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Táji jelenségek 

A nyelvjárások általában színesebbek, változatosabbak a 

budapesti nyelvnél, többletértékeiket érdemes megőrizni, közkinccsé 

tenni. Vannak a köznyelvi megoldásokkal egyenrangú más 

megoldások, nem árt, ha azokat mindenki megismeri és megérti: így 

egységesebb és gazdagabb is lesz a nyelv. Viszont vannak olyan 

nyelvjárási jelenségek, amelyek nem illenek a művelt nyelvezetbe.  

Elsősorban azokat az elnagyolt megformálásokat érdemes 

pontosítani köznyelvi környezetben, amelyek a városi laza 

nyelvhasználatra is jellemzők. Ilyenek például: 

cigeretta, ideglenes ~ idéglenes, āgusztus ~ agusztus; vót, mán ~ má 

(már), mér ~ mié ~ mé (miért), kő (kell), eccē ~ eccer (egyszer), 

ēmentem vagy ementem (elmentem); -rol/-röl, -tol/-töl, -bol/-böl 

vagy -ró/-rő, sőt –rú/-rű stb.; -ban/-ben helyett -ba/-be. 

Tájszavak  

A nyelvjárások legnagyobb értékei a tájszavak. Némelyik 

közismert, mások csak egy szűk területen használatosak. 

Köztudomású például, hogy a burgonyának (konyhanyelven 

krumplinak) vannak más elnevezései: pityóka, kolompér, s hogy a 

kukoricát némely vidékeken tengërinek hívják; tudjuk, hogy a 

köszméte és a piszke is egres. Vannak kevésbé ismert tájszavak, pl. 

ipërëdik (serdül, növekszik), dinkatök, úritök (sütőtök), herőce 

(csörögefánk), nadály (pióca), murok (sárgarépa), göbécs (kavics), 

pilinga (penge), melënce (vájt fatál). 

A nyelvújítás gyakran merített a tájszavakból. Ma is érdemes 

lenne használatba venni a tájszavakat új (de az eredeti tájszó 

jelentésével rokon) fogalmak megnevezésére. Másfelől a 

tájszavaknak a köznyelvbe való átmentése növeli a szóválasztékot, 

gazdagítja a nyelvet.  
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Alaktani különbségek 

A ragozásban, jelezésben és szóképzésben számos eltérés 

mutatkozik a tájegységek között; például: megyen, mén (megy), 

futkoz (futkos), adi (adja), lépik (lép – ige), tányérat (tányért), 

lovankok (lovaink), enyim és enyémeim, enyimek (enyém, enyéim), 

mienkek (mieink), övüké (övék). 

A hasonlításban terjed a nagyobb tőle forma. A különbséget 

végső soron távolításként is fölfoghatjuk, de egyelőre a nagyobb 

nálam a köznyelvi változat. 

Egyeztetés: a szomszédék lovuk – ez teljesebb egyeztetés, mint a 

köznyelvi: a szomszédék lova, és van rá a régiségben is példa. (Vö. 

Birtok és birtokos egyeztetése c. fejezet). Szintén előfordul a 

régiségben az ilyen egyeztetés: sok tyúkok (köznyelv: sok tyúk), de a 

számnevek utáni egyesszám-használat olyan jellegzetessége a 

magyar nyelvnek, amelyhez jobb, ha ragaszkodunk. 

„Suksükölés, nákolás” 

A „suksükölés” és „szukszükölés” a felszólító módú igealak 

kiterjesztése a kijelentő módra: pl. látja helyett lássa, osztja helyett 

ossza. Igaz ugyan, hogy egyébként sem minden igénél tudjuk 

megkülönböztetni a felszólító és kijelentő alakot (pl. hallja – 

hallja!), de ahol lehet, tegyünk különbséget, mert segíti a megértést, 

és így tudatunkban létezik ez a ragozási fok ott is, ahol nem látszik a 

különbség). 

A „nákolás” vagy „nákozás” (pl. [én] tudnák mondani olyat) 

hangrendileg szabályosabb, mint a köznyelvi változat (tudnék). Az 

utóbbi viszont azért alakult ki, hogy megkülönböztessük a többes 

szám harmadik személyű tárgyas alaktól: (ők) tudnák. Igaz, ez a 

különbség magas hangrendű igék ragozásában nincs meg: én néznék 

[valamit], ők néznék [azt]. 

 

 A magunkkal hozott, találó vagy szép 
tájszavakat érdemes alkalomadtán 

közkinccsé tenni, de természetesen meg kell 
őket magyaráznunk.   
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Kell legyen, kell menjek 

Az erdélyi nyelvjárásokban a balkáni nyelvek hatására jöhetett 

létre ez a forma, de újabban rohamosan terjed az anyaországban is.
1
 

Pl.  

o El kell menjek vásárolni. 

o Kell legyen jó megoldás. 

o Ő is majd ott kell a gyerekre ügyeljen. 

o Az EU elsődleges feladatként kell ezt kezelje. 

Ha úgy vesszük, hogy ez alárendelt mondat, csak kimaradt a kötőszó a kell, hogy 

szerkezetből, akkor legalább vesszőt kellene tenni a kell után. Ha egyszerű 

mondatnak tekintjük, akkor a kell menni + én menjek; kell ügyelni + ő ügyeljen-féle 

mondatok keveréke. Egy egyszerű mondatban nem lehet két működő ige. A kell igei 

állítmány mellett a tartalmas igének főnévi igenévi alakban, alanyként kell 

megjelennie: El kell menni. Ez személytelen kijelentés. Ha tudjuk, kit illet a 

kötelezettség, kitesszük a részeshatározót (kinek kell?), laza beszédben maradhat a 

puszta főnévi igenév – mint a Kossuth-nótában: „Mindnyájunknak el kell menni.” 

Választékosabb azonban, ha a főnévi igenevet személyragozzuk. 

El kell mennem vásárolni. 

Kell lennie jó megoldásnak. 

Neki is majd ott kell ügyelnie a gyerekre. 

Az EU-nak elsődleges feladatként kell ezt kezelnie. 

 

                                                 
1 É. Kiss Katalin: Nekem el kell menni… (l. az irodalomjegyzékben) 

Mivel e két jelenség a műveletlenség 
jelképévé vált, ajánlatos a köznyelvi formát 

használni. 

A ragos igenév a szabatos és sajátosan 
magyar megoldás; nem volna jó, ha 
kiszorítaná a fenti, kevert szerkezet. 
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Táji kiejtés  

A kiejtésbeli eltérések, hacsak nem túl nagyok, nem okoznak 

megértési nehézséget.  

A (nyílt) e és a (zárt) ë hang megkülönböztetése egyértelműen 

többletérték, ez nyelvjárásokon átívelő és ősi jelenség, a táji 

köznyelvi változatokra is kiterjed. Fontos szerepe van a nyelvtani 

rendszerben; ahol ismerik, ott igen sok szóban van jelentés-

megkülönböztető szerepe, továbbá csökkenti a sok e miatti 

egyhangúságot. (Részletesebben l. a függelékben.) A túl nyílt, á-ba 

hajló e-változatot (ä) viszont ajánlatos tompítani. 

A hajlított ó, ő, é (kettőshangzó) inkább színezi a hangzást, 

mintsem zavaró volna. A palóc szélsőségesebb változatában az a és 

az á hangszíne felcserélődik (ạ, ā). A másik változatban egyforma a 

hangszínük, csak a hosszúságban van különbség. Nem volna 

kívánatos, hogy természetes határaikon túl is elterjedjenek ezek a 

hangszínjelenségek. A kerek, mély a hang az egyik legjellegzetesebb 

hangunk. Ezt a budapesti „nyelvjárás” is veszélyezteti, ugyanis itt – 

talán az eredetileg nem magyar ajkú lakosság nagy aránya miatt – 

gyakran á-s színezettel valósul meg. Az enyhén palócos ejtés nem 

különösebben zavaró köznyelvi környezetben sem (példa erre Reisz 

András meteorológus népszerűsége), noha hírműsorokban a 

köznyelvi ejtésváltozat lenne helyénvaló. A színészeknek és a 

közbeszélőknek meg kell tanulniuk a mintaszerű köznyelvi kiejtést. 

Nehezebb kérdés a köznyelvi hangok határait (és a betűhatárokat) 

átlépő esetek megítélése. A dunántúliak az ú-t, ű-t, í-t általában 

röviden ejtik, ez társulhat a következő mássalhangzó erősebb 

ejtésével, ez pótolja a szótag hosszúságát, pl. tanittó. A tiszántúliak 

(és részben a pestiek) viszont megnyújtják az első szótagbeli magán-

hangzót, pl. Tíbor, kőrút, pósta. Ezekben a kérdésekben a helyesírás 

is segíthet a norma szerinti ejtést elsajátítani. 

A hangeltérések közül az ö-zés a legnagyobb jelentőségű (pl. 

mögvösz, retök, föcske). Különböző mértékben, de nagy területre, 

több nyelvjárásra kiterjed. Általában az ë helyén áll ö, de nem 

minden ë helyettesíthető ö-vel. A hangzás szempontjából 

határozottan kedvező, mert (a zárt ë-hez hasonlóan) csökkenti az e 

terheltségét. Kár, hogy nem került át nagyobb mértékben a 

köznyelvbe. Élő beszédben nyugodtan használható, írásban inkább 
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csak azokat az alakokat szoktuk használni, amelyeknek a 

köznyelvben két alakjuk van (pl. fel/föl, zsemle/zsömle).    

 Ritkább jelenség az ü-zés, i-zés: üdő, üsmer, üng (idő, ismer, 

ing); fige, iborka (füge, uborka); a nyíltabb–zártabb megfelelés: 

gyűrő (gyűrű), burul (borul), lú (ló), szíp (szép), kilís (kelés, 

pattanás); mássalhangzó-eltolódások: vőfény (vőfély), szappany 

(szappan), Istvány; gyi(j)ó (dió); gyün, gyütt, gyött (jön, jött); eltérő 

tőtípusok, pl. keves (kevés), tehen, szőj ~ szöv ~ szől (sző); nagyobb 

mértékű vagy másfajta hasonulások, összeolvadások: hal lám (hadd 

lám), talló (tarló), mëttanál (megtalál), Vazs megye, ödven vagy 

ötfen; hangbetoldás, pl. tángyér (tányér). Ezek sem többek, sem 

kevesebbek a köznyelvi változatnál, de erős különbözésük miatt 

ajánlatos megtanulni a köznyelvi megfelelőjüket, ha valaki köznyelvi 

környezetbe kerül. 

 

 

 

Érdemes figyelni és tudatosítani a saját 
nyelvjárásunk és a köznyelvi norma közti 

különbségeket. Minél nagyobb az eltérés, 
annál kevésbé használható a táji változat 

köznyelvi környezetben, normát kívánó 
beszédhelyzetben.  


