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POSGAY ILDIKÓ

Mottó: "A nyelvi norma túlzott megme-
revítése, illetőleg alkalmazásának megkö-
vetelése - a nyelvi kreativitás jelölésévei
együttjáró an - a nyelvi változások gát-
jául is szolgálhat ... " (Benkő Loránd, iro-
dalmi nyelv - köznyelv. In: A magyar nyelv
rétegzödése. Bp., 1988. 27).

1. A válasz természetesen: igen. A kérdést meg kell ismételnünk ilyen
formában: van-e a mai élő magyar nyelvben -ban/-ben rag? A válasz ismét:
igen, de ezt az "igen"-t már boncolgatnunk kell. Olyan nyelvi jelenségről
van szó, amely egyaránt érdekli a nyelvtörténészt, a nyelvjáráskutatót., a
nyelvművelőt, a nyelvszociológust, a fonetikust, a magyartanárt.

2. A nyelvjáráskutatók egyetértenek abban, hogy a magyar nyelv-
járásokban teljesen általános a -ban/-ben rag hiánya (vö. Kálmán Béla,
Nyelvj. 51, Imre Samu, A mai magyar nyelvjárások rendszere 316):,,- a -ba,
-be típusú forma általános a hol? miben? kérdésre felelő határozókban is"
(vö. Imre Samu i. m. i. h.). Magam a földrajzinév gyűjteményeket néztem
meg, s ott ugyanez a helyzet. A falunevek hol?, honnan?, hova? kérdésre
felelő határozóragos alakjainak a feltüntetésekor hiányzik ahol? kérdésre
felelő -ban/-ben ragos forma, helyette a rövidebb -ba/-be áll, vagy nagyon
gyakran váltakozik azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-n ragos alakkal. Lássuk a példákat: a zalaegerszegi
járás 87 településneve közül 22 kap -ba/-be ragot, a többi az -n helyhatáro-
zóraggal használatos (vö. Zala megye főldrajzi nevei, 1964. 37-213r Somogy
megyében a fonyódi járás 30 települése közül 9 a -ba/-be ragos, a többi itt is
-n-es forma (vö. Somogy megye főldrajzi nevei, 1974.47-129). Baranyában
a sásdi járás ötven településneve közül csak 6 kapott -ba/-be ragot, de egy
sem -ban/-ben-t (vö. Baranya megye földrajzi nevei 1., Pécs, 1982. 37-287).

3. Mit mondanak a leíró nyelvészek és a nyelvművelök? Ök is tudomá-
sul veszik a vizsgált nyelvi tényt, azzal a különbséggel, hogy A mai magyar
nyelv (197) kiejtésbeli változatnak nevezi, míg az NyKk (1:266, 270) egy-
részt nyelvjárásiasságnak. másrészt a népiesebb vagy közvetlenebb hangú
beszédben jelentkező jelenségnek tekinti, "s ez olykor helyesírási hibákban
is tükröződik" (vö. NyKk 1:270 -ban, -ben rag a.). Az utóbbi megjegyzés
már az Írott nyelvre vonatkozik, s ami az ilyen példákat illeti, szívesen idéz-
nék a szépirodalomból és a népköltészetből, ahol gazdag anyagot találunk
a "hibás" rag használatára. (vö. NyKk 1:266, -ba, be rag a.), de helyszűkeCBA
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miatt nem tehetem. Nyomárkay István azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ban/-ben ragos határozőról írott
cikkében (MNy. LXXIV, 37-44) nem tárgyalja ezt a kérdést, de így minősiti
a jelenséget: "nem térek ki a -bon, -ben rag funkciójában szereplő népies
(vagy már csaknem köznyelvi?) -ba, -be változatra sem" (kiemelés tőlem).
Kovalovszky Miklós (Nyelvfejlődés - nyelvhelyesség, Bp. 1977. 111) határo-
zottabban fogalmaz: "A -ba, -be határozóragnak a -ban, -ben helyébe való
telepedése a nyelvjárásokból indult ... , s ma már behatolt a beszélt köz-
nyelvbe is, anélkül, hogy különösebb zavart okozna" (kiemelés tőlem). Más
a véleménye a "mikor?" tekintetében Kálmán Bélának: "Hogy mikor hatolt
be a rövidebb forma a köznyelvbe, azt nehéz megállapítani, mert az attól
függ, mitől kezdve van magyar köznyelv. Mivel azonban ma egyetlen nyelv-
járásban sem fordul elő (vö. Kálmán: Nyelvj. 51 és Imre MMNyR 316) és
mivel már a XVI. századtól kezdve vannak jelek arra, hogy a kiejtés nem
különböztette meg az en-re végződő és a magánhangzós végű ragpárt, a je-
lenség igen régi lehet (kiemelés tőlem)." Így inkább az a gyanú merülhet fől,
hogya-ban, -ben inessivusi formák az írásból és a köznyelvies betűejtésből
vannak terjedőben a köznyelvben" (i. h.).

4. Mielőtt továbblépnénk, még tisztáznunk kell, hogy mi is valójában
ez a jelenség? Ragcsere történt-e, amely funkcióváltozást is jelentett a rag-
pár esetében vagy egyszerű fonetikai oka van: ejtéskönnyítés okozta aszóvégi
mássalhangzó elmaradását. Kovalovszky Miklós kiejtési egyszerűsítésnek ne-
vezi (i. m. i. h.), s úgy véli, hogy az irodalom és a művelt köznyelv igényessége
tartja még életben a -banf-ben ragot. Magam is ezt az utóbbi magyarazatot
fogadom el. Analóg példákat sorolhatnánk az élő nyelvből a szóvégi más-
salhangzó elmaradásárai azér, megin, mer 'mert' stb., de vegyük számba
a ragos alakokat. A nyelvjárásokban a -hoz , -hez , -höz; a nál, -nél; a -ból,
ből; a -ról, -ről, - a tói, től; a -szor , -szer, ször; a -kor realizációi aszóvégi
mássalhangzó nélkül használatosak (vö. Imre Samu i. m. 314,316,317,132).

5. Visszakanyarodva a -ban/-ben-hez és élőnyelvi használatához: jó

lenne megtudni. hogy milyen fokú a megterheltsége a mai élő magyar nyelv-
ben. Egyet biztosan kimondhatunk: nagyon magas százalékban fordul elő.
Saját anyagomban, amit Pápán gyűjtöttem, 17 adatközlő közül egyetlen
használta hol? kérdésre a -ban/-ben ragot (vö. Nytud.Ért. 100. sz. 72). Öt
tekinthetjük ún. sztenderd beszélőnek, vö. Kontra Miklós csoportosítását
(Fonológiai általánosítás és szociolingvisztikai realitás. Bp. 1990. Kézirat).
A fél-sztenderd beszélő az, aki használja mindkét változatot, tehát a -ban/
-ben-t és a rövidebb formát is. Meg kell azonban jegyeznem, hogy ebben az
esetben is a rövidebb rag az uralkodó. A harmadik csoportot a nemszten-
derd beszélők alkotják, akik a hol? kérdésre mindig -baf-be ragos formátCBA
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használnak. Vizsgált anyagomban, de másutt is (vö. G. Varga Györgyi, Szö-
vegmutatványok Hatvan regionális köznyelvéböl, Bp. 1980. 8, 9, 10, 11, 12
és kk.) népes csoport ez is. További anyaggyűjtés és feldolgozás birtokában
számszerű adatokat is fel tudnánk sorakoztatni. (A munkát célszerű lenne
számítógéppel elvégezni.) Külön figyelmet kell majd fordítanunk a hiperkor-
rektzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABementem a szobában típusú szerkezetekre (vö. Pléh Csaba, A stigma-
tizáció és a hiperkorrekció dinamikájáról. In: Élönyelvi tanulmányok 1990.
55-75, különösen 70).

Úgy érzem, egy dologban már alkothatunk véleményt: az iskolai vég-
zettség befolyásolhatja a -ban/-ben rag használatát, de nem perdöntö. (L.
erről G. Varga Györgyi Presztízsváltozat, stigmatizált változat. In: Élőnyelvi
tanulmányok. 180 és Kontra Miklós-Váradi Tamás, Suksűkőlő értelmi ség.
Mozgó világ. 1991/2.sz. 66-67.) A részletesebb elemzés itt is hátravan.

6. Több mint tíz évvel ezelőtt .önmagamnak tettem fel a kérdést:
köznyelvi-e a -ba/-be határozórag használata? (NytudÉrt. 100. sz. 72). Az
élet eldöntötte a kérdést: a jelenség megvan és virulens, de sok részletkérdés
még mindig homályban van: kik, mikor és milyen mértékben használják a
-ban/-ben és a -b a f-b e ragokat?

Így az írás elején feltett kérdés bizonyos értelemben megválaszolatlan
maradt.CBA
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