l-nélküli változat is gyakori. 

5. A nyitragerencséri nyelvjárás itt bemutatott változásvizsgálata, ahogy 

azt már fentebb említettem, az MNyA. és az ÚMNyA. 220 azonos kérdésére 

kapott adatok összehasonlító elemzése alapján történt. Az összehasonlítás 

folyamán a nyelvi adatokat a változás szempontjából a következő csopor-

tokba soroltam: 1. Nincs változás, 2. Változásban van (= nyelvi mozgás az 

éppen változás a szinkróniában), 3. Megváltozott (= nyelvi változás, meg-

történt változás a szinkróniában), vö. KISS 2001: 244). 

Az összehasonlított nyelvjárási adatok közül helykímélés végett csupán 

néhányat mutatok be. A bemutatás módszere: a szám az ÚMNyA. kérdésé-

nek sorszáma, ezt követi félkövér betűvel a címszó, majd a kettőspont előtt 

a kurzivált MNyA.-adat, a kettőspont után pedig az ÚMNyA.-beli adat. Pl. 

213. csimasz pȧtȧ : pȧtȧ. 

A. NINCS VÁLTOZÁS (összesen: 94 adat): 

3. sarjú sȧrjú : sȧrjú / 4. szérű szírő : szírő / 9. jérce jérce : jérce/ 20. pár-

na vānkus : vānkus / 23. fánk siskȧ : siskȧ / 36. kötény kötíny : kötíny / 38. 

ing ing : ing / 40. viszel visző : visző / 49. íny íny : íny / 95. magas mȧgoss : 

mȧgoss 96. szegény szëgíny : szëgíny / 106. tőle tőle : tőle / 107. jönne 

gyünne : gyünne 119. mondasz mondó : mondó / 132. reggel rëggā, rëggel 

: rëggā, rëggel / 138. husvét husvít : husvít / 186. söprű söprő : söprő / 

193. szoknya szoknyȧ : szoknyȧ / 213. csimasz pȧtȧ : pȧtȧ stb. 

B. VÁLTOZÁSBAN VAN (összesen: 103 adat): 

5. polyva pëlyvȧ, pëjvȧ : pëlvȧ, pëjvȧ / 7. gaz gȧjz : gȧjz, gȧz / 34. kamra 

kȧmȧrȧ : kȧmȧrȧ, spȧjz / 47. szívük szívëk : szívëk, szívük / 94. egyenes 

igënëss : igënëss, ëgyënëss, ëgyënës / 118. őrizte őröszte : őröszte , őriszte / 

151. kulcsot kócsot : kócsot, kúcsot / 152. üvegje övegje : övegje, üvegje / 

194. függöny firhȧng : firhȧng, függöny / 202. görény gëríny : gëríny, 

göríny. 
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C. MEGVÁLTOZOTT (összesen: 23 adat): 

66. mosolyog mosolyog : mosojog / 100. olyan ollyȧn : ojjȧn, ojȧn / 101. 

beljebb bëllyebb, bëjjebb : bëjjebb / 126. hallja hȧllyȧ, hȧjjȧ : hȧjjȧ 150. 

lyuk lyuk : juk 167. csalamádé sűrőkóró, csȧlȧmádé : csȧlȧmádé / 183. 

gereblye gereblye : gerebje / 200. sündisznó színdisznó, síndisznó, sündisz-

nó : sündisznó stb. 

6. A fentebb bemutatott változásvizsgálati adatok önmagukban is nagyon 

tanulságosak, de néhány változási folyamat különösen akkor válik szembe-

tűnővé, ha összehasonlítjuk egy másik Nyitra-vidéki kutatópont, mégpedig 

Barslédec adataival (l. SÁNDOR 2012). Az összehasonlítás alapján arra kö-

vetkeztethetünk, hogy a változások egy része mindkét kutatóponton azonos-

ságot mutat, egy másik része viszont csak a két település valamelyikére 

jellemző. Ezenkívül a két kutatóponton eltérő a változás mértéke is, 

Nyitragerencséren ugyanis erőteljesebb a nyelvjárás változása. 

A két kutatóponton a 220 kérdésre kapott nyelvjárási adatok összehason-

lító változásvizsgálatát az alábbi táblázat szemlélteti: 

Kutatópont A. Nincs változás B. Változásban van C. Megváltozott 

Nyitragerencsér 94(42,72%) 103(46, 87%) 23(10,45%) 

Barslédec 114(51,81%) 89(40, 45%) 17(7,72%) 

 

Az A. csoportban nem mutatnak változást: 

a) a köznyelvivel már régebbtől egyező adatok (pl. 38. ing ing : ing/, 49. 

íny íny : íny/, 193. szoknya szoknyȧ : szoknyȧ) 

b) a Nyitra-vidék többi településén is általánosan elterjedt nyelvjárási je-

lenségek és alakváltozatok (l. a NyvA. azonos címszavú 64., 147., 100., 

169. térképlapjai): 23. fánk siskȧ : siskȧ/, 138. husvét husvít : husvít /, 175. 

csalán csovāny : csovāny/, 186. söprű söprő : söprő/ stb. Tehát 

a köznyelvivel azonos és az egész kistérségre jellemző sajátságok kevésbé 

változékonyak. Nyitragerencsér nyelvjárása kevesebb nem változó adatot 

tartalmaz (94=42,72%), míg Barslédecen több a változatlan adat 

(114=51,81%). 

Az éppen változásban levő adatok csoportjában (B.) a két kutatóponton 

többféle változási tendenciát is megfigyelhetünk. Az egyik a köznyelvhez 

való közeledés. Ez a vizsgált kutatópontok adataiban úgy nyilvánul meg, 

hogy a MNyA.-ban található nyelvjárási elem(ek) mellett az ÚMNyA. kor-

puszában újabb adatok is megjelennek, amelyek vagy azonossá váltak 

a köznyelvi adatokkal (89. cukrot cúkort : cúkort, cukrot/, 152. üvegje 

övegje : övegje, üvegje/, 194. függöny firhȧng : firhȧng, függöny), vagy az 

újabb alakváltozatok közelebb állnak a köznyelvhez (26. kenyér kinyér : 

kinyér, kënyír/, 151. kulcsot kócsot : kócsot, kúcsot /, 202. görény gëríny : 

gëríny, göríny. Az előző csoporthoz hasonlóan Nyitragerencsér nyelvjárása 

változékonyabb, azaz több a változásban levő adat (103=46,87%), mint 

Barslédec dialektusában (89=40,45%). A két község nyelvjárásának válto-
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zásbeli eltérései egyrészt a földrajzi fekvéssel, másrészt e települések eltérő 

jellegével magyarázhatók. 

Ami pedig Barslédec nyelvjárásában mozgásban van, az leginkább az l-

ezés változásából fakad. Ezt a többi helyi nyelvjárástól eltérő hangtani je-

lenséget − az adatközlők elmondása szerint − a környező községbeliek 

gyakran kigúnyolták, s ezáltal a beszélők számára stigmatizált és kerülendő 

jelenséggé vált. E negatív attitűd is hozzájárult ahhoz, hogy a köznyelvi ly 

és lj helyén a régebbi l-ező adatok mellett megjelentek a j-éző változatok is 

(kivéve a luk szót). 

A megváltozott nyelvjárási adatok csoportjában (C.) arra következtethe-

tünk, hogy mindkét kutatóponton elsősorban azok az adatok módosultak, 

melyek esetében a nyelvjárási változatok mellett már az MNyA.-ban is 

megjelentek a köznyelvi formák (2. szalma szȧlmȧ, szāmȧ : szȧlmȧ/, 167. 

csalamádé sűrőkóró, csȧlȧmádé : csȧlȧmádé). Nyitragerencsér nyelvjárá-

sában az ly fonéma esetében zajlott le a változás, az ly ejtése ugyanis már 

a legidősebb adatközlőknél sem jelent meg, az ly-t és lj-t tartalmazó szava-

kat mindannyian j-vel ejtették. E hangtani változáson kívül az említett tele-

pülésen erőteljesek a szókészleti változások is, melyek a földrajzi fekvéssel, 

a hagyományos paraszti gazdálkodás megszűnésével, az erőteljes városia-

sodással, a lakosok nagyobb társadalmi és gazdasági mobilitásával magya-

rázhatók. Nyitragerencséren az olyan fogalmak megnevezései, mint pl. a 

szövés, fonás kellékei, a kukorica részei, vagy az állattartással kapcsolatos 

kifejezések, már kiszorultak a használatból, sőt a köztudatból is. Ezzel 

szemben e lexémákat a hagyományosabb berendezkedésű Barslédecen az 

idősek még ismerték. 
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SZABÓ JÓZSEF 

 

Néhány népszokás, hiedelem és gyermekjáték 

a Koppány menti tájszótár alapján 
 

1. Hetvenedik születésnapja alkalmából Molnár Zoltán Miklóst, aki a 

szombathelyi Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetőjeként és tanáraként egy-

aránt kiváló munkát végzett, jó egészséget és minden jót kívánva neki, 

nyelvjárási tárgyú írással szeretném köszönteni. A debreceni egyetemen 

találkoztam vele először, amikor előadást tartottam a magyar nyelvészeti 

tanszéken. Azt követően különböző szakmai rendezvényeken, főképpen a 

minden szempontból kitűnően szervezett szombathelyi Dialektológiai 

Szimpozionok idején módunk volt találkozni. 

Bevallom, hogy a köszöntésül választott írásom tárgyát leginkább az hatá-

rozta meg, hogy mostanában gyakrabban fölidéződik bennem az 1950–60-as 

években Nagykónyiban és a környékbeli falvakban még élő azon néphagyo-

mányok emléke, amelyeket gyermekkoromban ismertem meg, mégpedig oly 

módon, hogy ezeknek egy részében magam is részt vettem, esetenként pe-

dig külső szemlélőként ismertem meg őket. Ezek emlékének megőrzésében 

az is szerepet játszik, hogy szülőfalummal való kapcsolatom napjainkig 

megmaradt. 

Itt említem meg, hogy ezen írásomhoz a Koppány menti tájszótár szol-

gált forrásul, amely Értény, Koppányszántó és Nagykónyi falvakban végzett 

adatgyűjtésre épült. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a gyűjtések túl-

nyomó többsége szülőfalum nyelvjárásának, kisebb mértékben néphagyo-

mányainak feldolgozására irányult. Emellett azonban az Értényben és Kop-

pányszántón magnetofonnal és kérdőívvel folytatott tájnyelvi és néprajzi 

értékű gyűjtések egyaránt alátámasztják, hogy a három falu sajátosságai 

lényegében véve egységet alkotnak. Ez nem csupán saját kutatásaim alapján 

állapítható meg, hanem feleségem Az emberi élet sorsfordulóinak szokásai 

és hiedelmei három Koppány menti községben című könyvének anyaga is 

alátámasztja (vö. SZ. BOZÓKI MARGIT 2000. Wosinsky Mór Múzeum, 

Szekszárd). 

A néprajzkutatók körében már az 1930-as években fölmerült annak 

szükségessége, hogy igen hasznos lenne egy teljességre törekvő Magyarság 

Néprajza kiadványnak az elkészítése. A Magyar Néprajzi Lexikon első kö-

tetének Előszavában ORTUTAY GYULA részletesen kifejtette az öt kötetből 

álló sorozat megjelentetésének jelentőségét, szükségességét. Ezeknek anya-

ga – amint megfogalmazta – „egy olyan magyar néprajzi, folklórlexikon 

megvalósítása, amely a maga lexikoni, enciklopédikus nyelvén is a teljes 

magyar néprajz bemutatására törekszik. Úgy határoztunk, hogy ez a lexikon 

a magyar néprajzi anyagot (s amit tőle elválaszthatatlannak tartunk: a folk-
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lórt, társadalmi néprajzot stb.) mutatja be, sohasem feledkezve meg a törté-

neti, társadalmi összefüggésekről sem‖ (8–9). Ilyen néprajzi témájú szócik-

keket is tartalmaz a Koppány menti tájszótár. Az ezekből kiválasztott példa-

anyaghoz nem fűztem magyarázatot, a felsorolt adatokat forrásnak tekintem 

az esetleges későbbi kutatásokhoz. Egyetlen kivételt tettem, ez pedig a ró-

katánchoz fűződő magyarázat, amelyet ebben az írásomban egyrészt gyer-

mekkori emlékeim alapján fejtettem ki, másrészt édesapámmal folytatott 

beszélgetés azon részletével egészítettem ki, amelyet Az erdő haszna cím-

mel vettem magnetofonszalagra, s amely a Nyelvjárási szöveggyűjtemény 

Nagykónyiból című kiadványban látott napvilágot (vö. 1982: 23–8). Itt em-

lítem meg, hogy mindezt 2017 júniusában Bakarecz Jánosné Szabó Rózsa 

76 éves és Szabó Lászlóné Pauli Rózsa 78 éves nagykónyi lakosokkal foly-

tatott beszélgetések is megerősítették, valamint azokat az emlékeket is, ame-

lyek szülőfalum cigány lakosságához fűződnek. Ezenkívül nagyon hasznos 

volt számomra az idevágó szakirodalom, főként az az áttekintő összefoglalás, 

amelyet a Magyar Néprajzi Lexikon I. és IV. kötetében a cigányokat érintő 

kutatásokról találtam. 

2. A Koppány menti tájszótárból olyan példákat választottam dolgozatom-

hoz, melyekkel a Magyar Néprajzi Lexikon köteteinek anyagát valamelyest 

gazdagítani tudtam. Ezek között néhány olyan is előfordul, amely értékes 

ritkaságnak tekinthető. A kiválasztott adatokat az alábbiakban veszem sorra. 

apacsolás apacsullás fn. ‘kiütős bújócska‘. Az apacsullás a mi 

gyerëkkorungba vót játék, a mostanyi gyerëkëk eszt nëm jáccák. Nr. Még az 

1950-es években is elég gyakori gyermekjáték volt az apacsullás, amelyet 

udvarban vagy bokros-fás helyen a szabadban (pl. a réten az állatok legelte-

tése közben is) játszhattak. A játék kezdetekor kijelöltek egy fát, amelyen 

apacsúnyi lehetett. Ezután kiszámolták, hogy ki lesz a kumó ‘hunyó‘. Amíg 

a kumó elszámolt pl. húszig, addig a többiek elbújtak, de nem várták meg, 

hogy a kumó rájuk találjon, hanem óvatosan előlopóztak rejtekhelyükről, 

odaszaladtak a kijelölt fához, és lëapacsúták (tenyérrel megütögették a fát). 

Ha ez nem sikerült, mert közben észrevette vagy elkapta őket a kumó, akkor 

szerepet cseréltek. Ez a játék a bújócska változataként élt a községekben. 

(17. lap). 

blinckizés ~ brinckizés fn. ‘egykori gyermekjáték‘ Nekëm 

gyerëkkoromba kedvenc játékom vót a blinckizés. Nr. Fiúk játszották két 

csapatot alkotva. A játék előkészületeként kétméter átmérőjű kört rajzoltak 

a földre, majd akácfából 8-10 cm hosszú, mindkét végén kihegyezett 

blinckit (fadarabot) faragtak. A blincki elütésére pedig deszkából ütőt készí-

tettek. Előre megállapodtak abban, hogy hány ütőhosszig játszanak. Ez a 

játékosok létszámától függően több száz, sőt akár ezer is lehetett. A kezdő 

játékost gyufaszálakkal sorsolták ki. Aki a legrövidebbet húzta, az kezdte a 

játékot. A kezdő játékos beállt a kör közepébe, földobta a blinckit és bele-

ütött. A másik csapat tagjai igyekeztek elkapni az elütött blinckit. Ha ez 

sikerült, akkor a kezdő játékosnak ki kellett állni nulla ponttal. Ritkán az is 
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megesett, hogy a körben álló játékos nem találta el az ütővel a blickit, nem 

tudta kiütni a kezdőkörön kívülre, ilyenkor bennsűt a játékban, nem folytat-

hatta, és nem kapott pontot abban a menetben. Ha az ellenfél játékosai nem 

tudták elkapni a gyorsan repülő blinckit, akkor az adott játékos háromszor is 

beleüthetett, és a körtől elért távolságért – becslés szerint – bizonyos számú 

ütőhosszat kérhetett. Ha a játszótársak ezt reálisnak tartották, akkor megad-

ták neki, és ezt az eredményt fölírták. Ha vita támadt a két csapat tagjai 

között a távolság megítélésében, akkor lemérték az adott távolságot. Ha 

valóban kevesebb volt a becsült értéknél, akkor a játékos elvesztette minden 

addigi keresetét (pontszámát). A játékban végül is az lett a győztes, aki elő-

ször elérte a játék kezdetekor megbeszélt ütőhossz-számot (27–28. lap). 

boszorkány ~ fn. ‘természetfölötti, ártó szándékú lény főképpen asz-

szony‘. Régebben asz monták, hogy a mi falungba izs vótak boszorkányok. 

Nr. A hiedelem szerint a boszorkány saját képében jelenik meg mindig. 

Öreg, csúnya, összenőtt szemöldökű, szúrós szemű asszonyok szoktak bo-

szorkányok lenni. Tudtak rontani embert és állatot, szoktak szemmel verni. 

Elvitték az állatok hasznát. Megnyomták az embereket, és így derék- és 

hátfájást okoztak. A boszorkány örült, ha megronthatta a szerelmeseket. 

Jellemző rájuk, hogy nem tudnak addig meghalni, míg át nem adják a tu-

dományukat. A néphit szerint minden boszorkány a dongótól kapja tudomá-

nyát, mégpedig úgy, hogy egy útkereszteződésnél a dongó a szájába száll. 

Ha valaki nem volt alkalmas a boszorkányságra, akkor nem tudta röptében 

bekapni a dongót, és láthatatlan lénytől egy nagy pofont kapott. Mindegyik 

faluban tudni vélték valakiről, hogy boszorkány. Ez úgy derült ki, hogy 

valakit a környezetében megrontott, Lucakor megfaragta a kerítéseket, és 

csak az ő tyúkjai tojtak. Ha ránézett egy tehénre, az nem adott tejet. A bo-

szorkányok elől úgy szokták megvédeni a teheneket, hogy lekötötték az 

istálló ajtaját gatyamadzaggal, így a boszorkány nem tudott bemenni. Egye-

sek rossz kést szúrtak az istállóajtóba, vagy úrnapkor fehér tüskerózsából ko-

szorút kötöttek a tehén feje fölé, hogy ne lehessen megrontani. Ha valaki elő-

ször vett tejet egy gazdától, három szem kenyérmorzsát dobott a tejbe, és ke-

resztet vetett, hogy elűzze a rontást (30–31. lap). 

csetelekvár csetelëgvár ~ csetelëgvárt fn. ‘földibodzából főzött lekvár‘. 

Máskor szoktak főznyi csetelëgvártot is fődiborzábu, de mék csetepálinkát 

is. Nr. A csetelëgvártról sokan azt tartják, hogy gyógyító hatása van, ezért 

különösen a kehës (köhögős) embernek tanácsos fogyasztani, mert ettől 

elmúlik a kehéje (köhögése). A csetelëgvár főzésének tudományát a 

nagykónyiak, akiknek körében egykor különösen népszerű volt, állítólag a 

páriaktól tanulták (43. lap). 

hurkatáncolás hurkatáncullás fn. ‘a disznóvágáshoz fűződő szokás‘. 

Mos má nincs hurkatáncullás, má nëm járnak a hurkatáncullók. Nr. Az 

1960-as évekig még Nagykónyi községben megvolt – bár már visszaszo-

rulófélben – a hurkatáncullás szokása. Disznóvágások idején maskurába 

öltözött fiatalok szoktak hívatlanul és váratlanul beköszönni azokhoz a gaz-
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dákhoz, akik aznap disznót öltek. Gyakori volt, hogy cigánynak öltöztek. 

Arcukat bekormozták, fejükre pedig harisnyából készített álarcot húztak. A 

lányok nemegyszer férfiruhát öltöttek, a legények viszont fehérnépnek (asz-

szonynak, lánynak) voltak öltözve. Ha tehették, valamilyen igazi hangszert 

vittek magukkal, vagy pedig a háziakkal való tréfálkozás közben fésűvel 

„zenéltek‖. Arra nagyon ügyeltek, hogy lehetőleg ne ismerjék föl őket. A 

háziak kolbásszal, hurkával, pecsenyével és borral szokták megvendégelni a 

hurkatáncullókat, de haza is adtak egy kis kóstolót a velük hozott kosárba. 

Nk. (97. lap). 

késezés késëzés fn. ‘egykori gyermekjáték‘ Mos má nincs késëzés, de én 

még sokszor jáccottam. Nr. Ezt a veszélyes játékot csak fiúk játszották, 

mégpedig általában eső után, mert ilyenkor a fellazult talajba könnyebb volt 

beleállítani a bicskát. Először egy kört rajzoltak a földre, majd ezt elfelez-

ték. Mindkét késező játékos célja az volt, hogy elnyerje az ellenfél térfe-

lét a sorozatos késdobálással. Csak az adobás volt érvényes, amelynél a 

kés beleállt a talajba. A vonalat pedig úgy lehetett meghúzni, amilyen 

irányban a kés állt. A fokozatos térfélnyerés tehát nagy figyelmet, 

ügyességet kívánt a játékosoktól (115. l.). 

kókányolás kókányullás fn. ‘hímes tojásokat egymáshoz üt‘ Huzsvét 

másnaptyán vót a kókányullás. Nr. A gyerekek (főleg fiúk) húsvéthétfőn 

járták a falut, és kókányútak a többi fiú hímes tojásával. Aki összetörte a 

másikét, az elnyerte a játszótársáét. Az 1940-es évek végén, az 1950-es 

évek elején rézpénzt is szoktak hímes tojásba dobálni. Akinek a pénze bele-

állt a tojásba, az nyert. Ha ez nem sikerült, a hímes tojás gazdájáé lett a pénz 

(122. lap). 

komatál ~ fn. ‘barátok és barátnők által húsvét utáni vasárnap egymás-

nak vitt, ajándékkal teli tál‘. Mikor nagylánkonni kesztem, én izs vittem 

komatálot lámpajtásaimnak. Nr. A komatál tartalma leggyakrabban süte-

mény, likaskalács, hímes tojás, cukorka, dió és alma volt. Mindezt beletet-

ték egy szép konyharuhába, amelynek a négy sarkát összefogták, pántlikával 

megkötötték, vagy brossal összefűzték. Ebéd után vitték el a barátnak, barátnő-

nek. A lányok a következő mondóka kíséretében adták át egymásnak: Komatá-

lat hosztam, mëg is aranyosztam. Szüsz kütte szüznek, ha nëm teccik, küggye je 

(123. lap). 

komázóvasárnap ~ fn. ‘húsvét utáni első vasárnap, fehérvasárnap‘. Va-

lamikor komatálot izs vittünk komázóvasárnak a lámpajtásoknak. Nr. Ezen 

a napon a 13-14 éves fiuk és lányok komatálot vittek azoknak a barátaiknak, 

akikkel a későbbiekben komák kívántak lenni. Ha örömmel fogadták a 

komatálot, akkor ettől a naptól kezdve, életük végéig komámnak, illetőleg 

komaasszonynak vagy kiskomámnak szólították egymást (123. lap). 

lidérc ludvérc fn. 1. ‘gonosz szellem‘. Régebben jobban hittek abba, 

hogy vannak ludvércëk. Nr. A hagyomány szerint késő éjszaka a sötétség 

leple alatt jelenik meg a ludvérc. A ludvérc fényes, hosszú, mint a petrence-

rúd. Mindig közeli rokon vagy ismerős képében megy be a házba. Néhá-
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nyan emlékeznek egy olyan esetre, amikor a ludvérc vőlegény képében járt 

be a kéményen a szerelmes lányhoz. A lány éppen tojást sütött, és kiment a 

konyhából. Közben a ludvérc a farkával megkeverte a sült hagymát. Sze-

rencsére a lány rajtakapta, és az egész lakást bekente sótalan kásával. Így a 

ludvérc elmaradt a háztól, nem tudta a lányt magával vinni. 2. mn. rossz. 

‘magas, sovány < főleg nő >‘. Most mënt ēre kifelé az a ludvérc Rózsi, any-

nyira sietëtt, hogy be së nézett hozzánk (141. lap). 

mennykő ménkü fn. 1. ‘villámcsapás‘. Montam nekijje, hoty csollámba 

nëm üt a ménkü. 2. ‘különös formájú, ismeretlen anyagú kődarab‘. Ha szán-

táskor ménkü gyütt elü a fődbü, asz szërëncsét hozott annak, aki mëktaláta. 

Nr. A néphit szerint ha a gazda fehér színű, egyik végén gömbölyű követ 

talált a földjén vagy az udvarán, az biztosan mennykő volt. Azt tartották, 

hogy az égből lepottyanva hét évig van a föld mélyén, de hét év után a föld 

kiveti magából. Amelyik háznál ilyen mennykövet találnak, azt többé nem 

éri villámcsapás. Régen a marhakereskedők drága pénzért vásároltak 

mennykövet, a tarisznyába dugták, és úgy mentek a vásárba. A mennykő 

azonban bajjal is járhat, nemcsak szerencsével. Ha valakire úgy mondanak 

átkot, hogy egyidejűleg mennykövet dobnak az udvarába, az illető beteg 

lesz (155. lap). 

nyársdugás ~ fn. ‘disznóöléshez fűződő szokás‘. Minálunk még most izs 

van nyársdugás, de azér má ritkábban. Nr. Ebben a szokásban rendszerint a 

közeli ismerősök, jóbarátok, szomszédok vettek részt. A nyársdugó valami-

lyen ágas-bogas faágat keresett, és arra tűzte rá azt a levelet, amelyben a 

disznóölésen résztvevőket csúfolta ki vaskos, tréfás szavakkal. Ezért senki 

sem sértődött meg. A vers ismert fordulatait a nyársdugó a résztvevőknek 

megfelelően írta át. A nyársat az ablakba vagy a konyhába dobta be alko-

nyatkor, mégpedig lehetőleg úgy, hogy észre ne vegyék. A háziak elolvas-

ták a levelet, majd a nyársra hurkát, kolbászt és pecsenyét tettek, és így he-

lyezték az ablakba vissza. Ezután lesték, várták a nyársdugó visszatérését, 

aki a nyársat próbálta lehetőleg észrevétlenül magával vinni. Ha azonban 

sikerült megfogni, akkor rövid időre a diszóólba csukták. Utána étellel-itallal 

megkínálták, és a kóstolóval teli nyársat is magával vihette (163. lap). 

ónyaöntés fn. ‘babonás szokás‘ Az ónyaöntés régebben szokázsba vót, 

de máma má nëm. Nr. Ónyát akkor szoktak önteni, ha valaki – rendszerint 

kisgyerek – megijedt valamitől (kutyától, szokatlan jelenségtől stb.). Ezért 

hívták el a javósasszonyt, aki rögtön tüzet rakott, egy lábasban pedig méhvi-

aszt olvasztott föl. Közben imádkozni kezdett. Amikor felolvadt a viasz, és 

barna színűvé vált, akkor ezt a javósasszony a megijedt személy feje fölött 

egy vízzel teli tányérba öntötte, a viaszból pedig lecsípett egy darabot. Ezt a 

műveletet háromszor megismételte. A forró, olvadt viaszt a hideg, szótalan 

víz összehúzta, és az így keletkezett formából vélte megállapítani az ijedtség 

okozóját. Ha ez sikerült, akkor a félelemérzetnek el kellett múlnia. A 

javósasszony mindezért pénzt vagy természetbeni juttatást kapott (169. lap). 
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peckózás peckozás fn. ‘pénzjáték‘ Az én gyerëkkoromba még divad vót a 

pëckozás, mos má nëm. Nr. Általában nagyobb fiúk játszották. Egy vonalat 

húztak a földön, és egyenként mindegyik játékos egy pénzt dobott a vonal 

közelébe. Ha a játékosok pénze véletlenül egyenlő távolságra került a vonal-

tól, akkor forma lett, s az érintettek újból dobtak. Akié a vonalhoz legköze-

lebb esett, az dobhatta föl az összes pénzt. Amelyik pénz a földobás után 

bötüt (írást) mutatott, az az övé lett. A többi, földön maradt pénzt, a koroná-

sokat (fej) pedig az a játékos dobhatta föl, aki második volt a vonaldobás-

ban. Ezt így folytatták egészen addig, ameddig a pénz tartott. Az esetleg 

megmaradt koronások a vonaldobásban az utolsó helyezetté lettek (178. 

lap). 

rókatánc ~ fn. ‘cigánygyerekek guggolós tánca‘. Az ötfenes évegbe lakott 

itten Kónyi körü az erdőbe ëty cigánygyerëk, az ē szokta járni a rókatáncot 

ëty cigarëttáér. Szokta énekűnyi: róka a bőrébe, faz van a gatyába (194. lap). 

A Magyar Néprajzi Lexikon rókatánc címszavánál pl. ezt találjuk: „1. 

századunk első felében még széleskörűen ismert, s különösen az alföldi 

cigánytelepüléseken elterjedt férfi szólótánc. Fennmaradását nagyban szol-

gálta, hogy koldulás-kéregetés alkalmával a cigánygyerekek ellenszolgálta-

tásként járták az adakozó előtt. Állatutánzó mozgás tkp. nincs benne: a tán-

cos egyetlen [...] motívumot ismételget, s ehhez a kíséretet a saját maga által 

skandált, ritmikus obszcén szöveg adja. [...] A szöveg befejeztével a táncos 

coitust utánzó mozdulattal a földre veti magát. 2. [...] A parasztság és a 

putrilakó cigányság mellett egyes formáit a kisnemesség és a városi, asszi-

milálódó zenész-cigányság is ismerte‖ (MNL. IV. 361). 

A cigányfiúk szólóban előadott táncát, a rókatáncot és a hozzá kapcsoló-

dó éneklést Nagykónyiban az 1940-es végén, az 1950-es elején egyszer-

kétszer jómagam is hallottam, és e cikkem írása idején szülőfalumban járva 

– egy-két idős adatközlő közreműködésével – az itt következő néhány adat-

tal még ki tudtam egészíteni. Így pl. azzal, hogy a kamaszodó cigányfiúk, ha 

valakitől apró ajándékot (cigarettát, cukorkát, kiflit stb.) kaptak, viszonylag 

forgalmas helyen (így pl. bolt előtt vagy egymást keresztező utcák közelé-

ben), örömüket, köszönetüket kifejezve rókatáncot jártak az alkalmilag 

összeverődött közönségnek. Ennek emléke máig megmaradt bennem, még-

pedig főképpen ahhoz a kis bolthoz fűződően, amely házunkhoz közel, a 

Nagy-Csirip (hivatalos nevén a Kossuth Lajos utca) lejtős végével szemben, 

a Nagy utca (népi nevén Öreg utca) területén, a vasútállomásra vezető 

Álomásköz mellett működött, s ahol viszonylag sok vevő megfordult. A 

jelenlévők száma bizonyára fontos volt a rókatáncot bemutató kamaszodó 

fiúnak. Az 1950-es évek elejétől fogva ez a régebbi cigány szokás meg-

szűnt, amely – föltehetően más okok mellett is – alapvetően azzal függ ösz-

sze, hogy az erdőben lakó, ahogy a nagykónyiak nevezték őket, teknyővájó 

cigányok egytől egyig elköltöztek régi lakóhelyükről. 

ERDŐS KAMILL a Békés megyei cigányok foglalkozását, körülményeit, 

dialektusait vizsgálva az oláhcigányok és teknővájó cigányok csoportját 
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különböztette meg. Tömören összefoglalva pl. ezt írta róluk: „Az oláh-

cigány férfiak többsége, még a közelmúltban is lókupeckodással foglalko-

zott. [...] A vas- és fémmunkával foglalkozók száma kevés. Tepsiket csinál-

nak, edényeket foltoznak. A megyénkben lakó cigányok többsége még min-

dig egészségtelen, alacsony és szűk putrikban lakik.‖ [..] „T e k n ő v á j ó  

c i g á n y o k :  A n y a n y e l v ü k : román és – ők sem tudnak cigányul. Ma-

gukat »beásnak«-nak vagy »lingulárnak«-nak nevezik. A magyarcigányság 

körébe tartozó zenészektől eltekintve, őket tekinthetjük a cigányság legbe-

csületesebb rétegének. Foglalkozásuk: teknő-, fatál-, fakanál-készítés‖ (ER-

DŐS 1959: 25, 27, 28, 54). 

Ezzel a két csoporttal szülőfalum lakosságának kb. 1940-es évek végéig 

volt kapcsolata. Az oláh cigányokkal jórészt máig megmaradt, a teknővájó 

cigányokkal erdei lakóhelyükről történt elvándorlásuk miatt viszont meg-

szűnt. 

A két cigánycsoport közül Nagykónyiban az oláh cigányok voltak több-

ségben, kiknek egy része a Csirip falurészen, egy tömbben, egymással pár-

huzamos utcák végén lakott. Erről a három utcáról Tolna megye földrajzi 

nevei című kiadványban a következőket találjuk: 36. Kis Csirip : 

Kutyaszorittó [Petőfi Sándor u] U 37. Középső Csirip [Bartók Béla u] U 38. 

Nagy Csirip [Kossuth Lajos u] 39. Csirip Fr. Az itt húzódó gödörben egy-

kor különösen sok veréb fészkelt. Ide tartozik: 36–8. (vö. TMFN. 118). 

Amikor azonban Kocsola és Nagykónyi között 1949-ben kövesút készült, 

amely a Csiripek végén lakó cigányokat közelről érintette, ezért lakóhelyet 

kellett változtatniuk. Ezt követően a falu különböző részein telepedtek le, s 

egy ideig még csiripi cigányoknak nevezték őket. Ezt az elnevezést napja-

inkban már csak néhány idős, törzsökös nagykónyi lakos ismeri. Közülük 

még többen emlékeznek pl. Gomán Ferencre, aki a lovara (lókereskedő) 

csoportba tartozott, de nem foglalkozása révén, hanem amiatt, hogy nagyon 

értett a lótartáshoz, és szorgalmával, munkavégzésével is megbecsülést ví-

vott ki magának. Ugyanígy elismerés övezte Petrovics Györgyöt is, aki a 

helyi téeszben végzett munkájával, szorgalmával tűnt ki. A község idős 

nemzedéke még ma is így emlékezik mindkettőjükre. 

Nagykónyi községnek Kocsola északi külterületéhez legközelebbi részét 

a következő két helynév őrizte meg: 241. Cser ajja S, r, sz és 242. Kocsolai-

árok : Turi-árok : Nagy Laci árka Á. (TMFN. 123). Nagykónyitól délre, 

délkeletre (Pári, Kocsola és Gyulaj környékén) nagy erdőségek vannak, 

amelyeknek a Kocsolához közelebb eső részét – főként néhány évtizeddel 

ezelőtt – a nagykónyiak is ismerték. A teknyővájó cigányok a Nagykónyitól 

délre található, Kocsola községhez tartozó erdőben laktak. Ezzel függ össze, 

hogy a hozzájuk fűződő ismeretek, történetek emléke a nagykónyi lakosság 

egy részének körében a múlt század végéig megőrződött. Erről tanúskodik 

Az erdő haszna címmel közétett szövegfölvétel egy részlete, amelyet 1971 

augusztusában édesapámmal, Szabó Józseffel készítettem. Ez a következő: 

„Még mit szoktak az erdőről hozni? Az erdőre el szoktunk mënnyi. Ez má 
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ősszē történt, szinten az erdőre ēmënés, hogy a télre lëgyën, mire mëg’gyün 

a hófujátok, hosztunk ijem fagyāfát, söprüneg valót [...] Akkor mëg eszt a 

fagyāfát szokták hoznyi, eszt a söprüneg valót a cigányok is. Hosztak ugyë, 

akkor ot laktak azok az erdőbe. Ijen sátorogba laktak. Csinyátak ijen sátort, 

mëg asztám fődbü. Befődēték, fákkó körürakták, akkor befődēték jól. Kivürü 

szokták füttenyi azok a cigányok. De uam meleg vót. Ugyan nëm vótam ben-

ne, csak usz szoktuk néznyi, amind igy jártunk az erdőre ölfád vágnyi āra 

lënt / a Flájspangba. Akkor od vótak, a vasut mellett laktak ēre Cser alatt. 

Od vót nagyon sok cigány. Télëm mikor mëntünk az erdőbe, ijen pici 

gyerëkëk, uan hároméves mëg ötéves, mëk hát nagyobbak is, kissebb-

nagyobb, abba a hóba tiszta mesztelenyën szalattak ki. Montuk, a fene ëgye 

mëk hát, ijen gyerëk és nëm fagy mëg ebbe a naty hófujádba ... Akkora hó 

vót, hogy majnëm térdig ért, mikor mëntünk. És kifutottak azok a 

gyerëkëk”(SZABÓ 1982: 27). 

Nagykónyi község lakossága, mégpedig közülük elsősorban a módosabb 

gazdák – főként a házkörüli munkák elvégzésére, az udvar, az istálló rend-

betételére, takarítására – szívesen alkalmaztak cigányokat, akiket 

teknyővájó cigányoknak neveztek. Nagyon fontos szerepük volt abban, 

hogy az évszakoknak és a nagykónyi lakosság igényeinek megfelelően az 

erdőben termő különféle gyümölcsöket (így pl. somot, vadalmát, vadkörtét), 

továbbá gombát szedtek. Különböző eszközök, szerszámok (így pl. vessző-

söprű) készítéséhez is jól ki tudták választani a fás szárú fagyalcserjét. Szí-

vesen vállaltak favágást is, amelyet nagy hozzáértéssel végeztek. Erdei la-

kóhelyükről az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején költöztek el. 

rostavetés ‘babonás szokás‘ Máma má nëm hallanyi rostavetésrü, mind 

valamikor. Nr. Ha valakitől elloptak valamit, akkor szoktak rostát vettetni. 

Elmentek ilyenkor a rostavetőhöz, hogy megtudják, ki volt a tolvaj. El-

mondták neki, hogy mi veszett el, és azt is, hogy kire gyanakszanak. Ezután 

a rostavető elővette a rostát, megfordította (az alja került fölül), majd három 

ujját (középső, mutató- és hüvelykujját) a rósta drótozatához illesztette a 

következő szavakkal: Szent Pétër és Szent Pál, fordidzsd mëg a rostát, ki 

ëtte mëg az én hus, ki vitte el az én bor, ki vitte el az én tik. Ezután arra billen-

tette a rostát, amerre a gyanúsított lakott. Ebből gyakran harag lett. Megj. Napja-

inkban már csak egy-két idős ember emlékszik erre az egykor megvolt szokásra 

(194. lap). 

szemverés szëmverés fn. ‘szemmel való rontás‘. Vót uan lány, aki báld 

után majnëm mindig szëmverézsbe vót. Asz monták rá, hogy valaki 

bisztossam mëgverte szëmmē. Nr. Szemverésről általában akkor szoktak 

beszélni, ha kisgyermek vagy nagyobb, férjhez menő lány fejfájásra, általá-

nos rosszullétre panaszkodott. Azt tartották, hogy biztosan nagyon megcso-

dálta valaki, nagyon megtetszett valakinek, és attól fáj a feje. A szemverés 

ellen megpróbáltak védekezni is. Hogy a fejfájás, rosszullét elmúljon, elhív-

ták a javósasszonyt, aki szenezsvizzel gyógyította meg a beteget (l. részlete-

sebben a szenesvíz címszónál) (209. lap). 
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szenesvíz szenezsviz fn. ‘javasasszonyok készítette varázserejű víz‘ 

Szenezsvizet akkor szoktak csinányi, ha uan gyerëkféle szëmverézsbe vót. 

Nr. A szenesvíz úgy készült, hogy a javósasszony három szem izzó parazsat 

dobott egy pohár vízbe, kevés szentelt vizet is tett hozzá, majd addig várt, 

míg a szén leülepedett a pohárban. A megrontott vagy beteg embernek, 

illetőleg állatnak ebből kellett innia, s attól meggyógyult (209–10. lap). 

táltos tátos fn. ‘természetfeletti erejű lény‘ Ētünt ëccër ëgy gyerëk a fa-

luba, asztán későp töpször is mëgjelënt othun a kapuba. Csikó képibe 

nyeritëd be a kapun. Nr. A néphit szerint a foggal született gyermek táltos. 

Azt tartják, hogy a hátán is szőr nő. Hét év után kerül csak vissza a szülői 

házhoz csikó képében. Háromszor végig kell rajta húzni a föstőkötényt, és 

akkor változik vissza gyermekké (217. lap). 

váltott gyerek vátod gyerëk fn. ‘kicserélt újszülött‘ Ëgy asszonnak 

kicseréték a gyerëkit nagyon csunyára, asztán vissza akarta váttanyi, de 

nëm sikerűt neki. Nr. A néphit szerint előfordult, hogy az újszülöttet a bo-

szorkányok csúnya gyerekkel cserélték ki. A szülők természetesen igyekez-

tek visszaszerezni a saját gyereküket. Ennek a következő módja ismert: 

Söprűvel fűtötték be a kemencét. A vátott gyerëket a sütőlapátra ültették, és 

úgy tettek, mintha be akarnák dobni a kemencébe. A kemenceajtó előtt a 

belökés pillanatában visszaváltozik a váltott gyerek az igazira (234. lap). 

3. Remélem, hogy a Koppány menti tájszótárból kiválasztott s a fentiek-

ben bemutatott példák jól mutatják, hogy egyes települések, bizonyos régiók 

nyelvjárási szókincséhez fűződően közzétett néphagyományok figyelembe-

vétele a néprajzi kutatások bizonyos területén jól felhasználható, hasznos 

lehet. 
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TÓTH PÉTER 

 

A szürtei nyelvjárás rövid leírása 
 

Édesapám és nagyszüleim emlékére 

 

1. A település 

Tanulmányomban a szürtei nyelvjárás főbb sajátságait ismertetem. 

Szürte az Ung és a Latorca folyása között a Csap–Ungvár országút mentén 

terül el. A vidéken már az Árpád-korban megtelepedett a magyarság. A régi 

Ung vármegyének e déli síkvidéki része korábban elsősorban állattartásra 

volt alkalmas, később egyre több területet tettek földművelésre alkalmassá 

az erdőirtások révén.  

A települést az írott források 1281-ben említik először Struthe alakban. 

Később más névváltozatok is előfordulnak: Struta (1287 k.), Strite (1288 k., 

1356), Strute (1332–1337, 1355), Ztrite (1357), Strithe (1429, 1450), Åwrteÿ 

(1561), Årýtteý (1575), Szürthe (1715), Szürte (1720). A mai ejtésváltozat a 

16. században már megvolt. KISS LAJOS szerint az elsődleges Sztruta hely-

név szláv eredetű, de a részletek tisztázatlanok. A magyarban hangrendi 

átcsapás és sztr : t > sz : rt hangátvetés ment végbe (FNESz.
4
 2: 605).  

A falu első ismert birtokosa a Rátót nemzetségbeli I. Lóránt. Fiától, Má-

tyástól 1281-ben Baksa és testvérei megvették a helységet. E nemzetségnek 

itt megtelepedő ágát később Szürteyeknek (Zritteyeknek) nevezik. A 

Szürtey család 1418-ban Zsigmond királytól címert kap és az általa alapított 

Sárkányrend lovagja lesz. 

BÉL MÁTYÁS Ung vármegye leírásában a településről a következőket ír-

ja: „Szűrte szűkös gabonatermő földdel rendelkezik, de erdei a Latorca 

mindkét partján csaknem a Tiszáig terjednek, amelyekben sok, disznók 

hízlalására alkalmas makk terem. Így gazdagabb családok is szeretnek itt 

valamiféle birtokra szert tenni. Bizony nehéz lenne minden urat számba 

venni. A legjelentősebbek: a főurak közül Vécsey báró, akinek fallal bekerí-

tett kastélyán és majorságán kívül a folyón réve és malma is van; a nemesek 

közül Pálóczi Horváth. Őket illetik a tizedek jövedelmei, amelyek a kondák 

hízlalásából származnak‖ (1731 k./2014: 71–72). 

Az első katonai felmérés során (1782–1784) Szürtéről megemlítik, hogy 

a faluban egy pár nemesi udvarház és egy kis templom található. A helység-

től egy órányira folyik a Latorca, amelyen egy komp van. A Latorca mentén 

lévő erdő nem tölgyből, hanem égerfából és nyárfából áll, talaja mocsaras. 

A mocsarak menti rétek ingoványosak. A Latorcán és a Tiszán átkelő ung-

vári országút a száraz évszakokat kivéve az áradások és a mocsaras ágak 

következtében nagyon rossz (PÓK szerk. 2002: 68). 
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FÉNYES ELEK 1851-ben megemlíti, hogy „Nagy kiterjedésű róna határa 

mindent jól terem; tölgyes erdeje szép; a Latorcza vizénél vámszedése, ven-

dégfogadója, s malma van. F. u. b. Vécsey, Ibrányi, Rozgonyi, Tarnóczy, 

Zsitkovszky, Teöke s m‖ (IV. 168–169). 

HARASZY KÁROLY Az ungi református egyházmegye c. könyvében a fa-

lut és a helyieket így jellemzi: „Ez idő szerint a királyhelmeci járásba van 

beosztva, régebben a kaposi járáshoz tartozott. Lakossága magyar. A község 

képe egyenes utcáival, befásitott portáival, csinos magyaros házaival, virá-

gos kiskertjeivel jó benyomást gyakorol a szemlélőre. Népe tipikusan ma-

gyar gondolkodásu, fontoskodó, komoly, munkás, istenfélő és engedékeny. 

Konzervativ élet berendezkedésébe lassanként beleszövi a városi élet mo-

dern hatásait is, amely alól sehogy sem tudja magát kivonni, hiszen a piaca 

a közeli Ungvár. A népnek valláserkölcsi felfogásán azonban alig változta-

tott valamit a város közelsége, megmaradt annak, ami azelőtt volt, bibliás 

magyar falunak‖ (1931: 371). „Szürtének legelterjedtebb családjai a 

Katkók, Tóthok, Vargák, Kovácsok‖ – írja HARASZY (i. h. 375). 

Szürte évszázadokon át a történelmi Magyarországhoz tartozott. A 20. 

századi két világháború, a hatalomváltások és a munkatáborok a falu életé-

ben mély nyomot hagytak. A település az I. világháborút követően a győztes 

nagyhatalmak trianoni döntése következtében Csehszlovákiához került. Az 

1938. november 2-i első bécsi döntést követően visszatért Magyarország-

hoz. A II. világháború után a Szovjetunióhoz csatolják. 1991-től Ukrajnához 

tartozik. A lakosság többsége a változások ellenére ma is magyar nemzeti-

ségű. A helyiek úgy voltak öt ország állampolgárai, hogy el sem hagyták 

falujukat. 

Az I. világháború veszteségeiről nincsenek pontos adataink, azonban sokat 

elárul az, hogy a falu lakossága 1910 és 1920 között majd száz fővel csök-

kent. 

A II. világháborúban 23-an haltak hősi halált.
1
 1944. október végén érte 

el a front a települést. 1944. november 13-án parancsba adták, hogy a ma-

gyar és német hadsereg kötelékébe tartozó katonák és tisztek, a magyar 

rendőrség vagy csendőrség szolgálatában állók, továbbá minden 18 és 50 év 

közötti hadköteles korú magyar és német nemzetiségű férfi három napon 

belül köteles jelentkezni. Azzal fenyegették őket, ha nem teszik, haditör-

vényszék elé kerülnek. Szürtéből 21 férfit hurcoltak el munkatáborba, lá-

                                                           
1 Az áldozatok neve és születési éve: Bilcó Béla (születésének ideje ismeretlen), Csizmár 

Lajos (1892), Csizmár József (1922), Demjén Sándor (1908), Szalonta Margit (1921), 

Gencsi Ferenc (1927), Horbács János (1907), Illár János (1903), Kacsi Gusztáv (1916), 

Katkó Sándor (1906), Kovács Sándor (1922), Kő István (1910), Krivjánszki István (1919), 

Papp István (1922), Rada Ferenc (1890), Szopó Lajos (1923), Sztefkó András (1910), To-

ronyi István (1924), Varga István (1921), F. Varga Lajos (1920), L. Varga Lajos (1917), 

Zunkó János (1884), Zurócsik János (1920) (DUPKA szerk. 1993: 163).  
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gerbe, közülük hárman útközben megszöktek, egyet hazaengedtek, tízen 

soha nem térhettek haza.
2
 

Összeírások, népszámlálások, nemzetiségek 

Az 1715-ös első és 1720-as második országos összeírás során a település 

adózóinak nevét rögzítették.
3
 

II. József népszámlálása során, 1787-ben Szürte lakossága 513 fő volt, 

közülük hárman nem tartózkodtak a településen (DÁNYI szerk. 1996: 53–

54). A lakosok száma 1880-ban 1088, 1890-ben 1093, 1900-ban 1155 fő 

volt. A századfordulón a faluból 110-en külföldön tartózkodtak. Nagy ré-

szük valószínűleg Amerikában próbált szerencsét. A település nagy többsé-

ge, 1123 fő magyar anyanyelvű volt. A szlovák anyanyelvűek száma 24, a 

ruténeké 7 volt. 

A falu népessége 1910-ben 1144, 1920-ban 1037, 1940-ben 1359, 1969-

ben 1508, 1991-ben 1850 fő volt. A 2001-es ukrajnai népszámlálás idején a 

lakosok száma 1898 volt. Közülük 1239-en (65,3%) vallották magukat ma-

gyar nemzetiségűnek. A magyarok mellett jelentős a magyar anyanyelvű 

cigány nemzetiségűek és az ukránok száma. Utóbbiak az elmúlt évtizedek-

ben nagyobb számban telepedtek le a faluban. 

Felekezetek 
A reformáció hamar elterjedt a településen. Már 1550-ben református 

anyaegyháza van (CSOMÁR 1940: 142). A reformátusok hosszú ideig a mai 

római katolikus templomot használták. Báró Vécsey László 1718-ban adta 

vissza a katolikusoknak. A templom nélkül maradt szürtei református gyü-

lekezetet 1772-ben a palágyi gyülekezet fogadja be. 1812-ben Szürte elvált 

Palágytól. 1816-ban báró Vécsey Ferenc és Antal földesurak az akkori falu 

végén kijelölik az új református templom helyét. 1822-ben kezdik építeni, 

de hosszabb szünet után csak 1864-ben készül el. A tornyok még ennél is 

később, 1898-ban épülnek (HARASZY 1931: 373). 

II. József népszámlálása során a településen a különböző keresztény fe-

lekezetűeket együtt számolták össze. A falu 513 lakosából 503 keresztény, 

10 zsidó volt (DÁNYI szerk. 1996: 53–54). 

                                                           
2 A munkatáborokban, lágerekben elhunyt áldozatok: Ádám József (1922), Balázs Bertalan 

(1917), Balázs József (1908), Illés Károly (1907), Iván János (1905), Kovács Lajos (1903), 

Nagy Sándor (1912), Szaniszló Lajos (1905), Tóth András (1920), Varga Balázs (1926) 

(DUPKA szerk. 1993: 163). 
3 1715: Joan[nes] Kecskés, Steph[anus] Szakács, Geor[gius] Torony, Geor[gius] Jó, 

Lad[islaus] Soltisz, Fran[ciscus] Nagy, Mich[ael] Hegedös, Joan[nes] Kovacs, Joan[nes] 

Szakacs.  

1720: Joan[nes] Szakacs, Mich[ael] Tott, Joan[nes] Kecskis, Ste[phanus] Szakacs, 

Geor[gius] Torony, Geor[gius] Jó, Ladis[laus] Soltisz, Fran[ciscus] Nagy, Geor[gius] 

Nagy, Joan[nes] Kis, Paul[us] Kratko. Extraneusok: And[reas] Brio (Kis Ratensis), 

Ste[phanus] Kis (Paladiensis).  
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Az 1900-as népszámlálás során 265 római katolikust, 260 görög katoli-

kust, 479 evangélikust és reformátust (egy-két kivétellel reformátusok vol-

tak) és 151 izraelitát írtak össze a településen. 

HARASZY KÁROLY adatai: a falu 1131 lakosából 389 református, 310 

római katolikus, 265 görög katolikus, 1 evangélikus, 160 izraelita, 6 egyéb 

felekezetű (1931: 375). Amint látjuk, a reformátusok száma jelentős eltérést 

mutat az 1900-as népszámlálási adatokhoz képest. 

A helyi zsidó közösség a német táborokban pusztult el, aki túlélhette, elköltö-

zött. A falu központjában lévő régi zsinagóga jelenleg üresen áll. 

Régi épületek, műemlékek 

Római katolikus temploma középkori eredetű. A templom északi külső 

falában látható a Szürtey család egyik tagjának sárkányölő Szent Györgyöt 

ábrázoló sírköve, mely a 15–16. század fordulóján készült (lásd CSOMA–

CSERGHEŐ 1887, LŐVEI 2013). A templomban a karzatfeljárónál a padló-

síkban található Szürtey III. Miklós feleségének, Máriássy Krisztinának 16. 

századi vörös márvány címeres sírköve (DESCHMANN 1990: 62). 

A római katolikus templom kertjében 2002. augusztus 20-án avatták fel 

Frech Ottó és Szabó József fafaragók, valamint Tóth Lajos helyi festőmű-

vész által alkotott Szent István-szobrot. 2017. november 3-án a második 

világháború idején Szürtében elesett magyar katonák emlékére kopjafát 

avattak. Hat katona a római katolikus és a református templom udvarán 

nyugszik,
4
 több katonát máshová temettek a faluban. A kopjafa közös meg-

egyezéssel került a katolikus templom kertjébe. Alkotója Szögi Rudolf fafa-

ragó. 

A kéttornyú református templomot, a zsinagógát és a Petőfi utcában lévő 

Redwitz-kastélyt a 19. században építették. A református templom udvarán 

1991. március 24-én a sztálini önkény és a II. világháború áldozatainak 

emlékére emlékművet avattak. Ugyanitt 2014. június 1-jén avatták fel a 

Nemzeti Összetartozás Emlékművét. Alkotója Jankovics Zsolt. 

A falu neves szülöttei, lakosai 

Báró Redwitz Sándor (1828 – Szürte, 1914). A szabadságharcban a 12. 

Nádor huszárezredben és 1949 júliusában a Kmety vezette hadosztálynál 

szolgál. A szabadságharc után elmenekül, 1849 októberében az akkor Tö-

rökországhoz, ma Bulgáriához tartozó Vidinből tér haza. Az Ung megyei 

honvédegylet tagja volt. 1914-ben Szürtében hunyt el. 

Tóth Lajos (Szürte, 1948 – Csap, 2006) festő, grafikus. Alkotásainak 

többsége a magyar realista festészeti hagyományokhoz kötődik, emellett 

szimbolikus jelentésű kompozíciókat, szürrealista képeket is festett. Számos 

kárpátaljai magyar költő verseskötetét illusztrálta. A Kárpátaljai Magyar 

Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának alapító tagja, első elnö-

ke. 2005-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választották. 

                                                           
4 Földesi József, Gazsó József, Horváth Gyula, Karácsonyi Ferenc, Lekli József és Maczkó Béla.  
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Kolozsvári László (Szürte, 1950 – Tiszaújlak, 2013) festő, grafikus. Táj-

képein, portréin és életképein a Latorca és Tisza menti tájat, embereket áb-

rázolta. Munkássága szorosan kapcsolódik a 19. századi magyar realista 

festészethez. A Révész Imre Társaság alapító tagja. 

2. A gyűjtés ideje, módja 

Szürtéből származom, gyermekkorom nagy részét a faluban töltöttem, a 

helyi nyelvjárást magam is beszélem. A tanulmányban közölt tájnyelvi ada-

tok nagy részét 2016 nyarán rögzítettem. A gyűjtés során a kárpátaljai kuta-

tásaimhoz készített kérdőívemet használtam, amely hangtani, alaktani, lexi-

kai, szemantikai jelenségekre, szólásokra, falucsúfolókra, tréfás népi kitérő 

válaszokra stb. vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Az öt helyi lakost, akiket 

felkerestem, gyermekkorom óta ismerem. Összesen 9 óra 6 percnyi hang-

felvételt készítettem. 

A kérdéseimre kapott válaszok mellett természetesen egyéb adatokat is 

feljegyeztem. Az adatközlőkkel való kötetlenebb beszélgetések azért is fon-

tosak, mert a tájszavak „egy részére még kérdezni is alig lehet, leginkább 

passzív módszerrel, beszéd közben leshetők el‖ (KÁLMÁN 1966: 116). A 

tanulmány elkészítésekor hasznát vettem korábbi feljegyzéseimnek és anya-

nyelvjárási tudásomnak is. 

Ha a kutató az anyanyelvjárását vizsgálja, előnyt jelenthetnek számára 

helyi nyelvjárási ismeretei, könnyebben észreveheti azokat az jelenségeket, 

amelyek csak egy-egy adatközlőre jellemzőek, esetleg hapax legomenonok. 

LUNDELL (1881) szerint „Senki sem tanulmányozhat egész kimerítően egy 

oly nyelvjárást, amelyen nem beszél‖ (idézi KISS 2014: 148). Fontos lehet 

az is, ha a gyűjtő a helyi nyelvjárásban beszél adatközlőjével. Előfordulhat 

azonban, hogy egyes szavakról nem tudja, hogy azok valójában tájszavak, 

oly természetesek számára. Saját nyelvjárásiasságunkat ugyanis akkor érzé-

keljük leginkább, ha más nyelvjárást beszélő közegbe kerülünk. 

Tanulmányomban a szürtei nyelvjárásnak csupán rövid leírására vállal-

kozom. Fontos lenne a kutatást folytatni a jövőben. Az újabb gyűjtések több 

okból is fontosak lennének. Az ungi nyelvjárások ma is alig ismertek a 

nyelvtudományban. A tájszavak egy része eltűnőben van. Ha hamarabb 

kezdünk gyűjteni, gazdagabb anyag feljegyzésére van lehetőség. A nyelvjá-

ráskutatások felhívhatják a figyelmet a nyelv táji értékeire, ami elősegítheti 

megmaradásukat, egyúttal a magyar nyelv megőrzését. 

Az alábbiakban a mindennapok során már nem használatos szavakat A 

(= archaizmus), a visszaszoruló változatokat V (= visszaszoruló), a terjedő 

alakokat N (= neologizmus), a csak egy-egy adatközlőre jellemző lexémákat 

R (= ritka) rövidítéssel jelölöm. Egyéb rövidítések: kny. (= köznyelvi), nyj. 

(= nyelvjárási).   
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3. Hangtani sajátságok 

3.1. Magánhangzó-jelenségek 

a) Magánhangzó -állomány, realizációk  

A szürtei nyelvjárás magánhangzó-állománya 7 rövid és 7 hosszú ma-

gánhangzóból áll. Rövidek: a, e, o, ö, u, ü, i. Hosszúak: á, ó, ő, é, ú, ű, í. A 

középső nyelvállású hosszú magánhangzók gyakran záródó kettőshangzó-

ban realizálódnak: hé
i
t, ké

i
t, mé

i
g, bimbás, drát, gája, já, ráka, rázsa, 

papó
u
, dücskő

ü
, kendő

ü
, tető

ü
 stb.  

b) Nyílt–zárt megfelelések  

A köznyelvi é helyén gyakori a zárt i-zés és í-zés.  

Egytagú szavakban: díl, fíl (ige), íg (ige), íl, kíp, míz, nígy, níp, níz, pinz, 

rít, szíp, típ, vír.  

Két- és többtagú szavakban, hangsúlyos helyzetben: bíka, fínyes, físzek, 

físű, ippen, íccaka, ídes, ílet, ípít, ippen, írdemes, írte, ítel, kíbzel, míhecske, 

míreg, nímé
i
k ‘némelyik‘, nímet, pintek, rígen, rímül, ríszeg, szíles, szína, 

tíszta, víkony, víletlenül, vírbélű ‘vérbélű (körte)‘.  

Két- és többtagú szavakban, hangsúlytalan helyzetben: beszíd, beszíl, 

denevír, ebíd, ediny, egisz, fazik, fehír, göriny ~ göríny, keminy, kéminy ~ 

kémíny, kenyír, pocsík, szeginy, szomszíd, tányír, terebíjes.  

Képzőkben: egíssíges, felesíg, hüjesíg, kössíg, szüksíges, fizetís, fűtís, 

kerítís, meglepetís, megnevezís, nő
ü
sülís, születís, temetís, tèrmís, aprólík, 

bugyborík, habarík, maradík, tèrmíny.  

Ragokban: azír, gyermekír, mír ~ mijír ‘miért‘, tejír, pindzír ~ pinzír, 

estenkint, hetenkint, máskípp, máskíppen, sokfélekíppen.  

Az í-zés egyes eseteit az alaktani jelenségek között tárgyalom. Az í-

zésről lásd még: HORVÁTH 1998; KÓTYUK 1990.  

Köznyelvi e helyén i vagy í szórványosan jelentkezik: érisztem, ugyi. A 

körtífa változatot 2008-ban jegyeztem fel, 2016-os gyűjtésem során nem került 

elő.  

A zárt u-zás és ú-zás szótőben ritka: bugár, katicabugár, szarvazsbugár, 

szentjánozsbugár, lú, rullam. A -ból, -ról, -tól határozóragoknak zártabb 

realizációi jellemzőek: abbul, bádogbul, buzábul, deszkábul, fábul, ficfábul, 

hajambul, kanálizsbul, karánybul, kiváncsiságbul, kompírbul, Rádbul, 

téglábul, vazsbul ~ vazsbú, falurul, fárul, hátrurrul ‘hátulról‘, Ungvárrul, 

attul ~ attú, Csabijéktul, magátul, paptul, Pista bácsitul.  

Zárt ü-ző és ű-ző alakok tövekben és toldalékokban egyaránt megfigyel-

hetők: ű, űk, űköt, űtet, űvele, csű, bűr, fennyűfa, gyeplü, hetfü, kű, szű, tülle, 

tüllem, bélibül, ebbül, Gejőcbül, kötelbül, mibül, tèjbül, vesszőbül, belürrül, 

messzirül, mezőrül, névrül, Böskétül, ezektül, Évitül, Ferenctül, öttű.  

Zárt o-zó alakok: aszott ‘aszat, szúrós szántóföldi gyomnövény‘, bogoj 

‘bagoly‘, fogy, fogyás, jova, kopor ‘kapor‘, mog, mogol ‘magol‘, mogas, 

morík ‘marék‘, osztán ‘aztán‘, rokás, villony.  

Nyíltabb realizációk szórványosan jelentkeznek: gombajig ‘gombolyag‘, 

kila ‘kilogramm‘, kilaméter, orvas, orvasság, talu ‘toll (a madáré)‘ (kny. o : 
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nyj. a); onoka (kny. u : nyj. o); kelincs, mennél V ‘minél‘ (kny. i : nyj. e); 

mindég V (kny. i : nyj. é); gyürő V, sürősítette V (kny. ű : nyj. ő); váló
u
 

‘vályú‘ (kny. ú : nyj. ó). A köznyelvi é-nek nyíltabb ē változatát jegyeztem 

fel az ēr szóban. Jelentése: 1. ‘föld alatti vízfolyás‘, 2. ‘amiben a vér ke-

ring‘. Szintén nyíltabb a realizáció a nyèl ‘nyél‘ alakban.  

c) Labiális–il labiális megfelelések  

A csengő ~ csöngő, csepeg ~ csöpög, fel ~ föl, gyenge ~ gyönge, pettyes 

~ pöttyös, seper ~ söpör, tepertő ~ töpörtyű stb. alakpároknak e-ző változa-

tai használatosak. A szeg ~ szög esetében mindkettő jellemző. Az illabiális 

e-zés a gömbejű, megé, setít, veresszilva tájnyelvi alakokban is megfigyel-

hető.  

Illabiális i-zés néhány alakban van: ficfa, file, firísz, firíszpor. Egyéb 

kny. labiális – nyj. illabiális megfelelések: berena ‘borona‘, berenál ‘boro-

nál‘, beretva ‘borotva‘, beretválkozik ‘borotválkozik‘, elibb ‘előbb‘.  

A labiális ö-zés eseteiről az alaktani jelenségek között szólok. A labiali-

záció egyéb megfelelésekben szórványos: kől, kőttes ‘keltes (tészta)‘ (kny. e 

: nyj. ő); ösmer (kny. i : nyj. ö); legüdősebb (kny. i : nyj. ü).  

d) Veláris–palatális megfelelések  

Kny. veláris – nyj. palatális: bírke ‘fűzfabarka‘, csinál ‘csalán‘, gombajig 

‘gombolyag‘, türcsi ‘turcsi, pisze‘, verenda ‘veranda‘.  

Kny. palatális – nyj. veláris: rakattya ‘rekettye‘, talázsi ‘stelázsi‘, 

e) Hosszú–rövid megfelelések  

A felső nyelvállású hosszú magánhangzók gyakran megrövidülnek: hid, 

iny, tiz, viz, buza, gunár, husz, kut, odu, fü, tüz stb. Rövid a szóvégi hangzó 

a hozza, hova-féle alakokban. További rövidüléses alakok: akarmijen, 

fenykíp, hetfü, ovoda, pulovèr.  

Nyúlás elsősorban az l, r, j előtt figyelhető meg: àlma, bàrna, bòrzos, 

bújkál (de bujik), fàrkas, katólikus, èlkórhatt, szàlma, vadnyúlat, nyúlak. 

Nyúlás figyelhető meg az éngem és az űveg alakban is.  

f )  Magánhangzó -többlet  

A colostok ‘colstok‘, kamara, tekenő alakok ma is általánosak, a kovártéj 

‘kvártély‘ és a könnyű ‘könny‘ visszaszorulóban van.  

3.2. Mássalhangzó-jelenségek 

A mássalhangzó-állomány a köznyelvivel megegyezik. Ly helyén j-t ej-

tenek.  

A köznyelvi l, n és d palatalizációjára a következő alakokban figyeltem 

fel: fejjeg ~ fējeg, jány, kancsaj R, mèjkas ‘mellkas‘, ökcj, ökjöm, pájinka, 

tajiga, betonyosztak, idegeny, nyő, vászony, térgye, térgyem, térgyepel. A t 

nem palatalizálódik. A depalatalizáció a j (ly), ny, gy esetében fordul elő 

szórványosan: váló
u
 ‘vályú‘, karácsonba, Nagydobronba, savankás (de 

savanyú), mezsde.  

Affrikálódás: füddző
ü
 ‘fűző‘, himbálóddzott, pindzír ~ pindzér N (de 

pinzír is) ‘pénzért‘, ficfa ~ fücfa N ‘fűzfa‘.  
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Az rj hangkapcsolat realizációja rny a bòrnyu, kizsbornyú alakokban.  

Zöngétlenülés: kácsír ~ kácsér N ‘gácsér‘; zöngésülés: meglagoszták 

‘meglakkozták‘.  

Nincs hasonulás a vagynak, és a már eltűnőben lévő üdnep alakban. A 

talló
u
 ‘tarló‘ szóban az rl hangkapcsolat hasonulása figyelhető meg. Az rs 

esetében nincs hasonulás: bors, gyors, nyers. Egyéb hasonulásos jelenségek: 

kloffoló ‘klopfoló‘, tennap ‘tegnap‘.  

Hangátvetés: csinál ~ csanál ‘csalán‘, csokány ‘kukoricaszár, ha a tehén 

már lerágta‘ (köznyelvi változata a kocsány).  

Egyéb ritka megfelelések: nárcis (kny. sz : nyj. s); gumicsizsma (kny. z : 

nyj. zs); berekszázi (kny. sz : nyj. z); ugorka (kny. b : nyj. g); pijó
u
ka (kny. c 

: nyj. k); ladír (kny. r : nyj. l).  

Mássalhangzóhiány gyakran az l kiesése folytán jelentkezik: ēhozi ‘el-

hozza‘, ējöttek, vigyítek ē, át ‘olt‘, dágosztunk, kűttem ‘küldtem‘, fó
u
t, 

nyó
u
c, ó

u
dala, utósó, ződ, zőccsíg stb. Az el igekötőnek èl változata is hasz-

nálatos. Kiesés van a gyútni ‘gyújtani‘, nyútó ‘nyújtó‘, nyútófa ‘nyújtófa‘ 

szavakban is. Ha kettőnél több mássalhangzó áll egymás mellett, az egyik 

kieshet: kērbe 1. ‘kertbe‘, 2. ‘kertben‘, minnek ‘mindnek‘, vakonturás ‘va-

kondtúrás‘, mos mán ‘most már‘, megin más ‘megint más‘. Egyéb esetekben 

a kiesés szórványos: ék ‘lék, jégen vágott rés‘, acskó
u
 ‘zacskó‘, katúj ‘skatu-

lya‘, szerusz ‘szervusz‘, talázsi ‘stelázsi‘.  

Nyúlás magánhangzóközi pozícióban fordul elő: bocci, fennyő, fennyűfa, 

heggeszt, heggesztő
ü
, koppasz, koppaszt. Rövidülés: foró. 

4. Alaktani sajátságok 

Az egèr, enyem, kerek, keresztlevel, keves, kötel, szeker, tehen stb. egy-

alakú névszók megőrzött régiségek lehetnek, a tővégi vokálisok ómagyar 

kori lekopása ugyanis nem eredményezett pótnyúlást ezekben a szavakban.  

A motor a hangzóhiányos névszótövekhez tartozik: motrok, motrot, motron.  

A tővégi magánhangzó az -ért, -ig határozóragok, az -é birtokjel és az     

-ék családnévképző előtt rövid marad: fajir, tajigajír, vacsorajig, libajé, 

Pistajé, Krisztiján annyajéknál.  

Zárt í-zés jelentkezik a tővégi időtartamot váltakoztató névszótöveknek a 

következő toldalékos alakjaiban: bíke – bíkít, este – estíre, fekete – feketís.  

Az őriz ige többes szám első személyben: őrzük ~ őrizük.  

Kicsinyítő képzős alakok: cicuska ‘fűzfabarka‘, fogyáka ‘lehullva rög-

tön megfagyott eső‘, fojó
u
ka ‘szulák‘, fujó

u
ka ‘vékony gumiból készült, 

felfújható játékszer‘, madárkaszílva ‘apró, gömbölyű szilvafajta‘, menetke 

‘menyét‘, penyíszke ‘papsajt‘, szánka ~ szánkó, szürő
ü
ke ‘kisebb méretű 

konyhai szűrő‘, ülőke ‘a hintának az a része, amire ráülnek‘, ződike ‘(zöld 

színű) sebfertőtlenítő‘ (oroszul зелёнка), bujócska ‘gyermekjáték‘, üzőcske 

‘fogócska‘.  

Az -ít és az -igál igeképzőkben, valamint a -gat/-get igeképző előtt né-

hány alakban nazális mássalhangzó jelentkezik: szakintottunk, szakincsál, 
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elszakinti ‘elszakítja‘, feszintnek ‘feszítenek‘, odaszorintva, kihajintom, 

hajingáltuk, hajingálni, simongattyák (de már taníti, òrdítnak stb.).  

Gyakoriak a nízektük ‘nézegettük‘, huzoktuk ‘húzogattuk‘, huzogom ‘hú-

zogatom‘, nyomogom ‘nyomogatom‘ alakok.  

Tájnyelvi jelenségek a határozószók között: hátrul ‘hátul‘, akkorába 

‘akkoriban‘, mámma ‘ma‘, mán ‘már‘, mánis ‘máris‘, minygya ~ minygyán 

‘mindjárt‘.  

Többes szám harmadik személyben a köznyelvi -uk/-ük, -juk/-jük helyén 

-ok/-ek/-ök, -jok/-jek/-jök birtokos személyjelek használatosak (KÓTYUK 

2007a: 40). Például: físzekjek ~ físzkek, hèjekre ‘helyükre‘, kertyek, szivek, 

velek, ájjok ‘óljuk‘, apjok, hangjok, hátokon, lovok, magoknak, nyakogba, 

rájok, rullok, szobájokba, szájokba, újokot ‘ujjukat‘, főnökjök, szőlőjök, 

tüllök. Egyes és többes szám harmadik személyben a -ja/-je, -juk/-jük birto-

kos személyjelek -j, -n és -z végű szavakhoz is járulhatnak: gajja, hajtássa, 

házza, jánnya, rokonnya, tobozza (de keze), tejje, tehennyek ‘tehenük‘, 

telefonnyok ‘telefonuk‘, vizzek ‘vizük‘, házzok ‘házuk‘.  

A birtokos személyjel több esetben zártabb realizációjú, ha az előtte lévő 

magánhangzó palatális: bűri ~ bőri N, hegyi, ríszi, szögi ‘a fokhagyma ter-

mészetesen elkülönülő, kifejthető része‘, vígi (de file, levele, térgye stb.). E 

jelenség még gyakrabban jellemző, ha a szóalakhoz további toldalék kap-

csolódik: „a csőribül atta a csőribe”, csűrjín, elejin, elsejín, eszíbe, fejít, 

felít, físzekjít, kendő
ü
jivel, kezíbe, kezín, kezít, levelíre, nevít, nyèlvín, 

szemínek, tetejín. Gyakoriak a zártabb realizációk a múlt idejű többes szám 

harmadik személyű tárgyas igeragozású alakokban is: beletettík, kerestík, 

kiemeltík, kűttík, levertík, lűttík, megettík, megítettík, nevesztík, 

összepintültík ‘biztosítótűvel összefogták‘, rákötöttík, sütöttík, szerettík, 

szettík, szíttíptík, tettík, vetettík, vettík, vittík.  

Néhány -l, -ll végű igéhez előhangzóval és előhangzó nélkül is kapcso-

lódhat a múlt idő jele: állott – állt, múlott – múlt, szállott – szállt (lásd 

KÓTYUK 2004: 13).  

A kell ige múlt idő egyes szám harmadik személyben kēletett. Feltételes 

mód egyes szám 3. személyben kén ~ kéne.  

Az ungi nyelvjárásban a magas hangrendű szavak előhangzója e vagy ö, 

a mély hangrendűeké a vagy o (KÓTYUK 2007b: 184). Zárt o-zás jelentke-

zik a relatív tövekhez járuló -t tárgyrag előtt: azokot, dobronyijakot, 

fijunkot, gajakot, hacukákot, jányokot, játíkokot, kopekokot ~ kopíkákot, 

magamot, magunkot, szavakot, újadot ‘ujjadat‘, zoknikot. Abszolút tő eseté-

ben csupán a tàlpot szóban fordul elő. Zárt o-zás az -n határozórag előtt: 

bisztoson, igasságoson, parasztoson, pontoson, urason. Az -m birtokos 

személyjel előtt: lábom. A -k többesjel előtt: aranyosok. A palatális hang-

rendű labiális magánhangzót tartalmazó szavakhoz a -t tárgyragot, a -k töb-

besjelet és az -n módhatározóragot ö kapcsolja: bennünköt, pörköltöt, űköt, 

üdősök ~ idősök, verekedősök, közösön, különösön.  
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A d, t végű igékhez a főnévi igenév képzője előhangzó nélkül kapcsoló-

dik: monni ‘mondani‘, szárítni, tanítni, tartni. Ugyanez a többes szám har-

madik személyű alanyi személyragra is érvényes: monnak ‘mondanak‘, 

készítnek, szántnak, szárítnak, tanítnak.  

A mikor? kérdésre a toldalékok használatában több táji jelenség megfi-

gyelhető: tavaszkor ‘tavasszal‘, nyárba ~ nyáron, őszön ~ ősszel, ezen az 

éven ‘ebben az évben‘, husvídba ‘husvétkor‘, karácsonyba ~ karácsonba 

‘karácsonykor‘.  

A honnan? kérdésre a -nól/-nul és a -tul/-tül határozóragok egyaránt jel-

lemzőek: Lajos bácsinól, Puskárnul ‘Puskártól‘, biró
u
tul, paptul, Ferenctül. 

A hová? és a hol? kérdésre a -nál/-nél használatos: megyek a biró
u
nál, 

vátam a biró
u
nál, jányoméknál ‘lányomékhoz‘, Sándoréknál ‘Sándorék-

hoz‘. A -hoz/-hez/-höz ragok ritkábban fordulnak elő: a megyek a biró
u
hoz, 

Sándorékhoz terjedő változat, a vátam a biró
u
hoz pedig ritkának mondható. 

Szintén a hol? kérdésre használatosak a falu vígett, egyebütt, nagyon já 

hejütt alakok.  

A toldalék kettőzésére a következő szavakban figyeltem fel: űtet ~ őtet 

N, nekije, esztet, asztat.  

Az alanyi ragozás egyes szám második személyű -l ragja a szürtei nyelvjá-

rásban gyakoribb, mint a köznyelvben: fogol, látol, maradol, mondol, segítel, 

tudol. Az -sz rag használata erősen korlátozott (lásd KÓTYUK 2004: 11–12).  

A megy ige ragozása kijelentő mód jelen időben: megyek ~ mejek, mígy, 

megyen ~ megy, megyünk ~ mejünk, mítytek, megynek ~ mennek. A jön ige 

jelen idő többes szám második személyben jösztök ‘jöttök‘. A van ige jelen 

idő egyes szám első személyben vagyok ~ vajok.  

Felszólító mód egyes szám második személyben a rövidebb alakok az ál-

talános felszólítás kifejezésére, a teljesebb alakok az enyhébb felszólítás, 

kérlelés, unszolás, tanácsolás, óvás, ráhagyás, megengedés, haszontalannak 

tartott cselekvés stb. kifejezésére szolgálnak (KÓTYUK 2004: 15). Az alszik, 

lő ige alakjai: aluggy ~ aluggyál, lűjj ~ lűjjél. A fél ige esetében csak a rövi-

debb fíjj alakot jegyeztem fel.  

Kijelentő mód jelen idő egyes szám harmadik személyű tárgyas ragozású 

alakokban az -i veláris és palatális hangrendű szótövekhez egyaránt járul: 

akari, beszánti, fèlfuji, fogi, huzi, kocsoli, mekharapi, mondi, mozgati, raki, 

ringati, tanáli ‘találja‘, taníti, vagdali, választi. Többes szám második sze-

mélyben: akaritok, fogitok, huzitok, rakitok, váritok. Többes szám harmadik 

személyben: aratik, átfurik, csinálik, csomagolik, fogik, hijik, irányítik, 

kocsolik, lapátolik, mondik, nyútik, pucolik, rakik, szárítik, vágik, várik. 

Többes szám első személyben a köznyelvi -juk/-jük helyén -uk/-ük jelentke-

zik: aratuk, etetük, foguk, gyútuk, hagyuk, halluk, hántuk, hijuk, ínekelük, 

kezdük, leszedük, mektörük, monduk, vagdaluk, vetük, vigyázuk, viszük. 
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5. Lexikai jelenségek 

Természeti  jelenségek, környezet : borulat ‘sötét felhő‘, fejjeg ~ 

fējeg ~ felleg ‘felhő‘, fogyáka ‘lehullva rögtön megfagyott eső‘, lapáj ‘ala-

csony fekvésű, vizenyős föld‘, sűrved ‘alkonyodik, sötétedik‘, szárasság 

‘száraz időjárás‘, szirony ‘a hó megolvadt, majd megfagyott felső része‘, 

szironyos ‘megfagyott, kérges felszínű (hó)‘, zsombík R ‘vakondtúrás‘.  

Növények, növények részei : bé
i
csitök ‘sütőtök‘, bobóriska ‘me-

zőn, kanálisparton élő lágyszárú növény‘, bolondgomba ‘mérges gomba‘, 

cicuska ‘fűzfabarka‘, cikk ~ cikli R ‘almából ék alakban vágott szelet‘, 

citromàlma ‘nagy termésű sárga színű almafajta‘, csengő körte ‘körtefajta‘, 

csokány ~ kocsán ‘kukoricaszár, ha a tehén már lerágta‘, csorbóka ~ 

csorbókavirág ~ csorbókafü ‘gyermekláncfű‘, csúrkája ‘bajusza (a kukori-

cáé)‘, csutkó
u
 ‘a levágott kukoricaszár földben maradt része‘, egèrfarok ~ 

egérfarok ‘cickafark‘, fàrkasnyíl ‘farkasfog‘, fojó
u
ka ‘szulák‘, gájavirág 

‘pásztortáska‘, hecse ‘csipkebogyó‘, ílet R ‘gabona, vagyis búza, rozs, árpa, 

zab stb. összefoglaló neve‘, jánycsecsű àlma ‘almafajta‘, kalássza ‘címere 

(a kukoricáé)‘, kannamosó ~ kanamosó ‘zsúrló‘, komócsa ‘sáncparton, ka-

szálók mentén termő, a szamócához hasonló, de attól kisebb levelű és ter-

mésű növény‘, lúfing ‘pöfeteggomba‘, madárkaszílva ‘apró, gömbölyű szil-

vafajta‘, kompír ‘krumpli‘, kotlóshagyma ‘csoporthagyma‘, lúpaszúj ‘nagy 

szemű babfajta (több színben is)‘, májfa ‘májusfa‘, pecérke ~ pecérkegomba 

‘csiperkegomba‘, penyíszke ‘papsajt‘, sèjme R ‘bajusza (a kukoricáé)‘, 

putypinka ‘gombafajta, armillariella mellea‘, suskó
u
 R ‘borítólevél (a kuko-

ricáé)‘, szeg ~ szög 1. ‘a fokhagyma természetesen elkülönülő, kifejthető 

része‘, 2. R ‘a dió természetesen elkülönülő belső része‘, szőke körte ‘ki-

sebb termésű körtefajta‘, téli káposzta ‘későn termő, savanyításra, téli táro-

lásra alkalmas káposzta‘, tengeri ‗kukorica‘, tökös dijó ‘nagyobb termésű, 

vastag héjú diófajta‘, ülőpaszúj ‘gyalogbab‘.  

Állatok: cikka ‘a disznó becéző, gyermeknyelvi megnevezése‘, csuszó
u
 

‘vízisikló‘, menetke ‘menyét‘, pápaszemes pillangó
u
 ‘színpompás, színes 

szemfoltú lepkefajta‘, pochal ‘ebihal‘, pondró
u
 ‘(gyümölcsben lévő) kukac‘, 

szurózsdisznó ‘sündisznó‘, szuróskutya ~ sünkutya ‘ua.‘, varanygyíkozs bíka 

‘varangyos béka‘.  

Állatok hangjai : csicsereg ~ csirimpel (a fecske), csirippel ~ csiripel 

~ csirimpel (a veréb), hápog ~ sápog (a kacsa), kopog ~ kopoktat (a har-

kály), kotkodál (a tyúk, ha megtojt), kotyog (a kotlós), kukorikol ~ kukoríkol 

~ kukorékol (a kakas), kuruttyol ~ kuvikkol R (a béka), ríj ~ kruncog R (a 

diszó, ha éhes), turbíkol ~ turbékol (a galamb).  

Állathívók és -terelők: buzsu-buzsu-buzsu ~ buzs-buzs-buzs ~ 

buzsukám buzsu buzs ~ buzsukám buzsu-buzsu ~ lib-lib-lib ‘libahívó‘, tyu-

tyu-tyu ‘tyúkhívó‘, cir-cir-cir ~ cibe-cibe-cibe ~ cike-cike-cike ~ csibe-

csibe-csibe ‘csirkehívó‘, táj-táj-táj ‘kacsahívó‘, musz-musz ~ muc-muc 

‘nyúlhívó‘, cika-cika-cika ~ cika n™-n™ ~ n™-n™ ‘disznóhívó‘, cika-cika-cika 

~ cinnya-cinnya-cinnya ~ cikka ~ c-c-c ‘kismalachívó‘, hüss ~ hüss te ~ 



230 

 

hüss innen ~ hüss mán ~ s-s-s ~ hess ‘tyúkűző‘, kuss ~ kuss te ~ kuss èl 

‘disznóűző‘, gyí ~ gyü ~ gyü te ~ gyi te ~ nē ~ nyē ‘a lónak, hogy elindul-

jon‘, hāo ‘a lónak, hogy megálljon‘.  

Ház, lakókörnyezet : druga ~ drugafa ‘villanyoszlop‘, fatartó ‘fa tá-

rolására kialakított helyiség‘, firhang A ‘függöny‘, hodáj V ‘fából készült, 

fedett gazdasági épület‘, karány ~ karám R 1. ‘disznóól előtti elkerített 

hely‘, 2. ‘falu határában, legelőn a tehenek, lovak számára elkerített hely, 

éjszakai szállás‘, karosláda V ‘fából készült karfás bútordarab, amelynek 

fölfelé nyíló fedele van‘, kec ‘széna tárolására elkülönített hely az istálló 

sarkában‘, komó
u
t ‘kb. 1 méter magas, fiókos szekrény‘, kuckó

u
 ‘kutyaól‘, 

leeresztő R ‘a ház végéhez épített helyiség, a teteje ereszkedő‘, sifon V 

‘szekrény‘.  

Fűtés: csikó
u
masina ‘lábakon álló sparhelt‘, duda ‘a kályha füstjének 

elvezetésére bádogból készített cső‘, dücskő
ü
 ‘favágó tuskó‘, gerjesztő ‘vé-

konyra hasított fa, amivel a tüzet meggyújtják‘, komó
u
tmasina ‘sparhelt‘, 

kutacs ‘görbevas‘, masina ‘sparhelt‘, masinacsű ‘a sparhelt füstjének elve-

zetésére bádogból készített cső‘, salak ‘elégett szén maradéka‘, suber ‘a 

tűzhely elzárására szolgáló vaslemez‘, szirkó
u
 ‘a csak félig vagy nem telje-

sen elégett fa‘, troszka ‘elégett szén maradéka‘.  

Háztáji ,  konyhai eszközök : csutak ‘mosogatórongy‘, drátcsutak 

‘drótsúroló, amivel mosogatáskor az odaégett szennyeződést eltávolítják‘, 

furik ‘talicska‘, gászkájha ‘gáztűzhely‘, kettes láptó
u
 ‘kétágú létra‘, 

kompírszedő kosár ‘vesszőből font kétfülű kosár, amibe a krumplit felsze-

dik‘, láptó
u
 ‘létra‘, lomik ‘feszítővas‘, tengerimoró

u
 ‘kukoricamorzsoló‘, 

motó
u
la ‘a fonalak pászmákba szedésére használt kb. egyméteres pálca, 

melynek két vége T alakú‘, pintű ‘biztosítótű‘ (Egyik adatközlőmtől, aki 

szabómester, a pintű mellett a brostű és a bisztostű változatokat is feljegyez-

tem), placcinka ‘fűhordó ruha‘, ringóbőcső A ‘mezei munkálatok során 

rögtönzött bölcső, amely két x alakú karópárra fektetett rúdból és a reá he-

lyezett lepedőből áll‘, sorozó
u
 A ‘a gereblyéhez hasonló, de attól nagyobb, 

fogakkal rendelkező eszköz, amellyel sorokat húznak a vetemény számára‘, 

stángli ~ stangli R ‘kb. 1 méter hosszú, az egyik végén hegyes vaskaró‘, 

szátva ‘szövőszék‘, szürő
ü
ke ‘kisebb méretű konyhai szűrő‘, tacska R 

‘négykerekű kiskocsi, amit magunk után húzunk‘, tégli ‘virágcserép‘, zajda 

~ àjda R ‘batyú, amiben az árulnivalót a piacra hordják‘, zurboló
u
 ‘köpülő‘.  

Ételek, italok, hozzávalók : anygyalbügyörő
ü
 ‘krumplinudli‘, ci-

bere A ‘kukoricadarából készített étel, melyet vízben főztek s behabartak‘, 

cukorlapát ‘fapálcikán lévő, olvasztott cukorból színezék hozzáadásával 

készült édesség, melyet régen a búcsú idején árusítottak‘, gömb ‘gombóc 

(fagylalt)‘, kompírgombó
u
c ‘főtt krumpliból, lisztből, lekvárból, egy tojás-

ból, kevés sóval és cukorral ízesítve készült lekváros gombóc‘, 

kompírhaluska ‘reszelt nyers krumpli és liszt keverékéből készített galuska, 

sztrapacska (túróval, savanyúkáposztával eszik)‘, lapcsánka ‘reszelt krump-

liból, liszt, tojás, só és bors hozzáadásával zsírban sült étel‘, loksa ‘kinyúj-
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tott levestésztából levágott rész, amit a tűzhely tetején megsütnek‘, pezsgő 

‘szódabikarbóna‘, pezsgősviz ‘vízből szódabikarbóna és ecet hozzáadásával 

készült ital, ami segíti emésztést‘, pucuhaluska ‘krumplinudli‘, puliszka ‘ku-

koricalisztből készített étel (vízben főzve)‘, szirup ‘gyümölcsléből készített 

szörp‘, vájokkenyír ‘vályog alakú barnakenyér‘, zsámiska ‘kukoricadarából 

készített étel (vízben főzve)‘.  

Háztáji  munkálatok  megnevezései : árkol ‘gödröt ás (vetéskor a 

krumplinak)‘, físzkel R ‘ua.‘, hánt ‘foszt (kukoricacső borítólevelét)‘, kocsol 

‘a növény fölösleges hajtásait levágja‘, mòr ‘morzsol (kukoricát)‘, pergel 

‘(ételfélét) pirít‘, rajbál A ‘ruhát dörzsölve mos‘, sűrmöl ‘sikál‘, zurbol 

‘köpül (vajat)‘, váj ‘(a földből krumplit) kiás‘.  

Emberi tulajdonságok : bakafántos ‘akaratos‘, kancsli ‘kancsal‘, 

nagyítkű ‘bélpoklos‘, prófusz ‘okoskodó‘, telitàlpú ‘lúdtalpas‘.  

Testrészek: pájszli ‘pajesz‘, pup ‘köldök‘, szálító ‘halánték‘.  

Kötésformák: görcsre ‘bogra‘, kácsra ~ kulcsra ‘masnira‘. 

Hajviselettel  kapcsolatos szavak: csúrka ‘hajfonat‘, lúfarok ‘há-

tul összefogott, fonatlan haj‘, tükörcsöl R ‘kendőt hátul beköt‘.  

Az iskolai élettel  kapcsolatos szavak : csikó ‘kettes érdemjegy‘, 

iroda ‘tanári szoba‘, módszerész ‘módszertanos‘, tèrméskiálítás ‘kerti zöld-

ségek, gyümölcsök kiállítása ősszel az iskolában‘. Az alsó és felső tagozat-

ban oktató pedagógusokat, középiskolai tanárokat egyaránt tanító
u
nak neve-

zik.  

Horgászeszközök, vízi  élet : ladik ‘csónak‘, merentyű ‘merítőhá-

ló‘, peddző ‘a horgászzsinórra erősített, a víz színén úszó, a hal kapását 

jelző eszköz‘, szák ‘merítőháló‘, szatúr ‘horgászzsineg‘, tapogató
u
 ‘alul és 

felül nyitott, kosár alakú halfogó eszköz‘, teszi-veszi ‘halászeszköz, két, 

kereszt alakban összekötözött vesszőkávának négy ágához háló rögzül, 

amelyet egy nyél segítségével emelget a halász‘.  

Járművekhez, közlekedéshez kapcsolódó megnevezések : 
bobik ‘GAZ 69-es nyitható (ponyvás) tetejű terepjáró‘, bokszol ‘(az autó 

kereke) egy helyben forog a földön‘, brung ‘zúg, bőg (a motorkerékpár)‘, 

brungati ~ brungattya ‘járatja, bőgeti (a motorkerékpárt)‘, csó
u
nakos motor 

‗oldalkocsis motorkerékpár‘, dungó
u
 ‘Riga, Kárpáti, Verhovina stb. típusú 

kismotorkerékpár‘, vonatálomás ‘vasútállomás‘.  

Játékok,  gyermekjátékok : ciniparittya ‘gyermekjáték, vastag 

drótból készült parittya, amelyhez vékony gumiszálat (cinigumit) erősítet-

tek‘, cinipuska ‘gyermekjáték, fából készült puska, amelynek csövéhez elöl 

vékony gumiszálat (cinigumit) erősítettek‘, fujó
u
ka ‘vékony gumiból ké-

szült, felfújható játékszer‘, háringa V ‘hinta‘, kankurjázik A ‘bukfence-

zik‘, pippang ‘pingpong‘, pippangozik ‘pingpongozik‘, sikárkó ‘jeges felü-

letű hely, ahol a gyerekek télen csúszkálnak‘, sikárkózik ‘csúszkál (a 

jegen)‘, szürköli a vizet R ‘úgy dobja a követ a vízparton, hogy a víz tetején 

minél tovább fennmaradjon‘, trambucka ‘bukfenc‘, trambuckázik 1. ‘buk-
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fencezik‘, 2. ‘játék közben úgy esik el, hogy többször átfordul‘, üzőcske 

‘fogócska‘. A faluban a szánkó
u
 mellett a szánka, a szánkó

u
zik mellett a 

szánkázik is jellemző. A szánka alakra egy 1561-es Ung megyei iratban is 

rábukkantam: „aÅ rÿten mig Jart wres Åankawal es wg vagot fat senkÿ ni' 

Bantota ököt”.  

Gyermekijesztgetők : csontfaszú bogoj, mumó, cigányszeker, èlvisz 

a cigány a zságba, èlvisz a csendőr. A kútnál, hogy bele ne nézzenek, s 

nehogy megszédüljenek, így ijesztik a kisgyerekeket: Ne nízz bele, mer ott a 

zördög, oszt beleránt. Ha éretlen gyümölcsöt eszik a gyermek, azt mondják, 

hogy bíka nő a hasadba. Ha ételt hagyott a gyermek a tányérban, azt mond-

ják, hogy nem nősz meg. Ha nem eszed meg a sárgarépát, nem fogol tudni 

fütyölni – mondják a faluban.  

Falucsúfolók: Tatárok = koncháziak. A megnevezés onnan ered, 

hogy a koncháziak verekedősek voltak, úgy verekedtek, mint a tatárok. Ta-

tárfalva = Koncháza. Retkesek = rátiak. A rátiak gyakran árulnak retket a 

piacon. Hagymások = kisgejőciek. A kisgejőciek sok hagymát árulnak a 

piacon. Kereszdbe viszed, mint Teleken a láptó
u
t = a tiszaágtelekiek csúfoló-

ja. Dobronyba hüppen az àlma = a nagydobronyiak csúfolója.  

Különböző egyéb tárgykörökbe sorolható szavak : áthuza-

kodik ‘lábbelit cserél‘, barázda ‘két szomszédos kert közötti mezsgye‘, buk-

sza ‘kisebb méretű otthoni persely‘, bűr ‘a forralt tej tetején kihűléskor ke-

letkezett vékony hártya‘, cinigumi ‘vékony gumiszál‘, csepp koromba ‘kis-

koromban‘, csücske ‘párna, paplan, dunna sarka‘, dublik ~ ledublik ‘hámlik 

(a napon megégett, majd felhólyagzott bőr)‘, dűt ‘dönt, dőlni késztet‘, efing 

‘nyelven keletkezett pattanás‘, eló
u
ti ‘lekapcsolja (a villanyt)‘, előz ‘elállja a 

fényt‘, érkezik ‘ráér, lesz ideje‘, fèlpupojkásodik ~ fèlpupújkásodik ‘(ned-

vességtől) felpuposodik‘, físzek ‘a krumplinak vetéskor vájt kisebb gödör‘, 

fòrgatás ‘lakodalomban a vendégeknek a menyasszonnyal járt tánca, me-

lyért pénzt fizetnek‘, gerembó
u
dázik ‘összevissza járkál‘, gyűrmös 

‘gyűrödt‘, habridál ‘össze vissza beszél‘, höndörödik ‘lefelé gurul (a domb-

oldalról)‘, huhókál ~ huvókál ‘hidegben a kezét leheletével melegíti‘, 

kerencsél R ‘(a gólya) körbe-körbe repülve keresi fészkét‘, kesej ‘lábán 

fehér foltú ló‘, keszkedik ‘pajkosan kötekedik, kekeckedik‘, kevessível ‘ap-

ránként‘, kikapcsil ~ szétkapcsil ‘szétcsattan (a dió zöld burokja)‘, kinlaszti 

‘kínozza‘, komendálás ‘házasságközvetítés‘, köpörcöl ‘kapar, rág (az egér)‘, 

környes-körül ‘körös-körül‘, kuckol ~ kackol R ‘csiklandoz‘, levonó ‘matri-

ca‘, mihint ‘mihelyst‘, mont 1. ‘a szőlő kipréselése utáni maradék‘, 2. R 

‘gyümölcs kisajtolása utáni maradék‘, 3. R ‘a bor leülepedett alja, borsep-

rő‘, öntöszködik ‘locsolózik‘, pille ‘a forralt tej tetején kihűléskor keletke-

zett vékony hártya‘, puja ‘gyermek‘, tejgumi ‘könnyen nyúló gumi (parity-

tyához is ilyet használnak)‘, tengerihántó
u
 ‘kukoricafosztó‘, tojó

u
szkodik 

‘cicerél (a kakas a tyúkkal)‘, világol ‘mellébeszél‘. A helyi őshonos ukrá-

nok/ruszinok tó
u
t megnevezése ma is él. 
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6. Mondattani jelenségek 

A folyamatosság érzékeltetésére határozószókhoz, igekötőkhöz a fele 

szót kapcsolják: hátrafele, kifele, lefele, befele.  

A kell igének lesz-szel kifejezett jövő ideje általános használatú (ejtése: 

kellesz). Például: Ez kellesz neked? Ha kellesz segíteni, csak szájjál.  

Az -e kérdőszó zártabb realizációjú: Erre én mán nem emlíkszek, hogy 

monták-i. Nem tudom, ha nem a dobronyijak monták-i nekem. Ibijéknél ha 

nem kellesz-i menni nekem. Nem tudom anyud szokott-i gombócot főzni. A 

fog segédigéhez is kapcsolódik: fog-i.  

Az ez, az mutató névmás e, a alakban is előfordul: A leveles bíka ződ, e 

meg bàrna. Hát e meg, tudom no, sárga nárcisz. Én csak gondolom esztet, 

hogy a lehet. A vát a horgászbot. Hát csak a lehet, hát mi más. Ez a lehet, 

csinál. E lesz a, lucfennyő (vö. MÓRICZ 2016: 241).  

Az alany és az állítmány számbeli egyeztetése nem minden esetben ér-

vényesül. Ilyenkor az állítmány egyes, az alany többes számú: Vát ezek a 

mondások. Mikor rígen vát a kinnháló jószágok, hát annak is csináltak 

karányt, íccakára belehajtották, oszt ott vátak.  

Az és kötőszó helyett tagmondatok kapcsolására az oszt, felsoroláskor a 

meg kötőszót használják: Így belemerítik a vizbe, oszt akkor benne a hal. 

Jön a cigány a zsákkal, oszt èlvisz (gyermekijesztgető). Vettem a pijacon 

paradicsomot, paprikát meg ugorkát.  

A hasonlítás kifejezésére a köznyelvi magasabb nálam/nálad/nála he-

lyett a magasabb tüllem/tülled/tülle alakokat használják.  

7. Szólások, csúfolók, tréfás kitérő válaszok 

Amijen az udvar, ojan a gazdája ‘a ház tájékának állapota sokat elárul 

gazdája szorgalmáról‘  

Árulkodó Judás, kifutott a tojás! ‘csúfolódó, árulkodókra mondják‘  

Bácsi, maga nem munkácsi? ‘tréfás kérdés‘ 

Bugár bújt a seggedbe? ‘mit izegsz-mozogsz folyton?‘ 

Cin-cin kisegér, adok neked csontfogat, aggyál nekem vasfogat ‘a kis-

gyerekek, ha kiesett a tejfoguk, a kamrában eldobták, és ezt a mondó-

kát mondták el‘ 

Cserebere fogadom, többet vissza nem adom ‘fogadás alkalmával mon-

dott szólás‘  

Csorbacsik, minden szarba belecsip ‘csúfolódó, azoknak mondják, akik-

nek elől kiesett a tejfoguk, s még nem nőtt ki az új‘  

Egyetek, had nő jön a begyetek ‘tréfás mondás‘ 

Irány Surány! ‘távozásra felszólító tréfás mondás‘  

Itt a kezem, nem disznóláb! ‘becsületszavamat adom‘  

Kialakul, mint a Blaha szántása ‘előbb-utóbb jó lesz, kialakul‘ 

Kinyalta, mint kutya a tányért ‘nem hagyott egy falatot sem, még a tá-

nyért is kitörülte‘  
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Magas neki, mint Traskinak a hidemelís ‘nem ért hozzá‘  

Magas neki, mint a templomtorony R ‘nem ért hozzá‘  

Mondok eggyet, kettő
ü
 lesz belőle ‘hosszasan fogok beszélni‘  

Nincs ojan teli szeker, amire több ne férne ‘egy kicsinek még biztos jut hely‘  

Jár, mint a bolond óra ‘folyton izeg-mozog‘  

Nő, mint a bolondgomba ‘gyorsan nő‘  

Nő, mint a kender ‘gyorsan nő‘  

Ojan a szája, mint a várkapu ‘nagyszájú‘  

Ojan, mint a Bodri vacsorája ‘bizonytalan‘ 

Okos, mint a tavaji kos ‘buta‘  

Sírjál mán a kisújammal! A ‘a különösebb ok nélkül síró gyermekeknek 

mondták régen‘  

Úgy néz, mint a véres ingre ‘mérgesen néz‘  

Úgy áll rajta, mint a feszület ‘mintha rá szabták volna‘  

Úgy áll rajta, mint a parancsolat ‘mintha rá szabták volna‘  

Világol, mint tehen a góré
i
ba ‘mellébeszél, nem vehető komolyan‘  

Világos, mint a vakablak ‘nem érthető‘.  

Ha valaki köszönés nélkül távozott, akkor azt mondják, hogy még asse 

monta, hogy bú ~ bujj seggembe ~ papucs ~ já napot.  

Tavasz, nyár, ősz, tél, edd meg amit fősztél! ‘na erre rászolgáltál!‘ 

Uty kēlett, uty kēlett, káposztába hus kēlett! ‘na ezt megérdemelted!‘  

Jóska, érik a sóska! ‘névcsúfoló‘  

Fercsi, fojik a tejcsi! ‘névcsúfoló‘  

Semmibe só se kell (tréfás felelet arra, ha valaki azt mondja, hogy sem-

mi)  

Budára a vásárba (tréfás kitérő válasz arra a kérdésre, hogy hová mégy)  

Hánapután kiskedden, bornyúnyúzó pinteken (tréfás kitérő válasz arra a 

kérdésre, hogy mikor)  

Azér mer a macska szőrös, és nem borotválkozik (tréfás kitérő válasz arra 

a kérdésre, hogy miért) 

8. Parasztoson, urason 

A szürtei nyelvjárás az ungi nyelvjárások közé tartozik. A helyi nyelvjá-

rásra, tájszavakra általában azt mondják a falubeliek, hogy parasztoson, rígi 

módison vagy miszerintünk. „Mink i betűsön beszilünk” – mondta egyik 

adatközlőm. 

Az élő nyelvek, nyelvváltozatok folyamatosan változnak: egyes szavak 

eltűnnek az idő során, újak terjednek el. A nyelvjárások életében a változá-

sok az elmúlt évtizedekben felgyorsultak. Ennek okai között említhetők 

meg az életmódbeli változások, a technikai fejlődés, a tájszólás alacsony 

presztízse, a köznyelv és a környezetnyelv hatása. 

A nyelvjárási hátterű gyermekek általában tanulmányaik, olvasmányaik, 

a televízió és rádió által sajátítják el anyanyelvük köznyelvi vagy ahhoz 
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legalábbis közel álló változatát. A helyiek e nyelvváltozatra azt mondják, 

hogy urason, finomabban, műveltebben beszíl. 

Anyanyelvjárásunkhoz egész életünkben szoros érzelmi szálak kötnek 

minket. Ha valaki ebben a nyelvváltozatban szólal meg, szülőföldünket, 

gyermekkorunkat idézi fel. Használatával jelezhetjük, honnan származunk, 

hol vannak a gyökereink. 
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VARGA JÓZSEF 

 

A 70 éves egyetemi tanárnak 
 

Írásommal köszöntöm a 70 éves dr. Molnár Zoltán Miklós barátomat, 

kollégámat. Kívánom, hogy a jó Isten adjon neki még hosszú, boldog, bé-

kés és egészséges életet! Ötévi együttélésünk és nevelő-oktató-kutató mun-

kánk közben (a Maribori Egyetem Padagógiai Karán, a Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszéken) olyan szakembert, segítőkész, józan gondolkodású, 

becsületes, munkabíró és -vállaló, igazságszerető személyt ismerhettem 

meg, akire bátran mondhatjuk, hogy „Jó Ember!‖ Örülök, hogy kollégám! 

A muravidéki magyarság körében végzett onomasztikai kutatásaim kö-

zül a ragadványnevek rövid ismertetésével tisztelgek előtte; a hetési, mura-

vidéki magyarok névadási szokásainak néhány jellegzetességéről. Meg-

vizsgálom közelebbről, hogy az elmúlt évtizedekben, illetőleg századunk-

ban milyen vezeték-, kereszt- és ragadványnévi használat volt divatos a 

déd- és nagyszüleink, valamint szüleink körében. 

A településeink zárt életrendje és az évszázadok során kialakult szokás-

hagyományok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy egy-egy faluközösség 

lakossága között több hasonló vezetéknevű család élt közös háztartásban. 

Gyakori volt ezeken belül az azonos keresztnevek generációs öröklése is. 

Így pl. Csuka József (dédnagyapa) fia, unokája, de még dédunokája is a 

József keresztnevet kapta a kereszteléskor; vagyis a családban négy Csuka 

József él egyszerre együtt nagycsaládban még ma is. 

Hogy a falu népe a hasonló vezeték- és keresztnevet viselőket a távol- 

létükben is meg tudja különböztetni – identifikálni –, szükségessé vált va-

lamilyen névkiegészítőt alkalmazni, különben ennek hiánya a megnevezést, 

a megértést zavarta volna az élő beszédben, tájékoztatásban és társalgás-

ban. Így születtek, jöttek létre a sokrétű ragadványnevek a megkülönböz-

tetés végett. 

Például a ragadványnevek adása a nyolc hetési faluban is. Mindegyik 

faluból két példát szemléltetek. 

Dobronak (Dobrovnik): Kis Dávid Feri, apja ragadványneve. Tikász 

Jancsi, foglalkozás, baromfi felvásárló volt. 

Zsitkóc (Ţitkovci): Lacku Pali Böske, férje ragadványneve. Piku 

Miklus, apja ragadványneve. 

Kámaháza (Kamovci): Borsu Nándor, apja ragadványneve. Huszár Zsó-

fi, apja ragadványneve. 

Göntérháza (Genterovci): Gál Gyurku Rozika, apja ragadványneve. 

Gyoha Gyura Naca, férje ragadványneve. 
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Radamos (Radmoţanci): Fölöntü Jóska, részeges, gúnynév, apja ragad-

ványneve. Ruszki Jancsi: Fürdi Jancsi, tulajdonképpeni apja orosz szárma-

zású, anyja ragadványneve. 

Hídvég (Mostje): Bandi Katica, apja ragadványneve. Józsi Naca, apja 

beceneve. 

Bánuta (Banuta): Kis Janku Vendel, apja ragadványneve. Szép Jóska 

Mári, anyja ragadványneve. 

Hosszúfalu (Dolga vas): Baszus Mariska, gúnynév, a róla alkotott véle-

ményről. Szabik Jankuik: Rücsü Janku, apja ragadványneve. 

Hogy a nép névteremtő szándéka, szokása és ereje mennyire élő és a 

lényeget mindig kifejező, szellemesen gazdag, tartalmában valóságalapú, 

környezet- és közösségjellemző, egyénekre vagy családokra szabott stb., 

azt az alábbi megkülönböztető nevekkel is lehet illusztrálni, igazolni, pl. a 

Parti Naca (a dombon, a „parton‖ lakik), a Hegyi Pista (a hegyen él); a 

Szőrös Ferku (mindig borotválatlan), a Kanca Böske („jópipa‖ nő); a 

Medzsimurka (Muraközből származik), a Ruszki Csicsa (orosz nemzeti-

ségű); a Szemináros Pista (üzletvezető a vetőmagboltban; szemena, seme 

= vetőmag), az Igazgatu Taccsi (iskolaigazgató) stb. 

Még érdekesebb, hogy a több elemből álló teljes neveket megkurtítják, 

összerántják és rövidítik az egyszerűség, esetleg a könnyebb kiejtés végett. 

Így alakultak ki vidékünkön az alábbi érdekes összetételű ragadványne-

vek, pl. a Gaál Péter Máriából a Gápeti Mári, a Varga János Vendelből a 

Vorganku Vendel, a Simon Pál Józsefből a Simbali Jóska stb. 

E néhány kiemelt szemléltető példa is meggyőzően igazolja azt a tényt, 

hogy egy-egy faluközösség, népcsoport, nemzetiség névadási szokása, a 

névdivat gazdagsága és sokszínűsége mennyire tükrözik a nevek viselőinek 

identitásjegyeit is. 



VÖRÖS FERENC 

 

„Gazdák, kik terhes Házat tartanak” 

Ami a terhes (táj)szóból képzett családnév 

nyelvföldrajzából kiolvasható 
 

1. A családnévföldrajzi kutatások Magyarországon az ezredforduló utáni 

második évtizedben léptek ki a szélesebb szakmai közönség elé. Újdonságai 

korábban elképzelhetetlen távlatokat nyitottak a névtani kutatások előtt. A 

tudományterület által e röpke fél évtized során felhalmozott ismeretekkel 

még csak most ismerkednek a rokon szakmák képviselői, jóllehet az általa 

feltárt extralingvális ismeretek nagyon sok, a Kárpát-medencei beszélőkö-

zösségekkel és társadalmakkal foglalkozó (rész)diszciplína számára haszno-

síthatóak. A nyelvészek közül e tanulmány témájához kötődve mindenek-

előtt a dialektológusokat emelhetjük ki, akik a családnevekben megőrződött 

nyelvjárási sajátosságok téri tagozódásából leszűrhető tanulságokat tudják 

saját szakterületükön kamatoztatni. Mindenekelőtt hang- és morfológiatör-

téneti, szemantikai jelenségek tanulmányozását teszik lehetővé a mostanáig 

publikált térképlapok. A helyesírás-történetnek kutatóinak is kincsesbánya-

ként szolgál a korpusz, hiszen mind a jelenkori, mind pedig a történeti adat-

bázis egyes elemei számos, esetenként az ómagyar korig visszamenő írás-

gyakorlatot konzerváltak (vö. VÖRÖS 2014: 31–35; 2017: 36–37). 

A nyelvi rendszer vizsgálatához ugyancsak adalékokkal szolgálhat 

mindkét időszelet tanulmányozása, ugyanis a 18. század elején zajlik német 

mintára a kettős keresztnevek elterjedése a magyarban, fölváltva egy olyan 

korábbi állapotot, amikor a magyar ajkú népességnek egy adott kontextuson 

belül csak egy keresztneve létezett (vö. VÖRÖS 2017: 46; 2015: 101–114). 

Ez utóbbi nyelvrendszert érintő változás tanulmányozása azt a korábbi felté-

telezésünket is megkérdőjelezte, hogy a jelenség meghonosításában és elter-

jesztésében az ország nyugati térségében élő bajor-osztrák nyelvjárásnak 

tulajdoníthatunk meghatározó szerepet. A kettős keresztnevek történeti ré-

tegbeli térképlapjainak tanulmányozása arra enged következtetni, hogy a 

felső-magyarországi bányavárosok német népessége által elindított divat 

játszhatott szerepet a jelenség elterjedésében. 

A jelenkori réteg összetételének tanulmányozásából azt szűrhetjük le, 

hogy napjainkban zajlik a kettős családnevek felvételének tömegesebbé 

válása. Ezzel párhozamosan az asszonynévhasználatban is paradigmaváltás-

ra kerül sor. Ennek a gondolatsornak a zárásaként toldjuk meg a fentebb 

említett interdiszciplináris kapcsolódási lehetőségeket a történettudomány, 

néprajz, migráció, nyelvpolitika és -stratégia, genealógia, magyarság- és 

családfakutatás megemlítésével! 
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2. Mielőtt a Terhes családnév nyelvföldrajzát megvizsgálnánk, célszerű-

nek látszik magának a közszónak az eredetéről, hang- és morfológiatörténeti 

hátteréről, valamint jelentéséről, nyelvjárási használati köréről szólni. 

2.1. A magyarba került közszó nyelvi forrása máig vitatott. Nyelvészeink 

hosszú ideig az ismeretlen eredetű lexikális elemeink között tartották szá-

mon (VELCSOVNÉ 1977: 101). Az újabb munkák hangtani kritériumok alap-

ján már azt valószínűsítik, hogy a német nyelv lehetett az átadó (TESz, 

EWUng, ZAICZ 2006).
1
 Ez esetben a forrásnyelvi alak az újfelnémet trecht 

lehetett, amelynek szókezdő helyzetű mássalhangzó-torlódását bontóhang-

gal oldottuk fel. A szóvégi t elhagyása ugyancsak az ómagyar korban ment 

végbe (KNIEZSA 1964: 313). Később az így létrejött szóvégi /rχ/ hangcso-

port kemény /χ/-ja laryngális képzésűvé vált.
2
 Eközben a szóvégen torlódó 

rh mássalhangzócsoportot /e/ hang betoldásával oldottuk fel (KNIEZSA 

1964: 314). Az alapalakban történt tereh > teher típusú hangátvetés (vö. E. 

ABAFFY 2004: 305) a nyelvtörténeti adatok tanúsága szerint a kései óma-

gyar kor nyelvjárásaiban következ(het)ett be (vö. TESz, EWUng). KNIEZSA 

ISTVÁN szerint az -s képzős származék második szótagjának magánhangzó-

ja eredendően ejtéskönnyítő funkciójú lehetett (terh- + -s > terh-es; az e-s 

és a-s analógiákat lásd KNIEZSA 1964: 314). 

SZILY KÁLMÁN nyelvújítási szótára 19. századi neologizmusként mind-

össze két szóösszetétel utótagjaként említi: „villámterhes felkiáltások‖ 

(NyÚSz. 587), „az adó végzetterhes kérdése‖ (NyÚSz. 587, 607). Az elsőt 

Fáy András egyik 1829-es, a másodikat Kossuth Lajos 1842-es írásának 

újításaként tartva számon. 

2.2. A kettős szófajú terhes kellően gazdag használatáról tanúskodnak a 

különféle régebbi, illetőleg újabban keletkezett nyelvtörténeti, valamint 

(táj)szótárak (CzF., MTsz., NySz., SzamSz., SzT., MNyA., ÚMTsz.). A 20. 

század második felében gyűjtött nyelvatlaszok korpusza alapján úgy tűnik, 

hogy a szó az egész nyelvterületen ismert lehet (MNyA.).
3
 

Jelzésértékű számunkra, hogy már CALEPINUS kilenc- és tizenegy 

nyelvű szótárának magyar megfelelői között is találkozhatunk a következő 

alakokkal:
4
 lat. grauatus – m. nehezitetxt, terheltetxt; lat. grauesco – m. el 

                                                           
1 A teher korábbi eredeztetésével kapcsolatos feltételezések ismertetését lásd KNIEZSA 1963: 

201–210. 
2 KNIEZSA ISTVÁN szerint a szó kemény /χ/-s alakja (tereχ, terχ-)a 13. század közepéig létez-

hetett. Ennek igazolására KNIEZSA azt említi, hogy a szlovák nyelvjárások még azelőtt vet-

ték át a magyarból kemény /χ/-val a szót (m. terh- > szlk. tarcha), hogy az átadó nyelvben 

lezajlott volna a χ > h irányú hangváltozás (KNIEZSA 1963: 204). Megjegyzendő, hogy a 

szlovákban a kérdéses /χ/ értékű hangot ch grafémával jelölik. 
3 A RMNyA 10. kötetében a 2838. és 2839. térképlapok alapján csupán a ‘szekérre pakolt 

rakomány‘ jelentésben használatos /teher/ és /terhet/ nyelvföldrajzát tanulmányozhatjuk, 

ám ez alapján, valamint SZABÓ T. ATTILA szótörténeti tárának gazdagon adatolt terhes cím-

szavára támaszkodva okkal feltételezhetjük, hogy a magyar nyelvterület keleti régiójában 

is kellően elterjedt lehetett a szó melléknévi és főnévi használata. 
4
 A felsorlásben szereplő magyar megfelelők kiemelése tőlem – V.F. 
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nehezedxm, terheltetxm; lat. grauidus – m. terhes, nehezitetxt, terheltetxt; 

lat. grauiditas – m. terhesség, hasasság; lat. grauido – m. meg hasasitom, 

terhesitxm, terxhbe eytxm (CALEPINUS 1585, 1598; lásd még MELICH 1912: 

139). Vagyis egymás mellett találjuk a képzett szó hangátvetéses (terhes) és 

eredetibb alakját (terxhbe). 

Az ortográfiai sajátosságok tüzetesebb tanulmányozása alapján SZILY 

KÁLMÁN Calepinus szóban forgó szótárának magyar nyelvű részéről azt 

gyanítja, hogy abban két kéz munkája érhető tetten. Ezt arra alapozza, hogy 

az első részben („A-tól s különösen B-től L-ig‖) a helyesírás következete-

sebb és napjaink gyakorlatához közelebb álló, míg a második rész archaiku-

sabb hangjelölési módot követ, ráadásul következetlenebb (SZILY 1886: 11, 

14). Számunkra még érdekesebb SZILYnek a feltételezett szerzőpáros 

nyelvhasználatának táji jellegzetességére vonatkozó megjegyzése. Szerinte 

megerősítődni látszik Bod Péternek az a megfigyelése, hogy az auktorok 

minden bizonnyal erdélyiek lehettek (SZILY 1886: 14). Mindebből az is 

kitűnik, hogy a terhes a magyar nyelvterület keleti felén Calepinus korában 

biztosan többféle jelentésárnyalatban volt használatos. 

A TESz. a szó első adatát a Bécsi-kódexből hozza (1416 u./1450 k.). Az 

EWUng. az előző kézikönyvnél is korábbi forrásból meríti a szó legkorább-

ról ismert előfordulását (1348). KÁZMÉR MIKLÓS kézikönyvének első sze-

mélyneves adata 1436-os keltezésű (CsnSz.). A történeti családnévszótár 

lokalizálható, de konkrét településhez nem köthető adatainak majd mind-

egyike a Duna folyásától keletre keresendő. 

A teher mint tőszó az idők során sokféle szóösszetételnek és 

továbbképzésnek volt a kiindulópontja. Ezek egyike az -s képzős melléknév 

és az abból állandósult szófajváltással keletkezett főnév. Szólásainkban és 

közmondásainkban mindkét szófaji értékre bőséges példaanyagot találni 

(lásd pl. MTsz., SzamSz., KRIZA 1940; ВЕКЕ 1948, 1949, 1953). Mindezt 

kellően bizonyítja néhány, meglehetősen önkényesen kiemelt példa: „Régē, 

ha rüfögöt, se mQnd bekötöt fü:vēl, mer asz mKnták : hoty tērhes (t.i. a leá-

nyok régen nem jártak bekötött fejjel) (SZamSz. 2: 382); N×ncs ojan tērhesz 

szekér, amékre még ne férne egy villávāl: (mondják, ha vki a kínálásra azzal 

felel, hogy már ebédelt) (SzamSz. 2: 332); Terhes szekérnek, részeg ember-

nek az Isten is kitér (CzF. 6: 234). Az pedig, hogy Terhes a házfedele, Há-

romszék környékén azt jelenti: „kevéssé meredek, ezért havazáskor nagy 

terhet tart‖ (MTsz. 2: 712). A zűr-zavar címszó alatt az Udvarhely megyé-

ben gyűjtött frazeologizmusban ezt találjuk: Héj most ott es annyi a baj, s 

ojan terhes most a háztáj, mind mikor zir-zar idő hull le (MTsz. 2: 1062). A 

SZINNYEI JÓZSEF szerkesztette Magyar tájszótár második kötetében nem-

csak a terhes, hanem a szottyant, távoztat címszók alatt is érdekes adalé-

kot találunk. A ki-szottyant ‘kipottyant, kiejt‘ jelentést a kézikönyv szé-

kelyföldi példával illusztrálja: „A terhes aszszony a gyereket magából vélet-

len rögtön kiszotytyantotta‖ (MTsz. 2: 596). Az ‘eltávolít‘ jelentést a dunán-
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túli Szentgálon följegyzett mondata az el-távoztat alatt így szemlélteti: „Ha 

terhes asszony vmi csunyát lát, távosztassa el ïp párszor a kezét a dërëkátú, 

asztán nëm árt mëg‖ (MTsz. 2: 676). A Szinnyei-féle Magyar tájszótár a 

terhes címszó alatt forrásként Kiss Mihályra utalva jelzi, hogy Székelyföl-

dön a szónak a terüs alakja járatos. Somogyban a terhes krumpli szállítására 

szolgáló zsákocskára használatos: „Kurumpilit vitt ël terhessē‖ (MTsz. 2: 

712). 

2.3. A terhes a különféle kontextusokban számos jelentésárnyalatban 

használatos. BEKE ÖDÖN kézikönyve palóc tájszóként a következő értelem-

ben adatolja: „Menjen ki a terhes kamrába és hozzon onnan be egy kenye-

ret!‖ (BEKE 1949: 399). 

A Magyar nyelvtörténeti szótár terhës címszava alatt mindössze két je-

lentéstípusra találunk példákat: a) ‘nehéz‘, ‘súlyos‘, ‘megterhelő‘; b) ‘álla-

potos‘ (NySz. 3: 507–508). Lényegileg a nyelvtörténeti szótár többi címsza-

va alatt föl-fölbukkanó terhes-t is az említettek egyike vagy másika alá tud-

juk besorolni. Magam a terhes-re vonatkozó összes adatot kigyűjtöttem. 

Felsorolásukra teljességre törekedni ehelyütt nincs mód. Éppen ezért példá-

lózásként mindenféle kommentár nélkül csupán lábjegyzetben szemezgetek 

közülük.
5
 

                                                           
5 „Az terhes aszszonyi állatoc balgatagh etkeket kivánnac‖ (NySz. 1: 275);  „Meg-durrannak 

a terhes felhők között a haragos egek‖ (NySz. 1: 545); „A menyire terhes szolgálatom 

kxzxtt érkezhettem, irását meg-rázogattam‖ (NySz. 1: 659); „Esztendőkkel, törődésekkel és 

sok betegségekkel terhes állapotom nem biztat‖ (NySz. 1: 718); „Az terhes anyatskak meg 

fattyazvan‖ (NySz. 1: 774); „a terhes hajókat mind el-fogta az ellenség‖ (NySz. 1: 868); „A 

terhes galyibákat el akarván ker×lni, mint megannyi fajtalan kukukok az x bujaságokat is-

tentelen×l xntik ki‖ (NySz. 1: 1055); „Meg-tartya ez a gyermekes terhest, még a magzattya 

is nem lehet annak rest‖ (NySz. 1: 1165); „A babonas szentelés azoknak a phariseusoknak 

kovászszokból maradott, kik az isten txrvényének tisztaságát az x fejektxl koholtatott ter-

hes rendtartásokkal elegyitik vala megh‖ (NySz. 2: 332); „Egy io fel-sed×lt pohárt kezében 

adának, mellyet x el kxszxne az terhes sz×zekre‖ (NySz. 2: 419); „Az nagy terhes haiok 

alatt kicsid haiocskánal lappangok‖ (NySz. 2: 527); „Az üres vesszők magassan fel-

lövellenek, a terhesek le hajolnak‖ (NySz. 2: 632); „Jxjjenek el a terhes kosárokkal az em-

berek egymás után, azután jxjj-bé te is‖ (NySz. 2: 699); „Monda az terhess azzonyallath: 

Byzon soha el nem valom tÕled‖ (NySz. 2: 946); „Rám terhes szakmánt vetettél‖ (NySz. 3: 

41); „Ökörrel és gyalog szerben terhes szolgálat lévén‖ (NySz. 3: 194); „Béldi Pál és János 

édes vértagjaim, Borbála nénémmel engem kedvellőim, terhes nyavalyámban mindenkor 

szánóim‖ (NySz. 3: 371); „Az ílíses hajók ma is takarodnak és a kik terhesebbek voltak, az 

nagy borozánokbúl a Dunának csekélyebb voltához kípest az ílésnek jobb részit más ha-

jókban hordották‖ (NySz. 3: 396); „Terhes teuekkel elindula‖ (NySz. 3: 657); „Köves szer-

számmal felöltöztetett lovakat, köves kardot s egyéb feltisztelő kegyelmességgel terhes 

ajándékokat Bocskai J-nak‖ (NySz. 3: 672); „Terhes, hasas, txlgyelx‖ (NySz. 3: 738); „Esz-

tendőkkel, törődésekkel és sok betegségekkel terhes állapotom nem biztat‖ (NySz. 3: 758); 

„Az egy kalauzos kxnyv olly terhes és meg-t×zxtt f×zxtt affélékkel‖ (NySz 3: 771); „Tűzi 

pára hajtja a terhes hajókat‖ (NySz. 3: 830); „Az szálláson gutta-ütésbe esék és egynehány 

hónapok alatt való terhes betegsége után e világból ki-mulék‖ (NySz. 3: 908); „Míg az isten 

éltette az üdvözült fiam, még is volt terhes gonjaimban és búsúlásomba mellettem‖ (NySz. 
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SZABÓ T. ATTILA Erdélyi szótörténeti tára (SzT. 13: 136–139) a követ-

kező típusokba sorolja be az általa összegyűjtött példaanyagot: 1. teherrel 

megrakott, terhet szállító; 2. állapotos; 3. nehézséget/kényelmetlenséget 

okozó/erőfeszítést igénylő; 4. terhelő, súlyos; 5. (betegségre vonatkoztatva) 

nehéz, súlyos; 6. kegyetlen; 7. fontos, felelős; 8. (gazdasági/politikai szem-

pontból) nehéz; 9. fárasztó; 10. fenyegető, vihart hozó; 11. kárt okozó; 12. 

népes, nagycsaládos. 

A SZABÓ T.-nél elsőként említett jelentés-körülírással összhangban idéz-

hetjük KNIEZSA ISTVÁNnak azt a Hadrovics Lászlótól átvett megfigyelését, 

mely szerint az 1490-ből származó terheszekeer kifejezés „... a későbbi 

adatok tanúság szerint nem egyszerűen teherrel, hanem valamilyen áruval 

megrakott szekeret jelentett…‖ (KNIEZSA 1963: 201). Részben az Új ma-

gyar tájszótár 5. kötetének terhes címszava alatt található példaanyag is ezt 

látszik megerősíteni (ÚMTsz. 5: 363). 

KÁZMÉR MIKLÓS kézikönyve a terhes közszóból származtatható homofón 

családnév kapcsán mindössze egyetlen motivációval számol, amikor úgy 

fogalmaz, hogy az eredendően testalkatra utalhatott. A családnév közszói 

alapjának jelentését a szótár a ‘nehéz, súlyos‘ szavakkal írja körül (CsnSz. 

1062). 

2.4. A fentieken túl a terhes regionális használati módjáról tájékozódva 

próbaképpen a magyar nyelvterület egymástól távolabbi térségeiből néhány 

kézikönyvet is fellapoztam. A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára a 

szóban forgó lexéma melléknévi használatát említi, s mindössze két jelenté-

sét adja meg: 1. ‘teherrel megrakott‘; 2. ‘állapotos‘ (LIZANEC 2012–2013/2: 

332). Az utóbbi jelentés Kárpátalján az onnan elszármazott TÓTH PÉTER 

kollégám szerint neologizmus.
6
 PESTI JÁNOS a Kapos folyó völgyétől délre, 

a Zselic és a Völgység közötti Hegyháton található dél-dunántúli Alsómo-

csoládon az előbbinél gazdagabb jelentésstruktúrát ad meg a főnévként és 

melléknévként egyaránt használatos terhes címszava alatt: fn. ‘vászonból 

készült kisebb zsák‘; mn. 1. ‘teherrel megrakott <kocsi, talicska>‘; 2. ‘nehe-

zen elviselhető, súlyos <helyzet>‘; fn. és mn. ‘gyermeket váró, terhes nő‘ 

(PESTI 2008: 393). A terés kocsi az ugyancsak dél-dunántúli Nagykónyiban 

‘valamilyen teherrel (pl. szénával, szalmával, fával megrakott kocsi‘ (Szabó 

József szóbeli közlése alapján idézi: VELCSOVNÉ 1977: 103). Az egymástól 

                                                                                                                                       
3: 939); „Meg paranczola, hogy az terhes karmokat tíz napra eledelt×l ki valna minden 

terhekt×l meg kxnnyebítenen‖ (NySz. 3: 985); „Terhes öszvéreken posztók, abák, veres 

fejtők és valamely szépetekben magam szükségire való vásárlások vadnak‖ (NySz 3: 

1028); „Az terhes aszszonyállatoc, ha szinten csac czipeléseket szoritod is meg, ottan el 

vetic méhekb×l magzattyokat‖ (NySz. 3: 1138); „A vonatható és terhes hajó ment×l 

erxsebben uszszon avizben, kxvecses fxuennyel terheltetic‖ (NySz. 3: 1245); „Minden fele 

terhes b×nxsnek zavarjában bé-keveredett‖ (NySz. 3: 1272); stb. (a kurzivált kiemelések 

tőlem – V.F.) 
6 TÓTH PÉTER tanár úrnak ezúton szeretném megköszönni a szóban közölt információt. 
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távol eső Szamosháton (SzamSz. 2: 332, 385)
7
 és Ormányságban is megvan 

a terhes-nek a Nagykónyiból idézett melléknévi jelentése (OrmSz. 540). 

Az Új magyar tájszótár mind a melléknévi, mind a főnévi használatával 

számol a szónak. A melléknévként alapvetően a ‘teherrel megrakott‘ és a 

‘terhet szállító‘ jelentésre hoz adatokat, de a teris ~ terüs ~ terűs szekér, 

terhes ~ tërhës vonat, ill. terhes kötél a vonat- és kötélféleségek táji megne-

vezésére szolgálnak példákként. Magam a két fentebbi jelentéstartalom 

vegyülékét látom a terhös fölleg szerkezet által prezentált példában. Az 

utóbbi ugyanis valószínűleg egyszerre utal(hat) a vízzel telített felhőre 

csakúgy, mint a többi felhőtípustól elkülönítő fajtanévre. Az ÚMTsz. a szó 

főnévi használatára három példát említ. Kettő közülük a tárgyi világ meg-

nevezésére szolgál (‘szőlő szállítására, a törköly stb. tartására használatos 

edény‘, ‘kis zsák‘), a harmadikkal a Brassó tőszomszédságában lévő 

Bácsfaluban és a Barcaság délkeleti szegletében található Hétfaluban nevez-

ték meg az adatközlők a hegyoldal aljában fekvő, enyhén lejtős területet 

(ÚMTsz. 2010: 363). 

1. ábra. A ’várandós’ jelentésű terhes lexéma nyelvföldrajza 

A MNyA. 484-es térképlapja alapján
8
 

 

                                                           
7 CSŰRY BÁLINT közmondásként is idézi (SzamSz. 2: 332): „N×ncs ojan tērhesz szekér, 

amékre még ne férne egy villávāl: (mondják, ha vki a kínálásra azzal feled, hogy már ebé-

delt). Ugyanő a terhes (tērhes) címszava alatt a következő jelentéseket adja meg: 1. 

‘belastet, schwer‘ (tkp. megterhelt, nehéz – V.F.). Tērhesz szekēr. Tērhes felleg. 2. 

‘schwanger‘ (tkp. állapotos, terhes – V.F.) Tērhes asszony. Vö. állapotos, vastag. (SzamSz. 

2: 385). 
8 Az 1. számú ábra szerkesztésekor figyelmen kívül hagytam, ha a terhes-nek egy vagy több 

szinonimáját is említették az adatközlők.  
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A magyar nyelvterület egészére elvileg leginkább rálátó Magyar nyelvjá-

rások atlaszában (MNyA.) hetvenöt kutatóponton találkoztak a gyűjtők a 

‘állapotos‘ jelentésű terhes adatával. 

Az 1. számú ábra (lásd fentebb) a ‘várandós‘ jelentésű terhes szavunk 

nyelvföldrajzának tanulmányozását teszi lehetővé. Ez alapján úgy tűnik, 

hogy a Duna folyásától keletre gyakoribb a szó előfordulása, mint más tér-

ségekben. A kartogram alapján ránézésre kitetszik, hogy a Dunántúl közép-

ső tájain minden más térséghez képest összefüggőbb üres felülettel talál-

kozhatunk. A MNyA. egyáltalán nem hoz adatokat a négy legnyugatibb 

kutatópontról (Középpulya, Felsőőr, Alsóőr, Őrisziget). A négy kárpátaljai 

kutatópont közül is csupán Csongoron találkoztak a tèrhes szóval a gyűjtők. 

Mivel a terhes jelentései poliszémikus összefüggést mutatnak, ezért gya-

nítható, hogy ahol a nyelvatlasz ‘gravida‘ jelentése földrajzilag átfedést 

mutat a családnévvé vált közszó egyéb jelentéseivel, ott elvileg hajdan a szó 

egyéb jelentései is meglehettek. Ennek utólagos föltárása és dokumentálása 

a dialektológusok további feladata lehetne. 

2.5. Egy szó nyelvföldrajzának fölvázolásakor a foghíjak is beszédesek 

tudnak lenni.
9
 Anélkül, hogy a teljesség igényével lépnénk föl a lexikai 

hiányok föltárásában, emeljünk ki néhányat közülük! Ilyen hiátusnak mu-

tatkozik a terhes szóföldrajza a moldvai csángó nyelvjárási atlaszban 

(CsángA.). A kézikönyvben sem a teher-rel, sem a terhes-sel nem találkoz-

hatunk. Bizonyára nem a véletlen műve, hogy sem VÉGH JÓZSEF Őrségi és 

hetési nyelvatlasza (ŐHA.), sem IMRE SAMU Felsőőri tájszótára nem tar-

talmazza a terhes szócikkét. Az utóbbi kézikönyv az ‘állapotos‘ jelentésű 

viselős melléknevet illusztrálja egy példamondattal („Mas má láccik rajta, 

hodzs vüsel´s – lásd FTsz. 172). 

3. A Terhes családnév történeti rétegének címszava alatt a Kázmér-féle 

szótárban mindössze tizenegy adatot találunk (CsnSz. 1062). Ezek három 

változatot takarnak: Terhes, Therhes, Teres. Amint fentebb utaltam rá, a 

kézikönyv alapján lokalizálható nevek döntő többsége a nyelvterület keleti 

feléből származik. Figyelemreméltó, hogy KÁZMÉR egyetlen nevet sem vesz 

fel a 18. század eleji két conscriptio-ból (1715, 1720), jóllehet amint majd 

látni fogjuk, az 1720-as országos összeírás tékái is tartalmazzák a Terhes 

családnevet.
10

 

                                                           
9 A terhes lexéma regionális atlaszokban és (táj)szótárakban mutatkozó nyelvföldrajzi hiátu-

sainak hátterében több tényező is meghúzódhat: 1. a gyűjtők csak a ‘gravida‘, ‘schwanger‘ 

rokon kifejezéseire kérdeztek rá, a többi jelentést figyelmen kívül hagyták; 2. a ‘gravida‘, 

‘schwanger‘ az adott dialektusban terhes-ként nem használatos. Az elmondottak alapján 

egyértelmű, hogy a különféle atlaszok egyesített adatbázisai sem tudnak minden tekintet-

ben megnyugtató választ adni egy-egy szó földrajzi elterjedtségére, hiszen a kutatópontok 

nem ölelik fel az egész magyar nyelvterület településhálózatának egészét. 
10 Az 1715-ös országos összeírásban a Terhes változatot három településen, a Csongrád 

megyei Tápén (ma Szeged városrésze) és Közép-Szolnok megye első Zilahi járásának két 

településén, Zilahon (mai románban: Zalău) és Varteleken (a két 18. század eleji 

conscriptio-ban így; 1913-ban: Vártelek; mai románban: Ortelec) jegyezték fel. Az utóbbi 



248 

 

A nyelvföldrajzi vizsgálatok szempontjából érdekes adalékként említhe-

tő, hogy HAJDÚ MIHÁLY középmagyar kori korpuszában egyedül Szegeden 

fordul elő a leggyakoribb családnevek között a Terhes, éspedig az 1712–

1772 közötti időszeletben (HAJDÚ 2003: 865). HAJDÚ a hivatkozott munká-

ban nem foglalkozik a családnév eredeztetésével, sem a névképzés kiindulá-

si alapjának számító közszó jelentésével. 

3.1. Elöljáróban célszerűnek látszik tisztázni, milyen motivációk jöhet-

nek szóba a Terhes alá besorolható családnevek hajdani megalkotásnak 

rekonstruálásakor. Hangsúlyozandó, hogy elvileg a lexikai típus alatti ada-

toknak akár mindegyike más-más képzésmódot takarhat. Ennek tételes kide-

rítése csak tüzetes, minden névre kiterjedő genealógiai vizsgálattal lenne 

lehetséges. Annyi a közszói jelentések számbavétele alapján kitűnik, hogy a 

melléknévi jelentések latolgatásakor kevés esélyt adhatunk a ‘gravida‘-nak, 

lévén, hogy a családnevek nemzedékről nemzedékre öröklődése a közép-

európai térségben hosszú évszázadokon keresztül – néhány kivételtől elte-

kintve – alapvetően férfiágon történt. Az 1720-as conscriptio minden ide 

tartozó családneve férfi által viselt névként lett feljegyezve. 

3.2.1. A történeti korpuszból elsőként azt vesszük számba, milyen válto-

zatokat hagytak rá az utókorra a második országos összeírás tékái. Mindösz-

sze hat adatot sikerült a keresőprogram algoritmusával kimutatni. Ezek há-

rom változat között oszlanak meg (lásd 1. táblázat). Amint fentebb már 

utaltam rá, nem tudni pontosan, miféle ejtésmódot takarhat a Térhos válto-

zat. A MNyA. 484. és a RMNyA. 2838., 2839. térképlapjain bemutatott 

adatok téri eloszlása alapján az első szótag grafémája valószínűleg /è/ han-

got jelöl.
11

 A szóbelseji hangzóról azt gyaníthatjuk, hogy az /ö/ hangot ta-

karhat. Ez utóbbi feltételezést látszanak megerősíteni a MNyA. dél-alföldi 

és a RMNyA. kutatópontjain följegyzett ö-ző adatok (tèrhös: MNyA. N8; 

terhös: MNyA. N11; terhöt: RMNyA. O1, I1, I2). Ezek a lokuszok földraj-

zilag ahhoz nem esnek túl távol a Zilah tőszomszédságában található parti-

umi Vartelek-től (1913-ban: Vártelek; mai románban: Ortelec), hogy alapos 

okunk legyen az adat ö-ző ejtésmódját rekonstruálni. 

Dialektális nézőpontból külön figyelmet érdemel a két, Teres alakban 

ránk maradt történeti adatunk. Ezek többé-kevésbé átfedést mutatnak a Ro-

mániai magyar nyelvjárások atlaszában hangátvetés nélküli följegyzett tol-

                                                                                                                                       
lokuszon az 1920-as conscriptor – nem tudni, mi okból – Térhos alakban rögzítette a nevet. 

Hogy a szóban forgó várteleki családnév nem azonos adóköteles személyt takar, arra abból 

következtethetünk, hogy az 1715-ös összeírás Georgius Terhes-t, az 1720-as Joannes 

Térhos-t hagyott az utókorra. Tápén mindkét összeírás Paulus Terhes-t, Benedictus Terhes-

t jegyeztek föl. Zilahon Georgius Terhes neve 1715-ben és 1720-ban is szerepel az 

extraneusok listájában. Megjegyzem, PETRI MÓR 1549-ben a közép-szolnoki Wartelekén – 

amelyet időnként Kraszna megyéhez számítottak – Borzási Miklós jobbágyai között há-

rom, a tanulmány szempontjából látókörünkbe került személyt is említ: Terhes Péter-t, 

Terhes Balázs-t, és Terhes Tamás-t (lásd PETRI 1901/2003/4: 782). 
11 Az RMNyA tanulmányomhoz felhasznált digitalizált térképlapjait Juhász Dezsőtől kaptam 

meg. Juhász tanár úr szívességét ezúton is szeretném megköszönni. 
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dalékos adatok téri elrendeződésével (lásd a RMNyA. 2839. számú térkép-

lapján teré
i
t, teréÇt, terüt, ter@t, terüt

ə
 stb.). 

1. táblázat. A Terhes családnév lexikális típusának változatai 

az 1720-as országos összeírásban 

Az adatok forrása: OrszÖsszír. 1720/2012 

Ejtés és/vagy írásképváltozatok Névviselők száma 

Terhes 3 

Teres 2 

Térhos 1 

Összesen 6 

2. ábra. A Terhes családnév lexikális típusa alá besorolt változatok 

nyelvföldrajza a történeti korpuszban 

településenkénti bontásban (1720) 

A térkép forrása: MCsTt. 2010 
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3. ábra. A Terhes családnév lexikális típusa alá besorolt változatok 

nyelvföldrajza a történeti korpuszban (1720) 

A térkép forrása: MCsTt. 2010 

 

3.2.2. A jelenkori magyarországi korpuszból a Terhes lexikális típusa alá 

besorolható adatok száma nem érte el az ezret. E halmaz nevei két változat 

között oszlanak meg (lásd 2. táblázat). 

2. táblázat. A Terhes családnév lexikális típusának változatai 

a 2009-es magyarországi korpuszban 
Az adatok forrása: MCsA. 2009 

Ejtés és/vagy írásképváltozatok Névviselők száma 

Terhes 849 

Teres 10 

Összesen 849 

A terhes közszó nyelvjárási térképlapjainak ismeretében azt várhatnánk, 

hogy a Teres változattal a nyelvterület keleti régiójában (is) találkozni fo-

gunk. Ezzel szemben közülük nyolcat a fővárosban, egyet-egyet pedig Ér-

den (Pest megye) és Mezőtárkányban (Heves megye) mutatott ki a kereső-

program. Az természetesen nem zárható ki, hogy a budapesti adatok hátte-

rében kelet-nyugat irányú népességmozgás állhat, hiszen amint már koráb-

ban oly sokszor utaltam rá, nemcsak a történelmi Magyarország közigazga-

tási központja, hanem az újabb kori Budapest is mágnesként vonzotta a 

külső régiók népességét (vö. VÖRÖS 2010: 26). 

Hangsúlyozandó, hogy a jelenkori térképek adattábláinak összeállítása-

kor a következetesség érdekében figyelmen kívül hagytam a Tereh tizenöt 

adatát. Mindazonáltal figyelemreméltó, hogy közülük 2009-ben tíznek a 
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névgazdája budapesti, négy szentendrei, egy pedig szentmártonkátai lakos 

volt. Vagyis a Tereh adatai a fővárosból és annak környékéről származnak. 

A Terhesi tizenkét adata sem került bele az összesítésbe. Ezek vélhetőleg 

patronimikum-képzővel lettek megalkotva a Terhes-ből. Ez esetben a név-

végi -i-t az -é birtokjel zártabbá válásával magyarázhatjuk (vö. a hasonló 

morfológiai hátterű analógiákkal, pl. Gécé > Géci,
12

 Mihályé > Mihályi, 

Pálé > Páli stb.). Érdekességként említem, hogy a Terhesi jelenkori adatai 

is jól körülhatárolható földrajzi térségből származnak: Pilisjászfalu (Pest 

megye), Sződ (Pest megye); Bajót (Komárom-Esztergom megye), Eszter-

gom (Komárom-Esztergom megye), Kesztölc (Komárom-Esztergom me-

gye), Pilismarót (Komárom-Esztergom megye), Tát (Komárom-Esztergom 

megye), Tokodaltáró (Komárom-Esztergom megye). A többes tagolódású 

neveket sem vettem figyelembe az adattáblák összeállításakor (Terhes-

Jankó 1x, Terhes-Kis 4x).
13

 A Teresán négy és a Tereszán öt nevét is fi-

gyelmen kívül hagytam. Nem ok nélkül nem tartalmazzák sem a tövüket, 

sem képzős formájukat az általam ez ügyben forgatott román kézikönyvek 

(DRĂGANU 1933, CONSTANTINESCU 1963, GRAUR 1965, IONESCU 1975, 

IORDAN 1983, IONESCU 2004). A Teresán és a Tereszán ugyanis valószínű-

leg olyasféle hibrid alakulatok, amelyeknek töve magyar, képzőjük azonban 

román.
14

 Ezek kivétel nélkül Békés megyei településeken – Eleken, Gyulán 

és Kétegyházán – fordulnak elő. 

A 4. ábra kartogramja egyértelműen jelzi, hogy a Terhes szótári típusa 

alá besorolt adatok döntően a nyelvterület keleti régióihoz köthetők. A Duna 

folyásától keletre két fő góc mutatkozik. Az egyik Csongrád megyében 

található, amely északon és délen némileg átnyúlik Békés megye területére. 

A másik, a kartogramokon kevésbé elszíneződő góc Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyéhez köthető. Összefüggőnek mutatkozó, ám az előbbieknél lényege-

sen kisebb kiterjedésű a Bács-Kiskun megye déli részén található öt, illető-

leg azoktól némileg elkülönülő három község által határolt terület. 

  

                                                           
12 Amennyiben a Géci nem az ‘onnan / oda való‘ jelentésű -i képzővel jött létre, úgy a Ger-

gely apanév becéző rövidülését kell a tövében keresnünk. Megjegyzendő, hogy a helynévi 

eredetű tő is a Gergely-re vezethető vissza, amely puszta személynévből magyar névképzé-

si móddal lett toponimává.  
13 A Terhes-Kis minden jelenkori adatát Csongrád megyéből sikerült kimutatni. 
14 Nem kerülheti el a figyelmünket a következő tény: Az -an képzős román matronimikumok 

sajátos csoportját alkotják azok, amelyek anyanévből jöttek létre (vö. CONSTANTINESCU 

1963: XXVI). Esetünkben sem zárhatjuk ki kategorikusan, hogy a hibrid alakulatok ma-

gyarból vett Teres(z) tövei(nek egy része) eredendően anyanév lehetett. Ennek a kérdésnek 

a megnyugtató tisztázására tüzetes genealógiai vizsgálatokra lenne szükségünk. 
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4. ábra. A Terhes családnév lexikális típusa alá besorolt változatok 

nyelvföldrajza a jelenkori magyarországi korpuszban (2009) 

A térkép forrása: MCsTt. 2010 

 

3.2.3. Hosszú ideig sajnálatos módon nem álltak rendelkezésünkre a 

szomszédos államok területéről olyan jelenkori személyneves adatbázisok, 

amelyek lehetőséget teremtettek volna a Trianonban leválasztott magyar 

nyelvterületek névföldrajzi vizsgálatára. Az utóbbi időben örvendetes mó-

don ebben is némi áttörés mutatkozik. Közülük az alábbiakban csak kettő 

említek. 

Szlovákiában ILLÉS ATTILA az ezredforduló után tíz évvel hozta létre 

Csallóköz lényegileg minden jelenkori településének személynévállományá-

ra rálátást biztosító korpuszát (ILLÉS 2016). A 2015-ös, helyhatóságok által 

elektronikus formában tárolt, lakónyilvántartásokból kinyert adatbázis 47 

községéből 109 790 személy nevét tartalmazza. A korpusz részleges feldol-

gozása PhD disszertáció formájában történt meg. Ebben a Terhes családnév 

egyetlen adatát sem leltem meg. 

FLORIN LIPAN 2012-es vállalkozása számunkra a romániai magyar 

nyelvterület kutatásában is új perspektívát nyit (LIPAN 2012). A jelenleg 

Németországban élő román informatikus webes platformjának korpusza 

3 800 településről mintegy 2 700 000 személy indexelt nevét tartalmazza. A 

közel 130 000 különböző adat telefonkönyvekből származik. A szoftver a 

családneveknek ún. leegyszerűsített írásképét vetíti rá a kartografikus felü-

letre. Ezáltal tájékoztató jellegű információkat kapunk az ötnél gyakoribb 

családnevek regionalitásáról. A laikus érdeklődő számára könnyebbség, 

hogy az informatizált adatok keresésekor nincs jelentősége az ékezeteknek, 

vagyis akkor is ugyanazt az eredményt kapjuk, ha pl. a Csorgó vagy Csör-

gő, a Torok vagy Török, a Vad vagy Vád gyakoriságára és földrajzi eloszlá-
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sára vagyunk kíváncsiak. Amint a fenti példák jelzik, a nyelvész számára ez 

a fajta megoldás kellően zavaró tud lenni. A szakember számára további 

kihívást jelent, hogy mielőtt az egyes lexikális típusok nyelvföldrajzi elter-

jedtségét behatárolná, azelőtt elvileg az oda besorolandó változatok mind-

egyikét ismernie kell. Az egyes változatok jelenségtérképeinek egyesítésére 

pedig végképp nem kínál lehetőséget a FLORIN LIPAN által jegyzett webes 

felület. Nehezíti a szakszerű nyelvészeti célú vizsgálatokat, hogy a platfor-

mon szórészekre, hangkapcsolatokra, sőt sajátos képzésmódokra sem lehet 

rákeresni. A felületkezelés miatt pedig végképp nehézkes, esetenként lehe-

tetlen az adatok pontos lokalizálása. 

A http://nume.ottomotor.ro/ nevei a Google térképeire vannak rávetít-

ve.
15

 Az onnan lekérdezhető információkat – a fentebb említett sajátosságok-

ból fakadóan – kellő óvatossággal kell kezelni. Mindazonáltal a jelenkori 

teljes romám névállomány ismeretének hiányában viszonyítási pontként min-

denképpen hasznosnak bizonyulhatnak a szoftver által generált jelenségtérké-

pek.
16

 

Mivel a mai magyar–román határtól keleti irányban elterülő magyar 

nyelvterületre jelenkori korpuszom alapján nincs rálátásom, a célok többol-

dalú tanulmányozása érdekében az alábbiakban jobb híján a Lipan-féle 

2012-es webes felületet fogom vallatóra. 

Ahhoz, hogy LIPAN alapján megfelelő nyelvföldrajzi kapaszkodókhoz 

jussunk, elsőként számba kellett venni az összes lehetséges opciót, amelyek 

alapján elindulhatott a változatok visszakeresése. Mindez többlépcsős elő-

készítő munkát jelentett. Végül csupán három keresési kísérlet járt sikerrel. 

A Terhes-re rákérdezve harmincegy, a Teres-re hat találatot jelzett a Lipan-

féle internetes felület. Az utóbbi gyaníthatóan együtt, vagyis egymástól 

elkülöníthetetlenül adta ki a Teres, Téres, Terés változatokat. A sokadik 

keresési művelet elindítása után további húsz találatot jelzett a szoftver a 

Teris változat lekérdezésekor. 

  

                                                           
15 Az alkalmazást a Ruby on Rails 3 + HAML + CoffeeScript + Google Maps API v3 verzi-

óban fejlesztették ki, és a Capistrano + Git-ben lett frissítve. 
16 A http://nume.ottomotor.ro/ felületén többféle beállítási móddal is élhetünk. Alapesetben a 

keresőbe beírt családnévváltozatok betűméretével történik utalás a gyakoriságra. A karak-

terek méretkülönbségei szimbolizálják az indexált háztartások számát. A másik lehetőség, 

hogy körök nagysága alapján vethetjük össze, melyik térségben frekventáltabb az adott 

családnév. A kétféle ábrázolásmódot kombinálhatjuk is. Ezen túl a webes felület bal felső 

sarkában található ikonnal a településneveket is megjeleníthetjük, éspedig azon a nyelven, 

amelyen a számítógépünkön futtatott Windows-zal kommunikálunk. 

http://nume.ottomotor.ro/
http://nume.ottomotor.ro/
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5. ábra. A Terhes családnév nyelvföldrajza 

a jelenkor romániai telefonkönyvekben (2012) 

A térkép forrása: OttoMotor 2012 

 

Az 5. ábrából kitűnik, hogy a Terhes változat a Zilah (rom. Zalău) és 

Szilágysomlyó (rom. Şimleu Silvaniei) közötti zónában a legfrekventáltabb. 

Ennél lényegesen kisebb kördiagram szimbolizálja a másik két gócot. A 

Lipan-féle platformon egyiket sem lehet közelebbről behatárolni a nagyítási 

funkció segítségével. Annyi azonban sejthető, hogy egy-egy települést 

szimbolizálnak a kisebb kördiagramok. Az egyik Szilágy és Kolozs megye 

határán a Dés (rom. Dej) és Almásgalgó (rom. Gâlgău Almașului) közötti, 

képzeletben meghúzott egyenes mentén található, a másik Kolozs megye 

déli részén, Tordától (rom. Turda) északkeletre. Csak emlékeztetőül idézem: 

fentebb a történeti korpuszban Zilahon és az azzal szomszédos Várteleken 

jegyezték föl a Terhes családnév egy-egy adatát (lásd a 2. és 3. ábrát). Itt 

tehát mintegy három évszázad után is átfedés mutatkozik a két időszelet 

térképei között, ami gyaníthatóan nem a véletlen műve. 

A Teres és Teris változatok esetében leginkább A romániai magyar 

nyelvjárások atlaszának térképlapjai adnak némi fogódzót számunkra az 

összevetéshez. Mindazonáltal a kisszámú személyneves adat messzemenő 

következtetések levonását nem teszi lehetővé. Éppen ezért a továbbiakban 

csupán arra szorítkozom, hogy LIPAN alapján közelebbről is behatárolom a 

szóban forgó változatok felbukkanásának helyét. 
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A Teres változatnak mind a hat adatát a Bákó és Hargita megye hatá-

rához közel eső Kománfalva (rom. Comănești) környékére tehetjük.
17

 

6. ábra. A Teres családnév nyelvföldrajza 

a jelenkor romániai telefonkönyvekben (2012) 

A térkép forrása: OttoMotor. 2012 

 

A Teris húsz adata valójában nem egy, hanem két, egymás tőszomszéd-

ságában található gócot takar. Ez akkor derül ki, amikor a webes platformon 

a nagyítás funkcióra kattintunk. Mindkét körszimbólum Bákó megyének 

Hargita megyével szomszédos nyugati térségében található. Az egyiknek a 

centruma alapvetően megegyezik a Teres-ével. E szerint a kördiagram szerint 

Kománfalva (rom. Comănești) tájékára tehetjük az előfordulásukat. A másik 

kördiagram alsó szegélye Aknavásárt (rom. Târgu Ocna) és Ónfalvát (rom. 

Onești) is magába foglalja. Egyértelműen moldvai családnevekkel van dolgunk. 

  

                                                           
17 A legutolsó lekérdezéskor a kereső már csak öt adatot rendelt hozzá a Teres változathoz. 
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7. ábra. A Teris családnév nyelvföldrajza 

a jelenkor romániai telefonkönyvekben (2012) 

A térkép forrása: OttoMotor. 2012 

 

Kérdésként vetődik fel a Teris-sel kapcsolatban, hogy az i-s változatok 

eredendően milyen hangminőséget takarhattak. Másképpen fogalmazva: 

állhat-e egyes adatok hátterében románosítás. A románosítás okát a magyar 

és a román fonéma-, illetőleg hangrendszerében mutatkozó különbségekben 

kereshetjük. A román nyelvben mindössze hét köznyelvi magánhangzó van. 

A két nyelv hangzóinak párba állításakor azonnal kitűnik, hogy keleti szom-

szédunknál egyebeken túl nincsenek meg pl. az /ü/, /ű/ és az /ö/, /ő/ hangok. 

Az /ü/-t, /ű/-t és /ö/-t, /ő/-t tartalmazó magyar eredetű szavak átvétele, illető-

leg azok nyelvi integrálása a románban szükségszerűen hanghelyettesítéssel 

történik, éspedig többnyire a rokon képzésmódú /i/, ill. /o/, /u/, /e/ hangok-

kal. Így lesz a beszélt nyelvben a palatális labiális /ü/-ből palatális illabiális 

/i/. Ez tükröződik vissza az Eriş [< Erős], Caşeriu [< Keserű], Fiştoş [< 

Füstös], Feldeş [< Földes], Ghinguş [< Gyöngyös], Biur [< Bőr] romános 

írásképében (vö. B. FODOR 2011: 121). Az elmondottak alapján tehát okkal 

feltételezhetjük, hogy a Teris Bákó megyei adatainak hátterében egykoron 

/ü/-s ejtés (is) állhatott. Ezt látszik alátámasztani a RMNyA. 2839. számú 

kartogramja, ahol a teher szó toldalékolásakor azt tapasztaljuk, hogy a vi-

szonylag kisszámú teri mellett a terü változatnak jut meghatározó szerep a 

szóban forgó jelenségtérképen. 
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4. Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a Terhes családnév képzésé-

nek motivációja gazdagabb, mint ahogy azt KÁZMÉR MIKLÓS szótára jelzi 

(CsnSz.). Ráadásul a közszónak azt a jelentését az általam föllapozott szótá-

rak és (táj)atlaszok lényegileg nem is tartják számon, amelyre a családnév-

szótár – mint lehetséges motivációra – a Terhes képzését visszavezeti. A 

dolog természetéből fakadóan koránt sem zárhatjuk ki kategorikusan, hogy 

a közszó gazdag jelentésstruktúrájában nem lett volna jelen a szónak a 

KÁZMÉR által feltett ‘nehéz, súlyos‘ értelmű használata. 

A fentiek alapján azt gyaníthatjuk, hogy a nyelvterület keleti felén egye-

beken túl leginkább a SZABÓ T.-féle kézikönyv által tizenkettedikként (‘né-

pes, nagycsaládos‘) és hetedikként (‘fontos, felelős‘) megadott közszói je-

lentésekkel bővíthetjük a motivációk sorát (vö. SzT.). 

Összegzésül általános tapasztaltként azt szűrhetjük le, hogy a nyelvtech-

nológiai alkalmazásokkal megtámogatott névföldrajz számos olyan jelen-

ségre tudja felhívni a figyelmet, amelyek a dialektológusok számára is újabb 

összefüggések feltárását teszik lehetővé. A dialektológiai és nyelvtörténeti 

kutatások által felhalmozott eredmények felhasználásának viszont a névtani, 

azon belül a személyneves kutatásokban lehet nagyon sok hozadéka. 
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ZELLIGER ERZSÉBET 

 

Történelem alulnézetben 
 

Születésnapi jókívánsággal 

Molnár Zoltánnak, 

a dialektológusnak és a szociolingvistának 

 

A következő kis közlemény szülővárosomnak, Somorjának a 18. szá-

zad első felében keletkezett, több kötegnyi kéziratos anyagából való szö-

vegközlés. Nem először adok közre ebből az értékes, a nyelvhasználatnak a 

standard kialakulása előtti időszakát reprezentáló, változatokban gazdag 

szövegeiből egy-egy szeletkét. (Felsorolásukat l. A nyelv dimenziói. Ta-

nulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest, 2015. c. kötetben levő köz-

lésem bevezetőjében a 155. oldalon.) Mostani választásom a jogi szaknyelv 

aktuális megnyilvánulására példa: a magyar nyelv hivatalosnak tekinthető, 

nyelvjárási elemekkel színezett változatának és a latin terminológia kódvál-

tásainak a tanulmányozását teszik lehetővé. 

Az iratkötegekben a magyar és a német nyelvű szövegek váltogatják 

egymást. (A német szövegek átírása az eredeti gót betűs kézírása miatt je-

lenleg nem oldható meg.) Olykor-olykor egy-egy rövidebb latin szöveg is 

közéjük ékelődik. A fűzött iratkötegekbe teljes íves különálló iratlapok és 

kisebb méretű vegyes tartalmú cédulák kerültek. Ezek nem mindig vannak 

dátummal ellátva, de a datált szövegek keltezése sem mindig abba az évfo-

lyamba tartozik, ahová valamikor behelyezték. A jelenlegi válogatás is 

ilyen: az 1738. április 28-a és az 1741. május 6-i feljegyzéseket tartalmazó 

iratkötegből kerültek elő. Az egymás után következő szöveglapok közül az 

elsőnek, Lóránt Susa kérelmének valószínűleg volt előzménye. Erre utal a 

D: I:, azaz Dies idem datálás és lap tetején található jel: két függőleges, 

egyszeresen áthúzott vonal. (Ezt a jelet a karakterkészlet sajátosságai alap-

ján helyettesítettem ‡ jellel.) A lap szemmel láthatóan sérült akkor, amikor 

az ív másik felét letépték. A hiányzó lapnak nincs nyoma a kötegben, a má-

sik két szöveg keltezése alapján tehető a keletkezése az 1710 körüli évekre. 

A két keltezett szöveg egy-egy félbehajtott ív három, illetőleg egy ol-

dalán olvasható. Egy oldal 30,3x20 cm méretű. Lóránt Susa kérvénye ko-

rábban széltében kétszer félbe hajtva és hosszában egyszer félbehajtva volt. 

Amikor a kezembe került, már teljes terjedelmében beleilleszkedett a köteg 

lapméreteibe. A két keltezett irat külön-külön volt korábban hajtogatva: 

széltében félbehajtva és hosszában harmadolva, de én már csak kinyitott 

állapotában láttam. A kötegekben vannak összehajtogatott levelek is. 

A szövegközlésben korábbi gyakorlatomat követem: az áthúzott szö-

vegrészleteket (…)-be teszem. A rövidítéseket […]-ben oldom fel: ha a 
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rövidítés ténye nem egyértelmű (ilyen az a és e betűk fölötti vízszintes vo-

nalka, ā, ē), illetőleg ha a latin végződésnek több feloldása is lehetséges, 

akkor a feloldás elmarad. 

 
‡ 

 

D[ies] I[dem]
1
     

Nemzetes Birák Uraimek nem kétlem, hogy ne tudna 

á Tekentetes Tanács kőzűlis nemelyek nagy io Ura- 

imek, e mostanni, vagyis Istenben el nyugodott 

Szégeny edes Anyám (ides) idejében is alácsony 

sorsomat, s allapotomat miben vala s mostis 

hogy vagyon, azértis kérem alazatossan s 

                                                           
1 A megelőző szöveg, amellyel egyazon napon kelhetett az írás, hiányzik. A vele szorosan 

összefüggő további iratokból lehet a keletkezése idejére következtetni. 



263 

 

az Istenértis mind fejenkent birak Uraimekat, 

hogy e mostānyi ujonnan maradott arvá Le- 

temnek Szegény sorsára igasság szerent ne 

terheltessenek egyvágy két szomát, és kevés 

Instancziácskámat meg hallanni. 

Azértis á mit szegény édis Atyámtul, Anya[m] 

Aszszonytul hallotta[m] enyihánszor hogy a 

Batyaimra (k) ugy mint Nagy Istvánra 

Nagy Jánosra költött s nekik kiadott, s ha- 

sonloképpen Vizi Adámne Nenem Aszszonyra 

Nagy Istvánnak ámit adott az Atyám Ura[m] 

oskolában járatta, bazinban, s ugyan ezen Ba- 

tyamat a Mesterségre fel Szabadetotta s 

Mester asztalt az edés Atyám adott néki bor- 

nélkül, és á kertet is jussára adta az edís 

Atyám szabo István Batyámnak és az én 

Uram kerdezvén Anyám Aszszont hogy á 

szeker ára hol légyen, és felélt hogy el van 

van kőltve Istvánnák adta[m] belőlle 3 forén 

tott, másfel szapu zabot, 1 szapu buzát, 

 
  



264 

 

‡ 

 

Mikor á Nagy Istvánnak á Mester asztala volt, 

az Mester emberek mind edgyűt voltak, Stokovics 

Uram Karász Márton, Dereszvai jelen vóltak, 

s ugyan ezen emberséges embereknek jelenlé- 

tiben jánko István ajanlotta az Mester asz- 

talnak le tételére magát kesz pénzűl, a 

Mester emberek ugyan rea állattak de az 

edés Atyám nem állott rea, mert azt mondá 

hogy sokban tőlt a Mester asztal anélkűlis, 

hanem a jánkó Istvánis adgyameg a Mester 

asztalt, Nagy Jánosnak adott Atyam 25 

forentokat katonasagára á Tiszteknek 

ebédett. Vizi Adamne Nenem Aszszony- 

nak adott az Atya[m] egy borjút, mellyet 

is harmadmagaval hajtott el Apá[m] Uramtől. 

Veres szelem posztó kőntőst egyét meg 

kózónségest. arány csipkés vállat, két 

veres szoknyát csipkével. A Karászné 

(A) Angyom aszszony mikor meg holt, és 

a kit nekem hagyott abbul adtam Bok- 

ros Adam komám Uramnak adosságot, 

3 foréntott. Trenka Uramnak ad 

tam ugyan abban az esztendőben az Atya[m] 

Uram halála előtt 4 forentott 20 

pénsz heján 

x x 

‶ 

  ‶ 

Uraimek[na]k Maradok szegeny szolgaloja 

Lóránt Susa 
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Anno D[omi]ni 1710. Die 19. Mensis May, Nehai Isten- 

-ben boldogul ki mult Nagy Szabo Martony Relictája 

Susanna Aszony, mostansagh Lorant Ferencz Hütves 

Házas Társa egy részrűl, más részrűl pedigh, emlétett 

Nagy Szabo Mártony Árvai, nevezett szerint, Istvány, 

Marczi, Jancsi és Katto Instantiájára, exmittáltattanak 

meg nevezett, nehai Szabo Mártony után maradott 

háznak, és kővés joszagocskának c[on]firmatiojára Tisz- 

teletes ugy mint Stokovics Istvány Úr[am] Magyar Fő Ta- 

nács, Lettenyei Pál, Medvedácz Istvány, Martony 

János, és Mattkovics György Magyar Hadnagy Ura- 

mék, ā kikis, ad faciem Loci menvén, leg-elsőbbenis 

c[on]firmáltak ā Házat, minden hozzátartozandó Jussok- 

kal és pertinentiákkal ad florenos. (ro) 215 ,, — ,, 

,, A Mobilissek iránt: volt 

‒ 2. Őted fű Tulok, melly bőcsűltetett ad fr,, — 27,, — kr 

‒ 3. Tehény Idei Borjuval.   -   -   -   -       fr  —  27,, — kr 

‒ 2. Tavali Him Tino -    -    -      -    -       fr —     8,, — kr 

‒ 1. Őted fű Medő Tehény -     -    -   -      fr,, —   7,, — kr 

Az Mesterségbéli kész munka, két vég szőrrel 
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egyűtt, c[on]firmáltattott ad - -   -   -  fr,,      60,, — kr 

Zálogh 

Vagyon Somoriai Szigetben, egy Rét, kit 

Czéh Istványtul váltottak  -     -    -           fr,,16,, — kr 

Item: Csondor Házához valo egy szántafől- 

den vagyon -     -     -     -   -     -                fr,,16,, — kr 

És igy az egész Divisiora valo Massa, 

ál ex florenis Rhenensibus -      (12).fr 376,, — kr 

      Melly 

 
‡ 

 

Melly Summa két hassonfellé, ugymint az Aszony, āki 

mindenben Coaequisitrix volt, és az c[on]memoralt Árvák 

kőzőtt el-osztatvan, obvenial az Aszonynak fr 188 — 

A négy Arvanakis -     -     -    -     -    -          fr 188,,— 

  Summa -                  fr 376,,— 

Meg-lévén az Osztál, az Nemes Tanács elejben jővén meg- 

nevezett Nagy Szabo Mártony Relictája, mostanában 
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Lorant Ferencz Hűtves Házas Társa, föl valotta, fő- 

lűlirt Háznak fellét, ā melly vagyon situálva, itt Somo- 

riában, Csalloközben, Nemes Posony Vármegyében, 

Duna főlűl valo Poor Szeren, Borbély György, és 

Csondor Mártony Házai kőzőtt, minden appertinenti- 

akkal, és ezen Osztalban eő Nekie obvenialt jussok- 

kal, mostani édes Urának Lorant Ferencznek, 

örökre semmi Just nem tartván magának. 

Hassonloképpen, Bőcsűletes Kárász Mártony Ur[am] is 

az főlűl-irt Arvák képében, és Nevében, vallya föl 

Lorant Ferencznek azon Háznak másik hasson- 

-fellét, az reájok condescendált, és ezen Osztálban Néki- 

ek adjudicáltattott részszel, és ugyan az főlűlirt szász 

és Nyolczvan Nyolcz forintokban, az az mi flor[int]: 188. 

ugy mind azon által, hogy Lorant Ferencz Úr[am] jöven- 

dőbenis, minden Attyai affectiot hozzájok meg mutassa 

és az Arvákat, az megirt 188. forintrúl contentallyon 

És mint hogy azon ā házan vagyon Karasz 

Martony Úr[na]k adosságha -    -    -    -      -                       fr 58.50 kr 

Id[em] Farkas János Biro Úr[na]k eo k[e]g[e]lmé[ne]k is   ft 15, 

tészen mindenestul ft 73,,50 kr Ezen adosságh ki tellék 

       az 
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† 

az egy Verem Buza árábul, ā melly még nincsen föl 

teve az Mobilissek kőzőtt. A mi pedig azon buzá- 

ban marad, egyűtt fognak kőltenyi Lorant Ferencz 

az Arvákkal igyűtt. Actum Samariae, Anno, Men- 

se, die [et] Loco Supraspecificatis. 

 

Ex Protocollo, fidelit[er] 

transscripsit 

 

Josephus Bognar Iurat(us) 

p(ro)t (?) Regii Privilegiatiq(ue) Oppidi 

Samariensis Notarius {signo}

 
Anno D[omi]ni 1710. Die 19. Mensis May. Város házának 

Főlső Szobájában Nemzetes Birák Uraimék egyűtt lévén 

Néhai boldogul ki mult Nagy Szabo Mártony Relictája 

Susanna Aszszony, mostansagh pedig Lorant Szabo Ferencz 
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Hűtves házas Tarsa, az most meg-nevezett édos Urahoz 

Lorant Szabo Ferenczhez igaz szeretettul viseltetvén 

Vallya föl
2
 eő k[e]g[e]lmének, az első Uratul Nagy Szabo Már- 

tonytul reá szálott házák {!} Fellét, az melly ház vagyon 

situálva, itt Samariában, Nemes Posony Vármegyében, Duna 

főlűlvalo Poor Szeren, Borbély György Ur[am] és Csondor Már- 

tony házai kőzőtt, és ugyan minden hozza valo pertinentiak- 

kal, és Jussokkal, de még őtet concernalandó {!} Marhával, és 

az hazhoz valo Őszkőzekkel, ugy az Mesterségbéli Munká- 

val egyűtt. Hassonloképpen, főlűl irt Nagy Szabo Már- 

tony Arvai, ugy mint Istvány, Marczi, János és Katta 

képében comparealván Bőcsűletes Kárász Mártony Úr[am], 

Vallya fől Lorant Szabo Ferencz[ne]k
3
 azon fölül irt háznak másik hasson 

felét, az 

melly az édes Attyok halála után, reájok condescendált(at)- 

(tott), és az exmittált Birák Uramiék {!} által, minden hoz- 

zá tartozando pertinentiakkal, Marhával, Mesterséghez 

valo Munkaval, és zálogos Réttel és szántafőlddel c[on]fir- 

máltattott, három száz hetven hat forintokra, idest ft 376. 

melly su|ának fele, ugy mint ft 188: főlűl irt edos Anyo- 

kat, más 188 ft meg nevezett Arvákat illeti: Melly 

ft 188 kőtőles lészen Lorant Szabo Ferencz Ur[am] az Ar- 

vák[na]k ā mikora, és valamire fog kivántatnyi, letennyi, 

es igy ā mai Naptul fogva birhattya Lorant Szabo Ferencz 

azon házát egészen, mint maga sajátyat, a kiis le tévén 

ā Hűtet, in Numerum  reliquorum Civium acceptáltattott 

Lett ezen föl Vallás N[e]mz[et]es Farkas János Ur[am] Biroságaban 

An[n]o [et] die supranotatis 

 

Ex P[ro]thocollo excerpt[us] 

ex Josephum Bognár, Jurat[us] 

attunc {!} Privilegisti Oppidi Samarien[sis] 

Notarius {kézjegy} 

                                                           
2 3 szó sorközi betoldás 
3 Sorközi betoldás 





ZILAHI LAJOS 

 

Jegyzetek Molnár Zoltán Miklós 

ny. tanszékvezető kandidátus nyelvészeti munkásságáról 

 
Kavarognak bennem a gondolatok. Molnár Zoltán Miklósról kell írnom, 

nem megy könnyen, pedig régóta ismerjük egymást, vannak közös élménye-

ink, találkozásaink: a dialektológiai szimpozionokon, kandidátusi értekezé-

sének védésén, az Édes Anyanyelvünkben stb. Például: úgy három évvel 

ezelőtt küldtem egy rövid cikket az Édes Anyanyelvünknek. Lényegében 

történeti anyag volt a láp szavunk sárréti előfordulásáról, használatáról. 

Grétsy László udvarias hangú kísérő levéllel visszaküldte, amelyben azt írta, 

hogy ilyen nyelvjárás-történeti írást nem tudnak elhelyezni a lapban. Írását 

tudomásul vettem. Nagy meglepetésemre a lap 2015. decemberi számában 

megjelent egy másik nyelvjárási témájú közleménnyel együtt Molnár Zoltán 

Tájszavak Lendváról és A láp szócsaládjának nyomai sárréti tájszavakban 

pedig tőlem. A szerkesztőségi döntés okait nem ismerem, de örültem neki.  

Nem példa nélküli, hogy a szombathelyi nyelvészek egy-egy alkalommal 

köszöntő-emlékező kötettel ünneplik vagy emlékeznek egy-egy kollégájuk-

ra. Ilyen írások vannak a Nép – Nyelv – Társadalom című kötetben is 

(Szombathely, 2000), amelyet VÉGH JÓZSEF emlékére szerkesztett SZABÓ 

GÉZA és MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS. Tőlem is kértek a szerkesztők egy 

köszöntő írást Végh József tiszteletére. Sok emlékem van róla, a legutolsó 

találkozásom vele akkor volt, mikor 80. születésnapjára békési pálinkával 

leptük meg Budapesten Szabó Ferenccel, a békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeum igazgatójával. Munkájáról, majd szülővárosáról, Békésről beszél-

gettünk. Szívesen gondolok vissza a beszélgetésre és közös ebédre. 

Erős tudományos és oktató közösség éléről búcsúzott el Molnár Zoltán 

Miklós, amikor nyugdíjba vonult. Sok mindent hasznosított elődje, Szabó 

Géza örökségéből: nem csak a diszciplína alapműveit, eszközeit ismerte, 

kollégái írásait, dolgozatait is, melyekkel erősítette munkatársait és önmagát 

is. Tanulmányaiból fontos adatokat ismerünk meg a tőle vizsgált délnyugat-

dunántúli nyelvjárások adottságairól, jelenlegi állapotukról, fejlődési irányá-

ról is. Csentei, dozmati szövegeiből jól látható, hogy például a zárt ë-zés a 

beszédfelvétel idején még megbomlatlan állapotában volt, de mi van azóta, 

hiszen a dialektusok életét is rengeteg dolog motiválja, a hírközléstől, a 

társadalmi hatásoktól, a nyelvjárási beszélők természetes fogyásáig sok 

minden. A felvételkészítés ideje óta eltelt tizenöt-húsz év alatt minden a 

korábbi nyelvi kép ellen dolgozik. Egy korabeli metszet kívánalmainak 

kitűnően megfelelnek ma is, de a múló idő nem nekik dolgozik. A szocio-

lingvisztikai vizsgálatok akkor felvett szövegek a legidősebb korosztály 

beszédében ma sem mutatnak jelentős változást az akkori állapotokhoz vi-
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szonyítva, de ez a falu nyelvhasználatának csupán egy metszete, a két fiata-

labb korosztály beszédére nézve ez már nem érvényes.  

Molnár Zoltán Miklósnak a szimpozionokon elhangzott előadásai és tan-

székvezetői működése azt bizonyítja, hogy a nyelvjárási szövegközléseivel 

is tovább ment azon az úton, amelyen az előző tanszékvezető, Szabó Géza 

idején is foglalkoztak a tanszék munkatársai. Kollégái vele együtt gyűjtöt-

tek, feldolgoztak és bátorítottak is a közlemények megjelentetésére, ahogy a 

Vas megyei beszélgetések előszavában Guttmann Miklós utal is rá.  

MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS disszertációjában két beszédfelvétele anyagát 

mellékelte: Csente és Dozmat leírt szövegéből két jelenséget vizsgálok meg: 

a köznyelvi í nyelvjárási i helyzetét, valamint a sárréti és dunántúli kettős-

hangzók állapotát. Az elemzés elején bemutatom a leírt szövegből kigyűjtött 

szóanyagot, hogy a nyelvjárási helyzet bemutatása mellett az összegzés 

végén fejlődésük várható irányára és eredményére is utalhassak. E néhány 

előzetes mondatból az is kiderül, hogy az egymástól távol eső vidék ismert 

adatait erősítsék meg: nevezetesen a köznyelvi í nyelvjárási i ismert mutató-

it, másrészt, hogy a sárréti és délnyugat-dunántúli kettőshangzók nem csu-

pán alkatilag különböznek, de várható sorsuk távlatosan is másképp alakul. 

A Sárréten a várható nyelvjárási diftongus > monoftongus belátható: a 

monoftongizálódás, a félhangzó eltűnésének folyamata a vége felé tart, a 

felszívódás lassan befejeződik. A délnyugat-dunántúli területen a várható 

végeredmény nem ilyen egyértelmű. Mindkét területen vannak 

megbomlatlan minőségek (a zárt ë-zés például) és vannak más olyan hang-

jelenségek, amelyek jövője, fejlődése nem ilyen evidens.  

A következőkben bemutatom a dozmati szövegből kigyűjtött tájszavakat 

MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a 

magyar nyelvterület nyugati régióiban című kandidátusi értekezéséből.  

Köznyelvi é : nyelvjárási í 

dí lett ‘dél lett‘, elküttík, feh
i
ërníp, felesíge, felvítelëznyi, gípészetën, 

ídësapám, íneküt, ípül, j
u
ókípű, legínyëk, línyeg, Nímët (szn.), ní-níccászot, 

níty, níty felí, níty sort, ríszire, (a dozmati) rízbe, meg van szídüva, 

szígyёllёtt, szígyёn, víkon, vím mёg ‘védj meg‘, ez a vín, ollan vím mёg nem 

vagyok, az 
u
órom víre fol.  

Köznyelvi é : nyelvjárási i 

beszigetnyi, beszillёk, beszitem, a zedimbe, egisz, elküttik, emlikszё rá, 

harmincnigy, helibe, in nem mondom, ha kimisz, játikot, a kezibe, 

kiszittenyi, a magájit, p
u
ótlikot, ríszire, segimmunkázs v

u
ót, szёgin, temetizs 

v
u
ót, tessik, tiёsz, tiёzbe, a zerdiszetho, a zerdiszetná, a zerdiszettü, z

ü
őccsig. 

Köznyelvi é : nyelvjárási 
i
ё 

feh
i
ёrníp, forint

i
ёr, 

i
ёpül, n

i
ёszted, p

i
ёnz.  

Köznyelvi í : nyelvjárási í 

hosszabbítva 
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Köznyelvi í : nyelvjárási i 

bolondittom, bolondithass, hitták, igy, im mёg ugy, javittás, kiiratta ma-

gát, marhaszálittás (van), mektakaritot p
i
ёnz, nyillot ki, (sёnkinek sё) hitták, 

szivinfarktus, tanittómnak, tanitott, min tik ‘mint ti‘, tiz 
i
ёve, tiz

u
óraji, 

tiz
u
órajisztunk, viz gyün, vizmüvekho. 

Az i többlet a dunántúli nyelvjárásokban két forrásból származik: 

– az é > i változásból: beszigetnyi, emlikszё rá, helibe stb. 

– az í > i rövidülésből: bolondittom, im mёg ugy, viz (gyün), valamint a 

pótlónyúlásos példákból is: marhaszálittás (van), sёnkinek sё (hitták), 

tanittómnak stb. 

A fentiek mellett különböző hanglejtésekre találunk adatokat: 

– következetes a zárt ё-zés: nem beszillёk, ёtetnyi, szígyёllёtt. 

– l-ezés: ollan hüle, mellig buszon, meg van szídüva, helibe. 

– toldalékok változatai: a zerdiesztho, a zerdiszetná, szídüva, hosszabbit
o
ava, 

z
ü
őccsig. 

Rövid dolgozatomban olyan feldolgozással köszöntöm ünnepeltünket, 

amelyben két távoli nyelvjárásai régió kutatópontjainak anyagát vetem ösz-

sze, hogy érzékeltessem a két nyelvjárásterület ma is jellemző tendenciáinak 

különbségeit. MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS a nyugat-dunántúli régió (vö. KISS 

JENŐ 2001) két kutatópontjának (Csente, Dozmat) szövetmutatványait szer-

kesztette be disszertációjának mellékletei közé, az én anyagom pedig egy 

monográfiámból származik (vö. ZILAHI 2011). A két nyelvjárási forrás-

anyag más-más céllal és koncepcióval dolgozik, de arra mindkettő így is 

alkalmas, hogy a két terület jelenségvizsgálatához forrásanyagot szolgáltas-

son. 

A köznyelvi í : nyelvjárási í azonosság a sárréti nyelvjárásokban ponto-

san kimutatható, sok helyi dialektusban és sok adattal szemléltethető (itt 

szemléltető mutatvány-példákkal): a B-betűs címszavak hangsúlyos helyze-

tében: bíbёlődik, bíbic, bírja, bírkoszhat, bízhat, Bíró (szn.), Bíró-gát (hn.) 

bíró²ság, bíró²tul, bízd Wrám; Hangsúlytalan helyzetben: bārnít, 

becsőÝdítёtt, hehajØtották, behítták, bekerítёttík, beléaprít, besegítёk, 

betakaríttyák, bíkít ‘békít‘, bisztosítást, bisztosítva, bocskorszíj, bó²tíves, 

bűrhíd (vö. ZILAHI 2011).  

A köznyelvi í: nyelvjárási í azonosság sárréti adataival szemben áll a 

nyugat-dunántúli dialektusok kny. í : nyj. i rövidülés következetes jelentke-

zése. Ezek a mutatók egyik oldalon megterhelik, a másik oldalon pedig 

mentesítik az érintett köznyelvi fonéma mutatóit. Ez után már belátható, 

hogy a két régió a köznyelvtől való eltérés mikéntjében és mértékében hatá-

rozható meg a legvilágosabban (KISS JENŐ 2001). Adataim is azt mutatják, 

hogy a délnyugat-dunántúli régióban a kny. í > nyj. i az általános képlet (vö. 

BALOGH LAJOS, BOKOR JÓZSEF, GUTTMANN MIKLÓS, KISS JENŐ, MOL-

NÁR ZOLTÁN MIKLÓS, SZABÓ GÉZA, SZABÓ JÓZSEF, VÁRKONYI IMRE 
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munkáiban). A Sárréten a nyúlással a rövid hang az „í rovására szaporo-

dik‖ (vö. DEME LÁSZLÓ 1953). 

A két nyelvjárási régió hangtani arculatának változására a másik mutató 

a kettőshangzók jelenlegi állapota és fejlődése. A csentei és dozmati difton-

gusok adatai 15-20 évvel ezelőtti állapotot tükröznek, a sárrétiek hasonlóan. 

A vó²t, főÝd-típusú sárréti példákból látjuk, beláthatjuk, hogy húsz évvel 

ezelőtt még jól fel lehetett ismerni őket. Az idős, de még a középkorú adat-

közlők beszédében is jól kivehető volt a nyomatékos és félhangzós elemük. 

Az 1950-es évek közepén és a hatvanas évek elején a nyelvjárási atlasz 

gyűjtői még több, pontosan lejegyzett kettőshangzót rögzítettek kérdőfüze-

teikben. Ezt az állapotot őrzik a térképlapok. Mára azonban már nem a régi 

önmagukban, hanem megbomlott formájukban találjuk őket, amelyek köze-

lítenek a köznyelvi ejtéshez. Ennek folyománya, hogy a hangsúlyos elem 

mind gyakrabban hosszú magánhangzókban realizálódik, 

monoftongizálódik. A 30-40 éves beszédfelvételeken még gyakran jól hall-

ható a félhangzós elem, mára azonban többnyire csak a végtermék: éÇ > é, 

ó² > ó, őÝ > ő. Úgy látom, hogy a mai sárréti állapot arra utal, hogy még a 

nyelvjárást beszélők egy generációjának távlatán belül – a köznyelvi hatás 

és a természetes generációs változások nyomán – a diftongus végleges álla-

potába kerül, monoftongizálódik. 

A MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS csentei, dozmati szövegeiből kigyűjtött 

kettőshangzók természete éppen ellenkező a sárréti diftongusok adottságai-

val /Délnyugat-Dunántúl: nyitódó kettőshangzók: 
i
ё, 

u
ó, 

ü
ő; Sárrét-vidék: 

záródó diftongusok: éi, óu, őü/.  

Csente Dozmat 

f
i
ё ‘fél‘ , k

i
ёvit,  ajt

u
ón, feh

i
ёrníp, forint

i
ёr,  

j
u
ószomsziccságbo v

u
ót, 

i
ёpül ~ ípül, j

u
ókípü, 

tesf
i
ёrёk, f

i
ё ‘fél vmitől‘, /nem lenne/ kёny

i
ёr, n

i
ёszted,

 

i
ёngem, 

i
ёpül ~ ípül, v

u
óna mёg, 

u
órom víre fol, p

i
ёnz, 

k
i
ёvit, lenn

i
ёk, p

u
ótlikot, szül

ü
őházom ~ szülükná, 

j
u
ószomsziccságbo, val

u
óság ~ valóság, z

ü
őccsig. 

p
i
ёnze stb.  

Csentéről és Dozmatról nyitódó jellegű kettőshangzókat őriznek a be-

szédfelvételek. A kigyűjtött példák is mutatják, hogy sokféle került elő a 

szövegekből. Két olyan adatot találtam, amelyeknek egyik adata a diftongu-

sos, a másik hosszú magánhangzós (val
u
óság ~ valóság: szül

ü
őházom ~ 

szülőkná). Jó lenne, ha ezek is jelzések lennének fejlődésük irányára nézve. 

A sokféle variáns sokféle kérdőjelet hagy maga után. IMRE SAMU nagy 

munkájában ezek többségét bemutatja. MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS két dél-

nyugat-dunántúli település kettőshangzóit mutatta be beszédfelvételeiben. 

Sokféleségük lejegyzése alapos munkára utal. Ezen diftongusok jellegzetes-

ségeit és sokféleségét bemutató leírás komoly figyelmet igényelt a szerző-
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től. IMRE SAMU rámutatott, hogy ezek a nyitódó jellegű kettőshangzók nagy 

többségükben egyenlő időtartamúak (vö. õ, ´, Ì) és „köznyelvi elemük a 

hosszabb időtartamú, amely ugyancsak fejlődésük irányára, súlyára nézve 

tájékoztató lehet‖. 

Érdemes szemügyre vennünk a sárréti kettőshangzók adottságait is. Fen-

tebb utaltam már arra, hogy köznyelvi elemük meghatározó fejlődésük 

irányára nézve is. A sárréti kettőshangzóknál ez már most is félreérthetetlen 

irányt mutat azzal, hogy a keleti diftongusok alkata félreérthetetlen arra 

nézve, hogy a záródó jellegű diftongusok nyomatékos elemei jobban mutat-

nak fejlődésük lehetséges módjára. Rövid mutatványanyag következik a 

sárréti diftongusok elemeiről, alkatáról, hogy szemléltethessük fejlődésük 

lehetséges irányát, végső eredményét is:  

bőÝgőÝs, dó²gozik, éÇtvágyát, főÝdek, géÇpёk, héÇrísz, hó²jag, jó² van, 

jó²szág, időÝs, középsőÝ, Mó²nár /szn/, ó²tán ‘aztán‘, nőÝt fёl, széÇna ~ 

szína, őÝtís, nőÝsül, vőÝggye ‘a furunkulus sárga közepe‘, velőÝborsó‘stb. 

Minden alakváltozat parole-fejlemény, nagyon sok van belőlük. Kutatni 

ezért sem könnyű.  

Végh József: A békési árvíz /részlet/ 

Ezёrnyó²cszáznyó²cvannyó²dzban ötéves vó²tam és akkōr vó²t a nagy 

árvíz. Ennél én mint ötéves gyērmek a szülejimmel eggyüt vettem ríszt, 

útyhogy karMfogva vezettek ki. A harangozást beszűntettík. Kidobōlták, 

hogy a kössíg lakossága kíszűjjŠ fel āra, hotyha a harangot félreverik, akkor 

bejött a víz a kössígbe. Lápot csinájjanak, meg lehetősík szerint a bútorokat 

farakásokra, mek fákra rakják fel az udvaronn. A mi udvarunkon is vó²t 

körülbelül két öl farakás, hát a nagy lājtorját eggyik vígihe, āra tettík a 

szülejink, a másik vígit peg, vó²t egy nagy epērfa, aszt ara kötöttík fēl. 

Asztán a kössígbe azír nem tbrd be a víz, mer közbe Csaba alatt a Maró²nál 

szakat ki a part. Így osztán a városnak a FőÝdvár felé esőÝ ríszit öntötte a 

mostani, már akkor meglévőÝ főÝdvári vonalon. Én aszt mind gyerek, tanár 

úr, nem tuttam mektapasztalni, hogy meddig jutott el a víz, mennyire. 

Mimek osztán ot nS vó²t a városnak a vídēlmire semmi, akkōr megin 

dopszó²val a lakosságot kirendēltík oda gátat tőÝteni. Hát persze osztán 

tánár úr, az a főÝd, mivel a víz egy métēr magasságba lehetett ott, ēlterült az 

a víz, ami a várost fenyegette. Asztán a vonat se mehetet ki. Nekem örŠ 

vó²t asz nízni, hogy a kerekek a vízbe lucsoktak. Amikor az bejött, akkor 

ēltömtík a vonatnak a kijárattyát, mán akkor emēlkedett annyira a kbrgát, 

hogy ēl lehetett tőÝteni. Útyhogy akkor mekszünt a vonatjárás. Tanyák ak-

kor ne vó²tak úgy, mint most. A juhokat kihājtották. Az a terület ot puszta-

ság vó²t mind. Ami a lakosság vó²t a tanyágba, asz kimenekült mind. Ez a 
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csőÝsz hogy ot maratt, ennek nem szabad vó²t ējönni, esz csó²nakokon 

mentettík ki. Aszt is tudom, hogy a felesíge, mek három jánya vó²t, amit a 

csó²nagbúl kihosztak. Bútorokat, subló²tot, odatettík az ípülőÝ kbrgátra. Én 

csak örömmel nísztem, hogy a víz csobogott, mikor hajó²sztak. Ém mint 

ötéves gyermek, nem is tuttam értíkēlni a jelentőÝsígit. Esz körűlbelűl, 

amint visszaemlíkszem, két hó²napig jártam ki nízni a vizet. Akkor oszt 

elhírlett, hogy ēlszalattak a katonák, mer vó²tak itten ulánusok. Ēlrendēltík 

űket. 

Végh József Sárréti népmesék és népi elbeszélések. Debrecen, 1944. 

Elmondta Batízi Ferenc 60 éves. Békés-Hatház, 1943. 
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2003. 441–443. p.  

Egy Lendva-vidéki szókészleti anyag eredet szerinti vizsgálata. In: Studia 

Slavica Savariensia. In honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis 

dedicator. Szerk. Viktor Moiseenko.  Szombathely,  BDF, 2003. 360–

364. p. 
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A BDF BTK Magyar Nyelvészeti Tanszéke fennállásának 30. évfordulójára. 

In: „Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában‖. 

Szombathely, 2003. november 13–14. Szerk. Szabó Géza, Molnár 

Zoltán, Guttmann Miklós. Szombathely, BDF, 2004. 6–7. p. 

Egy Szombathely környéki szókészleti anyag eredet szerinti vizsgálata. In: 

„Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában‖. 

Szombathely, 2003. november 13–14. Szerk. Szabó Géza, Molnár 

Zoltán, Guttmann Miklós. Szombathely, BDF, 2004. 116–122. p. 

Szociodialektológiai vizsgálat a magyar nyelvterület nyugati régiójában. In: 

Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. A 2005. október 20–

21-i somorjai konferencia előadásai. Szerk. Vörös Ferenc. Budapest, 

Magyar Nyelvtudományi Társaság; Nyitra, Konstantin Egyetem; 

Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. 83–88. p. 

Nyelvjárási szöveg Dozmatról. In: Népi beszélgetések Vas megyéből. Szerk. 

Guttmann Miklós, Molnár Zoltán. Szombathely, BDF, 2006. 8–15. p. 

Egy nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai részvizsgálat a magyar nyelvterület 

nyugati régiójában. In: V. Dialektológia szimpozion. Szombathely, 2007. 

augusztus 22–24. Szerk. Guttmann Miklós, Molnár Zoltán. Szombathely, 

BDF, 2007. 181–185. p. 

Egy nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálat a magyar nyelvterület 

nyugati régiójában. In: Nyelv, területiség, társadalom. 14., Élőnyelvi 

Konferencia (Bük, 2006. október 9–11) előadásai. Szerk. Zelliger 

Erzsébet. Budapest,  Magyar  Nyelvtudományi  Társaság, 2007. 366–

372. p. 

A „bodobács‖ fogalmának megnevezéséhez. In: Tanulmányok Szabó József 

70. születésnapjára. Szerk. Németh Miklós, Sinkovics Balázs. Szeged, 

Szegedi Tudományegyetem, 2010. 115–120. p. 

Birtokos személyjeles alakok egy vasi nyelvjárási szöveggyűjteményben. In: 

Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk. Csiszár 

Gábor, Darvas Anikó. Budapest, ELTE, 2011. 254–260. p. 

A volt Pápai járás földrajzi neveinek hangtani és alaktani tanúságtételéhez. 

In: A pápai Névtani Konferencia előadásai. Szerk. Tungli Gyula. Pápa, 

Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pannon Egyetem Pápai Intézete, 

2011. 30–40. p. 

Két szakmai emlékem Szlovéniából. In: 30 éves a Maribori Egyetem 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke. Szerk. Kolláth Anna, Gróf 

Annamária, Merényi Annamária. Maribor, Maribori Egyetem, 2012. 

114–116. p. 

Szóföldrajzi adatok egy ételfajta megnevezéséhez. In: Az alkalmazott 

nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Nyelvészeti 

Kongresszus. Szombathely, 2011. augusztus 29–31. Szerk. Horváthné 

Molnár Katalin, Antonio Sciacovelli. Budapest, Szombathely, Sopron, 

MANYE, NymE, 2012. A tartalomjegyzékben szereplő előadás a CD-

mellékleten jelent meg. 

Szókészleti adatok Lendváról. In: …Tenyeredben a végtelen… Köszöntő 

könyv Bokor József tiszteletére.  Szerk. Kolláth Anna, N. Császi Ildikó. 
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Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Maribori Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar, 2014. 195–203. p. 

Tanulmányai folyóiratokban 

Így tanítom Ajtmatovot. In: Köznevelés, 1978. 3. sz. 5–6. p.  

Realisztikus képek Krúdy utolsó Rezeda-regényében. In: Magyar Nyelvőr, 

1978. 4. sz. 421–431. p. 

Körülíró képek Krúdy prózájában. In: Szabolcs-Szatmári Szemle, 1978. 3. 

sz. 34–40. p. 

Krúdy stílusfája. In: Magyar Nyelvőr, 1979. 2. sz. 180–184. p. 

A koncentráció néhány módszertani lehetősége az irodalomtanításban. In: 

Módszertani Füzetek, 1979. 3. sz. 37–42. p. 

Adalékok  a „tötö‖ megítéléséhez. In: Magyar Nyelvőr, 1981. 2. sz. 180–

184. p. 

A stílus- és képvizsgálatról. Nyelvi-képi kifejezések Krúdy prózájában. In: 

Magyar Nyelvőr, 1981. 4. sz. 421–432. p. 

Dialektológiai szimpozion, Szombathely, 1981. március 25–27. In: Magyar 

Nyelv, 1982. 1. sz. 114–116. p. 

Nyelvjárási szöveg Tapolcafőről. In: Magyar Nyelv, 1982. 2. sz. 218–220. p. 

Szóföldrajzi adatok Pápáról. In: Magyar Nyelv, 1983. 4. sz. 472–480. p. 

Hangalakváltozatok egy felmérés tükrében. In: Magyar Nyelvőr, 1983. 2. sz. 

142–148. p. 

Egy Kosztolányi-írás megszólaltatásához. In: Magyar Nyelvőr, 1985. 2. sz. 

169–171. p. 

A szöveg és a stílus az anyanyelvi nevelésben. In: Pedagógiai Írások, 15. 

(1985). 117–124. p. 

Nyelvtörténet az anyanyelvi oktatásban. In: Pedagógiai Írások, 16. (1986). 

110–114. p. 

Nyelvjárási szöveg Izsákfáról. In: Magyar Nyelv, 1987. 1. sz. 98–102. p. 

Egy Krúdy-szöveg vizsgálatához. Krúdy Gyula: Szegénygyerekek a 

szigeten. In: Magyar Nyelvőr, 1987. 1. sz. 57–60. p. 

II. Dialektológiai szimpozion, Szombathely, 1987. augusztus 24–26. In: 

Magyar Nyelv, 1988. 3. sz. 368–369. p. 

Múlt és jelen a magyar nyelvben. In: Vasi Szemle, 1988. 2. sz. 285–292. p. 

A magyar nyelv  hete  Vas megyében.  In: Vasi Szemle, 1988. 4. sz. 602–

604. p. 

Magyar szépirodalom a Mura mentén. Jegyzetek Varga József műveinek 

stílusáról. In: Muratáj, 1989. 2. sz. 49–55. p. 

Újabb kiadványok a Muravidéken. In: Muratáj, 1989. 2. sz. 70–72. p. 

Néhány adalék a magyar mint környezetnyelv kérdésköréhez. In: A 

Hungarológia Oktatása, 1990. 7–8. sz. 78–81. p. 

Magyar szépirodalom a Mura mentén. Jegyzetek Szúnyogh Sándor 

verseinek stílusáról. In: Muratáj, 1990. 1. sz. 45–51. p. 

Élőnyelvi anyag a Muravidékről. In: Naptár. A szlovéniai magyarok 

szemléje, 1990. 72–87. p. 
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Odlikovanje dr. Jozsefu Vargi. In: Objave (Pedagoska fakultate v Mariboru), 

1990. 1. sz. 18–19. p. 

Magyar nyelvvizsga Szlovéniában. Összeállította: Lukács István 

(Ljubljana), Molnár Zoltán Miklós (Maribor), Varga József (Maribor). 

In: Hungarológiai Hírlevél, 1991. 1–4. sz. 67–69. p. 

Esztétikum és nyelv viszonya magyar nemzetiségi folyóiratokban. In: 

Muratáj, 1991. 1. sz. 14–21. p. 

A láng őrzője. Dr. Varga József hatvanéves múlt. In: Muratáj, 1991. 1. sz. 

53–55. p. 

Füle Magdolna versei elé. In: Muratáj, 1991. 2. sz. 7. p. 

Nyelvművelés a Muravidéken 1984 és 1991 között. In: Muratáj, 1991. 2. sz. 

37–51. p. 

A muravidéki magyarságkép néhány nyelvi összetevője. In: Muratáj, 1992. 

1–2. sz. 71–74. 

A magyar nyelv permanens művelése néhány oktatási fokozatban. In: 

Naptár. A szlovéniai magyarok évkönyve, 1992. 218–224. p. 

Magyar–szlovén párhuzamok a leíró magyar nyelvtan maribori oktatásában. 

In: Hungarológia, 1. (1993). 68–76. p. 

Programok a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának Magyar 

Lektorátusáról. In: Hungarológia, 1. (1993). 173–182. 

Egy muravidéki élőnyelvi anyag néhány szociolingvisztikai vonása. In: 

Hungarológia, 3. (1993). 187–194. 

Adalékok néhány grammatikai kérdés megközelítéséhez. In: Magyar Nyelv, 

1993. 4. sz. 459–464. p. 

Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati 

régióiban. In: Magyar Nyelvőr, 1994. 2. sz. 221–231. p. Megjelent még a 

Muratáj, 1994. 1. sz. 92-97. p. 

III. Dialektológia szimpozion, Szombathely, 1992. augusztus 27–28. In: 

Magyar Nyelv, 1995. 1. sz. 114–116. p. 

A nyelvi tervezés néhány regionális vonatkozása. In: Magyar Nyelv, 1995. 

2. sz. 222–226. p. 

Vinta. In: Magyar Nyelv, 1996. 2. sz. 196–198. p. 

Szókészlettani vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban. In: Vasi 

Szemle, 1996. 3. sz. 444–452. p. 

Recherce compare du corpus lexical des résidents de langue maternelle 

hongroise dans deux régions différents. In: Linguistica, 1997. issue 1. 

107–123. p. 

Nyelvjárási szöveg Sorokpolányból. In: Magyar Nyelv, 1997. 2. sz. 232–

235. p. 

Szójátékok napjaink nyelvhasználatából. In: Magyar Nyelv, 1998. 1. sz. 49–

55. p. 

Egy regionális nyelvi vizsgálat alaktani vonatkozásai. In: Vasi Szemle, 1998. 

3. sz. 305–310. p. 

Mai magyar nyelvi adalékok a Halotti Beszédnek mundoa jellegű 

hiátusához. In: Névtani Értesítő, 21. sz. 1999. 374–377. p. 
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Hangtani megfigyelések Szombathely környékéről. In: Vasi Szemle, 1999. 

3. sz. 388–396. p. 

Nyelvjárási szöveg  Hosszúfaluból.  In: Magyar Nyelv, 2000. 2. sz. 223–

228. p. 

Szabó Géza hetvenéves. In: Magyar Nyelv, 2004. 2. sz. 248. p. 

A „nagyanya‖ fogalmának megnevezése Szombathely és Lendva 

térségében. In: Vasi Szemle, 2005. 3. sz. 337–342. p. 

Imre Samu (1917–1990)  emlékezete.  In: Vasi szemle, 2007. 6. sz. 733–

736. p. 

Egy népiségnyelvészeti vizsgálat szemléleti hátteréhez. In: Vasi Szemle, 

2008. 6. sz. 782–787. p. 

Muravidéki tájszavak. In: Muratáj, 2010. 1. sz. 179–190. p. 

A Muratáj tematikus száma: Szépbe szőtt hit…. Köszöntő könyv Varga 

József tiszteletére. Szerk. Kolláth Anna, Gróf Annamária. 

Vélemény Széll Tamás dolgozatáról. In: Vasi Szemle, 2010. 5. sz. 620. p. 

Előzmény: Széll Tamás: Praetermissio vocis „i‖, avagy néma „i‖ a vasi 

tájnyelvben 

A „rántotta‖ megnevezésének nyelvföldrajzi vonatkozásai. In: Vasi Szemle, 

2012. 4. sz. 456–461. p. 

A Pápai járás földrajzi neveinek hang- és alaktanához. In: Magyar Nyelv, 

2013. 1. sz. 82–88. p. 

Nyelvművelő, nyelvi ismeretterjesztő cikkek 
A közlemények felvételénél törekedtünk a teljességre, sok adatot egyes la-

poknak a hungaricana.hu címen található digitalizált lapok alapján tudtuk 

meghatározni, még hiányzó lapok digitalizálása után további közlemények 

és további megjelenési helyek is elképzelhetőek. Az anyag az első ismert 

megjelenés időrendjében szerepel. A Nyelv és nemzetiség című kötet tarta-

lomjegyzékénél megadtuk az eredeti megjelenés, elhangzás dátumát, az 

adott dátumnál pedig azt láthatjuk, hogy hol találhatók meg a könnyebben 

elérhető könyvben. 

Molnár Zoltán Miklós: Nyelv és nemzetiség. Maribor, Univerza v. 

Mariboru–Szombathely, BDTF, 1993. 101 p. 

A hivatkozásokban lásd NyéN. 

ELŐSZÓ 

NYELV ÉS TÖRTÉNETISÉG 

 Találkozás 5–6. p.→ 1988. okt. 14. 

 Nyelv és történetiség 6–8. p. 

ÍRÁS ÉS BESZÉD 

 Mienk – miénk. 9–10. p. → 1988. dec. 9. 

 Kellemes ünnepeket! 10–11. p. → 1989. márc. 10. 

 Muszáj 11–12. p. → 1990. jún. 29.  

 Mura–vidék vagy Muravidék 13–14. p. → 1992. ápr. 25. 

 Lendvahegy a Lendva-hegyen 14–16. p. → 1992. márc. 26. 

 Egy és más a hangsúlyról 16–17. p. → 1989. ápr. 7. 

http://hungaricana.hu/
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 Láncszemek a szövegben 17–18. p. → 1990. aug. 10. 

SZÓ ÉS KÖZLÉS 

 Szó és közlés 19–20. p. → 1991. jún. 7. 

 A szavak lelke 20–22. p. 

 Termékenység 22–23. p. → 1991. febr. 8. 

 Összejön 24–25. p. → 1990. okt. 19.  

 Zöldszavak 25–26. p. → 1992. ápr. 3. 

 Breke, kányú és a többiek 26–28. p. → 1991. ápr. 26.  

 Tájszólás 28–29. p. 

 Köszönés nem szakítja a száját senkinek 29–31. p. → 1992. 

máj. 30. 

 Tanító, tanár, professzor 31–32. p. → 1992. jún. 17. 

 A tanuló és társai 32–34. p. 

 A muszáj és társai 34–35. p. → 1990. okt. 15. 

 Tolár, tollár, tallér… 35–37. p. 

KÖZLÉS ÉS SZERKEZET 

 Közlés és szerkezet 37–39. p. → 1991. júl. 5. 

 Nyelvi „alakmások‖ 39–40. p. 

 Két vagy kettő 40–42. p. → 1988. nov. 4. 

 Utolsó-e az utóbbi 42–43. p. → 1989. aug. 11. 

 Főszakácsné-e a főszakácsnő? 43–45. p. → 1991. okt. 18. 

 Hájt vagy hájat 45–47. p. → 1991. szept. 5. 

 Mondanék 47–48. p. → 1990. ápr. 6. 

 Válasszuk! Választjuk 48–49. p. → 1990. jún. 1. 

 Minél tisztábban 49–51. p. → 1989. jan. 13. 

 Úgy, mint… 51–52. p. → 1989. márc. 24. 

 Nyelv és logika 52–53. p. → 1992. aug. 14. 

 Nyelv és babona 54–55. p. → 1992. okt. 24. 

NYELV ÉS VÁLTOZAT 

 Élő nyelv és ifjúság 55–57. p. → 1991. febr. 1. 

 Van-e a fiataloknak nyelvük? 57–58. p. → 1991. márc. 8. 

 Ismét az ifjúság nyelvéről 58–60. p. → 1991. ápr. 5. 

 A szakmai nyelvhasználatról 60–62. p. 

 Nyelv és vallás 62–63. p. 

 Nyelv és emberség 63–65. p. → 1991. jan. 11. 

 Nyelv és humor 65–66. p. → 1992. febr. 27. 

 Nyelv és lélek 66–67. p. 

NYELV ÉS SZÉPIRODALOM 

 A nyelv és a zene 68–69. p. → 1990. febr. 2. 

 Csillag és rend 69–71. p. → 1989. nov. 3. 

 A „talált tárgyak‖ nyelvéről 71–73. p. → 1990. febr. 9. 

 Nyelv és szépirodalom 73–75. p. → 1990. márc. 2. 

 Miért szép? 75–76. p. → 1990. máj. 11.  

 Nyelv és hűség 76–78. p. → 1991. aug. 16.  
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NYELV ÉS NYELV 

 Magyar–szlovén nyelvi kapcsolatok 78–79. p. → 1989. máj. 

19. 

 Tükörszók kis tükre 80–81. p. → 1989. júl. 7. 

 Magyar nyelvi elemek a szlovénben 81–83. p. 

 Nyelv és nyelv 83–84. p. → 1992. szept. 26. 

 Csak a forma egyforma 85–86. p. → 1989. jún. 16. 

 A szótárügyről 86–88. p. → 1992. febr. 28. 

NYELV ÉS NEMZETISÉG 

 Nyelv és hungarológia 88–89. p. → 1989. okt. 6. 

 Hogyan beszél a muravidéki ember? 89–91. p. → 1989. szept. 1. 

 Nyelvművelés a Muravidéken 91–92. p. → 1990. nov. 2.  

 Egy muravidéki nyelvművelőről 93–94. p. → 1990. nov. 29. 

 Egy pedagógus nyelvművelőről 94–95. p. → 1991. okt. 4. 

 Nyelv és kultúra 96–97. p. → 1992. szept. 18. 

 Nyelv és nemzetiség 97–98. p. 

Adyval vagy anélkül. In. Élet és Tudomány, 1976. 13. sz. 591. p. 

Ady „dialektumai‖. In: Magyar Nemzet, 1977. dec. 11. 13. p. 

Az aki és a ki. In: Élet és Tudomány, 1977. 41. sz. 1289. p. 

Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Felde Györgyi, Grétsy László. Buda-

pest, Gondolat, 1980. 192–193. p. 

A (nyitó-) zárójel. In: Népszabadság, 1978. febr. 18.14. p.; Új Szó, 1979. 

márc. 17. 4. p.; Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Szerk. 

Kemény Gábor, Szántó Jenő. Budapest, Auktor, 1992. 80–81. p.; Mondd 

és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. 2., bőv. kiad. Szerk. Kemény 

Gábor, Szántó Jenő. Budapest, Auktor, 2002. 80–81. p. 

Jó a vicsege. In: Magyar Nemzet, 1978. okt. 8. 13. p.  

A plusz – többlet? In: Magyar Nemzet, 1979. okt. 14. 13. p. 

Inkább gondtalanul, mint gondatlanul. In: Élet és Tudomány, 1979. 10. sz. 

294. p. 

Napok, hetek, hónapok. In: Népszabadság, 1979. júl. 1. 15. p., Új Szó, 1979. 

júl. 7. 4. p. 

Lesz? In: Élet és Tudomány, 1979. 39. sz. 1241. p. 

A fiúk nem a fiuk. In: Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Felde Györgyi, 

Grétsy László. Budapest, Gondolat, 1980. 252. p. 

IDÉZÉS idézésügyben. In: Élet és Tudomány, 1975. 49. szám. 2939. p.; Új 

anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Felde Györgyi, Grétsy László. Buda-

pest, Gondolat, 1980. 248. p. 

Nyelvi kontrasztok. In: Népszabadság, 1980. ápr. 27. 14. p.; Mondd és írd! 

Válogatott nyelvművelő cikkek. Szerk. Kemény Gábor, Szántó Jenő. 

Budapest, Auktor, 1992. 340–341. p.; Mondd és írd! Válogatott nyelv-

művelő cikkek. 2., bőv. kiad. Szerk. Kemény Gábor, Szántó Jenő. Buda-

pest, Auktor, 2002. 340–341. p. 

Annyi ház! In: Élet és Tudomány, 1980. 45. sz. 1426. p. 

Az űrcsaládról. In: Magyar Hírlap, 1980. szept. 13. 6. p.; Új Szó, 1980. dec. 

6. 4. p. 
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Egy régi/új írásjel. In: Népszabadság, 1981. máj. 3. 7. p. 

E vagy Ö?! In: Élet és tudomány, 1981. 20. sz. 633. p. 

Csúcs. In: Édes Anyanyelvünk, 1981. 3. sz. 5. p. 

Csikó? In: Élet és Tudomány, 1982. 9. sz. 282. p. 

A terpeszkedő kifejezések. In: Nógrád, 1982. júl. 22. 4. p.; Terpeszkedő ki-

fejezések, Somogyi Néplap, 1982. júl. 24. 7. p.; Petőfi Népe, 1982. júl. 

27. 5. p.; Békés Megyei Népújság, 1982. aug. 18. 6. p.; Szolnok Megyei 

Néplap, 1982. aug. 8. 5. p. 

Szépen magyarul, szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, Kossuth 

K., 1987. 54–55. p.; Terpeszkedő kifejezések. Új Szó, 1988. jún. 25. 4. p.  

Nyelvi mozaik(ok). In: Népszabadság, 1982. júl. 24. 16. p. 

Szűkszavú betűk. In: Nógrád, 1982. nov. 25. 4. p.; Dolgozók Lapja, 1982. 

dec. 4. 5. p.; Szolnok Megyei Néplap, 1982. dec. 12. 5. p.; Petőfi Népe, 

1982. dec. 14. 5. p.; Békés Megyei Népújság, 1982. dec. 15. 6. p.  

Szépen magyarul, szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, Kossuth 

K., 1987. 142–143. p. 

Aerobic? In: Nógrád, 1983. jún. 24. 4. p.; Petőfi Népe, 1983. jún. 28. 5. p.; 

Szolnok Megyei Néplap, 1983. júl. 10. 5. p. 
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