
49. Ha én rózsa volnák… 
 
A világ nyelveinek van egy fontos közös tulajdonságuk: az ún. variabilitás, a változékonyság. 
Ugyanaz a közléstartalom egyszerre többféleképpen fejeződhet ki (nyelvi változatosság), ha 
pedig egy változat a többinél gyakoribbá vagy akár kizárólagossá válik, akkor nyelvi változás 
történik. A változást alig észleljük, mert évtizedekig-évszázadokig tart, míg a változatosságot 
rögtön felismerjük, amint elkezdünk beszélni, sőt minősítjük is: jó és rossz; fennkölt és tréfás; 
megható és taszító. Ezerszám ragasztgatjuk a címkéket neveltetésünk, ízlésünk, műveltségünk 
stb. alapján, így egyik nyelvi elemnek és szabálynak sem egyöntetű a megítélése. 

De azért némelyik jól megközelíti ezt az állapotot. Ilyen a mély hangrendű igetövek 
ellátása az alanyi ragozású, feltételes módú, egyes szám első személyű illeszkedéses raggal, 
vagy – népszerűbb nevén – a nákolás. Ha van valami, ami kétségbevonhatatlanul kívül esik a 
pallérozott nyelvezeten, az a futnák. Mit követett el ez a jelenség, hogy már-már örökös 
száműzetésre ítéltetett? A legtöbben azt válaszolnák, hogy a futnák összetéveszthető a többes 
szám harmadik személlyel, pl. „Simán lefutnák a teljes kört, ha egy hónapig edzenének.” Ez 
az érv azonban igen gyenge, mert a „Simán lefutnák egy teljes kört, ha egy hónapig edzenék” 
esetében nemcsak a második ige (edzenék) oszlat el minden félreértést, hanem – és ez a fő – a 
teljes kört névelője is (egy). Egyébként ugyanilyen homonimák (azonos alakú szavak) az én 
sütnék = ők sütnék. Vajon itt miért nem hiányolja senki az *én sütnák bevezetését? 
 A nákoláson tehát nem lehet nyelvtani fogást találni. Az összes szakkönyv szerzője be 
is vallja, hogy pontosan a helyesnek tartott futnék csorbít ki egy szabályt, az ún. hangrendi 
illeszkedést, pl. láb + tól ↔ kéz + től (nem *lábtől, *kéztól). Következésképpen a nákolók 
lenézése olyan, mintha egy országban az autóknak általában – valami fura hagyomány miatt – 
befelé nyílna az ajtaja, és ezeknek a vezetői (= a nékelők) kigúnyolnák azokat, akik kifelé 
tárják az ajtókat. Amikor pedig egy nákolónak nem sikerül elsajátítania a nékelést, az olyan, 
mintha kiszálláskor mindig fejbe vágná magát a befelé nyíló ajtóval, és még ő szégyenkezne 
az ügyetlensége miatt. Szóval ki a nevetséges? 
 Bár erre a sorskérdésre nehéz válaszolnunk, azt azért megmondhatjuk, honnan ered az 
a „fura hagyomány”. „Volék sirolm tudatlan” (Ómagyar Mária-siralom); „Hegyet hágék / 
Lőtőt (= lejtőt) lépék / Kőkáplonicskát (= kőkápolnácskát) láték” (ősi népi imádság); „S a kis 
szobába toppanék” (Petőfi: Füstbement terv). A dőlt betűs szavak a mára elfeledett elbeszélő 
múlt esetei, amelyek mély hangrendjük ellenére a magas hangrendű -é időjelet kapták meg, 
ugyanúgy alanyi ragozásban és egyes szám első személyben, mint a nákoló igék. Ott vannak 
még az ikes igék egyes szám harmadik személyű, ma már szintén elavult felszólító módú 
alakjai: ázzék, csússzék, kopjék (vö. ázzon, csússzon, kopjon). Itt is hiába az [á], [ú] és [o] mint 
mély hangrendű tövek: a személyrag -ék. Külön említhetők az egyalakú főnévi toldalékok: 
Kisék ~ Nagyék (nem *Nagyák); sörért ~ borért (nem *borárt); emberként ~ állatként (nem 
*állatkánt); stb. Két ínyencfalat a városi nyelvváltozatból: arrébb, odébb (vö. a szabályos, de 
inkább vidéki arrább és odább). Az ún. dél-dunántúli nyelvjárási régióban (főleg az Őrség 
egyes részein) sok az illeszkedés nélküli forma, pl. háromszer (háromszor), kertná (kertnél), 
lábbe (lábbal). Végül, a honosító képzőként is működő -l a latinból, illetve a németből és a 
jiddisből kiindulva teremtett meg antiharmonikus formákat, pl. delegál, prédikál, szuperál; 
dekkol, gründol, síbol. 
 Nemcsak a tőhang és a toldalék magánhangzói között nincs mindig harmónia, de még 
a tőszavak között is sok a vegyes hangrendű. A következők mély + magas felépítésűek: balett, 
hasé, saslik, papír, Algyő, kajüt; Ágnes, málé, pázsit; fotel, norvég, zokni, zsonglőr, fondü, 
bordűr; kóser, bódé, bóvli; szuper, búék, buli. Magas + mély képletű a szevasz, metán, beton, 
meló, pertu; répa, séró; igaz, hiány, piros, rigó, bizsu, fiú; líra, vírus; ökológia, Peugeot 
[pözsó], ökumenikus; krőzus; szüfrazsett, nüánsz, bürokrata, glükóz; zsűror. Ezek fényében a 
futnék nem is annyira fura hagyomány. 



 A nákolás az egyik legerősebben megbélyegzett jelenség. Sokan úgy látják, hogy lehet 
valaki tisztességes, udvarias, segítőkész, többdiplomás stb., csak egyet kell nákolnia, és máris 
„kizárta magát a klubból”. A nákolás soha nem is volt a művelt nyelvváltozat része, vagy ha 
igen, hamar feledésbe merült. Mindenesetre a tudós nem primitívezi le a használóit, hiszen 
ezen a ponton több szabállyal élnek, mint a nékelők. Megkülönböztetik a magas és a mély 
magánhangzókat (pl. félnék ~ falnák, vö. standard falnék), sőt az [i] és [í] tövű szavakat is (pl. 
iszik → innák ↔ eszik → ennék; épít → építenék ↔ pirít → pirítanák). Ezeket a szabályokat 
a nékelők is tudják (pl. hapcizva, hívás, író ↔ bedilizve, cidrizés, vivő), de itt egyszerűsítenek 
(pl. hívnék = cidriznék). Szóval ki is az együgyű? 
 A nákolóknak közszerepléskor célszerű nékelniük, hogy komolyabban vegyék őket. 
Amúgy nincs miért végleg áttérniük, és ez nem is sikerülne, de nem a „primitívség”, hanem 
az önérzetük miatt! Képzelje csak el a nékelő olvasó, hogy mától egyetlen, illeszkedés nélküli 
toldalékot kell használnia, ahogy ő is elvárja a nákolóktól, különben kirekesztik a „jobbak”. 
Mit szólna, ha a Halotti beszéd mintájára a fajánek, halálnek, pukulnek (azaz pokolnek) stb. 
lenne a művelt változat? Szerintem így reagálna: „Micsoda?! Nem fogok magamból bohócot 
csinálni. Az nekem fajának, halálnak és pokolnak. És nehogy már bárki megmondja, hogyan 
beszéljek!” 
 Aki így gondolkodik, az elfogadhatja, hogy a nákolást nem kell szeretni és átvenni, de 
üldözni sem. Ha mégis erre vágyik, inkább énekelje a népszerű dalt az alábbi átiratban: 
 

Ha én nyelvész volnék, jobb lenne a világ: 
Alszokban, suksükben nem találnék hibát. 

Mindent úgy tisztelnék, mint egy szent kápolnát, 
Akkor is, ha magam sohasem nákolnák. 

 


