
AZ ÖzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> E VÁLTOZÁS
SZEKSZÁRD-FELSÖV ÁROS NYELVÉBEN

RÓNAI BÉLA

A magyar élőnyelvi vizsgálatok céljára rőgzített szövegek elemzéséhez
és értékeléséhez a nyelvjárásokból indultam ki. Településtörténeti tények
alapján feltételezhető, sőt csaknem bizonyosra vehető, hogy a mai szekszárdi
városi nyelv (elsősor ban a felsővárosi ) alaprétege a várost is magába foglaló
kistájnak, Sárköznek a nyelvjárása lehetett.

A Sárköz mint geográfiai és etnikai táj, népessége alapján néprajzi vagy
etnikai csoport, a magyar nyelvjárástudomány szerint a déli nyelvjárástípus-
hoz tartozik. (Kálmán Béla: Nyelvjárásaink. Budapest, 1966. 14-17). Imre
Samu rendszerezésében (A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest,
1911.) a nyelvjárásokat hangrendszerük alapján sorolja tipusokba.

Imre a Szekszárdot is magába foglaló nyelvjárástipusnak 25 jellemzö-
jét sorolja fel mint a legfontosabb típusalkotó jelenségeket. Közülük főként
a 6. jelenség változását vizsgálom, amely szerint ez "a nyelvjárástípus füg-
getlen ő-ző". - Tapasztalati alapon első hallásra megállapítható az ö-zés
nagy mértékű bomlása részben az illabiálls zártzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe, majd tovább a nyílt e és
hangszínváltozatai irányában.

Adatközlőim:
1. Ozv. Tőttős Jánosné Gruner Sára 80 éves
2. Debreczeni Józsefné Tőttős Éva 60 éves
3. Varga Jánosné Debreczeni Éva 36 éves
4. Varga Anita 10 éves
5. Tőttős Györgyné Csötönyi Éva 80 éves

Az 1-4. adatkőzlők egy nagy család négy nemzedékét képviselik. Az 5.
pedig az 1. adatközlő sógornője.

A vizsgált jelenség minden adatát felsorolom, s feltüntetem az előfordu-
lás számszerűségét. A szövegfelvételeket 1982. szeptember 20-án készítettem.
Terjedelmük 35 gépelt ívoldal.

1. sz. adatközlő
a) hangsúlyos helyzetben:

1. Az ö-zés példái: möntem, mögfejtem, mögekézi, kő (=kell), köllöt( t),
lösz, lött, föl, fő (=föl), főkétem (=keltem), mönjje,

b) hangsúlytalan helyzetben és toldalékban: keresött (2), etységöt, be-
szélök, hengörőni, helön, gyiilésön (2), embör, ideveze töd, énneköm,
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énnéköm, vezetnöm, vezetöm, helöttem, kétezörötszáz, füzessön, (=fi-
zessen), eccő (=egyszer), eccör.

1. Az illabiális~á válás első fokának példái: mQg (önállóan kötőszóként
és elváló igekötőként(8), mQgékeztem, mijgmondom, mijgQregQttünk,

mijgvakútam, mijglgyütt, mijgvijszitijk, mijgvijszi, mijgjavasúták, min-

dijnkinek (2), emijnt, átmijntem, Nijmijs, (Nemes mint családnév), ono-

katestvérijm, vijtték be, mindijn (3), mijntem, igijn, (2), mindQnnap,

merijk, ijsszeszijttem, evijtték, kétezijrijtszáz, ijszijk, emijnni, lijgyijn,

szeretijtt, embijr, mijgyijk, nemzetségijm, nemzetségijmnek, éhijs.

II. A zárt é-zé» példái: nem (23) (kivétel nélkül), meg (7) (kötőszó
és elváló igekötő) ne, se, te, eggy (5), (kivétel nélkül), eggyik, eggyet,

legyen, lebetegedett, ménni, ménj, mént, méntek, mentünk, bementem,

odaméntem, étnéntem, ráménnek, megin, majdnem, merék, mégse,

megöregedett, méqmonta, senki, szememre, szérszámot, tizenkét, ugye,

Zosztérmén (Osztermann mint tulajdonnév).

5. sz. adat közlö
1. Az ö-zés példái: mög (12) (kötőszó és elváló igekötő), mögin (=megint),

ölég, lött, möntem, vöttük, szögényök, szögényöss~, röttentő, édösapám,

vincöllérök, mindön, küzdelöm, gyerökökkéé, értöm, születött, télön.

II. Az illabiálissá válás elsö fokának példái: mijg (3).

Ill. A zárt e-zés példái: nem (5), egy, egybe, eggyik, e (kicsit), mindegyiket,

lejárt, tizennégyi.

2. sz. adatközlö
1. Az ö-zés példái: ölég, köllött, főpucótuk, főtfttük, permetijtek, héccijr

(=hétszer ).
II. Az illabiálissá válás második fokének példái:

mfg(16 kőtőszó és elválé igekötő), m~gvakartunk, mind~nt, pecs~nyét,

(a )zebéd~t, segiccség~k.

Ill. A zárt e-zés példái: meg (5) (kötőszó és elválóigekötő)
megnőtt, méqszitátunk, nem (2), egy, egypár, bekészitétiiink, ember~k-

nek, kenyérér, kenyeret, kenyérsütés, készitettünk, odakészitettünk,

kerittésén, levágják, lisztet, mént, méntűnk, mindén, mindenböl, régen,

regge.

3. sz. adat közlö
1. Az ö-zés példái: föl.

II. Az illabiálissá válás elsö és második rokának példái: (9-~): nincs adat.
Ill. A zárt e-zés példái: tiszta zárt e-zés:

meg (2), meghalt, megelégedve (kötőszó és elváló igekötő), egy (4),

zeggyik, egyedüli, mént, ménni, mindén, éretségi, matematikát (de ma-
tematika is), leányiskolába, Felsővárosba, körülményes, Szekszárdon,
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kolleganőm, munkahelye mén, úgynevezett, edami (=eidámi 'sajt'),
eidámi, ?légedve, emlékszék. téchnikumba, lessz.

b) egyharmad fokkal nyíltabb ~: cseméqesajtot, ?légedve, ezén, eze,.r ,

jel?n, ka ram ?llás, k?nyér, k?nyeret, kömény?s, Kölesd?n, l?sz, m?g,

m?gnyer, m?gye, m?gyébe, sz?kszárdi, Sz?kszárdon, szeretém, t?hát,

üzem?lését.

4. sz. adatközlő
1. Az ö-zésre egyetlen adat: föl (2) (igekötő), föl(vesz).

II. A zárt e-zés példái: a) tiszta zárt e-zés:
meg, megnyilt, mindén, odamegy, méntűnk; megjelenik, (sic!), egy,

kimegy, felvettük.

b) egyharmad fokkal nyíltabb ~: elméntiink, trvin, Nlöltöztünk,

ráRstve, ?gy (4), l?sz, m?gjel?nik, m?gy, megjelenik, (sic!), mesélj?n,

ismered, t?(2), m?gy, n?hogy, ?cc?r.

Ill. A nyílt e: a) egyharmad fokkal zártabb ejtése: ssv. (}ggy, m(}g (6), m(}gy

(3),gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[é le lm e te s , megkérd(}zi, t(), mequerte, sz(}mt(}l(}nkl;d(}tt, kitép(}t(t),

l(}h(}t, fölv(}sz, v(}nni, reműletes. követk(}Ző, elm(}gy, [eleséqéhez, leiil,

sZf(df(tt, m(}gf(vf(tt, f(lf(fánt,

b) a nyílt e példái: egy (2), fejeden, jelenet(2), jelenetbe, meg (3), meg-

ijed, megverje, megy, odamegy, nem, szed, szerepel, viccelj.

A felsorolt adatok puszta mennyiségükkel, számszerűen is jól mutat-
ják a székszárd-felsővárosi nyelv hangrendszerének változási irányát az ö-e

fonémák viszonylatában. De valamivel még közelebb juthatunk a változó
valóság regisztrálásához, ha a fonémák, illetöleg fonémavariációk aranyait,
arányeltolódását is szemügyre vesszük az egyes adatkőzlők szövegadatain
belül, majd egymással összehasonlítva.

Adatközlő 1. 2. 3. 4. 5.

36,83
50,87 30

20
58,82 9 10,58
39,21 18 21,17

38 44,70
17 20,00

85Összes adat 150 59 57 50
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Ha az 1. és 5. sz. adatkőzlőt korá.nál és szocio-kulturális helyzeténél
fogva a nyelvi-nyelvjárási alapréteg reprezentánsának fogjuk fel - mint
ahogy ezt a föltevést munkahipotézisként megfogalmaztam -, kellőképpen
bizonyítva látjuk, hogy Székszárd-Felsőváros nyelvjárása a Baja környéki
nyelvjárástipushoz állt a legközelebb, illetőleg a területnek a MNYA adatai
alapján megvont határán belül esik. (L. Imre: MNyR 343.) A nyelvjárástí-
pust jellemző jelenségek közül 6.-ként a független ö-zést jelöli meg.

A nyelvi változást, ami esetünkben egybeesik a nyelvjárások halványn-
lásának, kopásának, felbomlásának általánosan érvényesülő folyamatával (L.
Imre: Ált NyTan. VIlI, 86) már a nyelvjárási alapréteget képviselő 1. és
5. sz. adatközlő nyelvhasználata is igazolja. Az 1.-nél 31gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö -z ő alak (20,07%)
áll szemben 69 é-zővel (46%). Az 5.-nél az arány csaknem fordított (32 ö -z ő

alak = 54,22% - 24 e -z ő alak 40,70%). Ennek az oka szerintem, a két csak-
nem egyidős asszony életkörülményeiben keresendő. Az 1. súlyos látáscsök-
kenése ellenére folyamatosan benne élt a gyermeke, unokája, dédunokája
nemzedékének nyelvi közegében, s korát meghazudtoló roppant vitalitása
nem engedte nyelvi passzivitásba süllyedni. Rendszeres résztvevője volt a
nagycsalád nyelvi kommunikációs tevékenységének. Az 5. adatközlő viszont

súlyos halláskárosodásban szenved már több mint tíz esztendő óta. Gyer-
mekei (fia és leánya) a házasságkötéskor elváltak a családtól. Férje halálával
a közvetlen rendszeres mindennapi nyelvi érintkezés lehetősége is megszűnt
számára. Így csak a szomszédokkal-ismerősőkkel vált szót a legszükségesebb
esetekben, amikor a partnerek jobbára kényszerből vállalják a vele való" tár-
salgás" nyügét és kényelmetlenségeit. Ezt látszanak alátámasztani az ö-zés
e -z é s közötti átmenet jelenségének adatai. Az 1.-nél az p-zésre 50 adatunk
van (33,33%), tehát jelentösen több, mint a tiszta ö-zésre. Ezzel szemben
az 5.-nél erre csak 3 adatot (5,08%) jegyeztem le. Ez szinte elhanyagolható
és pontos fonetikai mérés alapján esetleg besorolható a tiszta ö-zés kategó-
riájába. Ez is az előbbi feltevésemet igazolja, azt ugyanis, hogy az állandó
beszédgyakorlat és a közvetlen környezethatás megfogyatkozásával a tör-
vényszerünek felfogható változás, t.i. a labiális ö-zés átmenéte az illabiális
é-zésbe, é-zésbe, adatközlőnk esetében lelassult, sőt ha a felvétel idejét élete

végének fogjuk fel, akkor megállt.
Az iménti hangváltozást, U. az ö-nek e -v é alakulását Imre Samu "erős

belső nyelvi bomlás következményé"-nek tartja (i. m. 91.). Ennek füllel is
felfogható és a fonetikus írásban jelölt fázisai a következő sorral írhatók föl:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ö-< ;> -g-e. Számottevő mértékben csak az ö -z ő nyelvjárásokban fordulnak
elő, és lényegében csak az e terhére ö -z ő morfémákat érinti (i. m. uott).
Az Q realizációban a köznyelv vagy más nyelvjárások hatását kell látnunk,
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A TABLAZAT ADATAINAK ERTELMEZESEHGFEDCBA
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de a nyelvjárás belső sajátossága, ti. azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö-zés még erősebb. Ez a változat
fonetikai jellemzőiben is közelebb áll még az ö hanghoz. Ezért még az ö

fonéma variánsának minősíthető. Az ~ változat az előbbinek fordítottja.
A nyelvjárás belső sajátsága, ti. az ö-zés még nyomaiban benne van, de
a köznyelv vagy más nyelvjárások hatása már erősebb. Ezért az e fonéma
változatának fogható fel (i. m. uott).

Ennek a gondolatmenetnek az igazolása és a vázolt hangváltozási fo-
lyamat továbbfolytatása mindaz, amit a táblázaton a 2., 3. és 4. adatközlő
adatai mutatnak. A 7 ö-zés (12,21%) és a 29 e-zés (50,87%) jelentős kiilőnb-
sége egyértelműen jelzi az ö-ző nyelvjárás erőteljes felbomlását, mégpedig
a 21 j-zö (36,82%) átmenetet jelentő adat által. Az adatközlő anagyanyák
nemzedékéhez tartozik, akit 60 évének nyelvjárási vonásokat még tartal-
mazó beszédgyakorlata egyre lazább szálakkal köt, viszont fölerősödik a kő-
zépiskolába járatott, az érettségi után tisztviselői (értelmiségi) munkakőr-

ben elhelyezkedett leánygyermekének és vejének, iskolába járó unokájának
a paraszti-maradi beszédmódtói eltávolodó-eltávolító hatása. Az adatok
és arányaik jól mutatják azt a belső nyelvi bomlást, amelyről Imre Samu
a fentebb megjelölt helyen fejti ki véleményét. A kívülálló gyűjtő, bármi-
lyen jó megfigyelő is, adekvát vizsgálatok nélkül (amilyenek ezidáig tud-
tommal nem is léteznek) legfeljebb csak következtetni tud arra, hogy az
adatközlő .nyelvhasználatában bekövetkező változások (jelen esetben az ö-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q-~-e) mennyiben ösztönösek és mennyiben tudatosak. Figyelembe véve
az általam megismert családi körülményeket, az adatkőzlőnek a mikrokőr-
nyezetben elfoglalt helyzetét, a nyelvhasználatban bekövetkező változások
a környezet kiváltotta spontán reflexnek foghatók fel elsősorban.

Lényegesen különbözik ettöl a 3. adatközlő nyelvi magatartása. A nyelv-
járásiasságot - a vizsgált jelenség tekintetében - egyetlen adat képviseli,

mégpedig a föl igekötö, 30 e-zö adat (58,82%) a városi köznyelv térnyerését
egyértelműen jelzi, de korántsem a folyamat végpontjaként. Ugyanis 20 adat
(39,21%) az egyharmad fokkal nyiltabb ~-zést dokumentálja.

A nyelvjárásiasság kiegyenlítödése tehát nem áll meg az ö-e váltás vég-
bemeneteléveI. Nem elég a környező nyelvjárások és a közepesen e-ző kőz-
nyelv hatása, a folyamat továbbfolytatódik, mégpedig elsösorban az iskola,
utána a hírközlő szervek, s nem utolsósorban a hivatali ügyintézést végző
olyan emberek hatására, akik a regionalitásnak ezt a jegyét, ti.: a zártgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe -
zést már nem hordozzák nyelvhasználatukban. A felsoroltak kőzűl azonban
elsősorban az Írott nyelv hatását emelem ki.

Ezt a föltevésemet erősíti meg, támasztja alá a 4. adatközlő. A 3 ö-ző

alakot (a föl igekötő háromszori előfordulása) hajlamos vagyok statisztikai
esetlegességnek tekinteni, mivel az p-zésre nincs adat. Sokkal többet mond

az e-zés viszonylag alacsony száma (9=10,58%). Az átmenetet jelzi a 18
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f-s alak (21,17%). A legtöbb adattal a folyamat következő fázisa, az ~-zés
van képviselve (44,70%), s feltehetően a nyílt e-zésnél állapodik meg. Ezt
17 adat (20%) bizonyítja. Ezt a föltevést azzal nyomatékosítom, hogy a
hosszas unszolásra megszólaló adatközlő inkább a szövegének második felé-
ben ejtett gyakrabban nyílt e-ket, amikor a mikrofonláz kevésbé terelte az
iskolai leckefelmondás irányába.HGFEDCBA
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