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Á skóciai nyelvjáráskutatások 

1. Skóciában az évszázadok alatt a nyelveknek — nyelvjárásoknak bonyo
lult rendszere alakult ki. Mind a mai napig két nyelv él ezen a területen: az an
golszász eredetű skót és a kelta gael. Emellett azonban a standard angol és a 
kiejtésben az ún. Received Pronunciation is egyre nagyobb szerepet játszik. 
A z északi angol típusú skót kb. a XIII. sz.-tól terjedt el a skóciai Alföldön, és 
kb. a XIV. sz.-tól számolhatunk ennek nyelvjárásokra tagolódásával. A XIV. 
sz. végére, amikor Skócia önálló királyság lett, irodalmi—köznyelvi alakja is 
kifejlődött a főváros, Edinburgh nyelvéből. A X V . sz.-tól kezdődött a skót 
nyelv terjeszkedése: az Orkney- és Shetland-szigeteken kiszorította a skandináv 
norn-t (a norvég egy változatát); a XVI. sz.-ban a DNy-skóciai Gallowayban a 
brit keltát váltotta fel, a XVII—XVIII. sz.-ban a Belső Hebridák néhány szi
getén és ÉK-Skóciában a gael keltát. Ebben az időben népesítették be skót 
telepesek az észak-írországi Ulster néhány megyéjét (Antrim, Londonderry, 
Donegal), ahol eredetileg ír keltát beszéltek. A XVIII—XIX. sz.-ban alakult 
ki az ún. „Highland Line", az a határvonal, amely a skót nyelvű Alföldet elvá
lasztja a gael kelta Felföldtől. A gaelt a Felföldön kívül a Hebridákon beszé
lik még, ahol ez a skandináv nornt váltotta fel. A skóciai nyelvjáráskutatás 
keretében dolgozzák fel a Man-sziget nyelvjárását is, mivel itt is erős norn 
szubsztrátummal kell számolni, és az itt beszélt kelta nyelv a gaellel mutat na
gyobb rokonságot. 

2. A skót nyelvjárásokkal foglalkozó korábbi kutatások általában lexi
kográfiái jellegűek voltak. Különféle szógyűjtemények jelentek meg a XVIII. 
sz.-tól kezdve, nagyrészt azzal a céllal, hogy megkönnyítsék az angol olvasók 
számára a skót irodalom (főleg Róbert Burns költeményei és a balladák) él
vezetét. A z első jelentős vállalkozás J. Jamieson skót etimológiai szótára (Ety-
mological Dictionary of the Scottish Language. Edinburgh, 1808) volt, amely 
sokáig forrásműként szolgált. 1931-ben indult meg a korai skót nyelv szótára 
(Dictionary of the Older Scottish Tongue; kb. 1200-tól 1700-ig), és a skót nem
zeti szótár (Scottish National Dictionary; 1700-tól napjainkig). A z első skót 
nyelvjárási monográfia 1810-ben jelent meg (J. A. H. MuRRAYi The Dialect 
of the Southern Counties of Scotland. London; először a Transactions of the 
Philological Society c. periodikában, majd 1873-ban önálló kötetként is). Ez 
a maga nemében példamutató m ű , azonban nem volt képes iskolát csinálni. 
A XIX. sz.-i angol nyelvjárási leírások skót nyelvjárási anyagot is közöltek: 

127 



A. J. ELLis (On Early English Pronunciation. Vol. V. London, 1889), J. WRIGHT 
(The English Dialect Grammar. Oxford, 1905). A századfordulón főleg német 
kutatók, Alois Brandl tanítványai írnak le egy-egy skót nyelvjárást, főleg fo
netikai szempontból; ezek a leírások azonban általában nem támaszkodtak 
alapos kutatómunkára. A z 1930-as évektől svájci dialektológusok foglalkoz
nak skóciai nyelvjárásokkal (pl. EuGEN DiETH: A Grammar of the Buchan 
Dialect. Cambridge, 1932). 

3. A skóciai nyelvjáráskutatásokat 1949-ben kezdték meg az edinburghi 
egyetem Angol és Általános Nyelvészeti Tanszékén (Linguistic Survey of 
Scotland; a következőkben LSS). A kutatások vezetője Angus Mclntosh, a kel
ta szekcióé Kenneth Jackson, a fonetikai tanácsadó Dávid Abercrombie. 
A. MclNTOSH A n Introduction to a Survey of Scottish Dialects (Edinburgh, 
1952) c. tanulmányában ismertette mindazokat a történeti és nyelvi tényező
ket, amelyek szükségessé tették, hogy a skóciai nyelvjárások vizsgálatát ki
vonják Harold Orton és Eugen Dieth által tervezett és 1948-ban Leedsben meg
kezdett angol nyelvjárási atlasz kutatóköréből; ez utóbbi az eredeti tervek sze
rint az egész Egyesült Királyság angol nyelvjárásait lett volna hivatott feldol
gozni. A bevezető ezenkívül felvázolta az LSS céljait: a skóciai nyelvjárások 
struktúrájának megállapítása; módszereit: indirekt és direkt gyűjtés; feladatait: 
az egyes nyelvjárások hangrendszerének megállapítása, hangrendszer- és szó-
földrajz, az egyes nyelvek és nyelvjárások interferenciája, továbbá annak vizs
gálata, hogy a nyelvi terjeszkedés mely nyelvjárásokat mozgósította. 

A z LSS az első és eddig egyetlen olyan nyelvjáráskutatás az Egyesült Ki
rályság területén, amely a kelta nyelvjárásokat is gyűjti és rendszerezi, és az 
angol nyelvjárásokkal való viszonyában is vizsgálja. 

4. A z LSS kétféle módszert alkalmazott az adatok gyűjtésére. 
a) 7>%#re&f #%&&%#-. Korábbi próba-gyűjtőívek tapasztalatai alapján a 

tájszók gyűjtésére két kérdőfüzetet szerkesztettek (A. Mclntosh—H. J. Uldall— 
K. Jackson, 1951 és A. Mclntosh —J. S. Woolley, 1953), egy harmadik pedig 
kiejtésre vonatkozó kérdéseket tartalmazott. A könyveket postán küldték szét 
tanítókhoz, hogy ők válasszanak ki a szokásos szempontok figyelembevételé
vel adatközlőket. A könyveket az adatközlőknek maguknak kellett kitölte
niük, segítséget csak hasonló, adatközlőnek megfelelő személytől kérhettek. 
A z indirekt módszer feltételezte az adatközlők kétnyelvűségét, mert a kérdése
ket standard angolul fogalmazták meg, erre kellett a nyelvjárási választ meg
adni; másrészt írástudást is igényelt. A korábbi tapasztalatok azt mutatták, 
hogy Skóciában mind a skót, mind a gael területen lehet találni olyan valódi 
nyelvjárást beszélőket, akik iskolázottak, büszkék nyelvjárásukra, és ismerik is 
annak sajátosságait. Kb. 900 helyesen kitöltött kérdőfüzet érkezett vissza, ez 
kb. minden 3000 lakos közül egy adatközlőt jelent. A könyvekben a válaszo
kat ún. „skót helyesírással" kellett beírni. Ez lényegesen eltér a standard angol 
helyesírástól, népi költészetben, humoros történetekben m a is használatos, 
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még nyomtatásban is. Bizonyos fokig a nyelvjárási különbségek is kifejezhetők 
vele. A kérdőfüzetek anyagának feldolgozása során természetesen adódtak 
problémák egy-egy adatközlő írásmódjának értelmezésekor, de mivel a kérdé
sek általában lexikális jellegűek voltak, a legtöbbször nem okozott komoly 
zavart, ha a szó hangalakja nem minden esetben volt pontosan kielemezhető. 
A fonetikai kérdőfüzetben, ismét skót helyesírással, különböző kiejtési válto
zatokat soroltak fel, az adatközlőnek ezek közül kellett megjelölni azt, amelyik 
az ő kiejtéséhez a legközelebb áll (pl. standard gMowg/z; skót nyelvjárási #%%/% 
efioc/z, gMoocA, gMgec/z stb.). Mind a lexikai, mind a fonetikai kérdőfüzetben fel
szólították az adatközlőt, hogy jelezze, ha a sajátjától eltérő alakot vagy ki
ejtést is ismer. 

b) Dfre&f mMszer. A z adatgyűjtők számára olyan kérdőfüzeteket kellett 
szerkeszteni, amelyek alkalmasak arra, hogy egy-egy nyelvjárás struktúráját 
lehessen megvizsgálni a kapott válaszok alapján. Mivel a korábbi kutatások 
vagy történeti alapokra épültek, vagy pusztán fonetikai kérdésekre korláto
zódtak, nem lehetett ezekre támaszkodni. A direkt gyűjtést széles körű felmérés 
előzte meg, amelynek során igyekeztek képet nyerni a hang- és grammatikai 
rendszerek várható változatairól és a lexikai disztribúció eltéréseiről. A z adat
gyűjtő ennek megfelelően szerkesztett gyűjtőfüzet alapján és magnetofonsza
lagra rögzített beszélgetések formájában gyűjtött. A beszélgetések általában a 
skót (vagy gael) nyelvről és az adatközlő nyelvjárásának sajátosságairól foly
tak. 

5. A z adatgyűjtők feljegyzéseire támaszkodva a fonémákat öt rendszerbe 
foglalva vizsgálták meg: 1. szókezdő mássalhangzók, 2. szóvégi mássalhang
zók, 3. mássalhangzó-csoportok, 4. hangsúlyos szótagok magánhangzói, 
5. szóhangsúlyon kívüli („hangsúlytalan") szótagok magánhangzói. 

a) MásW/zaMgzoA:. A z angol nyelvben a mássalhangzók viszonylag stabil 
rendszert alkotnak. A skót nyelvjárásokban is csak bizonyos esetekben m u 
tathatók ki eltérések. Pl.: Wzo: /zoo, aa, Atwza, /aa, mza; &»ge; /zee, &-/zeg, 
f-Mgg, kree, cA-Mgg stb. A skót nyelvjárások sajátossága az /"/-_/ tremuláns ejtése. 
A /"xj „ach-Laut"-ként (zöngétlen veláris spiráns) majdnem valamennyi nyelv
járásban, az „ich-Laut" (zöngétlen palatális spiráns) néhányban megőrződött. 

b) 7/angfw/yo^ jzofago/c #%z#aM/zjM#zJf. Ezeket a legcélszerűbb módon, 
egytagú szavakban vizsgálták, 11-féle hangkörnyezetben (10 zárt szótagban, 
1 nyílt szótagban). A z így nyert magánhangzóállományból állítják össze,a 
nyelvjárás magánhangzó-rendszerét. Ezek a rendszerek inkább fonémikusak, 
mint fonetikusak, mert a cél a rendszerek hasonlóságának és nem eltéréseinek 
feltárása. A magánhangzó-rendszerek földrajza fontos adatokkal szolgálhat a 
nyelvi—nyelvjárási interferencia és a kirajzás kérdéseihez (a kelta nyelvjárá
sokat ugyanilyen módszerekkel kutatják). Megállapították továbbá, hogy a 
kvantitás csak kis mértékben fonémikus jelenség a skótban, inkább fonetikai 
és prozódiai jellege van. Eltérnek a vélemények a diftongusok értékelésében, 
J. C. CATFORD („Vowel Systems of Scots Dialects". Transactions of the Phi-
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lological Society. 1957, 107—17) például járulékos elemnek tartja őket, H. 
SPEiTEL [„Schottische Dialektologie". Zeitschrift für Mundartforschung. 
Beihefte Nf. 6 (1968), 520—41] azonban a rendszer részeinek tekinti. 

c) #aMg.MÍAyWaM jzdfagok műgűn/zűMgzo/. A z erősen dinamikus szóhang
súly következtében a germán nyelvekben olyan nagy kontraszt alakult ki a 
hangsúlyos szótag és a hangsúlyon kívül eső szótag magánhangzójának nyo
matéka között, hogy még azonos eredet esetén is egymástól eltérően fejlődtek. 
A z angolban magánhangzó-kvantitásról és -kvalitásról csak a hangsúlyos 
magánhangzók esetében beszélhetünk, a hangsúlytalan helyzetű magánhangzó 
általában redukálódik, palatális /"(J és centrális M-ként jelentkezik, és kvali
tása sem teljes értékű. A skóciai nyelvjárások különleges vonása, hogy egyes 
esetekben ez a redukált hang is fölvetheti a magánhangzó-illeszkedés kérdését. 
TREVOR HiLL („Phonemic and Prosodic analysis in linguistic geography". 
Orbis 12. 1963, 449—55) az -/ végű szavakon vizsgálta ezt a jelenséget: egyes 
nyelvjárásokban /"-%-, -/-_/ és zöngés zárhangok után /"(/, egyébként /"e_/ az ej
tés (j?Á57, Aww, 7a#, (//\g/ — 7^g, fâ g, 6o^e, 7/\A:gy); a szavak túlnyomó többsége 
a skótban gyakori/^ kicsinyítő képzős alak: j7fec/e, /zozm'g, W_y, ̂ ogg/e, /acy, 
rű^fg=j7orafo, 6oaf/e, /wc^iy). A z északi skót nyelvjárásokban azonban veláris 
simulóhang /"aj előzi meg az M - t : (fafae, 6o^e, /A^ej. A szerző a hármas 
rendszerű illeszkedést tartja eredetinek, a kettős már egyszerűsödés eredménye, 
részben a saját nyelvi tendenciák, részben az angol Received Pronunciation 
hatására. Figyelemreméltó, hogy a germán nyelvek közül a norvégban figyel
hető meg a magánhangzó-illeszkedés jelensége. 

6. #ye/v/oMz rgf%6zere&. A skót nyelvjárások nyelvtana sok tekintetben 
eltér mind a standard skótétól, mind a standard angolétól. A z egyes jelenségek 
ismertek, de rendszer jellegüket még meg kell állapítani. A postai kérdőfüze
tekben is, az adatgyűjtők gyűjtőfüzetében is szerepelnek olyan kérdések, ame
lyek a nyelvtani rendszerekre vonatkoznak: 1. tagadó adverbiumok használata; 
2. mutató névmások, f/z&?, f W többes száma; 3. a hármas mutatónévmás-rend
szer, fMj, f W , yoM használata; 4. egyes főnevek többes számú alakja; 5. a sg. 
2. szem. személyes névmás alakjai és használata; 6. melléknév-hasonlítás; 
7. egyes adverbiumok használata, pl. eajf-w&ff „over, along" jelentésben; 
8. többes számú alany — egyes számú ige: f/ze /zorj&s/?wZ/j %W/; 9. egyes igék 
ragozása, különös tekintettel a múlt idő és az analitikus alakok képzésére, pl. 
Wre—6ew&—Z%z&gM (a standard Wce—bakaf alakokkal szemben); 10. mellé
rendelt mondatok szerkezete; 11. egyes adverbiumok szórendje stb. A z előze
tes elképzelések szerint legalább két olyan nyelvtani rendszert vizsgálnának 
meg, amelyek fényt deríthetnek a nyelvjárások grammatikai struktúrájára. 
Ezeknek megállapítása még folyamatban van. 

7. A lexikai elemek gyűjtésénél csak olyan dolgok és fogalmak nevét kér
dezték meg, amelyek lehetőleg az egész nyelvterületen ismertek, és amelyek
nek jelentése világos, hogy a tájszók földrajzi disztribúcióját meg lehessen ál-
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lapítani. Mivel a szóföldrajz egyik célja a nyelvjárást beszélők migrációjának 
követése is volt, a kérdőfüzetekben számos állat-, madár-, bogár- és növénynév 
is szerepelt. Ezeknek segítségével extralingvisztikai tényezők ismeretében kü
lönösen jól lehet vizsgálni egy-egy tájszó elterjedését. (Olyan esetekben például, 
amikor az ornitológia bizonyítékai szerint egy madár n e m őshonos, és mégis 
skót nyelvjárási nevén ismerik, valószínű, hogy a lakosság olyan területről ván
dorolt oda, ahol a madár honos volt. Sokszor nemcsak a szót, hanem magát a 
madarat is elterjesztik új lakóhelyükön). A z nlsteri skót nyelvjárásokban azon
ban gyakran gondot okoznak a kelta kölcsönszók. A /w/6em<±W neve nagyon 
sok skót nyelvjárásban gael eredetű. A z nlsteri kelta nyelvjárások kihaltak, 
így nem lehet megállapítani, hogy az itt használt kelta szó az írből származik-e, 
vagy a telepesek magukkal hozták a gaelből átvett szót. 

A halász közösségek nyelve konzervatív, az elmúlt időkig felszerelésük, 
halásztechnikájuk is változatlan volt. J. Y. MATHER (Scottish Studies 10. 1966, 
129—53. és 13. 1969, 1—16) azt vizsgálta meg, hogy az egyes hajótípusoknak 
és ezek elnevezéseinek milyen a disztribúciója. A felszerelések elnevezéseiben 
(pl. W o , a Aű/o W f W g z á s e stb.) nagyobb kiegyenlítődést talált, valószínűleg 
azért, mert a közelmúltban jelentősebb külső változások történtek (pl. a hajók 
motorossá való átalakítási, áttérés a heringhalászatra stb.). A hagyományos 
halászati módok vizsgálatánál azt tapasztalta, hogy a műveletek közötti el
térések általában összeesnek egyéb nyelvi (pl. hangtani) eltérésekkel. Megálla
pította, hogy a szókincs alapján nem lehet olyan egységes lexikai struktúrát ki
mutatni, mint pl. a hangok esetében. 

A z eddigi felmérések a mezőgazdasági és halászközösségek szókincsére vo
natkoznak. A további feladatok közé tartozik a kismesterségek szavainak 
összegyűjtése és szóföldrajzi feldolgozása. Szükséges lenne a kisvárosi életre 
vonatkozóan is gyűjtőfüzetet szerkeszteni. Fontos lenne egy-egy nyelvjárás 
teljes szókincsének az összegyűjtése is, hogy meg lehessen állapítani a közös 
angol, a skót és speciálisan skót nyelvjárási rétegeket. 

1975-ben jelent meg a skót nyelvjárási atlasz I. kötete, az első postai kér
dőfüzet 70 szavát tartalmazza; 1977-ben a II. kötet a második postai kérdő
füzet anyagából. A fonetikai kérdőfüzet tartalmának atlasszerű feldolgozását 
1979-re tervezik. 

KNIEZSA VERONIKA 
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