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BEVEZETŐ 

 

 

 

 

Kötetünk a Nyíregyházán 2002. augusztus 26–28-a között „Nyelvvesztés, 

nyelvjárásvesztés, nyelvcsere” címmel megrendezett 12. Élőnyelvi Konferencia előadásait 

tartalmazza. Amikor az előszó írásához készülődve felidéztük az eddigi találkozásokról 

bennünk élő emlékeket, majd átlapoztuk a megjelent konferenciaköteteket, ismét rá kellett 

döbbennünk arra, mekkora változásokat éltünk át az 1988-tól eltelt másfél évtizedben. 

Akkor, az első eszmecserén az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatócsoportja és 

néhány hazai szakember mellett csak az újvidéki egyetem magyar nyelvészei lehettek 

jelen. A már akkor is megfogalmazott célkitűzések, így fórumot teremteni az élőnyelvi 

kutatások eredményeinek, egymás munkájának megismerésére, a magyar beszélt nyelvi 

kutatások módszertani kérdéseinek tisztázására együttműködési lehetőséget biztosítani a 

határon túli kutatók számára, csak 1990-től valósulhattak meg. 1990-ben Budapesten már 

minden környező ország kisebbségi magyarságának nyelvhasználatáról hallhattunk 

előadásokat, jelen lehettek pozsonyi, ungvári, kolozsvári, újvidéki és maribori nyelvészek 

is. Ettől kezdve válhatott reálissá az a törekvés, hogy évente, kétévente különböző 

helyszíneken találkozzanak az élőnyelv kutatói. Budapest, Újvidék majd ismét Budapest 

után Kolozsvár, Nyitra, Budapest, Nagymegyer, Ungvár, Szeged, Bécs, Újvidék fogadta az 

egyre nagyobb számban részt vevő nyelvészeket. A konferenciák közül a 

legemlékezetesebb minden bizonnyal az 1998-as bécsi tanácskozás volt. Azzá tette a 

helyszín, a nem sokkal a találkozó után minket örökre elhagyó Szépfalusi István személye, 

de a „Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében” konferenciacím adta 

lehetőségekkel élő előadások magas színvonala is. Itt hallhattuk először (az azóta már 

könyvek formájában is megjelent) „A magyar nyelv a Kárpát-medencében a 20. század 

végén” kutatás témavezetőinek beszámolóját. Mindez azt is jelezte, hogy a tíz évvel 

korábban indult tanácskozás valóban az egész Kárpát-medencét átfogó nagyszabású 

rendezvénnyé szélesedett ki. És ott, Bécsben mondott le tíz éven át „önként vállalt” nagy 

energiával, lelkesedéssel végzett konferenciaszervezői feladatáról Kontra Miklós, bízva 

abban, „hogy a konferenciák önjáróvá válnak a jövőben, vagyis a résztvevők egymásnak 

adják majd a szervezés stafétabotját…” 

2000 szeptemberében – immár harmadszor – Újvidék várt bennünket. Az ott elhangzott 

31 előadás fő témái: a nyelvi változás, a változások vizsgálatának elméleti, módszertani 

kérdései, a változások presztízsértéke, a változások lehetséges következményei kijelölték, 

hogy a Nyíregyházán megrendezendő 12. Élőnyelvi Konferencia témája a „Nyelvvesztés, 

nyelvjárásvesztés, nyelvcsere” legyen. Úgy gondoltuk, e témán belül – a sok egyéb 

érintkező kérdéskör mellett, és a korábbi konferenciákon tapasztalt érdeklődésnek 

megfelelően – kiemelt szerepet kaphat még a különböző társadalmi, gazdasági, politikai és 

nyelvpolitikai körülmények között élő beszélőközösségek anyanyelvükhöz, 

anyanyelvjárásukhoz való attitűdjének vizsgálata. [Vö.: „a nyelvcsere – nyelvmegtartás 

különféle folyamatait nem maguk a nyelvek, hanem a beszélők alakítják a társadalmi, 

gazdasági, politikai stb. változások hatására alakuló nyelvértékelésükkel, nyelvi 
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magatartásukkal” (Bartha Csilla 1999. A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és 

közösségek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 129–130).] 

Konferenciatémánkkal azt is jelezni szerettük volna, hogy mind a szociolingvisztikai, 

mind a dialektológiai szempontú, kiinduló pontú élőnyelvi vizsgálatok kutatóit várjuk, 

bízva abban, hogy egyre elfogadottabbá válik a szociolingvisztika és a dialektológia szoros 

és szükségszerű, egymást kiegészítő (semmiképpen sem egymással szembeállítandó) 

kapcsolata. Több előadás mellett Eőry Vilma (Nyelvvesztés és nyelvjárásvesztés – 

egyszerre), Sándor Anna a nyelvjárásvesztés és a nyelvcsere összefüggéséről szóló 

előadása, Kožik Diána kutatása egyértelműen igazolja is ezt. Heltainé Nagy Erzsébet más 

összefüggésben szintén a szociolingvisztika és a dialektológia egymást megújító 

kapcsolatáról szólt. 

Tanácskozásunk témája ugyanakkor biztosította az élőnyelvi konferenciák tematikai 

folytonosságát, hiszen például Susan Gal Mi a nyelvcsere és hogyan történik? című, ma 

már alapműnek számító munkája 1999-ben, a „Társadalmi és területi változatok a 

magyarban” címet viselő, harmadik konferencián hangzott el. (Nyíregyházi előadásában 

Bodó Csanád éppen saját felsőőri gyűjtőmunkájának adatait vetette össze Susan Gal 

korábbi eredményeivel. Bodó Csanád előadását már korábban, máshol megjelentette.) 

Az elhangzott előadások igazolták várakozásunkat. A nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, 

nyelvcsere kérdését egynyelvű és többnyelvű közösségekben, őshonos és emigráns 

kisebbségben, társadalmi és gazdasági tényezők függvényében, a nyelvi változók és a 

nyelvi változások különböző stádiumainak szempontjából, a nyelvpolitikával és a 

nyelvtervezéssel összefüggésben stb. tárgyalták az előadók. 

Kötetünkbe a konferencián elhangzott 39 előadás írott változata került. Szekciójukban 

megtartva, az előadás sorrendjében adjuk közre őket; egymást kiegészítő, egymásra felelő 

voltuk miatt ezt tartottuk a legjobb rendezőelvnek. Az első szekció előadásai elsősorban 

szociolingvisztikai szempontból (pl. Pintér Tibor, Cocora Beatrice), a másodiké a 

dialektológia szemszögéből közelítették az egész közösségre vonatkozó nyelvcsere, illetve 

az egyénhez kapcsolható nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés összetevőit (pl. Varga Józsefné, 

Sándor Anna, Mizser Lajos, Juhász Dezső). Külön szekcióba kerültek a témánkat 

szókészlettani és névtani megközelítésben vizsgáló munkák (pl. Vörös Ottó, Vörös Ferenc, 

Menyhárt József tanulmánya). Természetesen nem húzhatunk éles határt – ellent is 

mondana szándékunknak –, a különböző szekciókba tartozó előadások között is számos 

érintkezési pontot találunk. A nyelvi változásokat, azok szakaszait őshonos és emigráns 

kisebbségi környezetben (Zelliger Erzsébet) is vizsgálták előadóink. A konferenciánk 

központi témáját adó nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere és az ezektől 

elválaszthatatlan nyelvmegőrzés szoros összefüggésben van a beszélőközösségek 

társadalmi és gazdasági helyzetével, természetes tehát, hogy több szerző e kérdéskör köré 

építette munkáját (pl. Göncz Lajos, Andrić Edit, Híres Kornélia). 

A vallás, az oktatás, a kultúra, a hagyományok, a szokások nyelvmegőrzést segítő 

szerepére hívja fel a figyelmet több dolgozat (pl. Cocora Beatrice, Fazekas Tiborc, Sándor 

Anna) hangsúlyozva a nyelvpolitika, a nyelvi tervezés felelősségét (Szoták Szilvia, Kolláth 

Anna). Valamely nyelv, nyelvjárás jövőjét a kisebbségi és többségi közösség attitűdje, a 

„külső és belső stigmatizáció”, ill. presztízs is befolyásolhatja. Az attitűdvizsgálatok a 

konferencián is számos előadás témáját, résztémáját adták (Czibere Mária, Sándor Klára, 
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Kožik Diána, Bokor József, Rajsli Ilona). A nyelvben és a nyelvváltozatokban lezajló 

változások, folyamatok különböző szakaszokra bonthatók, az egyes szakaszok a nyelvi 

rendszeren belüli viszonyokkal, a különböző nyelvi változókkal jellemezhetők (pl. Kassai 

Ilona, Wéber Katalin, Balogh Lajos, Csernicskó István, Márku Anita tanulmányában). 

A kontaktus, a kölcsönzés, az interferencia, a kódváltás szintén konferenciánk 

témájához szorosan kapcsolódó fogalmak (Posgay Ildikó, Papp György, Benő Attila, Bura 

László, Guttmann Miklós). A nyelvi kontaktushatás általános működési 

törvényszerűségeinek vizsgálatához ad elméleti útmutatót Lanstyák István; a nyelvcsere 

kutatásának módszereit bővíti Heltai János és Tarsoly Eszter. Nyelvmegtartás és 

nyelvcsere összefüggéseihez a siketek közösségét vizsgálva ad adalékokat Hattyár Helga. 

Az egyesített nyelvatlaszok jelentőségéről szólt Hegedűs Andrea. A vázolt tematikai 

sokszínűségből, a nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere sok szempontú elméleti és 

módszertani megközelítéséből is láthatjuk témaválasztásunk időszerűségét. 

Visszaemlékezve az együtt töltött kellemes nyíregyházi napokra, ajánljuk kötetünket a 

résztvevőknek, a tanulmányok szerzőinek és minden érdeklődőnek. 

Ezennel átadjuk a stafétabotot Kolozsvárnak, a 13. Élőnyelvi Konferencia helyszínének. 

 

2002. április 30. 

 

A szerkesztők 
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GÖNCZ LAJOS 

 

 

ÚJABB ADALÉKOK A VAJDASÁGI MAGYAR BESZÉLŐK 

NYELVHASZNÁLATI SZOKÁSAIHOZ 

 

 

 

Összefoglalás: Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy milyen arányban preferálják a 

vajdasági kisebbségi helyzetű kétnyelvű és a magyarországi többségi helyzetben élő 

egynyelvű magyarok 10 nyelvi változó egyes vagy többes számú megoldásait, illetve 

generikus vagy feminizált foglalkozásneveket kínáló változatait. A kérdőíves felmérés 

adatait életkorban, nemek szerint és iskolázottságban kiegyenlített 120 kétnyelvű és 120 

egynyelvű adatközlő szolgáltatta. Feltételezésünk, hogy a kétnyelvű magyar 

beszélőközösség esetében kifejezettebb a többes számú megoldások és a „feminizált” 

formák előnyben részesítése az egynyelvű közegben élő magyarok nyelvhasználatához 

viszonyítva, csak részben bizonyult igaznak: a többes szám esetében csak a tendencia 

színtjén különbözik a két csoport, a foglalkozásnevek „feminizált” formáinak 

használatában viszont statisztikailag szignifikáns különbségek jelentkeztek mindkét 

esetben az elvárt irányban. Az adatközlők neme és iskolázottsága jelentősen befolyásolta a 

megoldásokat (a nők és az iskolázottabbak standardabb válaszokat adtak), viszont az 

életkori különbségek nem voltak hatással a preferenciákra. 

 

1. Előzmények 

 

Egy 1996-ban lefolytatott terepkutatásban
1
 összevetettük a Kárpát-medencei kétnyelvű, 

kisebbségi helyzetű magyar beszélőközösségek és az egynyelvű, többségi helyzetű 

magyarországi magyar beszélők nyelvhasználati szokásait. Azt vizsgáltuk, hogy a két 

csoport adatközlőinél van e jelentős különbség 14 nyelvi jelenségre
2
 vonatkozó 58 nyelvi 

változó változatainak használati gyakoriságában. Az eddig feldolgozott eredmények 

tanulságai szerint (Göncz 2000a; 2000b; 2001a) a kétnyelvű beszélőközösségek minden 

                                                 
1
 A kutatás egy nagyobb vállalkozás részét képezte, amelynek célja a magyar nyelv helyzetének 

feltérképezése volt a XX. század végén a Kárpát-medencében. A felmérés Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, 

Ukrajna, Románia és Jugoszlávia magyar beszélőközösségeire terjedt ki, kontrollcsoportként pedig 

magyarországi magyar adatközlők szolgáltattak adatokat, összesen 846-an. A vizsgálatokat Kontra Miklós 

koordinálta, és az összefoglaló eredmények A magyar nyelv a XX. század végén könyvsorozatban jelennek 

meg. Eddig Csernicskó István. 1998. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó–

MTA Kisebbkutató Műhely, Göncz Lajos. 1999. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). 

Budapest–Újvidék: Osiris Kiadó–Forum Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely és Lanstyák István. 

2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó–Kalligram Könyvkiadó–MTA 

Kisebbségkutató Műhely c. kötetek jelentek meg. (Bővebben a kutatás céljairól és jellegéről l. Kontra 

Miklós Sorozatszerkesztői előszavát az említett kötetekben.) 
2
 Analitizálás, szórend, fölösleges névmások, kicsinyítő képzők, helynevek ragja, a 

valószínűleg/valószínűleg, hogy szerkezetkeveredés, többes szám használata, „feminizálás”, a -nók/-nők, a 

-nál/-tól, a kell, legyen, a -ba/-ban és a -ban/-ba változók, valamint -t-végű igék kijelentő és felszólító 

módú alakjai (suksükölés, szukszükölés, hiperkorrekció). 
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vizsgált régióban egyértelműen elkülönülnek az egynyelvű csoporttól a kifejezettebb 

analitizálás
3
 és feminizálás

4
 irányába, míg a többes szám preferenciája csak az átlagolt 

eredményekre érvényes, de a régiók szintjén már nem bizonyult igaznak
5
. Az első két 

jelenségnél a különbségek a többségi nyelv hatásának tulajdoníthatók, vagyis a 

kontaktushatást valószínűsítik, a többes számú formák gyakoribb előnyben részesítésénél a 

kétnyelvűek részéről valószínűleg egyéb, a kisebbségi helyzettel együtt járó tényezők
6
 

hatása is érvényesül. 

 

2. A kutatás tárgya, céljai, elméleti háttere és hipotézise 

 

Kutatásunkban azt vizsgáltuk, mekkora az egyes vagy többes számú nyelvi megoldások, 

illetve a „feminizált” vagy generikus foglalkozásnevek preferálásának aránya vajdasági 

(kétnyelvű) és magyarországi (egynyelvű) magyar beszélőknél választásos, illetve 

produkciós feladatoknál. 

A puszta adatközlésen túl elsődleges célunk az volt, hogy megválaszoljuk a következő 

kérdéseket: 

1. Hogyan viszonyul a vizsgált jelenségeket illetően az adatközlők nyelvhasználata a 

kodifikált normához? 

2. Milyen az adatközlői csoportok nyelvhasználatának egymáshoz való viszonya? 

3. A használati gyakoriságot meghatározó (nyelven kívüli) tényezők közül mekkora az 

adatközlők életkorának, nemének és iskolázottságának a szerepe abban, hogy melyik 

nyelvi formát részesítik előnyben? 

Kutatásunk kiemelt célja az is, hogy az 1996-os empirikus kutatást más mintán 

megismételjük és verifikáljuk eredményeit. Amennyiben a megismételt vizsgálatban is 

hasonló szabályosságok mutatkoznak, növelnénk egy olyan állítás valószínűségét, hogy 

azok nemcsak a vizsgált mintára, hanem „úgy általában” is érvényesek, vagyis feltehetőleg 

általános jellemzői az egynyelvű és kétnyelvű Kárpát-medencei magyarok nyelvhasználati 

szokásaiban előforduló különbségeknek. 

                                                 
3
 Az analitizálódási tendencia a kétnyelvű magyaroknál átlagban majdnem 13%-al erősebbnek 

mutatkozott, mint az egynyelvű magyarországi magyaroknál. A kétnyelvű magyar beszélőközösségek 

rangsora az analitizálódás átlagos erősségét illetően: 1. Muravidék (44,8%); 2. Kárpártalja (41,7%); 3. 

Erdély (40,4%); 4. Ausztria (38,8%); 5. Felvidék (30%); és 6. Vajdaság (28,6%). Az egynyelvű 

magyarországi magyar beszélőknél ez az arány 24,5%. Minden kétnyelvű régióban jelentősen gyakrabban 

részesítették előnyben a széttagoló nyelvi változatokat, mint Magyarországon (Göncz 2000a: 13). 
4
 Az egyes régiók között a „feminizálás” elfogadásában jelentős különbségek mutatkoztak. A „feminizált” 

formákat leginkább a Felvidéken (56,1%) és Erdélyben (54,1%) preferálják a standard változatokkal 

szemben. Ezeket gyakrabban is választják, mint a generikus formákat. Kevésbé kifejezett a „feminizálási” 

tendencia Ausztriában (39%), a Muravidéken (35,9%), Kárpátalján (34,1%) és a Vajdaságban (31,9%), és 

jelentősen kisebb az egynyelvű magyarországi magyaroknál (20,2%). 
5
 A többes számú változatok preferálása régiók szerint a következőképpen alakult: Kárpátalja (46,74%), 

Erdély (30,94%), Felvidék (27,87%), Vajdaság (25,25%), Muravidék (24,66%), Magyarország (24,35%), 

Ausztria (24,00%). Bár átlagban a kétnyelvűek között 7,08%-al gyakoribbnak bizonyult a többes számú 

változat használata, mint az egynyelvűek körében, ami statisztikailag jelentős különbség, a hat kétnyelvű 

régióból csak kettőben különböznek szignifikánsan az eredmények a magyarországi kontrollcsoport 

eredményeitől. 
6
 Pl. korlátozott az anyanyelvi standard megismerése és használata. 
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Kutatásunk elméleti alapját a normatív nyelvészeti szakirodalomnak az egyes és többes 

szám használatával és a „feminizálásnak” nevezett nyelvi jelenség használatával 

kapcsolatos megállapításai képezik. Ezekkel újabban Lanstyák–Szabómihály (1997: 81–

87; 71) foglalkoztak. Ami az egyes, illetve többes szám használatát illeti (a főnevek egyes, 

illetve többes számának használatára és az állapotféle határozók egyeztetéseinek eseteire 

utaló megállapításokat vették számba) a normatív álláspont szerint használható mind az 

egyes, mind a többes számú változat, de az egyes számú forma az ajánlatosabb, a többes 

számút pedig idegenszerűbbnek tartják, és használatát elsősorban a környező indoeurópai 

nyelvek hatásának tulajdonítják. Ennek megfelelően a magyar nyelvben a páros 

testrészeket és a hozzájuk tartozó ruhadarabokat megnevező szavak, az azonos egyedből 

álló dolgok, ha csupán általános osztályukra utalunk, valamint az állapotféle határozók, 

attól függetlenül, hogy egyes vagy többes számú szóra vagy halmozott főnévre értjük őket, 

használhatók ugyan mind egyes, mind többes számban, a normatív álláspont szerint az 

egyes számú változat „magyarosabb”. A „feminizálásnak” nevezett nyelvi jelenséget 

illetően az említett szerzők hangsúlyozzák: mivel a „nembeli különbségek nyelvünkben 

nem grammatikalizálódtak”, a természetes nemekre emberek esetében vagy külön 

lexémával utalunk (pl. fiú:lány) vagy a férfiak megnevezésére a generikus változatot 

használjuk (pl. orvos), a nőket pedig a -nő utótag segítségével különböztetjük meg, 

amennyiben hangsúlyozni akarjuk az alany nemét. Különben a nők esetében is a generikus 

változat használatos. Ez a foglalkozásnevek esetében is megnyilvánul. Ilyenkor a -nő 

utótag használata (néhány tipikusan női foglakozástól eltekintve – pl. óvónő) csak akkor 

szokásos, ha az alany nemét külön hangsúlyozni kell, különben, ha a mondatból világos, 

hogy nőről van szó, a magyarban a -nő alak mellőzése a normatív, lévén a -nő utótag 

redundáns. A „feminizálás” a -nő utótag felesleges használatát jelenti. 

Feltételezésünk az volt, hogy a kétnyelvű magyarok esetében gyakoribb lesz a többes 

számú, illetve feminizált nyelvi formák preferálása az egynyelvű magyarokhoz 

viszonyítva. Ennek oka, hogy állandó kapcsolatban vannak a szerb nyelvvel, amelyben, 

globálisan nézve, gyakoribb a többes szám használata és a nemre való utalás is 

grammatikalizált formában, ez pedig a magyarban idegenszerűbbnek tartott változatot 

erősíti. Egynyelvű magyar környezetben viszont a többes szám használata és a 

„feminizálás” az indoeurópai nyelvek hatására csak mint általános indoeuropeizmus 

érvényesül, ezért ritkábban fordul elő. 

 

3. Módszerek 

 

3.1. Minta 

 

Az adatközlők száma 240 volt, ebből 120-an képezték a vajdasági (kétnyelvű), 120-an 

pedig a magyarországi (egynyelvű) csoportot. A vajdasági csoport magyar domináns 

kétnyelvű csoport, vagyis magyar anyanyelvű, de egyénenként eltérő mértékben ismeri és 

használja a szerb nyelvet is, Észak-Vajdaság két településéről (egy kisváros és egy 

nagyközség: Zenta és Csóka), a magyar határtól mintegy harminc kilométerre él. A 

magyarországi csoport magyar egynyelvű városi (szegedi) csoport, a vajdaságitól ötven 

kilométerre él magyar egynyelvű környezetben. A két csoport egyenértékű életkorukat, 
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nemüket és iskolázottságukat illetően. A felmérésben középiskolások és különböző 

vállalatok dolgozói vettek részt. A minta sajátosságait az 1. táblázat mutatja. 

 

1. táblázat 

A minta összetétele életkor, nem és iskolázottság szerint 

 

 
életkor (év) nem iskolázottság 

15–20 45–50 férfi nő ált. isk. közép. felső 

Vajdasági (kétnyelvű) cs. 60 60 60 60 80 20 20 

Magyarországi (egynyelvű) cs. 60 60 60 60 80 20 20 

Összesen 120 120 120 120 160 40 40 

 

 

3.2. Eljárás, kérdőív, az adatok feldolgozása
7
 

 

A középiskolások (gimnazisták, élelmiszeripari-vegyészeti középiskola tanulói) körében az 

adatfelvétel csoportosan, a vállalati dolgozók esetében egyénileg történt. A kérdőív, 

amellyel rögzítettük a többes vagy egyes számú, illetve a feminizált vagy generikus 

változatok preferálási arányát, kéttagú nyelvi változókat
8
 tartalmazó feladatokból áll. 

Ezeknél ugyanaz a jelentés két formában adott, vagy két eltérő alakban lehet 

megfogalmazni. A válasz nyelvi anyagon történő grammatikalitási ítéletek megtételét 

igényli, felismerésre vagy felidézésre alapozva. A kérdéseket az 1996-os terepkutatásban 

alkalmazott kérdőívből vettük át azzal, hogy néhány kérdést modifikáltunk, egy 

„feminizálásra” vonatkozó kérdést pedig kicseréltünk. A vajdasági adatközlők ezenkívül 

egy, a kétnyelvűség fokának meghatározására szolgáló kérdőívet is kitöltöttek (l. 

Melléklet!), amelynek alapján magyardomináns kétnyelvűeknek minősülnek. Az adatok 

statisztikai feldolgozása teszt és varianciaanalízis alkalmazásával történt. 

 

4. Eredmények és megbeszélés 

 

Az eredményeket a megfogalmazott kérdések sorrendjében mutatjuk be. 

                                                 
7
 Az adatfelvételért, a kérdőívben elvégzett modifikációkért és az eredmények statisztikai (számítógépes) 

feldolgozásáért Rózsa Nóra okleveles pszichológusnak (a vizsgálat lefolytatása idején 

pszichológushallgató) tartozunk köszönettel. 
8
 A vizsgált nyelvi változók Lanstyák–Szabómihály klasszifikációja szerint (1997: 148–150) az EK 

változókhoz tartoznak. Az EK (egyetemes vagy univerzális, de egyben kontaktusváltozók) az egész 

magyar nyelvterületen változók, de a változó egyik változatának a többségi nyelvben olyan párhuzama 

van, amely a kétnyelvűeknél módosíthatja a változatok használati arányát anyanyelvükben. Pl. a szerb 

nyelvben a halmozott alany és az álltmány egyeztetésénél kötelezően a többes számú állítmány használatos 

(nem váltakozhat az egyes számmal, tehát a szerbben ez nem is változó), így a vajdasági magyarok 

esetében feltételezhetően erősíti a többes számú változat használati gyakoriságát. Ami a 

generikus/„feminizált” foglalkozásnév változót illeti, a szerbben is váltakozhat a két változat, de jelentősen 

gyakrabban fordul elő a „feminizált” forma a magyar nyelvhez viszonyítva, és ez kedvez az ilyen 

megoldás terjedésének a vajdasági magyarok körében. 
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A választ arra a kérdésre, hogyan viszonyulnak az adatközlők feleletei a kodifikált 

normához, a 2. táblázatban feltüntetett eredmények alapján adhatjuk meg. 

 

2. táblázat 

Átlag és szórás–összesített eredmények 

 

 N M* SD* 

Egyes/többes szám preferálása (6 feladat) 240 4,3/1,65 1,42 

Generikus/„feminizált” változat preferálása 

(4 feladat) 
240 2,68/1,32 1,00 

Összesen 240 7,02 1,91 

 

* Ebben és a további táblázatokban M = átlag, SD = szórás 

 

Az egyes vagy többes nyelvi forma előnyben részesítését 6 feladattal vizsgáltuk. A 

standardabb (egyes számú változat) preferálásáért 1 pont, a kevésbé standard (többes 

számú változatot előnyben részesítő) válaszért 0 pont járt, így a maximálisan elérhető 

pontszám 6. Az adatközlők átlagban 4,35 pontot értek el, vagyis a válaszok 72,5%-ban az 

egyes számra utaló nyelvi megoldást választották. Ez egyben azt is jelenti, hogy a válaszok 

27,5%-a a többes számot részesíti előnyben. Az 1996-os terepkutatásban majdnem azonos, 

69,5%-os és 29,5%-os eredményeket kaptunk a Kárpát-medencére vonatkozóan, a most is 

vizsgált két régióra összesítve pedig 75%-ot és 25%-ot. Ez összhangban van az akkor 

levont következtetéssel, hogy a nyelvhasználati szokásokban erősen dominál a 

szakirodalom által is az ún. igényesebb nyelvhasználatba jobban illőnek tekintett egyes 

számú változat, de az adatok alátámasztják a szakirodalomban „megengedett” ingadozást 

is, vagyis hogy a többes számú változatok is jelentős arányban fordulnak elő. 

A generikus, illetve „feminizált” változatok elfogadását 4 feladattal vizsgáltuk. A 

generikus változat választása 1 pontot, a „feminizált” megoldás preferálása 0 pontot ért, 

vagyis a maximálisan elérhető pontszám 4. A 2,68-as átlag annyit jelent, hogy a válaszok 

67%-ban a generikus változatot, 33%-ban pedig a „feminizáltat” részesítették előnyben. A 

Kárpát-medencei kutatásban, minden vizsgált régióra átlagosítva 59%-ot és 41%-ot 

kaptunk, tehát mostani felmérésünkben 8%-kal ritkábban fordultak elő a „feminizált” 

megoldások. Azonban ha azt is figyelembe vesszük, hogy az összes vizsgált Kárpát-

medencei régió közül Magyarországon és Vajdaságban volt legalacsonyabb a „feminizált” 

megoldások aránya (20% és 32%, összesítve pedig 26,5%) az eltérés a két felmérés 

eredményei között 6,55%-ra csökken. Ha még azt is tudjuk, hogy mindkét felmérésben 

mindössze négy mondatot használtunk a jelenség regisztrálására, és ezek közül is csak 

három volt mindkét alkalommal azonos, akkor indokoltnak tűnik azt állítani, hogy ezek az 

adatok is megerősítik a vizsgálat eredményeit. 

Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy kockázatos lenne a kapott mutatókat 

egyrészt a nyelvhasználati szokások egyértelmű mutatóiként értelmezni, másrészt pedig a 

kapott eredményekből arra általánosítani, hogy egy nyelvi jelenség változatai milyen 

arányban fordulnak elő egy beszélőközösség tagjai között. Az alkalmazott eljárásnál 

ugyanis az adatközlő választásos helyzetben azt jelzi, hogy melyik változatot preferálja. 
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Választása erősen függ a nyelvi norma ismeretétől. A kapott eredmény tehát elsősorban 

normaismeretet tükröz, ami csak egyik, igaz, valószínűleg fontos meghatározója a 

nyelvhasználati szokásoknak is, de nem azonos vele, mert azokat számos más tényező is 

meghatározza. Ilyen szempontból megkérdőjelezhető az eljárás validitása, és szigorúan 

véve az eljárással tulajdonképpen csak az állapítható meg, hogy a vizsgálati alany 

ellenőrzött választásos helyzetben melyik nyelvi megoldást részesíti előnyben (és az is, 

hogy milyen az így kapott eredmények disztribúciója a vizsgált mintákban). Választását 

ezenkívül mindazok a tényezők is befolyásolják, amelyek miatt a kérdőíves eljárással 

kapott nyelvi adatokat különben is bírálják (a beszédhelyzet mesterkéltsége, a nagyobb 

fokú nyelvi odafigyelés). Ezek nem azonosak azokkal a tényezőkkel, amelyek a valós 

élethelyzetekben a beszédet meghatározzák, és emiatt az ilyen adatok a spontán nyelvi 

mintákat nem helyettesíthetik. Mindezek miatt tehát a kapott mutatókat nem lenne indokolt 

a valós beszédet jellemző nyelvhasználati szokások egyértelmű mutatóiként értelmezni, 

esetleg a kérdőíves felmérésre jellemző nyelvhasználati szokásokat tükrözik. (Az eljárással 

kapcsolatban persze más kérdések is felmerülnek, pl. az, mekkorának kellene lenni annak a 

példaanyagnak, amely jól reprezentálná egy nyelvi jelenség minden megnyilvánulási 

formáját, vagyis mennyire indokolt néhány példamondatra adott válaszból az egész nyelvi 

jelenségre általánosítani.) A másik kérdés az eredmények általánosításának lehetőségeire 

vonatkozik. Egyértelmű, hogy egy beszélőközösség nyelvhasználatára csak olyan 

reprezentatív minta alapján lehet megbízható következtetéseket levonni, amely minta a 

népességet képviselné kicsiben. Mi alkalmi mintán végeztük a felmérést, ez a minta pedig 

nem felel meg a fenti követelményeknek. Ahhoz, hogy a beszélőközösség egészére 

következtessünk reprezentatív minta nélkül, sok alkalmi mintán végzett felmérésre lenne 

szükség. 

Az így kapott eredmények ugyanakkor igen alkalmasak csoportok közötti 

összehasonlításokra, vagyis itt annak a kérdésnek megválaszolására, hogy milyen az 

adatközlő csoportok nyelvhasználatának egymáshoz való viszonya. Esetünkben erre a 

kérdésre a 3. táblázat eredményei adhatnak választ. 

Ha a két jelenségre összevont eredményekben hasonlítjuk össze az egynyelvű és 

kétnyelvű csoportot, a t=4,95 arra utal, hogy azok szignifikánsan eltérnek egymástól. 

Százalékokba átalakítva az átlagokat (a maximális pontszám 10), a magyarországiak 

76,1%-a, a vajdaságiak 64,4%-a választásos helyzetben az egyes számú, illetve a generikus 

megoldást preferálja, egyben pedig 23,9%-uk, illetve 35,6%-uk részesíti előnyben az 

idegenszerűbb többes számú vagy „feminizált” változatot. Ez összhangban van 

elvárásainkkal: a kétnyelvűek jelentősen gyakrabban eltérnek a standardtól az 

egynyelvűeknél, és megerősíti az 1996-os terepkutatás eredményeit.
9
 

 

3. táblázat 

A magyarországi (egynyelvű) és a vajdasági (kétnyelvű) adatközlők átlageredménye 

közötti különbség 

 

                                                 
9
 Akkor, 14 nyelvi jelenségre összevont eredmények alapján, a vajdaságiaknál a kevésbé standard 

megoldások a válaszok 24%-át, a magyarországiaknál 21,3%-át tették ki, ami szignifikáns különbségre 

utal. 
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 M*m SDm Mv SDv t f p 

Többes szám 4,51 1,34 4,19 1,47 1,74 238 0.08 

„Feminizálás” 3,10 0,59 2,25 1,14 7,27 238 0.00 

Összesen 7,61 1,46 6,44 2,13 4,95 238 0.00 
 

 

* A magasabb átlag az egyes szám, illetve a foglalkozáselnevezés generikus változatának erősebb 

preferálására utal. 

Mm, SDm – ebben és a további táblázatokban a magyarországi (egynyelvű) csoport átlaga és 

szórása, az Mv, SDv pedig a vajdasági (kétnyelvű) csoport átlaga és szórása 

t = t-teszt; f = szabadságfok; p = szignifikanciaszint 

 

Az egyes/többes szám preferálásában a két csoport között csak a tendencia szintjén 

mutatkoztak különbségek (t = 1,74, p<0,08), most is a hipotézisünkkel megegyező 

irányban. Az egynyelvűek 24,8%-a, a kétnyelvűek 30,2%-a részesíti előnyben a kevésbé 

standard többes számú nyelvi megoldásokat. Az 1996-os kutatásban szintén nem kaptunk 

statisztikailag jelentős különbséget a két régió adatközlői között (ott a magyarországiak 

átlaga 24,4%, a vajdaságiaké 25,3% volt), úgyhogy a mostani kutatás eredményei 

valójában az előző eredményekkel összhangban vannak. 

Ugyanez mondható el a másik vizsgált jelenségre vonatkozóan is. Mostani 

kutatásunkban az egynyelvűek 22,5%-a, a kétnyelvűek 35,6%-a preferálta a „feminizált” 

formákat, ami a két csoport közötti jelentős különbségekre utal. A régebbi terepkutatásban 

20,2%-ot, illetve 31,9%-ot kaptunk, tehát szintén szignifikáns különbséget az egynyelvűek 

„javára”. 

Eredményeink tehát arra utalnak, hogy a kétnyelvű magyar beszélők jelentősen 

gyakrabban részesítik előnyben a „feminizált” nyelvi megoldásokat, ami valószínűleg 

kontaktushatás
10

 eredménye. Az ilyen hatás a többes szám gyakoribb preferálásában nem 

olyan mérvű, hogy statisztikailag is szignifikánsnak minősülne. 

További elemzéseinkben azt vizsgáltuk, milyen mértékben befolyásolja adatközlőink 

életkora, neme és iskolázottsága a kapott eredményeket. Az életkori hatások a 4–6. 

táblázatokban láthatók. 

 

                                                 
10

 Thomason és Kaufmann véleménye szerint, amit Kontra (2001: 698) idéz, ahhoz, hogy az átvevő 

nyelvben kontaktushatás jöjjön létre (vagyis jelentős strukturális változások) több száz éves intenzív nyelvi 

kontaktus és az átvevő nyelv beszélőinek széles körű kétnyelvűsége szükséges. Esetünkben, ha van is így 

értelmezett kontaktushatás, a kapott eredményben más tényezők hatása is érvényesülhet. Ugyanis a 

standard megismerésének és használatának korlátozott mértéke miatt a kétnyelvű adatközlők a feladatokat 

problémahelyzetnek értelmezve inkább a közlés tartalmára, mint a nyelvi formákra támaszkodnak. Ilyen 

hozzáállással pedig pl. a többes szám esetében az értelmi és nem az alaki egyeztetés tűnik logikusabbnak, 

vagyis a halmozott alanyhoz többes számú állítmányt is rendelnek hozzá. Ugyanez a logika a „feminizálás” 

esetében is: ha már a mondat nőre vonatkozik, a határozónak is a nőnemű alakját használják. Itt tehát nem 

annyira másodnyelv hatása érvényesül (bár ez sem kizárt, legalábbis azoknál, akik 

másodnyelvdominánsak, vagy másodnyelvi ismereteik magas szintűek), hanem inkább az anyanyelv 

szabályainak nem ismerése miatti, az egynyelvűektől eltérő megoldási stratégiája a feladatoknak: nem 

grammatikalitási ítéletek megtételéről, hanem a közlés tartalmára támaszkodó problémamegoldási módról 

van szó. Bármi is legyen azonban a magyarázat, az mit sem változtat azon az empirikus tényen, hogy az 

egynyelvűek és a kétnyelvűek válaszaiban bizonyos különbségek jelentkeznek. 
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4. táblázat 

Életkori hatás – összesített eredmények 

 
 M*15–20 SD15–20 M45–50 SD45–50 t f p 

Többes szám 4,21 1,31 4,49 1,51 0,12 238 0,12 

„Feminizálás” 2,68 0,87 2,67 1,12 0,13 238 0,90 

Összesen 6,89 1,68 7,16 2,12 1,08 238 0,28 
 

 

* A magasabb átlag az egyes szám, illetve a foglalkozáselnevezés generikus változatának erősebb 

preferálására utal. 

 

5. táblázat 

Életkori hatás – magyarországi (egynyelvű) csoport 

 
 M*15–20 SD15–20 M45–50 SD45–50 t f p 

Többes szám 4,42 1,23 4,60 1,45 0,75 118 0,46 

„Feminizálás” 3,02 0,62 3,18 0,54 1,57 118 0,12 

Összesen 7,43 1,38 7,78 1,53 1,31 118 0,19 
 

 

* A magasabb átlag az egyes szám, illetve a foglalkozáselnevezés generikus változatának erősebb 

preferálására utal. 

 

6. táblázat 

Életkori hatás – vajdasági (kétnyelvű) csoport 

 
 M*15–20 SD15–20 M45–50 SD45–50 t f p 

Többes szám 4,00 1,37 4,38 2,42 1,43 118 0,16 

„Feminizálás” 2,35 0,95 2,15 1,30 0,96 118 0,34 

Összesen 6,35 1,78 6,53 2,43 0,47 118 0,64 
 

 

Mivel a p értékek sehol sem érik el a 0.05-ös szignifikanciaszintet, sem az összesített 

eredményekben, sem az egynyelvűek, sem a kétnyelvűek körében, a fiatalabb és az 

idősebb korosztály között nincsenek jelentős különbségek a nyelvi változók változatainak 

preferálásában. 

A nemek közötti különbségek ugyanakkor jelentősnek bizonyultak, ami a 7–9. 

táblázatokból is látszik. Az összesített eredmények, összevontan a két változóra, azt 

mutatják, hogy a nők válaszai standardabbak a férfiakénál. A különbséget elsősorban az 

okozza, hogy a nők gyakrabban preferálják az egyes számú nyelvi megoldásokat. Ez 

összhangban van a Kárpát-medencei méretű terepkutatás eredményeivel (Göncz 2001b: 

159), amelyek szintén arra utaltak, hogy a nők gyakrabban részesítik előnyben a 

standardabb nyelvi megoldásokat. Az akkori kutatásban azonban ez az eredmény 

elsősorban az egynyelvű csoportra vonatkozott, mostani kutatásunkban azonban ez rájuk 

egyáltalán nem jellemző, és a különbségeket  kizárólag a kétnyelvű adatközlők válaszai 

eredményezik. További felmérések szükségesek tehát ahhoz, hogy biztosabb 
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következtetéseket fogalmazzunk meg az adatközlők nemének szerepéről egynyelvű és 

kétnyelvű környezetben a vizsgált jelenségek változatainak preferálásában. 

 

7. táblázat 

Nemek közötti különbségek – összesített eredmények 

 
 Mf SDf Mn SDn t f p 

Többes szám 4,12 1,89 4,58 1,89 2,53 238 0,01 

„Feminizálás” 2,60 0,99 2,75 1,01 1,16 238 0,25 

Összesen 6,72 1,41 7,33 1,39 2,58 238 0,01 
 

 

Mf, SDf = férfiak átlaga és szórása 

Mn, SDn = nők átlaga és szórása 

 

8. táblázat 

Nemek közötti különbségek – magyarországi (egynyelvű) csoport 

 
 Mf SDf Mn SDn t f p 

Többes szám 4,52 1,89 4,50 1,89 0,07 118 0,95 

„Feminizálás” 3,02 0,65 3,18 0,50 1,57 118 0,12 

Összesen 7,53 1,37 7,68 1,76 0,56 118 0,58 
 

 

Mf, SDf = férfiak átlaga és szórása 

Mn, SDn = nők átlaga és szórása 

 

9. táblázat 

Nemek közötti különbségek – vajdasági (kétnyelvű) csoport 

 
 Mf SDf Mn SDn t f p 

Többes szám 3,72 1,45 4,67 1,35 3,71 118 0,00 

„Feminizálás” 2,18 1,10 1,19 1,19 0,64 118 0,52 

Összesen 5,90 2,00 6,98 2,13 0,47 118 0,00 
 

 

Az iskolázottság hatásait a 10–12. táblázatokból olvashatjuk le. Néhány kivételtől 

eltekintve (pl. az egynyelvűek esetében a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező 

adatközlők eredményei nem különböznek), az eredményekből viszonylag egyértelműen 

kiolvasható az a szabályosság, hogy a magasabb iskolai végzettség a standardabb 

válaszokkal „jár együtt”. Az is látszik, hogy az iskolázottságnak, különösen kétnyelvűségi 

helyzetben, sokkal kifejezettebb a hatása, mint az életkornak és az adatközlő nemének, ami 

összhangban van a régebbi elemzések eredményeivel (Göncz 2001b: 170). 

 

10. táblázat 

Iskolázottság szerinti különbségek – összesített eredmények 

(varianciaanalízis) 
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 M-ált. i. Mközép Mfelső F p 

Többes szám 4,08 4,70 5,07 10,07 0,00 

„Feminizálás” 2,52 2,77 3,17 7,38 0,00 

Összesen 6,60 7,47 8,25 14,66 0,00 
 

 

t-tesztek: 

Többesszám: M-
ált. i.

– M
közép

=p<0,01; M-
ált. i.

–M
felső

=p<0,00 

 M-
közép

– M
felső

=p<0,22 

„Feminizálás”: M-
ált. i.

– M
közép

=p<0,15; M-
ált. i.

–M
felső

=p<0,00 

 M-
közép

– M
felső

;=p<0,07 

Összesített eredmények: M-
ált. i.

– M
közép

=p<0,01; M-
ált. i.

–M
felső

=p<0,00 

 M-
közép

– M
felső

=p<0,06 

 

11. táblázat 

Iskolázottság szerinti különbségek – magyarországi (egynyelvű) csoport 

(varianciaanalízis) 

 
 M-ált. i. Mközép Mfelső F p 

Többes szám 4,37 4,55 5,00 1,77 0,17 

„Feminizálás” 3,00 3,30 3,30 3,66 0,03 

Összesen 7,37 7,85 8,30 3,69 0,03 
 

 

t-tesztek: 

Többes szám: nincs szignifikáns különbség a csoportok között 

„Feminizálás”: M-
ált. i.

– M
közép

=p<0,04; M-
ált. i.

–M
felső

=p<0,04 

 M-
közép

– M
felső

=p<0,99 

Összesített eredmények: M-
ált. i.

– M
közép

=p<0,19; M-
ált. i.

–M
felső

=p<0,01 

 M-
közép.

– M
felső

=p<0,32 

 

12. táblázat 

Iskolázottság szerinti különbségek – vajdasági (kétnyelvű) csoport 

(varianciaanalízis) 

 
 M-ált. i. Mközép Mfelső F p 

Többesszám 3,78 4,85 5,15 10,74 0,00 

„Feminizálás” 2,05 2,25 3,05 6,76 0,00 

Összesen 5,83 7,10 8,20 13,32 0,00 
 

 

t-tesztek: 

Többes szám: M-
ált. i.

– M
közép

=p<0,00; M-
ált. i.

–M
felső

=p<0,00 

 M-
közép

– M
felső

=p<0,49 

„Feminizálás”: M-
ált. i.

– M
közép

=p<0,46; M-
ált. i.

–M
felső

=p<0,00 
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 M-
közép

– M
felső

=p<0,01 

Összesített eredmények: M-
ált. i.

– M
közép

=p<0,01; M-
ált. i.

–M
felső

=p<0,00 

 M-
közép.

– M
felső

=p<0,07 

 

5. Következtetések 

 

1. A vajdasági magyar anyanyelvű, de a szerb nyelvet is használó kétnyelvűek választásos 

helyzetekben gyakrabban részesítik előnyben a „feminizált” nyelvi megoldásokat a 

generikus változatoknál az egynyelvű magyar adatközlőkhöz viszonyítva. Ilyen, a nyelvi 

változók változatainak preferálási arányában jelentkező, a másodnyelvnek tulajdonítható 

kontaktushatás az egyes, illetve többes számú változatok választási arányában csak a 

tendencia szintjén jelentkezett, úgyhogy nem igazolódott be a feltevés, miszerint a 

kétnyelvű minta adatközlői statisztikailag jelentősen gyakrabban preferálják a többes 

számú nyelvi formákat. Az eredmények megerősítik a régebbi, hasonló kérdőíves felmérés 

eredményeit. 

2. Az adatközlők életkora nem befolyásolja a kapott eredményeket, viszont a kétnyelvű 

nők standardabbak a férfiaknál. Az iskolázottság hatása mindkét csoportban kifejezettebb, 

a magasabb végzettségűek normatívabb válaszokat adnak. 
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MELLÉKLET 

 

Nyelvhasználati kérdőív 

 

ÍRJON A VONALRA EGY ODAILLŐ FOGLALKOZÁSNEVET! 

Anyám egy középiskolában tanít, ő tehát_____________. 

Tavaly kinevezték az iskola élére, most tehát már______________ is. 

Kovács Julit már régóta ismerem. Mióta ideköltöztünk, nála csináltatom a frizurámat, 

vagyis ő a ________________. 

A kórházban Szabó Magdolna operált meg, ő tehát______________. 

 

AZ ALÁBBI MONDATOK KÖZÜL KARIKÁZZA BE AZ EGYIKET, AZT, AMELYIKET 

TERMÉSZETESEBBNEK ÉRZI! 

a) Abban az üzletben szép almákat láttam! 

b) Abban az üzletben szép almát láttam! 

a) Ebben az üzletben nemcsak függönyt, hanem szőnyeget is lehet vásárolni. 

b) Ebben az üzletben nemcsak függönyöket, hanem szőnyegeket is lehet vásárolni. 

 

KARIKÁZZA BE AZ (a)-T VAGY (b)-t ASZERINT, HOGY MELYIK ILLIK BELE JOBBAN A 

MONDATBA! 

7. Az utasok az___________ ülve várták, hogy a fényjelző zöldre váltson. 

a) autókban  b) autóban 

Lányok, nem attól váltok____________, hogy elvégzitek az iskolát, hanem attól, hogy 

varrtok. 

a) varrónőkké d) varrónővé 

A lányok még tavaly jelentkeztek ______________. 

a) varrónőknek d) varrónőnek 

 

ÍRJON A VONALRA (HA SZÜKSÉGESNEK ÉRZI!) EGY ODAILLŐ VÉGZŐDÉST VAGY SZÓT! 

Kati néninek fáj a szív, Rózsi néninek meg a láb is fáj. 

 

Kérdőív a kétnyelvűség fokának megállapítására 

(Forrás: Göncz, 1985: 209) 

 

AZ ÖNHÖZ EGYKORÚAKHOZ VISZONYÍTVA, MILYEN MÉRTÉKBEN ÉRT, BESZÉL, OLVAS ÉS ÍR 

MAGYARUL, ILLETVE SZERBÜL? KARIKÁZZA BE MIND A NÉGY ESETBEN AZ ÖNRE 

VONATKOZÓ VÁLASZT! 

1. 

a) Sokkal jobban értek magyarul, mint szerbül. 

b) Egy kicsit jobban értek magyarul, mint szerbül. 

c) Egyformán értek magyarul és szerbül. 

d) Egy kicsit jobban értek szerbül, mint magyarul. 

e) Sokkal jobban értek szerbül, mint magyarul. 



 

24 

 

2. 

a) Sokkal jobban beszélek magyarul, mint szerbül. 

b) Egy kicsit jobban beszélek magyarul, mint szerbül. 

c) Egyformán beszélek magyarul és szerbül. 

d) Egy kicsit jobban beszélek szerbül, mint magyarul. 

e) Sokkal jobban beszélek szerbül, mint magyarul. 

3. 

a) Sokkal jobban olvasok magyarul, mint szerbül. 

b) Egy kicsit jobban olvasok magyarul, mint szerbül. 

c) Egyformán olvasok magyarul és szerbül. 

d) Egy kicsit jobban olvasok szerbül, mint magyarul. 

e) Sokkal jobban olvasok szerbül, mint magyarul. 

4. 

a) Sokkal jobban írok magyarul, mint szerbül. 

b) Egy kicsit jobban írok magyarul, mint szerbül. 

c) Egyformán írok magyarul és szerbül. 

d) Egy kicsit jobban írok szerbül, mint magyarul. 

e) Sokkal jobban írok szerbül, mint magyarul. 

 

A válaszok értékelése: 

   magyar  szerb 

 a) +4 pont  0 

 b) +3 -1 

 c) +2 -2 

 d) +1 -3 

 e)   0 -4 

 

+/-16 és 6 pont között: a magyar/szerb nyelv domináns ismerete 

+5 és –5 között: a két nyelv egyforma ismerete (balansz kétnyelvűség) 



 

25 

 

LANSTYÁK ISTVÁN 

 

 

A KÖLCSÖNZÉS ÉS A MARADVÁNYHATÁS NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL
1
 

 

 

 

 

Előadásomban kísérletet teszek a kontaktológia két központi fogalma, a „kölcsönzés” és a 

„maradványhatás” viszonyának tisztázására (ez utóbbit pontatlanul „szubsztrátumhatás”-

nak is szokták nevezni), méghozzá két, látszólag ellentétes célból: az egyik az, hogy 

nehezebb legyen összemosni őket, a másik az, hogy szétválasztásuk ne legyen túlságosan 

merev. A „kölcsönzés” és a „maradványhatás” összemosása megakadályoz abban, hogy 

megértsük a nyelvi kontaktushatás általános működési törvényszerűségeit
2
, a kettő 

túlságosan szigorú elválasztása viszont lehetetlenné teszi, hogy konkrét esetekben 

értelmezni tudjuk a ténylegesen érvényesülő kontaktushatást és annak nyelvi 

következményeit. Előadásomban – Thomason és Kaufman (1988: 4, 21 és passim) 

eljárását követve – a „kölcsönzés” és a „maradványhatás” közt különbséget teszek, 

ugyanakkor – az idézett munkától eltérően – szoros kapcsolatukra, sőt 

elválaszthatatlanságukra is nyomatékosan fölhívom a figyelmet. Ebben az összefüggésben 

különösen fontos az a tény, hogy a nyelvcserehelyzetben
3
 jelentkező maradványhatás 

lényegileg azonos nyelvi eredménnyel jár, mint a nyelv-visszaszorulási és nyelvelsajátítási, 

ill. nyelvtanulási helyzetben érvényesülő ún. erős kölcsönzés; e két folyamat nyelvi 

következményei viszont jelentősen eltérnek a stabil kétnyelvűségi helyzetre jellemző ún. 

gyönge kölcsönzéséitől. 

 

1. A kölcsönzés (borrowing) Thomason és Kaufman (1988: 21, 37) meghatározása 

szerint idegen jegyek beépítése egy beszélőközösség első nyelvébe az illető nyelv 

anyanyelvi beszélői által, mégpedig ún. kölcsönzési helyzetben, vagyis oly módon, hogy 

az első nyelv megőrződik (nem megy végbe nyelvcsere), de megváltozik, új vonásokra 

tesz szert. Ez a meghatározás a kölcsönzést a maradványhatástól van hivatva 

megkülönböztetni. Ebből a szempontból a meghatározás legfontosabb jegye az, hogy az 

átvitel a beszélők első nyelvébe történik, azaz anyanyelvi beszélők ajkán változik a nyelv. 

                                                 
1
 Az előadás alapjául szolgáló kutatások a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport és a Gramma 

Nyelvi Iroda munkatervének keretében folynak az Arany János Közalapítvány, az Illyés Közalapítvány és 

a Domus Hungarica támogatásával. Az előadás szerzője a Gramma Nyelvi Iroda belső munkatársa. 
2
 Ennek jellemző példája Máté Jakab egyik tanulmánya, melyben a szerző jól rávilágít a „kölcsönzés” és a 

„szubsztrátum” közti különbség lényegére (1983: 44–45), ennek ellenére tanulmánya későbbi szakaszában, 

melyben a nyelv egyes részrendszereinek „az idegen hatásokkal szembeni ellenálló képességét, 

szívósságának, áthatolhatatlanságának a mértékét” vizsgálja, mégsem tesz különbséget a kettő közt, így az, 

amit az „idegen hatás”-sal szembeni ellenálló képességről mond (i. m. 46–50), valójában a kölcsönzésre 

vonatkozik, de nem a gyors nyelvcsere által kiváltott maradványhatásra. Hasonló példákra l. még 

Thomason–Kaufman i. m. 42. 
3
 Írásomban számos olyan terminus technicus található, amely magyarázatot igényelne, erre azonban a 

terjedelmi korlátok miatt csak a legszükségesebb esetekben keríthetek sort. A legtöbb ilyen fogalom 

magyarázata, példákkal illusztrálva, megtalálható egy másik munkámban (Lanstyák 2002). 



 

26 

 

A maradványhatás (interference through shift) a szerzők felfogásában (i. m. 1988: 38–39) 

a nyelvi átvitel – az ő terminológiájuk szerint „interferencia” – másik altípusa, amely 

nyelvcserehelyzetben érvényesül azáltal, hogy a nyelvet cserélő beszélőközösség 

tökéletlenül sajátítja el a célnyelvet. (Szemben a kölcsönzéssel itt tehát az átvitel a 

másodnyelvbe történik, más anyanyelvű beszélők által, akik nem beszélik tökéletesen a 

célnyelvet.
4
) 

A maradványjelenségek keletkezése épp a másodnyelv tökéletlen elsajátításával áll 

szoros összefüggésben: a nyelvcsere folytán a beszélők másodnyelvi nyelvhasználatában 

megjelenő hibák (vagyis a másodnyelvi köztes
5
 sajátos nyelvi vonásai) átadódnak a 

következő, már a felszívó nyelvben
6
 szocializált nemzedéknek, onnan pedig elterjedhetnek 

az eredetileg is ezt a nyelvet beszélő közösségben. A maradványjelenségeknek a felszívó 

nyelv eredeti beszélői körében való elterjedését az eredeti beszélők attitűdjei is 

befolyásolják, de kellően nagyszámú beolvadó közösség esetében a beolvadó közösséggel, 

ill. annak (új) dialektusával kapcsolatos elutasító magatartás sem tudja megakadályozni a 

felszívódó nyelvből származó jelenségek elterjedését, vagyis a „sok lúd” előbb-utóbb 

„disznót győz” (i. m. 43). 

Kölcsönzési helyzetben
7
, az ún. gyönge kölcsönzés során (ez a prototipikus kölcsönzés), 

ha a nyelvérintkezés viszonylag laza, az átvevő nyelvbe – amely itt a közösség első nyelve 

– elsősorban a peremszókincshez tartozó közvetlen kölcsönszavak kerülnek be. Ha az 

átadó nyelvi beszélőközösség hosszan tartó és erőteljes befolyást gyakorol az átvevő 

nyelvi beszélőközösségre, részben a szavak révén – ezek közt lehetnek az alapszókincshez 

tartozóak is – hangtani, mondattani, sőt – ritkábban – alaktani szerkezeti jegyek is 

átkerülhetnek az átvevő nyelvbe (i. m. 20–21, 37, 212). A közvetlen szókölcsönzéshez 

nincs okvetlenül szükség széles körű kétnyelvűségre, a nagyfokú szerkezeti kölcsönzésnek 

viszont feltétele a hosszan tartó és széles körű (de nem feltétlenül általános) kétnyelvűség 

(i. m. 37, 47–48, vö. még i. m. 65–66). A szerzők szerint a nagyfokú szerkezeti kölcsönzés 

gyakoribb jelenség, mint általában gondolják (i. m. 65). 

                                                 
4
 Az érintkező beszélőközösségek közti dominanciaviszonyok alapján a maradványhatás háromféle lehet: 

szubsztrátum, szupersztrátum vagy adsztrátum. Szubsztrátumhatás esetében a nyelvileg beolvadó 

beszélőközösség alárendelt helyzetben van a beolvasztó beszélőközösséghez képest; szupersztrátumhatás 

esetében a beolvadó közösség uralkodó helyzetben van a beolvasztóhoz viszonyítva; adsztrátumhatás 

esetében a beolvadó és a beolvasztó csoportok közt nagyjából kiegyenlítettek a dominanciaviszonyok (de 

az „adsztrátum”-nak más értelmezései is vannak). 
5
 A „köztes” vagy „köztes nyelv” az egyén nyelvelsajátítási vagy nyelvfelejtési (nyelvvesztési) 

folyamatának egy bizonyos időmetszetében fönnálló átmeneti, de rendszerszerű nyelvi állapot 

(interlanguage). A nyelvelsajátítás folyamán „kiépülő köztesek” jönnek létre, a nyelvfelejtés folyamán 

pedig „leépülő köztesek”. 
6
 A „felszívó nyelv” az a nyelv, amely eredetileg a nyelvet cserélő közösség másodnyelve volt, s a 

végbement nyelvcsere során az új nemzedék első nyelvévé vált. Azt a nyelvet, amely eredetileg a nyelvet 

cserélő közösség első nyelve volt, s a végbement nyelvcsere következtében a beszélők elhagyták, 

„felszívódó nyelv”-nek nevezzük. 
7
 A „kölcsönzési helyzet” olyan nyelvi helyzet, melyben nem megy végbe nyelvcsere. A prototipikus 

kölcsönzési helyzet a stabil kétnyelvűségi helyzet, de kölcsönzési helyzet a nyelv-visszaszorulási helyzet, 

sőt a nyelvelsajátítási, ill. nyelvtanulási helyzet is (azzal a megszorítással, hogy ez utóbbi esetekben a 

kölcsönzés föltehetőleg egyetlen beszélő vagy egy kisebb beszélői csoport idiolektusába történik). 
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Szemben a kölcsönzési helyzettel, nyelvcserehelyzetben az eseti maradványhatás nem a 

szókészleti elemekkel kezdődik, hanem hangtani és mondattani jelenségekkel, és olykor az 

alaktanra is kiterjed, még mielőtt a felszívódó nyelvből származó szavak is megjelennének 

a felszívó nyelvben; ezek száma gyakran csekély (i. m. 39). A mégis átkerülő szókészleti 

elemek főként lexikális réseket betöltő szavak, tehát nincs felszívó nyelvi megfelelőjük. 

Ilyenek például szubsztrátumhatás esetén az eredeti közösség kultúrájának különféle 

elemeire – pl. sajátos ételekre, eszközökre, szokásokra stb. – vonatkozó szókészleti 

elemek, az adott területen honos növények nevei, az érintett vidékhez kötődő helynevek 

stb. (i. m. 39, 117; l. még Róna-Tas 1978: 280, 285; Benkő 1988: 188). 

A jelzett különbségből a szerzők szerint (i. m. 69–71, 114, 212) az következik, hogy ha 

az átvevő nyelvben kevés átadó nyelvi közvetlen kölcsönszót találunk (vagy egyáltalán 

nem is tudunk közvetlen kölcsönszavakat kimutatni), viszont előfordulnak benne hangtani, 

mondattani és alaktani kontaktusjelenségek, akkor az átvitel valószínűleg maradványhatás 

útján történt. Ha viszont azt látjuk, hogy az átvevő nyelvben nagyszámú átadó nyelvi 

közvetlen kölcsönszó található, amellett pedig hangtani és mondattani kontaktusjelenségek 

is szép számmal előfordulnak, szó lehet egyaránt hosszú ideig fönnálló kölcsönzési 

helyzetről, de nyelvcseréről is. Ha tudjuk, hogy a kontaktushelyzet hosszú ideig fönnállt, s 

a nyelvérintkezés intenzív volt, elegendő kölcsönzést feltételezni, ha viszont rövidebb 

ideig állt fönn, akkor arra gyanakodhatunk, hogy a nyelvi változásokban mindkét folyamat 

szerepet játszott: a kölcsönszavakat az átvevő nyelv a kölcsönzésnek „köszönheti”, a 

hangtani és nyelvtani kontaktusjelenségeket pedig a maradványhatásnak. Amennyiben 

nagyon gyorsan végbement a nyelvcsere, az eseti kontaktusjelenségeken kívül várhatóan 

helyzeti kontaktusjelenségek is kimutathatóak lesznek az átvevő nyelvben, pl. a nyelvi 

egyszerűsödés, leszűkülés, széttagolódás stb. különféle termékei.
8
 

Amint az előzőekből kitűnik, a szerzők azzal is számolnak, hogy a kölcsönzés és a 

maradványhatás egy időben megy végbe ugyanabban a két érintkező beszélőközösségben, 

vagyis előfordulhat, hogy a felszívó nyelv beszélői szavakat vagy akár szerkezeti 

sajátságokat is kölcsönöznek egy olyan nyelvből, melynek beszélői épp az ő nyelvük 

használatára vannak áttérőben (i. m. 1988: 45); ilyenkor a nyelvi végeredményből 

nehezebb az azt létrehozó egykori nyelvi folyamatokra visszakövetkeztetni. Ez azonban 

csupán annyit jelent, hogy a szerzők által mintegy eszményi formában bemutatott 

kölcsönzés és maradványhatás ugyanabban a kontaktushelyzetben is jelen lehet, de ettől 

még ezek mint folyamatok egymástól jól elkülöníthetőek, főleg ha magát a 

kontaktushelyzetet is eszményített formában képzeljük el. 

 

                                                 
8
 Az „eseti kontaktusjelenségek” azok a nyelvi elemek, ill. szerkezeti jegyek, melyek az átadó nyelv 

valamely konkrét elemének, ill. szerkezeti jegyének hatására (azaz eseti kontaktushatás eredményeképpen) 

kerültek az átvevő nyelvbe. Ilyenek pl. a kölcsönszavak, kölcsönfonémák, kölcsönzött hangtani vagy 

mondattani szabályok stb. A „helyzeti kontaktusjelenségek” azok a nyelvi elemek, ill. szerkezeti jegyek, 

melyeknek az átvevő nyelvben való megjelenése, ill. az átvevő nyelvből való eltűnése a kétnyelvűségi 

helyzettel (azaz helyzeti kontaktushatással), de nem az átadó nyelv valamely konkrét elemének vagy 

szerkezeti jegyének hatásával magyarázható. Ilyen pl. az egyszerűsödöttség, leszűkültség, nyelvi 

széttagoltság stb. 
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2. A „kölcsönzés” és a „maradványhatás” közti nyelvi különbségek oka világossá válik, 

ha a kontaktushelyzetet a beszédtevékenység jellege, illetve a beszélő elsődleges 

kommunikációs célja szempontjából értelmezzük: 

1. A prototipikus kölcsönzési helyzet – amely nem más, mint stabil kétnyelvűségi 

helyzet – teljesen ép, magas szinten birtokolt első nyelvet feltételez, melynek mindennapi 

beszélt nyelvi regiszterét és más, rendszeresen használt változatait is a beszélő különösebb 

odafigyelés nélkül, spontán módon beszéli. A beszélő célja tipikus esetben az, hogy minél 

gyorsabban és jobban megértesse magát. A másodnyelvből származó szavakat ilyen 

körülmények közt nincs oka kerülni, legalábbis saját beszélőközösségén belül, ahol ezeket 

kétnyelvű beszélgetőtársai megértik, így nem kell tartania kommunikációs zavaroktól, 

s általában negatív reakcióktól sem (legalábbis a purista hagyományokkal kevéssé terhelt 

közösségekben). Sőt: nagyon sok esetben épp a vendég- és kölcsönszavak biztosítják 

a leghatékonyabb kommunikációt. Ami a másodnyelv hangtani és nyelvtani jelenségeit 

illeti, ezek az ép és stabil első nyelvet – addig, amíg csakugyan ép és stabil! – kevéssé 

tudják befolyásolni. 

2. A nyelvelsajátítás folyamán a beszélőnek elsőrendű érdeke, hogy a másodnyelvet 

minél jobban megtanulja. A nem-gyermekkori nyelvelsajátítás és még inkább a tanulás 

nagymértékben tudatos tevékenység. A beszélő tudatosan kerüli az első nyelvi szavakat, 

kifejezéseket, vagyis nem él a bázistartó kódváltás lehetőségével, hiszen ha erre 

„rászokna”, másodnyelvi szókincse nem fejlődne, ezenkívül mindazokban az esetekben, 

amikor a másodnyelv anyanyelvi beszélői nem kétnyelvűek, meg sem értetné magát, s az 

ilyen eljárás ráadásul sok esetben negatív reakciókat válthatna ki a másodnyelv anyanyelvi 

beszélőiből. Más a helyzet a hangtani és nyelvtani jelenségekkel, ezek átvitele az első 

nyelvből a másodnyelvi köztesbe sokkal inkább önkéntelen folyamat (éppúgy, ahogy a már 

nagymértékben vagy teljesen kiépült másodnyelvből az elsőbe), s alkalmasint kevésbé 

gátolja a megértést, mint a vendégszavak használatával járó bázistartó kódváltás. 

Nyelvlélektani szempontból a prototipikus kölcsönzés és a maradványhatás nyelvi 

jellege közti különbségek arra vezethetők vissza, hogy a kontaktushatás másképp 

érvényesül akkor, ha az átvevő nyelv erős, s megint másképp, ha az átvevő nyelv gyönge. 

Az első esetben a meglévő (kiépült) első nyelv – vagyis egy erős nyelv – módosul a 

másodnyelv hatására külsődlegesen, a második esetben viszont egy gyenge (sőt eleinte 

egyenesen zsenge!) nyelv, a másodnyelv kiépülésének folyamatát egy erős nyelv, az első 

nyelv befolyásolja „belsődlegesen”. 

A két folyamat a maga prototipikus formájában csakugyan jelentősen különbözik 

egymástól, s így elvben indokolt Thomasonnak és Kaufmannak az az eljárása, hogy ez 

utóbbira nem alkalmazza a „kölcsönzés” műszót, hanem „maradványhatás”-ról beszél. Az 

első esetben, amikor az első nyelv erős, valóban bekerülnek új elemek vagy szerkezeti 

sajátosságok egy meglévő nyelvi rendszerbe (kívülről, egy másik nyelvből; ezért 

külsődleges a hatás), míg a másik esetben nem ez történik, hanem egy nyelvi rendszer úgy 

épül ki, hogy azt – más tényezők mellett – a beszélők első nyelve is befolyásolja (ezért itt 

az első nyelv hatása formatív, a kiépülés egyik tényezője). Úgy, ahogy a kavicsra nem 

mondhatjuk, hogy „kölcsönzés” révén került a betonba – hiszen a kavics a betonnak 

elengedhetetlen összetevője, a maradványjelenségekre sem mondhatjuk, hogy kölcsönzés 

révén kerültek volna be a felszívó nyelvbe. Ezzel szemben ha a betonútra ráhúznak egy 
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réteg aszfaltot, mondhatjuk, hogy az aszfalt „kölcsönzés” útján került rá a betonútra, 

éppúgy, ahogy a prototipikus kölcsönzési helyzetben – azaz stabil kétnyelvűségi 

helyzetben – bízvást mondhatjuk, hogy a másodnyelvi elemek és szerkezeti sajátosságok 

kölcsönzés útján kerültek az első – átvevő – nyelvbe.  A kavics „hatása” a betonra éppúgy 

„belsődleges”, mint az eszményien erős első nyelvé  a kiépülő másodnyelvre, az aszfalt 

„hatása” a betonútra pedig éppoly külsődleges, mint a másodnyelvé az eszményien erős 

első nyelvre. 

 

3. A föntiekben inkább csak elméletileg létező eszményi kontaktushelyzetekről – 

prototipikus kölcsönzési helyzetről és prototipikus nyelvcserehelyzetről – beszéltünk. A 

valódi kontaktushelyzetekben a másodnyelv legföljebb egyéni szinten áll szemben egy 

teljesen ép első nyelvvel, közösségi szinten ilyen nemigen fordul elő. A nagyobb, 

tagoltabb beszélőközösségekben a kétnyelvű emberek nyelvtudás tekintetében egy olyan 

skálán helyezkednek el, melynek egyik végpontját az egynyelvűekéhez hasonló első nyelvi 

kompetenciájú beszélők alkotják, a másik végpontját pedig a szüleik anyanyelvét már alig 

ismerő, a teljes nyelvvesztéshez közelítő beszélők, közben pedig átmeneti eseteknek 

hihetetlen sokszínűségét találjuk (vö. Silva-Corvalán 1991: 151). S nemcsak az egyének 

nyelvtudása ennyire sokféle: a nagyobb beszélőközösség egészén belül gyakran találunk 

eltérő helyzetben lévő kisebb közösségeket; ezért például ha egy nagyobb beszélőközösség 

egészére nézve alapvetően stabil is a kétnyelvűségi helyzet, ez egyáltalán nem zárja ki azt, 

hogy egyes kisebb közösségek akár a nyelvcsere állapotában is legyenek. 

Az előzőekből következően a „kölcsönzési helyzet” és a „nyelvcserehelyzet” nem két 

egymástól teljesen eltérő valóság, hanem a legkülönfélébb mértékben stabil vagy instabil 

kétnyelvűségi helyzetektől a lassú, elhúzódó nyelvcserével járó kontaktushelyzeteken 

(nyelv-visszaszorulási helyzeteken) át egészen a gyors lefolyású nyelvcserével 

jellemezhető kontaktushelyzetekig terjedő folyvány két eszményi végpontja (a nyelv-

visszaszorulási helyzet és a nyelvcserehelyzet közt csak post factum tehető egyértelmű 

különbség). A kétnyelvűségi helyzet elvben lehet annyira labilis is, hogy megindulnak a 

nyelvleépülési folyamatok, a nyelvcsere azonban mégsem következik be, például a 

közösségnek a nyelvcserével szembeni makacs ellenállása, a külső körülmények 

megváltozása vagy egyszerűen az eltelt idő rövidsége miatt. Az ilyen „elmaradt 

nyelvcsere” nyelvi nyomai meglehetősen hasonlíthatnak a bekövetkezett nyelvcsere nyelvi 

nyomaira, annak ellenére, hogy az elmaradt nyelvcsere esetében a nyelv az eredeti 

beszélők ajkán módosul – s ezért Thomason és Kaufman meghatározása értelmében 

kölcsönzésről beszélünk, míg a végbement nyelvcsere esetében a módosulás egy eredetileg 

más anyanyelvű beszélőközösségben következik be – s így Thomason és Kaufman 

meghatározása értelmében maradványhatással van dolgunk (l. Lanstyák 2002, 2003). 

Nyelv-visszaszorulás esetén a „kölcsönzési helyzet” címke elfedi azt a tényt, hogy az 

ilyenkor érvényesülő kontaktushatás sokkal inkább hasonlít a nyelvcserehelyzetben 

érvényesülő kontaktushatásra, mint arra a kontaktushatásra, amely a stabil kétnyelvűségi 

helyzetekre jellemző. A szerzők ugyan hangsúlyozzák, hogy hosszan tartó, intenzív 

nyelvérintkezés esetében a kölcsönzéstermékek és a maradványjelenségek nagyon 

hasonlítanak egymásra, az azonban, hogy ennek valójában mi az oka, nem válik teljesen 

világossá. 
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A kölcsönzés és a maradványhatás csak akkor különbözik nagymértékben egymástól, ha 

a kölcsönzés stabil kétnyelvűségi helyzetben történik; amint láttuk, ilyenkor beszélünk 

prototipikus kölcsönzésről. Ebben a helyzetben az átvevő nyelv erős, az eseti 

kontaktushatás sokkal nagyobb szerepet játszik, mint a helyzeti, az átvevő nyelv hatása 

additív, azaz a beépülő új elemek és szerkezeti jegyek alapvetően hozzáadódnak a 

régiekhez (ami persze nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a kölcsönzéstermékek hosszabb 

távon az eredeti nyelvi rendszer egyes elemeit és szerkezeti jegyeit kiszorítják a 

használatból). Ezt a kölcsönzési módot „gyönge átvitel”-nek, ill. „gyönge kölcsönzés”-nek 

nevezhetjük. Nyelv-visszaszorulási helyzetben Thomason és Kaufman meghatározása 

értelmében „kölcsönzés”-ről kell ugyan beszélnünk, ennek mechanizmusa azonban 

lényegében azonos a nyelvcserehelyzetben (a végbement nyelvcsere helyzetében!) 

érvényesülő maradványhatáséval: az átvevő nyelv gyönge, az eseti kontaktushatás mellett 

nagy szerepe van a helyzeti kontaktushatásnak is, az átadó nyelv hatása az átvevő nyelvre 

formatív, vagyis az átadó nyelv az átvevő nyelv változási folyamatait „belsődlegesen” 

befolyásolja. Ezt a kölcsönzési módot „erős átvitel”-nek, ill. „erős kölcsönzés”-nek 

nevezhetjük. A nyelv-visszaszorulási helyzetben jelentkező erős átvitel (kölcsönzés) csak 

abban különbözik a nyelvcserehelyzetben érvényesülő erős átviteltől (maradványhatástól), 

hogy az erős kölcsönzés a beszélők első nyelvének változását befolyásolja, szemben a 

maradványhatással, melynek révén az átvitel a beszélők másodnyelvébe történik, ám ez a 

nyelv a nyelvcsere bekövetkeztével a következő nemzedék első nyelvévé válik. 

Erős kölcsönzés – amint utaltunk rá – nyelvelsajátítási, ill. nyelvtanulási helyzetben is 

érvényesül; ilyenkor a kölcsönzés a másodnyelvbe történik. Az, hogy e folyamat nyelvi 

eredményei is hasonlítanak a maradványhatáséra, egyáltalán nem meglepő, hiszen 

nyelvcsere esetén épp ezek az egykori másodnyelvi kölcsönzéstermékek kerülnek át 

maradványjelenségekként az új nemzedék első nyelvébe. 

Ahogy föntebb utaltunk rá, az egyes nyelvi helyzetek nem választhatók el szigorúan 

egymástól. Minél szorosabb, intimebb a nyelvérintkezés, annál inkább együtt jár még 

globálisan véve viszonylag stabil kétnyelvűségi helyzetben is egyéni szinten 

nyelvvesztéssel, ill. kiscsoport szintjén nyelvcserével, ha máshol nem, hát legalább a 

vegyes házasságokban (vö. i. m. 69). A valódi nyelvi helyzetek annál inkább hasonlítanak 

a prototipikus kölcsönzési helyzetre, minél stabilabb a kétnyelvűség (minél kevesebb 

egyéni szintű nyelvvesztés, ill. kisközösségi szintű nyelvcsere zajlik az érintett nagyobb 

beszélőközösségben), s annál inkább hasonlítanak a nyelv-visszaszorulási helyzetre 

(melyben a nyelvcsere nem megy végbe), ill. a nyelvcserehelyzetre (melyben a nyelvcsere 

a közösség egészére kiterjed, s ténylegesen végbe is megy), minél kevésbé stabil a 

kétnyelvűségi helyzet. 

Mivel a Thomason–Kaufman-féle kölcsönzési helyzet és nyelvcserehelyzet nem 

választható szét mereven egymástól, érthető, hogy maga a kölcsönzés és a maradványhatás 

sem annyira gyökeresen eltérő két folyamat, mint ahogy azt Thomason és Kaufman 

fejtegetéseiből gondolhatnánk. S hasonlóképpen: mivel a „stabil kétnyelvűségi helyzet” és 

a „nyelv-visszaszorulási helyzet” is viszonylagos fogalmak, a gyönge és az erős átvitel 

sem választható el mereven egymástól. Ennyiben a fönti betonmetafora is sántít, hiszen a 

betonút leaszfaltozása és a beton létrehozása két teljesen eltérő munkafolyamat, míg a 
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gyönge és az erős átvitel a különféle nyelvi helyzetek rendkívüli bonyolultsága miatt – 

ugyanannak a nyelvi folyamatnak két szélső pontjaként értelmezhető. 

 

4. Milyen következtetést vonhatunk le mindebből? A legfontosabb az, hogy az átvitel 

mechanizmusa és nyelvi következményei szempontjából nem az a legfontosabb, hogy az 

átvitel a beszélők első vagy második nyelvébe történik-e. Ahhoz, hogy a kontaktushatás 

lényegét megértsük, sokkal fontosabb, hogy különbséget tegyünk a stabil kétnyelvűségi 

helyzetben végbemenő gyönge kölcsönzés és a nyelv-visszaszorulási, valamint 

nyelvelsajátítási/tanulási helyzetben (azaz instabil kétnyelvűségi helyzetekben) végbemenő 

erős kölcsönzés között. Ha a három fogalmat egymáshoz való viszonyuk alapján akarjuk 

meghatározni, azt mondhatjuk, hogy a gyönge kölcsönzés stabil kétnyelvűségi helyzetben, 

az erős kölcsönzés nyelv-visszaszorulási, nyelvelsajátítási/tanulási helyzetben, a 

maradványhatás pedig nyelvcserehelyzetben végbemenő nyelvi átvitel. A kontaktushatás 

mechanizmusa szempontjából lényeges különbség a gyönge kölcsönzés és a másik kettő 

között van, nem pedig a kétfajta kölcsönzés és a maradványhatás között. 

 
stabil kétnyelvűségi helyzet gyönge átvitel  

instabil kétnyelvűségi 
helyzet 

nyelvelsajátítási/tanulási helyzet  kölcsönzés 

nyelv-visszaszorulási helyzet erős átvitel  

nyelvcserehelyzet  maradványhatás 
 

 

Ami az eredeti, Thomason–Kaufman-féle megkülönböztetést, a „kölcsönzés” és a 

„maradványhatás” közötti különbséget illeti, az a tény, hogy a kölcsönzés és a 

maradványhatás nem egymást kizáró kategóriák, lehetetlenné teszi a két folyamat 

következetes terminológiai megkülönböztetését. Még nagyobb gondot okoz a folyamat 

nyelvi következményének a megnevezése, hiszen sok esetben nem ismerjük a folyamatot, 

csak a végterméket, arról pedig nemegyszer csak gyanítani lehet, hogy kölcsönzés vagy 

maradványhatás útján jött-e létre. Az átvitel műszó mindkét folyamatra és azok 

következményeire használható, ennek azonban nincs családja, és így az átvitel különféle 

típusait nem tudjuk vele megnevezni. Ezért nem lehetséges az, hogy a „kölcsönzés” műszó 

és családja (pl. „szókölcsönzés”, „jelentéskölcsönzés”, „fonémakölcsönzés”, 

„vonzatkölcsönzés” stb.), ill. a „kölcsönzéstermék” műszó és családja (pl. „kölcsönszó”, 

„kölcsönfonéma”, „kölcsönvonzat” stb.) mindig csupán a Thomason–Kaufman-i 

értelemben legyen használatos, hiszen sok esetben nem is tudjuk, hogy az adott 

kontaktusjelenség kölcsönzés vagy maradványhatás útján keletkezett-e. Ezenkívül ugyanaz 

a kontaktusjelenség lehet az egyik közösségben kölcsönzéstermék, egy másikban pedig 

maradványjelenség. Ha a kontaktusjelenségekkel nyelvi jellegük szempontjából 

foglalkozunk csupán, nemcsak hogy szükségtelen lehet a megkülönböztetés, hanem a 

megkülönböztetés kényszere egyenesen terhes lehet a számunkra. Ebből következően 

alighanem kénytelenek leszünk elfogadni azt, hogy a „kölcsönzés”, ill. a 

„kölcsönzéstermék” műszavak és azok családja tágabb értelemben a 

maradványjelenségekre, ill. a maradványhatásra is használatosak maradnak. 
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CZIBERE MÁRIA 

 

 

NYELVI ÁLLAPOTUNK KÖZÉPISKOLÁS FOKON 

 

 

 

 

Felmérésemet 1996-ban, Magyarország 6 városának 21 középiskolájában (11 

gimnáziumban és 10 szakközépiskolában) végeztem. A tanulmány alapjául 1121 adatközlő 

válasza szolgált. Ők a hagyományos értelemben vett középiskolák két szélső 

korcsoportjának tanulói közül, az első (14-15 évesek) és a negyedik évfolyamokból (18-19 

évesek) kerültek ki. A kutatás számos nyelvi jelenség szinkrón állapotát vizsgálta direkt és 

indirekt módszerekkel. A valós nyelvhasználat és a kodifikált norma viszonyát csupán a 

kapott eredményekre támaszkodva nem lehet meghatározni. Nyelvünk alakulásának 

lehetséges útjait kívánja előrevetíteni ez a dolgozat, és ezzel együtt érzékelteti a 

középiskolások anyanyelvi ismeretében meglévő bizonytalanságokat, hiányosságokat is. 

Munkámmal nemcsak prognosztizálni szándékozom, hanem az eddigi oktató, nyelvművelő 

munka következményét, hatékonyságát is igyekszem bemutatni. 

 

A minősítés 

 

A kérdőív feladatsorában 25 önálló mondattal találkoztak az adatközlők, amelyek 

különböző szinkrón nyelvi variációkat tartalmaztak. Először minősítették őket („helyes – 

helytelen – nem tudom, hogy helyes-e”), majd megjelölték, hogy használják vagy sem az 

adott formákat. A továbbiakban a helyes és a normatív szavakat szinonimaként fogom 

használni, mindkettőn a kodifikált köznyelvi normának megfelelő alakot értem. 

Mivel a válaszokban vállalni lehetett a bizonytalanságot a „nem tudom, hogy helyes-e” 

kategóriával, a nyelvi jelenséggel kapcsolatos kételyek egzakt módon megjelentek, 

megjelenhettek volna. Az 1121 adatközlő közül a feladatsort helyesen – a „helyes, nem 

helyes” kategória korrekt jelölésével – 1 elsős fiú, 3 lány, 4 negyedikes fiú és 16 lány 

oldotta meg. 

Mi az oka annak, hogy ilyen kis arányban oldották meg hiba nélkül a feladatokat? 

– Nem minden esetben fordult elő normatív alak is a példamondatok között. 

– Az előbbi ellentéteként olyan forma is előfordult, ahol mindhármat normatívnak lehet 

tekinteni. 

– Több dologra kellett az adatközlőknek összpontosítaniuk: minősítés és használat. 

– Az azonos típusú nyelvi jelenségek összekeverve jelentek meg. 

– A korábbiakban már említett „nem tudom, helyes-e” kategória megjelenése szintén 

csökkentette a helyes megoldások számát. 

 

„használom – nem használom” 
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A „helyes – nem helyes” kategóriák önmagukban már vonzzák az adatközlő „használom – 

nem használom” válaszát. Legnagyobb csoportot alkot a „helyes” a „használommal” és a 

„helytelen” a „nem használommal”. Ezek arányából már sok mindenre lehet következtetni, 

de talán még izgalmasabb problémakört érintenek az ellentétes kategóriák: „helyes – nem 

használom, nem helyes – használom”. A nyelvi tudatosságnak egy magasabb fokáról 

beszélhetünk, amikor az adatközlő képes elvonatkoztatni a tartalmi elemektől, s csupán az 

adott nyelvi forma alapján helyesen állítja, hogy az sajátja vagy nyelvhasználatától teljesen 

idegen. Csak az állításból (helyes – helytelen) nem következtethetünk a nyelvi tudat 

szintjére. Fontos azt is tudni, hogy ennek az állításnak mennyi a realitásértéke. Továbbá 

nem hagyhatjuk figyelmen kívül: a felmérések természetes velejárója, hogy a kérdezett sok 

esetben úgy reagál, ahogy szerinte tőle elvárják. A „helytelen – használom” pár jelölése 

esetén arról van szó, hogy a tanuló tisztában van a normatív és az élőbeszédben jelentkező 

formák eltéréseivel. Az adott jelenséget tehát képes helyesen alkalmazni, írásban nagy 

valószínűséggel úgy is teszi, de beszédben a környezet hatására a számára gyakoribb, 

„hibás” = nem a köznyelvi norma által előírt alakot használja. Ennek vállalása sok esetben 

nem a nyelvi tudat, hanem a személyiség függvénye. A „helyes – nem használom” 

párosítás magyarázata nem ilyen egyértelmű. Ha például nyelvjárási jelenségről van szó, és 

a tanuló azt nyelvjárási szempontból normatívnak minősíti, de magát a formát nem 

használja, akkor a nyelvi tudatának szintje hasonlóan magas lehet a jelenséget ismerő és 

tudatosan használó társáéval. Ha viszont a köznyelvi normát közvetítő forma megítélése 

helyes, és ennek ellenére a nem használom kategóriát választja, akkor ott elsősorban 

tartalmi kérdésekben érdemes keresni a probléma gyökerét. Az ilyen tanulók számára a 

feladat elsősorban szituatív kötöttséget jelentett, s nem nyelvit. Ezeknek a tanulóknak a 

nyelvi kompetenciája – a jelenség vizsgálata szempontjából – elég jó, de a performanciájuk 

alacsony szinten van. 

 

Az elemzésben részt vevő mondatok 

 

A továbbiakban terjedelmi kötöttségek miatt csupán a következő 12 mondat elemzésére 

szorítkozom. (A mondatok megtartották az eredeti sorszámukat 1–25.) Vizsgálataimat a 

következő korrelációkban végeztem: gimnázium-szakközépiskola, fiú-lány, elsősök-

negyedikesek, Budapest-vidék. Mivel a nyelvi jelenségekhez grafikonokat is mellékelek, 

eltekintek a kapott eredmények teljes körű magyarázatától. 

 

 

2. Hadd üvöltsön egész éjjel a rádió! 

4. Géza megvárta Ferit. 

7. Hagy tartsa meg a virágot! 

9. Meglátjuk, ki tartja ma az órát! 

13. Nem tudom, lehetett-e volna mást tenni. 

14. Ragasszuk már meg a papírt! 

15. Ha rendszeresen olvasnák az újságot, nem lenne ilyen gondjuk. 

16. Úgy olvasnák már másról is! 

20. De szívesen olvasnám ezt a könyvet! 
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21. Úgy döntött a tanárnő, hogy elhalasszuk a dolgozatot. 

24. Jó lenne tudni, nem-e lesz vihar. 

25. Holnap jön hozzánk a Kati. 

 

 

A -t végű igék használatának vizsgálata esetén átlagosan nagyobb arányban ismerték fel 

a középiskolások a normatív alakokat (9. 14.), mint a „szukszükölőt”) (21.). 

Helyes megoldásokat legnagyobb arányban a kijelentő módú igelakot tartalmazó – 

meglátjuk – 9. mondatnál kaptam. Ezt követte a 14. mondat felszólító módú igealakja – 

ragasszuk. A 21. mondat esetén jelentősebb eltéréseket a gimnáziumok és a 

szakközépiskolák, valamint az elsősök és a negyedikesek között találhatunk. A nemek és a 

települések arányában nincs nagy különbség. Legnagyobb bizonytalanság a 9. és a 14. 

mondatokban van, a nem tudom, helyes-e kategóriát választók aránya 10–14% között 

mozog. 

A 9. és a 14. (normatív) mondatok esetén a „helyes–használom” párosítás dominál. A 

mondatokat rosszul minősítő tanulók aránya a felszólító mondatban 5-6%-kal magasabb. A 

gimnazisták 14%-a és a szakközépiskolások 19%-a tartotta helytelennek a felszólító 

mondatban előforduló ragasszuk igealakot. A minősítés helyességétől függetlenül a 9. 

mondatra a gimnazisták 21%-a, a szakközépiskolások 23%-a írta, hogy nem használja az 

adott formát, a 14.-nél az arány: 26 : 31, a 21. mondatnál 69 : 54. 

 

 
 

Részben az előző csoporthoz kapcsolódik a 2. Hadd üvöltsön egész éjjel a rádió! és 7. 

Hagy tartsa meg a virágot! mondat vizsgálata is. Mindkettő a suksükölés szempontjából 

fontos igealakot tartalmazott (-rt, -lt tövű) normatív formában. A gimnazisták 30%-a és a 

szakközépiskolások 45%-a helytelennek minősítette a normatív mondatot. A jó választ 

adók között egyértelmű a gimnazisták fölénye (15%-os a különbség), a nemek tekintetében 

nincs jelentős különbség, az évfolyamok között 11%-os az eltérést tapasztaltam a 

negyedikesek javára, Budapest és vidék korrelációban 5% a különbség a főváros javára. A 
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7. mondatban nincs jelentős különbség a minősítés helyességében a különböző 

iskolatípusok, nemek között. A negyedikesek ebben az esetben is jobban teljesítettek – 

mintegy 10%-kal. A települések tekintetében a vidékiek 6%-kal jobb teljesítményt 

nyújtottak. Utóbbi eredményből arra következtetek, hogy a fővárosban elterjedtebb és 

ezzel együtt elfogadottabb a hagy alak használata. 

 

 
 

A minősítések eredményességétől függetlenül a normatív mondat esetén nagyobb 

arányban születtek „nem használom” válaszok – gimnazistáknál 60%, 

szakközépiskolásoknál 71%. Ezeknek a feleleteknek a realitásértéke nagyon alacsony. A 

hadd + felszólító módú igealak által képviselt szerkezet elhagyása kommunikáció 

szempontjából lehetetlen, mivel nincs hasonló típusú – funkciójú – variánsa nyelvünknek. 

A válaszokból megint csak arra tudok következtetni, hogy a mondat tartalmi vagy formai 

elemei miatt döntöttek így az adatközlők. A „cs” hang előfordulása egy felszólító módú -t 

végű igealakban úgy tűnik, hogy hangrendtől, ragozástól függetlenül a középiskolás 

tanulók jelentős részénél megbélyegzett szerepet tölt be, használatát ezért nem vállalják. 

A 7. mondatban érdemes még egy kategóriát megvizsgálni. Jelentős százalékkülönbség 

nélkül alakult a mondatot rosszul minősítő, de használatát jelölő diákok száma – 16–20%. 

A tanulók több mint egyötöde a hagy-os változót normatívnak tartja. Valószínűleg amiatt 

gondolja helyesnek, mert ezt a formát használja, hallja. Az akusztikai különbség a két 

forma között nem feltűnő, használata miatt nem kerülnek konfliktusba, ezért bátran, 

„tudatosan” is merik vállalni a helytelen formát. 

 

A -nák toldalék használatát a 15. és a 16. mondatban vizsgáltam, a 20.-ban a -nám 

jelent meg. A 20. mondatot azért vettem be a feladatsorba, hogy rámutassak, tárgyas 

ragozásban már nem jelentkezik probléma. Ehhez képest viszont azt tapasztaltam, hogy a 

megoldási arány gyengébb, mint a nákozás vizsgálata esetén. A -nák toldalék normatív 

használatát a középiskolások 75%-a ismerte fel, a nákozást 74,5%. A normatív -nám-ot 

72,5% ítélte helyesnek. Jelen esetben a tanulók egynegyedének a nyelvi változók egymás 
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„melletti” megjelenése bizonytalanságot jelentett. Ezek az adatközlők már a probléma 

szempontjából indifferens formát sem tudták helyesen megítélni. 

A nákozás felismerésében 17%-kal jobb eredményt értek el a gimnazisták, mint a 

szakközépiskolások. Az elsős és a negyedikes évfolyam esetén is majdnem ekkora a 

különbség. Nemek tekintetében a lányok, település szerint a vidékiek nyújtottak jobb 

teljesítményt. 

A tanulók nyelvi tudásának bizonytalanságait egyértelműen mutatja, hogy a nákozás 

vizsgálatában indifferens normatív formát csupán a gimnazisták 61%-a és a 

szakközépiskolások 63%-a ítélte helyesnek, és jelölte meg ezzel együtt a „használom” 

kategóriát is. A középiskolásoknak kevesebb, mint a háromnegyed része fogadja el a 

normatív, -nám toldalékos alakot. Ezzel együtt az is érdekes, hogy a minősítés 

helyességétől függetlenül 68-69%-ban állítják csak, hogy nyelvhasználatukban ez a forma 

előfordul. Jelentős különbség az iskolatípusok között nincs. Meglepő, hogy a 

szakközépiskolások magasabb arányban írták a „helyes–használom” párosítást, mint a 

gimnazisták. A lányok 7%-kal többen jelölték be a „helyes–használom” kategóriákat. 

Meglepő, hogy az elsősök jobb eredménnyel oldották meg a feladatokat, mint a 

negyedikesek, a „helyes–használom” párt 5%-kal többen választották. 

A -nák toldalék helyes és helytelen előfordulása két egymást követő mondatban jelent 

meg. A többi jelenséggel ellentétben a tanulók ebben az esetben könnyedén 

összehasonlíthatták volna a megadott alakokat. Lehet, hogy éppen ez jelentette némelyek 

számára a problémát. 

A 15. mondatban a gimnazisták 78%-a és a szakközépiskolások 72%-a minősítette jól 

az adott formákat. A gimnazisták 10%-kal többen választották a „helyes–használom” 

párosítást, mint a szakközépiskolások. A szakközépiskolások 12%-kal többen választották 

a „nem használom” lehetőséget a helyes vagy helytelen minősítés mellett. Ugyanezen 

csoport tanulóinak 19%-a a „helytelen – nem használom” párosítást jelölte meg a normatív 

mondat minősítésekor. A felmérésben részt vett 387 szakközépiskolásból 74-en egyáltalán 

nem ismerik a -nák toldalék használatára vonatkozó szabályokat, a gimnazisták közül 634 

diákból 70-en. A nemek tekintetében nincs jelentős különbség, az elsős és a negyedikes 

évfolyamok is majdnem azonos arányban jelölték be a „helyes” rublikát. Az elsős tanulók 

17%-a és a negyedikesek 19%-a a -nák toldalék normatív használatát helytelennek tartja. 

Területi tagolódás szerint nincs jelentős különbség a vizsgált csoportokban. 
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A nákozást a gimnazisták 12%-a és a szakközépiskolások 24%-a gondolta normatívnak. 

Összességében a gimnazisták 16%-a és a szakközépiskolások 34%-a nem ismeri fel a 

jelenséget. Megítélésében a nemek kivételével jelentős különbségek vannak a vizsgált 

csoportokban. Életkor tekintetében az elsős és a negyedikes csoportok között – 59%–83%. 

A főváros és a vidék 7%-os eltérést mutat. 

A bizonytalansági tényező – „nem tudom, hogy helyes-e” – a többi jelenséghez képest 

elég alacsony. Egyetlen „kiugró” érték nákozás esetén a szakközépiskolások 10%-a. 

 

A névelőhasználat 

 

A tanulók a 4. Géza megvárta Ferit. normatív mondatnál a vártnak megfelelően magas 

arányban jelölték együttesen a „helyes” és a „használom” kategóriát. 

A vele párhuzamosan megjelenő, névelővel ellátott 25-ös eredménye kitűnően 

szemlélteti a nyelvi változás irányát. A 27–33 százalékos „hibázási arány” arra enged 

következtetni, hogy a tanulók egyharmadának a névelős forma normatív, hiszen azt hallja, 

használja. 
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A 25. mondat esetén a „helytelen – nem használom” párt választó diákok válaszaiból 

arra következtethetünk, hogy az adatközlők egy része tisztában van a kodifikált norma által 

megkövetelt formával, de annál kevésbé tudja jól megítélni saját nyelvhasználati szokásait. 

Esetünkben ez képviseli a legnagyobb arányt – lásd az „eltalálja, nem használja” értékeit! 

A „nem találja el, nem használja” csoport tagjai sem a kodifikált normát, sem saját 

beszédüket nem ismerik – ez csoportonként 3–7%-ot jelent. A diákoknak több mint a fele 

nem érzékeli beszédében személynév előtt a határozott névelőt. 

A minősítő feladatban a főbb csoportok és a névelőhasználat között nem jelentkezik 

szignifikáns változó. 

 

Az -e kérdőszó használatának szabályait a negyedikesek háromnegyed és az elsősök 

hatheted része nem ismeri, vagy nem tudja alkalmazni. Nyelvhasználat szempontjából ezek 

aránya indifferens. 
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Vizsgálatomban a lehetett-e volna (13.) mondat megítéléséből adódott a legtöbb hiba. 

Az adatközlők nagy részének tudatában az „igéhez kapcsolódó” kérdőszó él, ezért is 

javították elég nagy számban a nem-e (24.) típusú mondatokat. A probléma iskolatípustól, 

nemtől, táji tagolódástól függetlenül közel azonos arányban jelentkezik. Életkor szerint 

14%-os eltérés figyelhető meg a fiatalabb csoportok javára. Ez alapján föltételezhetem – de 

nem bizonyíthatom, mivel nem ugyanazon csoport diakrón vizsgálatáról van szó –, hogy a 

középiskolai tanulmányok előrehaladtával, a nyelvi tudatosság növekedésével a nyelvi 

probléma kevesebb gondot okoz. Az -e kérdőszó helyétől függően kialakul egyfajta 

felismerési és vele együtt megbélyegzettségi sorrend – természetesen fordított arányban. 

Legkönnyebben felismerhető a nyomatékos mondatrészhez kapcsolódó cselekvő igét 

megelőző szerkezet – jól-e tettem (ezt a felmérés más részei bizonyítják), ezt követi a 

tagadószóhoz kapcsolódó, létigét megelőző szókapcsolat – nem-e lesz. Legtöbb nehézséget 

a lehetett-e volna összetétel jelenti a diákok számára. Értelem szerint ennek 

stigmatizáltsága a legkisebb. A jelenséghez kapcsolódó bizonytalanságot mutatja a 13. 

mondat esetén a „nem tudom” kategória a többihez képest magasabb arányú választása is. 

Nem sokkal kisebb a bizonytalanság a 24. mondat esetén (2–5%), ott csupán a helytelen 

megoldások aránya alacsonyabb. 

A „helytelen – használom” párosítást megjelölő tanulók száma az összes vizsgált 

esetben a 13. mondat esetén a legalacsonyabb. Ennek elsődleges oka az lehet, hogy magát 

a jelenséget is a legkisebb arányban ismerték fel az adatközlők. A helyes válasz 

szempontjából nincs jelentős különbség az egyes iskolatípusok és a települések között, az 

évfolyamok és a nemek tekintetében, viszont 11%-os és 6%-os eltérést tapasztaltam a 

negyedikesek, ill. a lányok javára. A 24. mondat esetén jelentős különbség csak az 

évfolyamok között volt. Minősítéstől függetlenül a gimnazisták és a szakközépiskolások 

azonos arányban, 60%-ban jelölték be a „használom” kategóriát a 13. mondatnál, a 24. 

esetén a gimnazisták aránya 24% volt, a szakközépiskolásoké 34%. 

 

Dolgozatomban egy olyan feldolgozási módszert alkalmaztam, amely egyformán 

hangsúlyozza a szinkrón nyelvi változatok számszerű, egymáshoz képesti állapotát, a 

folyamatban lévő változási tendenciák lehetséges okait, magyarázatát és az adatközlők 

hozzájuk való viszonyát. 

A nyelvi ismeretek szinkrón állapotát, a tanult anyag elsajátításának fokát a 

grammatikai jellegű feladatok megoldásai egzakt módon mutatják. Ezek kihagyhatatlanok 

a tudatosság mérésében, de annak csak egy, igaz, a legfontosabb komponensét jelentik a 

kapott értékek. Az anyanyelvi oktatás célja, hogy a tanulók nyelvhasználatát pozitív 

módon befolyásoljuk. A tudatos ráhatást körültekintően érdemes előkészíteni: lehetőleg 

többször felmérni – bizonyos jelenségekre összpontosítva – a nyelvi ismeretek szintjét, a 

tanulók saját nyelvhasználatukra vonatkozó véleményét. Az anyanyelvi oktatásban ez 

utóbbi még nem megszokott szempont. A problematikus jelenségek feltérképezése után, az 

anyaggyűjtést és az állapotelemzést követően kellene egy célirányos nyelvtervezést 

megfogalmazni, majd végrehajtani. Ha a tanár tudja, milyen nyelvi nehézségekkel kell 

számolnia munkája során, célirányosan képes alakítani azok megértését, a köznyelvi 

norma elsajátítását, továbbá rávilágíthat az egymás mellett élő nyelvi variánsok funkciójára 

és azok használatának következményeire. 
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SÁNDOR KLÁRA 

 

 

AZ „ÉN NYELVEM” – A „SAJÁT NYELVVÁLTOZATRA” VONATKOZÓ 

VÉLEKEDÉSEK NEM NYELVÉSZEK ÍTÉLETEIBEN
* 

 

 

 

A nyelvről szóló vélekedéseket, a nyelvváltozatok elkülönítését, a nyelvi folyamatok 

megítélését – többek között a nyelv- és nyelvjárásvesztést is – leírva többnyire csak a 

szakemberek leírásait vesszük figyelembe. A nyelvi változások leírását azonban nemcsak 

kiegészíti a nem szakemberek, a „köznapi nyelvészek” vélekedése, hanem a folyamatok 

lezajlását jelentősen befolyásolja is, hogy a beszélők hogyan ítélnek meg egy-egy 

folyamatot, illetve hogyan viszonyulnak hozzá rejtetten.
1
 

2001-től Magyarország 6 városában vizsgáljuk különböző életkorú és iskolázottságú 

„köznapi nyelvészek” nyelvről való vélekedését, nyelvvel kapcsolatos tudását. Írásomban 

ennek a kutatásnak az első eredményei közül ismertetek néhányat. 

 

A kutatás elméleti háttere 

 

A kultúránkat meghatározó nyugati típusú tudás- és tudományelméleti fölfogások 

túlnyomó többsége karteziánus alapozású. A „rációt”, a racionálisan levezetett, logikus 

gondolatmeneteket minden tapasztalati és gyakorlati tudás elé és fölé helyező szemléletnek 

természetes folyománya, hogy a „tudományos” és a köznapi („laikus”) tudásformákat 

élesen meg szokás különböztetni. A kettő közötti módszertani különbségek és az általuk 

leírható tudás részletessége tagadhatatlan, az újabb tudományelméleti megközelítések 

szerint azonban az is kétségtelen, hogy a működőképes tudományos tudás szükségképpen a 

köznapi tudáson alapul (vö. Kampis 2001 és sajtó alatt). 

A köznapi tudás vizsgálata a megismerés-tudomány érdeklődésének egyik legfontosabb 

tárgya. Kutatásának mai iskolái elsősorban az antropológiából és a pszichológiából jöttek 

létre, de az e kettővel szorosan érintkező humánetológia, valamint a köznapi tudás 

leképeződéseit kutató kognitív nyelvészet is jelentősen hozzájárul a köznapi tudásról 

szerzett ismereteinkhez. 

A pszichológiában elsősorban a „népi pszichológiai” (lényegében az elmeolvasásra és a 

társas intelligenciára vonatkozó kutatások) és az evolúciós pszichológiai megközelítések 

tartoznak ide – ez utóbbiak a nyelvre vonatkozóan azt vizsgálják, hogy a négy nagy, 

alapvetőnek tartott intelligenciaegység, a fizikai, a biológiai, a társas és a társasból levált 

nyelvi intelligencia univerzálisan emberi tulajdonságai milyen evolúciós nyomásra 

alakultak ki. 

                                                 
*
 A tanulmány az OTKA támogatásával készült; a pályázat száma: T 032803. 

1
 Ennek fontosságára először Hoenigswald (1966) hívta föl a figyelmet a modern nyelvészeti irodalomban; 

ma Dennis Preston a népi nyelvészeti kutatások legismertebb alakja, l. pl. Preston 1989, 1993, 1999; 

Preston és Niedzielski 2000. 
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A korai antropológiai irányzatok szélsőséges relativizmusa után az antropológiai 

kutatások egyik legfőbb célja ma a kultúrák sokszínűsége alatt rejtőző közös, az emberi 

kultúrákra univerzálisan érvényes sajátosságoknak a föltárása. Ugyanez a tárgya a 

humánteológiának, csak nem a kultúra felől, hanem a humán kettősség másik oldaláról, a 

biologikum irányából megközelítve. 

A nyelv vizsgálata alapvető ezekben a kutatásokban: a kognitív nyelvészet által föltárt 

általános emberi gondolkodási sémák a nyelvből kifejtve válnak láthatóvá. A kognitív 

nyelvészet jól ismert metaforakutatásai
2
 mellett azonban van a köznapi tudásnak egy másik 

fontos nyelvészeti apektusa is. A nyelv, nyelvhasználat maga is reflexió tárgya az emberi 

kultúrákban; a nyelvről szóló tudás kultúránkkal öröklődik, bizonyos elemei pedig, úgy 

tűnik, szintén univerzálisak. A nyelvről és nyelvhasználatról való tudásunknak vannak 

tudatosult és csak az attitűdökben megmutatkozó elemei – a tudatos szinten lévők közé 

tartoznak például a nyílt nyelvi értékítéletek, a tudat alatt működőkhöz a rejtett attitűdök és 

nagyrészt a kommunikatív kompetencia által szabályzott nyelvi viselkedési minták is. 

Ezzel a nyelvi tudással hagyományosan az attitűdvizsgálatok és a beszélésnéprajz 

foglalkozott;
3
 e kettő ma, kiegészülve a klasszikus kognitív nyelvészeti és tudáselméleti 

vonatkozásokkal is, összekapcsolódik az antropológiai nyelvészet újabb, evolúciós 

iskoláiban (l. pl. Foley 1997). 

 

A kutatás leírása 

 

A kutatás „A nyelvi értékítéletek kognitív beágyazottsága” címmel, az OTKA 

támogatásával zajlik. A vizsgálatok célja, hogy képet kapjunk arról, a magyar kultúrában 

élő emberek milyen nyelvről szóló vélekedéseket fogalmaznak meg, s ezeket hogyan 

jellemezhetjük azok szerint a dimenziók szerint, amelyeket Preston és Niedzielski (2000) 

javasolt a népi (vagy köznapi) nyelvészeti tudás leírására.
4
 

A vizsgálatok lehetőséget nyújtanak majd arra, hogy a nyelvi öntudat és csoporterősség 

viszonyairól, valamint a magyarországi nyelvi bizonytalanság bizonyos vonatkozásairól is 

képet kapjunk. 

Az adatokat kétféle, extenzív és intenzív módszerrel gyűjtjük. A kutatás törzsét intenzív 

vizsgálatokkal végezzük, kontrollként viszont nemcsak az intenzív módon gyűjtött anyag 

csoportbontása, hanem extenzív vizsgálatok anyaga is szolgál majd. 

Az intenzív vizsgálatot interjúk jelentik: 30–60 perces beszélgetések az adatközlőkkel. 

Az interjúkban bizonyos témákat kötelezően érintenek a terepmunkások, más modulok a 

beszélgetés menetének megfelelően vagy előkerülnek vagy nem – ezekkel kapcsolatban 

éppen az az egyik kérdésünk, hogy az adatközlők közül mely témákat hozzák föl sokan, 

melyeket kevesebben. Az extenzív vizsgálat kérdőívek segítségével történik. 

                                                 
2
 Csak a két klasszikussá vált munkát idézve: Lakoff és Johnson 1980, Lakoff 1987. 

3
 Az ügynökvizsgálatok ismertetése és a korábbi szakirodalom rövid ismertetése: Sándor, Pléh és 

Langman. 1998; a beszélésnéprajzot leginkább Hymes nevéhez szokás kapcsolni, a diszciplína alapozó 

tanulmánya magyarul is olvasható, l. Hymes 1975. 
4
 A magyar nyelvet illetően eddig nem került sor a népi nyelvészeti nézetek átfogó vizsgálatára; a népi 

nyelvészeti értékítéleteket és vélekedéseket vagy nagyobb, de más irányultságú kutatások érintették (ezek 

eredményeiről l. Kontra 1997 és 1999, Terestyéni 1987, 1988), vagy jóval kisebb mintával dolgozva és 

szűkebb kutatási területre koncentrálva vizsgálták (Kiss 1996, 2000; Fodor és Huszár 1998). 
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Az adatközlők körének a kijelölése a következő szempontok szerint történt: 

– a kutatás céljának megfelelően különböző életkori csoportokat tudjunk vizsgálni, s 

nyomon követni a nyelvi értékítéletek alakulását (pl. globálisból részletessé, kevésbé 

tudatosból tudatosulttá, esetleg sztereotípiává válását); 

– mérni tudjuk az iskolázottság és az ezzel járó társadalmi különbségek nyelvi 

értékítéleteket befolyásoló hatását; 

– össze tudjuk hasonlítani a fővárosi, a nagyvárosi, a kisvárosi beszélők nyelvi önképét 

(pl. normatív hajlamát, nyelvi biztonságát vagy bizonytalanságát stb.); 

– össze tudjuk hasonlítani, hogy ugyanazt a magyar nyelvváltozatot azonos vagy 

különböző módon értékelik-e a sűrűbb, illetve ritkább társas kapcsolathálózatokban 

élők. 

A fönti szempontok alapján az interjúkhoz választott minta a következő szempontoknak 

felel meg: 

A kutatást 6 magyar városban végezzük: Budapesten; Szegeden és 

Hódmezővásárhelyen; Debrecenben és Hajdúböszörményben; Salgótarjánban. Így három 

településméret szerepel a vizsgálatban: a főváros, két nagyváros, amelyek egyben 

kulturális-gazdasági központok is, és három kisváros. Budapest és Salgótarján „párba 

állítását” az indokolja, hogy a BUSZI adatai szerint a legszebbnek a budapesti, a 

legcsúnyábbnak a salgótarjáni beszédet ítélik a magyarországiak (Kontra 1997). 

Az interjúkat mindegyik városban iskolába még nem járó 5-6 évesekkel; 9-10 

évesekkel, 13-14 évesekkel; 17-18 éves gimnazistákkal, illetve szakmunkástanulókkal; 

nem érettségizett, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező aktív kereső felnőttekkel (30–

50 éves kor között), illetve 60 éven felüliekkel készítjük. 

A kérdőívet városonként 50 9-10 éves, 13-14 éves, szakmunkástanuló, illetve 

gimnazista (vagy szakközépiskolás) tölti ki; városonként 200 különböző korú adatközlő 

adatait vehetjük tehát figyelembe; ugyanakkor a felső korosztályban lehetségessé válik a 

különböző iskolázottságúak adatainak összevetése is. 

Az adatközlők kiválasztásában a terepmunkások a társas kapcsolathálózatok résztvevő 

megfigyelőként történő vizsgálatában megszokott „az ismerős ismerőse” módszert 

követtük, figyelve arra, hogy a szempontoknak megfelelő csoportok kialakuljanak. 

 

A saját nyelvváltozatra vonatkozó vélekedések 

 

50-50 kérdőívvel vizsgáltuk az adatközlők vélekedését többek között arról, hogy hogyan 

határolják körül azt a nyelvváltozatot, amit a maguk által beszélthez legközelebb állónak 

tartanak; hogyan nevezik és jellemzik ezt a változatot. Azt is megkérdeztük tőlük, 

előfordult-e már velük, hogy mikor kiderült, honnan származnak, akkor valaki 

megjegyezte: „érdekes, nem is hallani a beszédeden” – vagy azt, hogy „igen, hallani is a 

beszédeden”. Arra is vonatkozott egy kérdés, hogy ha ez előfordult vagy előfordulna a 

későbbiekben, akkor a megkérdezettet ez zavarja, vagy inkább örül neki. 

Ezek a kérdések a saját nyelvváltozathoz fűződő viszony tudatosságát és részletességét 

vizsgálják; az életkori csoportok közötti különbség pedig a tudatosság mértékének és 
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jellegének alakulásáról nyújthat képet. Az alábbiakban 10 és 14 éves szegedi, 

hódmezővásárhelyi és budapesti gyerekek adatait elemzem.
5
 

A három város adatait azért érdekes összevetni, mert ezek közül kettő, Szeged és 

Hódmezővásárhely a kívülállók szerint azonos nyelvjárástípusba tartozik, és ez országosan 

is elég elterjedt ismeretnek tekinthető. A helyiek vállalják ezt a közösséget, ha más 

nyelvváltozatokkal kell a sajátjukat szembeállítaniuk, viszont ha csak a két város 

összevetéséről van szó, a beszélők mindkét városban fölismerik és megkülönböztetik saját 

változatukat a másik városbeliekétől. Budapestet a magyarok jelentős része – mint az 

MNSZV adataiból kiderül – nemcsak az ország fővárosának, hanem nyelvi központjának 

is tartja (vö. Kontra 1997 és sajtó alatt). Érdekes lehet tehát megvizsgálni, hogyan 

viszonyulnak saját változatukhoz a budapestiek, annál is inkább, mert a budapestiek saját 

változatukat a legszebbnek, de egyben a legcsúnyábbnak is tartják (vagyis a budapesti 

alminta eredményei azt mutatják, hogy mindkét kategóriában Budapest kapta a legtöbb 

szavazatot maguktól a budapestiektől; Kontra, sajtó alatt). 

 

A saját nyelvváltozat körülhatárolása 

 

Az adatközlők a kérdőíven egy térképet láttak, és arra kértük őket, hogy jelöljék meg 

azokat a területeket, ahol úgy beszélnek, mint ők, illetve ahol az ő beszédüktől nagyon 

eltérően beszélnek. A térképen Magyarország úgy volt elhelyezve, hogy a határontúli 

területekről is jelölhettek meg részeket a gyerekek, és a térkép orientálásképpen 

tartalmazta a nagyobb magyarországi városok nevét is. 

Mivel nyílt kérdésekről volt szó, az adatok értékelésekor mindig úgy jártam el, hogy 

nem előzetesen kialakított kódolási rendszert alkalmaztam, hanem a kérdőívekből kapott 

válaszokat soroltam típusokba. Az így létrehozott kódolási rendszerből értelemszerűen 

nem maradnak ki választípusok, és nem is kell azonos kategóriába erőltetni különféle 

válaszokat. 

A válaszok típusait az 1. táblázatban láthatjuk:
6
 

 
1. táblázat: A saját nyelvváltozathoz legközelebb állónak megjelölt területek típusai 

terület 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

saját régió 42 13,7 8 7,5 7 6,8 27 27,8 

10 éves 13 8,2 – – 3 5,7 10 18,5 

14 éves 29 19,6 8 14,5 4 8 17 39,5 

közeli nagyváros (Budapest esetében 
Budapest, Szeged esetében Szeged is 
ebbe a kategóriába tartozik) 

145 47,4 61 57,5 51 49,5 33 34 

                                                 
5
 Összesen 306 kérdőív adatainak eredményeit ismertetem: ennek az az oka, hogy azokat a kérdőíveket 

sem akartuk kidobni, amelyek a szükséges 50 fölött keletkeztek (a kérdőíveket osztályok töltötték ki), 

elsősorban azért, mert a kérdőív nagyrészt nyílt kérdéseket tartalmaz, tehát nem a kvantitatív elemzéseken 

lesz a legfőbb hangsúly a későbbi földolgozáskor. Ez egyébként almintánként mindössze 1-2 eltérést jelent. 
6
 Az „egyéb” az egyedi, típusba nem sorolható válaszokat jelöli; az „értékelhetetlen válasz” vagy azt, hogy 

a térképen csak firkálás látszik, vagy azt, hogy az adatközlő egyáltalán nem válaszolt a kérdésre. 
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1. táblázat: A saját nyelvváltozathoz legközelebb állónak megjelölt területek típusai 

terület 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

10 éves 74 46,8 33 64,7 21 39,6 20 37 

14 éves 71 48 28 50,9 30 60 13 30,2 

saját régió + közeli nagyváros 2 0,7     2 2,1 

10 éves 2 1,3     2 3,7 

14 éves – –     – – 

saját régió + Budapest 6 2   5 4,9 1 1 

10 éves 3 1,9   2 3,8 1 1,9 

14 éves 3 2   3 6 – – 
 

 

 
1. táblázat: A saját nyelvváltozathoz legközelebb állónak megjelölt területek típusai 

terület 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

saját régió + más város(ok) 1 0,3 – – 1 1 – – 

10 éves 1 0,6 – – 1 1,9 – – 

14 éves – – – –   – – 

közeli nagyváros + Budapest 8 2,6   8 7,8 – – 

10 éves 5 3,2   5 9,4 – – 

14 éves 3 2   3 6 – – 

közeli nagyváros + más város(ok) 33 10,8 22 20,8 8 7,8 3 3,1 

10 éves 24 15,2 14 27,5 8 15,1 2 3,7 

14 éves 9 6,1 8 14,5 – – 1 2,3 

közeli, de nem a kiemelt város 
(Hódmezővásárhely esetében: 
mindig Kecskemét) 

7 2,3 – – 1 1 6 6,2 

10 éves 6 3,8 – – 1 1,9 5 9,3 

14 éves 1 0,7 – – – – 1 2,3 

csak Budapest 10 3,3   6 5,8 4 4,1 

10 éves 7 4,4   6 11,3 1 1,9 

14 éves 3 2   – – 3 7 

egyéb terület(ek) 27 8,8 7 6,6 8 7,8 12 12,4 

10 éves 14 8,9 1 2 4 7,5 9 16,7 

14 éves 13 8,8 6 10,9 4 8 3 7 

értékelhetetlen válasz 25 8,2 8 7,5 8 7,8 9 9,3 

10 éves 9 5,7 3 5,9 2 3,8 4 7,4 

14 éves 16 10,8 5 9,1 6 12 5 11,6 
 

 

Ezek a részletes adatok, ha összevonjuk a kisebb elemszámú csoportokat a közelálló 

kategóriájú nagyokkal, akkor a kialakuló csoportok a következők: voltak, akik saját 

városuk körüli területet határoltak körül; és voltak, akik csak a térképen föltüntetett 

városnevet karikázták be. Az előzőek helyezhetők a legmagasabbra azon a skálán, amely a 
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saját változathoz való tudatos viszonyt mutatja – ők nem fogadták el a kérdőíven fölkínált 

megoldást, hanem régiót jelöltek meg város helyett. Azt tapasztaltuk, hogy míg a 

budapestiek és a szegediek nagyjából azonos arányban, 7% körül választották ezt a 

megoldást, a hódmezővásárhelyi gyerekek négyszer ennyien jelöltek város helyett régiót.
7
 

A legtöbben a „közeli város” kóddal jelölt megoldást választották: a budapestiek 58, a 

szegediek 50, a vásárhelyiek 37%-a. A budapestiek és a szegediek esetében ez a kód 

természetesen saját városuk megjelölését jelenti. 

A többi megoldást kevesen választották, de ezek további csoportosítása tanulsággal jár. 

Azt vehetjük például észre, hogy a vásárhelyi gyerekeknek mindössze 5%-a jelölte 

valahogyan meg Budapestet mint olyan helyet, ahol szerintük nagyon hasonlóan 

beszélnek, mint ők; a szegedieknek viszont 21%-a. Ez szintén a vásárhelyi gyerekek 

lokális tudatának az erőssége mellett szól, mint ahogyan az is, hogy 6%-uk nem Szegedet, 

hanem a térképen szintén föltüntetett Kecskemétet jelölte meg mint a sajáthoz legközelebb 

álló nyelvváltozatot beszélő területet – ehhez tudniuk kell azt, hogy Kecskeméten is ő-

znek. 

Az életkorral kapcsolatban azt mondhatjuk el, hogy a város helyett régió megjelölése 

mindhárom városban növekszik az életkorral. A budapesti 14 évesek kevesebben jelölték 

csak Budapestet, mint a 10 évesek, a szegediek viszont többen jelölték meg csak Szegedet, 

mint a 10 évesek. 

Még egy érdekességet látunk az életkort figyelve. A három városban nagyjából 

ugyanannyian hagyták megválaszolatlanul a kérdést, vagy adtak értékelhetetlen választ (a 

teljes mintát véve meglepően kevesen, mindössze 8%); viszont az ilyen válaszok száma az 

életkorral nem csökken, hanem növekszik. 

 

A saját nyelvváltozat megnevezése és jellemzése 

 

A 2. táblázat azt mutatja, hogy milyen választípusokat kaptunk arra a kérdésre, hogy 

hogyan nevezik azt a változatot, amit az adatközlők beszélnek, és mi jellemző rá. 

A hipotézis itt az, hogy a hódmezővásárhelyiek és a szegediek, mivel ők tudják, hogy 

lakóhelyük saját nyelvváltozata eltér más változatoktól, s az a jegy, ami leginkább 

megkülönbözteti, közismert és jól hallható, könnyebben válaszolnak majd erre a kérdésre. 

A válaszok valóban ennek a várakozásnak megfelelően alakultak. 

 
2. táblázat: A saját nyelvváltozat leírásának, jellemzésének típusa 

a jellemzés típusa 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

nyelvi jegy 71 23,2 – – 47 45,6 24 24,7 

10 éves 30 19 – – 24 45,3 6 11,1 

14 éves 41 27,7 – – 23 46 18 41,9 

a terület (város) megnevezése 14 4,6 5 4,7 8 7,8 1 1 

                                                 
7
 A hódmezővásárhelyiek nem azért vannak többen a régiót választók között, mert a térképen nem volt 

rajta Hódmezővásárhely, és ezért „rá kellett tenniük” – az instrukció az volt, „jelöld meg a térképen, hol 

beszélnek a legközelebb állóan ahhoz, ahogyan te beszélsz”, tehát értelmezhették volna úgy, hogy a 

megadott lehetőségek közül kell választaniuk. 
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2. táblázat: A saját nyelvváltozat leírásának, jellemzésének típusa 

a jellemzés típusa 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

10 éves 3 1,9 – – 3 5,7 – – 

14 éves 11 7,4 5 9,1 5 10 1 2,3 

„magyar” 37 12,1 23 21,7 5 4,9 9 9,3 

10 éves 21 13,3 14 27,5 1 1,9 6 11,1 

14 éves 16 10,8 9 16,4 4 8 3 7 

„hazai, helyi, itteni” 15 4,9 – – 2 1,9 13 13,4 

10 éves 15 9,5 – – 2 3,8 13 24,1 

14 éves – – – – – – – – 

„nyelvjárás, tájszólás, tájföldi” 6 2 – – – – 6 6,2 

10 éves 2 1,3 – – – – 2 3,7 

14 éves 4 2,7 – – – – 4 9,3 

„semmilyen” 7 2,3 7 6,6 – – – – 

10 éves 1 0,6 1 2 – – – – 

14 éves 6 4,1 6 10,9 – – – – 
 

 
2. táblázat: A saját nyelvváltozat leírásának, jellemzésének típusa 

a jellemzés típusa 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

„nem tudom” 23 7,5 6 5,7 15 14,6 2 2,1 

10 éves 7 4,4 – – 7 13,2 – – 

14 éves 16 10,8 6 10,9 8 16 2 4,7 

irreleváns válasz (jelzők, pl. „jó, 

érthető, szép” stb.) 
95 31 43 40,6 22 21,4 30 30,9 

10 éves 59 37,3 22 43,1 15 28,3 22 40,7 

14 éves 36 24,3 21 38,2 7 14 8 18,6 

nincs válasz 37 12,1 22 20,8 4 3,9 11 11,3 

10 éves 19 12 14 27,5 1 1,9 4 7,4 

14 éves 18 12,2 8 14,5 3 6 7 16,3 
 

 

A budapestiek között nem volt olyan, aki saját nyelvváltozatát valamilyen nyelvi 

jeggyel jellemezte volna; a szegediek 46, a vásárhelyiek 25%-a az ő-zést nevezte meg 

jellegzetességként. Ez annyiban viszont ellentétes az előzetes hipotézissel, hogy a 

vásárhelyiek közismerten „jobban ő-znek”, ahogy ők mondják, mint a szegediek: nagyobb 

az ö megterheltsége, és a saját változatot több nyelvhasználati tartományban használják, 

mint Szegeden. A többi kategória azonban föloldja ezt a látszólagos ellentmondást: a 

vásárhelyi gyerekek 13%-a nevezte „helyi, itteni, hazai” változatnak saját nyelvváltozatát, 

és 6%-uk „nyelvjárás”-nak, „tájnyelvi”-nek. Az utóbbit egyetlen szegedi gyerek se mondta 

a szegedi változatra, azt pedig, hogy „helyi”, mindössze kettő. A vásárhelyi gyerekek 

között többen voltak olyanok is, akik irreleváns választ adtak a kérdésre (például „szép, jó, 

természetes” stb.) – azaz lényegében nem is értették, mit kérdezünk. Ez az önreflexió 

hiányára utal, arra, hogy a saját maguk által beszélt nyelvváltozattal otthonos viszonyban 
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vannak – a „helyi, hazai, itteni” típusba tartozó válaszok viszonylag nagy száma is ezt 

támasztja alá. 

A legnagyobb zavarban valóban a budapesti gyerekek voltak, mikor szembesültek ezzel 

a kérdéssel. 41%-uk irreleváns választ adott, 20%-uk semmilyet; 22%-uk válaszolta azt, 

hogy „magyar” (ezt a szegediek 5, a vásárhelyiek 9%-a válaszolta); és 7%-uk azt, hogy 

„semmilyen” – ezt a másik két városban senki nem mondta. A budapesti gyerekek által 

egyáltalán választott kategóriák közül a legkevesebben a területi elnevezés csoportba 

kerültek: azaz a „budapesti”-t alig választották (mindössze öten). Ennek valószínűleg az az 

oka, hogy a „budapesti” megnevezés jelöltté teszi a saját változatot (azaz benne van a 

lehetőség, hogy ez a változat is csak egy, nem természetesen adott, magától értődő 

változat). Nem meglepő, hogy egyetlen budapesti gyerek sem adott sem az „itteni”, sem a 

„nyelvjárás” kategóriába sorolható választ. 

Érdemes még megnézni a szegediek válaszait is, mert ez mindkét csoportétól jócskán 

eltér. Kiugróan magas, 46% azok száma, akik az ő-zéssel jellemezték saját változatukat – 

közel kétszer annyian, mint az erősebben ő-ző vásárhelyiek. Itt mondták legkevesebben, 

hogy az ő nyelvváltozatuk egyszerűen „magyar” – azaz kevesen tekintik adottnak, 

természetesnek a helyi változatot. Szintén ezt támasztja alá, hogy itt adták a legkevesebb 

irreleváns választ. Senki nem jellemezte a „nyelvjárás” katóriába tartozó válasszal, és a 

„helyi, itteni” katóriába sorolható választ is mindössze ketten adtak. A szegedi gyerekek 

mintegy „elvárják” önmaguktól, hogy tudják a választ erre kérdésre: a másik két városban 

élő gyerekeknél sokkal kevesebben hagyták megválaszolatlanul a kérdést, velük szemben 

viszont, sokkal többen adtak nyílt „nem tudom” választ. 

Azt látjuk tehát, hogy a budapesti gyerekek meglehetősen otthonosan érzik magukat 

saját nyelvváltozatukban, nem is igen jut eszükbe, hogy másképpen is lehet beszélni, mint 

ahogyan ők beszélnek. A vásárhelyiek sokkal inkább tudatában vannak, hogy saját, helyi 

nyelvváltozatot beszélnek, de szintén otthonosan érzik magukat ebben a helyzetben. Úgy 

tűnik, a szegediek viszonyulnak a leginkább önreflexívebben – azaz a legtudatosabb 

szinten – saját változatukhoz. Ez a tudatosság föltehetően csökkenti az otthonosság érzését 

– nyilván nem véletlen, hogy a szegedi gyerekek 20%-a Budapestet is mint saját 

változatához közel állót jelölte meg. 

 

A saját nyelvváltozathoz való viszony 

 

A 3. táblázat adatai szintén ezt valószínűsítik. Arra a kérdésre, hogy előfordult-e már, hogy 

mikor megtudták, hová való, akkor azt mondták: igen, hallatszik is a beszédeden (vagy azt, 

hogy érdekes, nem is hallatszik a beszédeden). A legtöbben – a különbség nem 

szignifikáns, csak tendenciaként értelmezhető – a szegediek közül válaszoltak „igen”-nel. 

A vásárhelyi gyerekek saját változatukhoz való természetes viszonyát mutatja az is, hogy 

ők még a budapestieknél is kevesebben emlékeznek hasonló élményre. 

A 4. táblázat adatai szintén ezt a tendenciát mutatják. Arra a kérdésre, hogy zavarná-e 

vagy örülne-e neki, ha beszéde alapján fölismernék, hová való, legtöbben a szegediek 

válaszolták, hogy zavarná őket – 27% mondta ezt, szemben a budapesti 17 és a vásárhelyi 

19%-kal. És szintén a szegediek válaszoltak a legkevesebben határozott „nem zavar”-ral – 
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itt a vásárhelyiek és a szegediek között elenyésző a különbség, mindkét városban 

határozatlanabbak voltak a gyerekek, mint a budapestiek. 

 
3. táblázat: „Előfordult már, hogy mikor mások megtudták, hová való vagy, akkor azt 

mondták: ’igen, hallatszik a beszédeden’ vagy ’érdekes, nem hallatszik a beszédeden’?” 

válasz 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

igen 60 19,6 20 18,9 24 23,3 16 16,5 

10 éves 27 17,1 9 17,6 14 26,4 4 7,4 

14 éves 33 22,3 11 20 10 20 12 27,9 

nem 214 69,9 74 69,8 67 65 73 75,3 

10 éves 107 67,7 32 62,7 30 56,6 45 83,3 

14 éves 107 72,3 42 76,4 37 74 28 65,1 

nem tudja 7 2,3 – – 6 5,8 1 1 

10 éves 5 3,2 – – 5 9,4 – – 

14 éves 2 1,4 – – 1 2 1 2,3 

irreleváns válasz 14 4,6 9 8,5 3 2,9 2 2,1 

10 éves 12 7,6 8 15,7 2 3,8 2 3,7 

14 éves 2 1,4 1 1,8 1 2 – – 

nincs válasz 11 3,6 3 2,8 3 2,9 5 5,2 

10 éves 7 4,4 2 3,9 2 3,8 3 5,6 

14 éves 4 2,7 1 1,8 1 2 2 4,7 
 

 
4. táblázat: „Zavar vagy örülsz neki, ha a beszéded alapján fölismernek/fölismernének?” 

válasz 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

zavar 64 20,9 18 17 28 27,2 18 18,6 

10 éves 32 20,3 6 11,8 17 32,1 9 16,7 

14 éves 32 21,6 12 21,8 11 22 9 20,9 

örül neki, mert büszke arra, 
ahonnan származik 

40 13,1 9 8,5 15 14,6 16 16,5 

10 éves 20 12,7 4 7,8 7 13,2 9 16,7 

14 éves 20 13,5 5 9,1 8 16 7 16,3 

örül neki (indoklás nélkül) 48 15,7 15 14,2 18 17,5 15 15,5 

10 éves 38 24,1 14 27,5 9 17 15 27,8 

14 éves 10 6,8 1 1,8 9 18 – – 

örül neki (irreleváns indoklás) 30 9,8 9 8,5 5 4,9 16 16,5 

10 éves 17 10,8 2 3,9 4 7,5 11 20,4 

14 éves 13 8,8 7 12,7 1 2 5 11,6 

nem zavarja 80 26,1 33 31,1 23 22,3 24 24,7 

10 éves 34 21,5 18 35,3 9 17 7 13 

14 éves 46 31,1 15 27,3 14 28 17 39,5 

nem zavarja, de nem is örül neki 6 2 – – 4 3,9 2 2,1 
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4. táblázat: „Zavar vagy örülsz neki, ha a beszéded alapján fölismernek/fölismernének?” 

válasz 

elemszám (n=306) és gyakoriság (%) 

teljes Budapest Szeged Hódmvh. 

10 éves – – – – – – – – 

14 éves 6 4,1 – – 4 8 2 4,7 

előfordult, hogy zavarta, de az is, 
hogy örült neki 

7 2,3 5 4,7 1 1 1 1 

10 éves 2 1,3 1 2 1 1,9 – – 

14 éves 5 3,4 4 7,3 – – 1 2,3 

nem tudja 6 2 1 0,9 4 3,9 1 1 

10 éves 3 1,9 – – 3 5,7 – – 

14 éves 3 2 1 1,8 1 2 1 2,3 

irreleváns válasz 20 6,5 13 12,3 4 3,9 3 3,1 

10 éves 10 6,3 6 11,8 2 3,8 2 3,7 

14 éves 10 6,8 7 12,7 2 4 1 2,3 

nincs válasz 5 1,6 3 2,8 1 1 1 1 

10 éves 2 1,3 – – 1 1,9 1 1,9 

14 éves 3 2,0 3 5,5 – – – – 
 

 

 

Összegzés 

 

Az első eredmények a várakozásoknak megfelelően azt mutatják, hogy a sztenderd 

központjával azonosított Budapesten élő gyerekek érzik magukat a legnagyobb nyelvi 

biztonságban, ők foglalkoznak a legkevésbé azzal, hogy hogyan beszélnek. Szintén a 

várakozásoknak megfelelő tapasztalat, hogy a kisebb, zártabb, öntudatosabb 

beszélőközösségben élő hódmezővásárhelyi gyerekek, bár jól tudják, hogy saját 

nyelvváltozatuk eltér más változatoktól, szintén otthonosan érzik magukat ebben a 

helyzetben. A legtudatosabban, de a legkevésbé öntudatosan a szegedi gyerekek 

viszonyulnak saját változatukhoz, föltehetően azért, mert inkább (vagy korábban) tudatosul 

bennük, hogy kettős értékrendhez kell alkalmazkodniuk: a helyi változat mellett jóval 

erősebb a kötődésük a nyelvi centrumhoz, mint a vásárhelyieknek. 

Az eredmények – csöppet sem meglepő módon – újra megerősítik azt az egyébként jól 

ismert tényt, hogy a saját nyelvváltozatokhoz fűződő viszonyban sincs szerepe a nyelvi 

sajátosságoknak. 
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KOŽÍK DIANA 

 

 

NYELVJÁRÁSI ATTITŰDÖK A SZENCI ÉS KÖRNYÉKBELI PEDAGÓGUSOK 

KÖRÉBEN 

 

 

 

Előadásomban a konferencia témájához, a nyelvjárásvesztés, nyelvvesztés témájához 

kapcsolódva a szenci és a környékbeli (féli, pozsonyi és somorjai) pedagógusoknak egyes 

nyelvváltozatokhoz, közöttük anyanyelvjárásukhoz és a köznyelvhez kapcsolódó 

attitűdjeiről szeretnék beszámolni. A kutatás tervét többek között Sándor Anna szavai 

ihlették, melyek szerint „a nyelvi attitűd […] hatással van egy-egy nyelv/változat sorsára” 

(2002: 28). 

Nyelvi attitűdnek mondja a szakirodalom az adott nyelvváltozathoz kapcsolódó 

érzéseinket, véleményünket, amelyet egyrészt hiedelmeink, anyanyelvi és általános 

műveltségünk, másrészt a társas környezet és annak szokásai, hagyományai (l. Kiss 1995: 

135), valamint az adott nyelvváltozatot magáénak valló társadalmi réteg befolyása határoz 

meg. Mivel az értelmiség, és azon belül a kulcsfontosságú szerepet betöltő 

pedagógustársadalom a legbefolyásosabb társadalmi réteg, az ő hozzáállásuk a 

meghatározó, és egyetérthetünk Kiss Jenővel abban, hogy: „jó volna, ha az értelmiség 

mintát tudna adni az anyanyelvhez való harmonikus tudati és érzelmi kapcsolatban” 

(2001b: 510). 

Alapvetően kétféle nyelvi attitűdről beszélhetünk: pozitívról és negatívról. Míg az 

előbbi az adott nyelvváltozatnak presztízst kölcsönöz, helyes, követendő nyelvváltozattá 

nyilvánítva (ilyen helyzetben van a magyar köznyelv), addig az utóbbi stigmatizáltnak, és 

ennek következtében helytelennek tartja a szóban forgó nyelvváltozato(ka)t, mint például a 

magyar nyelvjárásokat. A magyar nyelvjárásokat illetően a stigma mellett fontos 

megemlítenünk a rejtett presztízs fogalmát, amikor is a stigma ellenére pozitív értékek 

kapcsolódnak a szóban forgó nyelvváltozatokhoz. Ilyen pozitív értékek például a szűkebb 

közösséggel való azonosulás és a közösségvállalás (l. Kiss 1995: 137). 

A nyelvjárási beszéd stigmatizálása következtében a beszélők „anyanyelvi 

otthonosságérzete sérül meg, (következésképpen anyanyelvük visszaszorulása, illetőleg 

eróziója gyorsul föl”: Kiss 1993: 11). Kisebbségi helyzetben ez a negatív megbélyegzés 

ezen felül a nemzeti azonosságtudat gyengüléséhez vezet(het), annál is inkább, mert az 

anyanyelvjárás és az anyanyelvváltozat szinonimfogalmak. A határontúli magyarság, 

esetünkben a szlovákiai magyarság nyelvi életének gondjai nemcsak az államnyelv 

hatásában gyökereznek, hanem a nyelvjárásiasságban is. A nyelvjárásiasság ebben az 

esetben annyit jelent, hogy a magyarországi magyarokkal ellentétben jóval többen 

használnak nyelvjárást rendszeres kommunikációs eszközként, és a nyelvjárás azokban a 

rétegekben is erőteljesebben él, amelyekben Magyarországon egyáltalán nem vagy 

kevésbé. Így például a szlovákiai magyar kisebbség a nyelvjárásokat az iskolákban is 

használja, és nemcsak a diákok, hanem a tanárok is (bővebben l. Lanstyák 1998, 2000). 
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Mielőtt számbavehetnénk a lehetőségeket, hogy hogyan segítsük a felnövekvő 

generáció „szégyenérzettől mentes, kreatív nyelvhasználatát” (Kiss 2000: 31), megelőzve 

ezzel a nyelvjárásvesztést, illetőleg nyelvvesztést, előbb meg kell ismernünk a 

pedagógusok hozzáállását, attitűdjeit a nyelvjárásokkal és más nyelvváltozatokkal 

kapcsolatban. 

A 2001-ben elkezdett vizsgálatban egyelőre csak négy település: Pozsony, két kisváros: 

szülővárosom, Szenc, valamint Somorja és egy falu: Fél magyarajkú pedagógusainak a 

nyelvjárásokkal és más nyelvváltozatokkal kapcsolatos vélekedését térképeztem föl. A 

kérdőíves vizsgálatban részt vevő 51 pedagógus között voltak általános iskolai tanítók, 

gimnáziumi és szakközépiskolai tanárok. Ezúton szeretnék köszönetet mondani 

mindannyiuknak szíves segítségükért és őszinte válaszaikért. 

A kutatáshoz kiszemelt régió (Szenc, Fél, Pozsony és Somorja) a dunántúli 

nyelvjárástípushoz, Juhász Dezsőre (2000) hivatkozva, a közép-dunántúli–kisalföldi régió 

csallóközi-szigetközi csoportjához tartozik. Szenc és Fél csak annyiban kivétel, hogy itt a 

magánhangzórendszer ö-ző és é-ző, míg a nyelvjárási terület többi részén zárt ë-ző és í-ző. 

Szembetűnő jellemvonásnak számít továbbá, hogy a mássalhangzók magánhangzóközi 

helyzetben megnyúlnak, és az l nyújtó hatása is érvényesül, olykor zártabbá téve az előtte 

álló magánhangzót (bővebben Imre Samu 1967, Szabó Géza 1999). Az említett eltérések 

elegendők ahhoz, hogy a köznyelv szempontjából ’hibásnak’ minősített formák az itt élők 

beszédében mindennaposak legyenek. Ezeknek a nyelvjárási elemeknek az előfordulása 

természetesen a mindenkori beszédhelyzettől függ. Mint tudjuk, a beszédhelyzet 

nyilvánosságának foka (formalitása) működésbe hoz egyfajta nyelvi kontrollt, amely főleg 

azokra a jelenségekre terjed ki, amelyeket a beszélő nyelvjárásinak érez. A helyzet 

formalitásához való alkalmazkodás képessége és igénye azonban a beszélők életkorától, 

végzettségétől, családi hátterétől és további tényezőktől függ. Itt utalnék egy korábbi 

előadásomra, melyben a szenci ö-ző nyelvjárásban tapasztalt jelenségeket vettem sorra (l. 

Kožík 2002). Megfigyeléseim szerint a köznyelvi norma követése a produktív korban a 

legkövetkezetesebb, az időseknél már föl-föllazul, a diákoknál pedig még nem elég 

megbízható. A diákok köznyelvi produkcióiban ezért is gyakoriak a nyelvjárási háttérből 

fakadó és a pedagógusok által is érzékelt eltérések beszédben és írásban egyaránt 

(természetesen más-más mértékben). 

Az attitűdvizsgálatban részt vevő pedagógusok, akár az adott régióból, akár máshonnan 

származnak, kivétel nélkül kapcsolatba kerülnek a csallóközi és/vagy szenci nyelvjárással 

az iskolákban, főként a magyarórákon. Minden bizonnyal ez is közrejátszik abban, hogy 

csaknem valamennyien tudományos precizitással tudták meghatározni, mi is a nyelvjárás. 

A válaszadók többsége, 85%-a, ennek a nyelvváltozatnak a regionalitását hangsúlyozta a 

köznyelv egyetemességével ellentétben. A második legjellemzőbb sajátosságként pedig a 

köznyelvtől való különféle eltéréseket emelték ki: a kiejtésbeli, jelentésbeli vagy 

mondatszerkesztésbeli eltéréseket. Ezek a meghatározások nem feltételezik a nyelvjárások 

aktív ismeretét, hiszen a válaszadók 35%-a saját bevallása szerint nem beszél 

nyelvjárásban. 

Adatközlőim nyelvi/nyelvjárási attitűdjeinek háttere a nyelvjárások aktív, illetőleg 

passzív ismeretén keresztül is megközelíthető. A „Beszél Ön nyelvjárásban?” kérdésre az 

adatközlők 60%-a igennel válaszolt. A nyelvjárások passzív ismeretére az „Ismer Ön 
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nyelvjárásokat?” kérdésre adott válaszokból következtettem. Adatközlőim 96%-ban 

válaszoltak igennel. Meglepően nem a helyi nyelvjárásokat (Szencen és Félben a szenci ö-

zőt, Pozsonyban és Somorján pedig a csallóközit) ismerik a legtöbben, hanem a palóc 

nyelvjárást. Sorrendben csak ezt követi a csallóközi, a szenci nyelvjárássziget pedig a 22 

fokos ranglétra közepén helyezkedik el. A nagyobb egységeket, a nyelvjárástípusokat 

nézve, ugyancsak a palóc nyelvjárások vitték el a pálmát, második helyre szorult a 

dunántúli nyelvjárástípus, az erdélyi nyelvjárások (erdélyi, székely, csángó) pedig a 

harmadik helyre kerültek. 

Elmondható, hogy a vizsgálatban részt vevő pedagógusok 80%-a valamilyen szinten 

ismeri a nyelvjárásokat, ebből következően pedig valahogy vélekedik is róluk. 

Adatközlőim anyanyelvjárásához, illetve más nyelvjárásokhoz való viszonyát G. Varga 

Györgyi főbb nyelvi magatartástípusaiból kiindulva (l. Kiss 1995: 143) vizsgáltam. A 

következő öt lehetőség közül választhattak adatközlőim: a) a nyelvjárást „minden más 

nyelvváltozatnál jobban szeretem” meghatározás a nyelvi szentimentalizmust képviseli, b) 

„szeretem a nyelvjárást, de a köznyelvet is” meghatározás a racionális nyelvszemléletet és 

c) a „helyi érdekességnek tartom” a jóindulatú érdeklődést jelöli. Az utolsó két 

meghatározást, d) „nem érdekel”, e) „rossznak, helytelennek tartom”, senki sem 

választotta. Ez érthető, hiszen a nyelv és ezen belül a nyelvjárások a pedagógusok 

mindennapi munkájának a részei. 

 

1. diagram 

 

 
 

Az anyanyelvjárással kapcsolatban több mint 50%-kal a racionális nyelvszemlélet az 

uralkodó, ezt követi a jóindulatú érdeklődés, és végül a szentimentális nyelvszemlélet, 

akárcsak a magyartanárok körében (l. 1. diagram). 
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2. diagram 

 

A más nyelvjárásokkal kapcsolatban a jóindulatú érdeklődés van túlsúlyban, a 

magyartanárok között is (l. 2. diagram). A magyartanárok adatai egybevethetők Kiss Jenő 

budapesti magyar szakos bölcsészek körében végzett vizsgálatainak eredményeivel. 

Adatközlőim attitűdjeit is nagyrészt a racionális nyelvszemlélet és a jóindulatú érdeklődés, 

kis mértékben pedig a nyelvi szentimentalizmus jellemzi. Azoknak, akik beszélnek 

valamilyen nyelvjárást, 56%-uk racionálisan tekint e nyelvjárásokra, 29%-uk viszonyát a 

jóindulatú érdeklődés jellemzi, és valamennyi szentimentális érzelmeket tápláló pedagógus 

beszél nyelvjárásban. 

G. Varga Györgyi szerint ezek a nyelvi magatartástípusok általában nem köthetők 

életkori vagy műveltségi rétegekhez (G. Varga 1995: 143). Az általam vizsgált anyag is ezt 

látszik igazolni (l. 3. diagram), habár a műveltségbeli különbségeket az egységes 

végzettség miatt nem tudtam vizsgálni. 

 

3. diagram 
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Minden bizonnyal más okai lehetnek annak, hogy a racionális nyelvszemlélet leginkább 

a 61 éven felülieket jellemzi, a III. és az V. korcsoport esetében azonos arányban oszlik 

meg a racionális és jóindulatú érdeklődés között, és hogy a nyelvi szentimentalizmus 41–

50 évesek körében jelenik meg a legerőteljesebben. A más nyelvjárásokhoz való 

viszonyulás sokkal egységesebb, jobbára a jóindulatú érdeklődés jellemzi (l. 4. diagram). 

 

4. diagram 

 

 
 

A nyelvjárásokhoz kapcsolódó attitűdök mellett adatközlőim más nyelvváltozatokról 

alkotott véleményére is kíváncsi voltam. Egy Terestyéni Tamás (1995: 142) által végzett 

fölmérés eredménye szerint 1000 megkérdezett személy ötöde a tájszólást jelölte meg a 

második legkevésbé kedvelt nyelvváltozatnak. Az itt bemutatott anyagban (l. 5. diagram) a 

nyelvjárás bizonyult a második legkedveltebb (4,2) nyelvhasználati formának egy ötfokú 

skálán, ahol az 1-es a legkevésbé kedvelt változatot, az 5-ös pedig a legkedveltebbet jelöli. 

 

5. diagram 
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A nyelvváltozatok sorrendje a legkedveltebbtől a legkevésbé kedvelttig a következő lett: 

mindennap használt köznyelv – nyelvjárás – választékos köznyelv – durva beszéd. 

A választékos köznyelv alacsony „tetszésindexe” magyarázatra szorul. Feltételezésem 

szerint a megkérdezett pedagógusok nagy része a választékos köznyelvet az ún. pesti 

nyelvvel azonosítja. Erre engednek következtetni az „Ön szerint hol beszélnek a 

legszebben magyarul?” kérdésre adott válaszok is (l. 6. diagram). 

 

6. diagram 

 

 
 

A diagram adataiból kiolvasható, hogy a válaszadók csekély 19%-a tartja a legszebbnek 

a budapestiek beszédét. Adataimat (NYJA 2001) érdekességképpen egybevetettem a 

Lanstyák István által idézett RSS-kutatás eredményeivel (RSS 1996), ahol ugyanerre a 

kérdésre középiskolás diákok válaszoltak, más szóval olyanok, akiket adatközlőim (is) 

oktat(hat)nak (l. Lanstyák 2000: 148–149). Az RSS-kutatással ellentétben adatközlőim 

közül többen tartják a legszebbnek a magyarországi városok és Erdély nyelvhasználatát. A 

diagram két utolsó oszlopa egyrészt a magyarországi, másrészt a határontúli 
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nyelvváltozatok elismertségét foglalja össze. Mint látjuk, a magyarországi 

nyelvváltozatokat kevesebben, míg a határontúliakat többen tartják a legszebbnek az RSS-

kutatáshoz viszonyítva. 

Már tudjuk, hogyan viszonyulnak a vizsgált régió pedagógusai a nyelvjárásokhoz, a 

köznyelvhez, de vajon mit jelent számukra maga a nyelvjárási beszéd? (l. 7. diagram) 

 

7. diagram 

 

 
 

71%-uk megőrzendő hagyománynak tartja, 17%-uk egyszerű kommunikációs 

eszköznek tekinti, 12%-uk pedig identitásjelölő szerepét hangsúlyozza (a mindennap 

használt köznyelvet alkalmasabbnak érzik erre a szerepre, l. fentebb). A „hagyomány-

szerep” ilyen arányú választása arra utalhat, hogy adatközlőim a nyelvjárásban a múltba 

fordulást érzik (és nem a jövő felé vezető utat), holott egyikük sem tekinti használhatatlan 

régiségnek. 

A bevezetőben már szó volt a hagyományok szerepéről a nyelvi attitűdökkel 

kapcsolatban. A hagyomány egyik vetületét jelen vizsgálatban adatközlőim egykori 

magyartanárainak a véleménye képviselte (l. 8. diagram). 

 

8. diagram 
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38 válaszadó közül 29-nek volt a tanára pozitív véleménnyel a nyelvjárásokról, ebből 9-

üké a köznyelv ismeretére is nagy hangsúlyt fektetett, 6-uk tanárának semleges volt a 

viszonya, és csak 3-uknak volt az egykori magyartanára negatív véleménnyel a 

nyelvjárásokról. Úgy tűnik, hogy a magyartanárok hozzáállása nem befolyásolta 

adatközlőimet a nyelvjárásokhoz, illetőleg magához a magyar nyelvhez kialakítandó 

pozitív viszonyukban. 

Feltehetnénk a kérdést, vajon mi az, ami egyértelműen meghatározza a megkérdezett 

pedagógusoknak a nyelvjárásokhoz és más nyelvváltozatokhoz kapcsolódó nyelvi 

magatartását, ha sem az életkor, sem pedig az egykori magyartanár véleménye nem 

befolyásolta őket. Ennek a kérdésnek a tüzetesebb vizsgálata meghaladná előadásom 

kereteit. Annyit azonban már most elmondhatunk, hogy a vizsgált kategóriáknál személyre 

szólóbb szempontok szerint kell a folytatni a vizsgálatot, hiszen a nyelvhasználat a 

mindenkori beszélők társadalmi hátterére és egyben személyiségére utaló jegy (l. Kiss 

1995: 136). 

Összegzésképpen vegyünk sorra néhány előítéleten alapuló meghatározást (l. 9. 

diagram), amelyeket adatközlőimnek egy ötfokozatú skálán kellett értékelniük, ahol az 1-

es az ’egyáltalán nem értek egyet’-nek, az 5-ös a ’teljesen egyetértek’-nek felel meg. 

 

9. diagram 

 

 
 

Kiderült, hogy a megkérdezett pedagógusok a köznyelv megfelelő ismerete mellett 

legalább olyan fontosnak tartják a nyelvjárások ápolását. Ambivalensen viszonyulnak a 

nyelvjáráshoz mint az igazán tiszta anyanyelvi nyelvváltozathoz. Ugyanakkor a nyelvjárást 

nem tekintik a köznyelv romlott változatának. A nyelvjárási beszélők csökkenő számára 

utaló kijelentéssel – úgy tűnik – egyetértenek. 

A vizsgálatban részt vevő pedagógusok nyelvjárás(ok)hoz való viszonya egyértelműen 

pozitív, akár az egyik végletet, a szentimentális nyelvszemléletet, akár a másikat, a 

jóindulatú érdeklődést nézzük. Ugyanakkor örvendetes, hogy a racionális szemlélet az 

uralkodó. Egyik adatközlőm ezt a szemléletet képviselő tanáráról így ír: „Fontos, 

megőrzendő értéknek tartotta (ti. a nyelvjárásokat). Ennek ellenére elvárta, hogy az 

iskolában köznyelven beszéljünk. Ha valaki mégis nyelvjárásban szólalt meg, nem 
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gúnyolta ki, de finoman kijavította.” Ebből is az következik, hogy a pedagógusok fő 

feladata a nyelvjárások értékének a tudatosíttatása mellett a köznyelv oktatása, és hatékony 

köznyelvoktatás a nyelvjárási hátterű beszélők számára csakis akkor lehetséges, ha 

„finoman javítva” tudatosíttatjuk bennük, azaz a diákokban e két változat különbségeit a 

kiejtéstől, a nyelvtani formákon keresztül egészen a nyelvhasználati színterekig. 
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ZELLIGER ERZSÉBET 

 

 

NYELVI KONTAKTUSOK EGY CSALÁDBAN
*
 

 

 

 

 

Hagyományos közösségekben nemzedékről nemzedékre öröklődnek a nyelvi, 

nyelvhasználati szokások. A kisebb és nagyobb közösségeknek az életében azonban a 

történelem során számtalan „váratlan”, „rendkívüli” esemény következhet/következik be, 

amelyek során a nyelvi hagyományozódásba külső erők, más nyelvváltozatok, nyelvek 

szólnak bele. A modern társadalmak életében ezek a külső erők jóval gyakrabban 

jelentkeznek hol közösségek, hol egyes emberek életébe avatkozva. A modern életforma 

következtében a nyelvi változások felgyorsulnak. Gondoljunk csak arra, hogy a Kárpát-

medencében letelepedő kunok, besenyők évszázadokig őrizték nyelvüket, az erdélyi és 

szepességi szászok pedig kiváltságaik (ma úgy mondanánk: pozitív diszkriminációjuk) 

következtében sorsuknak a XX. századi megpecsételődéséig, több mint nyolcszáz éven 

keresztül ápolták, fejlesztették, alakították őseik nyelvét. A mai emigrációk – ha nincs 

utánpótlásuk – két-három nemzedék elmúlása után beolvadnak a körülvevő népességbe. A 

külső körülmények változása az anyanyelv eltérő változatainak a kontaktusát is elősegíti 

számos esetben, amint ezt a belső migrációk során létrejött nyelvjárásszigetek nyelvi 

sajátosságai jól mutatják. Az emigrációk kutatása ebben a tekintetben is a nyelvi, 

nyelvhasználati folyamatok alakulásába enged bepillantani. 

A továbbiakban egy család nyelvhasználata kerül a vizsgálódás középpontjába 

elsősorban a családban használatos nyelvjárás, illetőleg nyelvjárások szempontjából. 

A család első generációs tagjai jugoszláviai vendégmunkásként kerültek Linzbe. Az 

asszony (L-028) a Muravidékről, Radamosról 1965-ben indult későbbi lakóhelyére. A férfi 

(L-027) szülőföldjét, Óbecsét 1967-ben hagyta el. Linzben találkoztak össze, majd 

házasságot kötöttek, és két gyermekük született. 

A férfi általános iskolai tanulmányait magyarul, a szakmunkásképzőt szerb nyelven 

végezte. Feleségének csak általános iskolai végzettsége van, magyar tannyelvű iskolába 

járt. Mindketten többnyelvűek: A férfi a magyaron kívül beszél és olvas németül és 

szerbül, az asszony németül ugyancsak beszél és olvas, szlovénul azonban csak beszélni 

tud. Magyar nyelvtudását az L-027-es adatközlő „nagyon jó”-nak, az L-028-as „jó”-nak 

minősítette. Mindkét gyermekük beszél magyarul, nyelvtudásukat egybehangzóan úgy 

értékelték, hogy „mindent megértenek, de nem beszélnek tökéletesen”. 

Az adatközlők nyelvi állapotának a felmérésére több típusú vizsgálatot végeztem el. 

Ezek a vizsgálatok az egyén és a kis-, valamint a nagyobb közösség nyelvállapotának 

legfőbb jellemzőire mutatnak rá beleértve a nyelvi tudatosság bizonyos fokának a kérdését 

is. Mindez a formális és informális beszédhelyzet határmezsgyéjén történik. A formális 

beszédhelyzetet szimulálja a szokatlan beszédhelyzet a magnetofonnal, valamint a 

                                                 
*
 A kutatást az OTKA a T013745 és a T029064 sz. pályázattal támogatta. 
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családhoz nem tartozó gyűjtő személye. Az informális beszédhelyzet abból a baráti jellegű 

gyűjtési szituációból fakad, hogy többnyire nem először jártam az adatközlőknél, és részint 

régebbi személyes kapcsolat állt a háttérben, de legalábbis közös ismerősök elősorolása 

oldotta az esetlegesen fellépő feszültséget. A magyar nyelv formális használata egyébként 

az egész emigráns közösség számára csak meghatározott ritka alkalmakhoz kapcsolódik. 

Ilyenek a vasárnapi szentmisék, illetőleg istentiszteletek és a kultúregyesület előadásai. 

Az óbecsei születésű férfi 37 évesen hagyta el szülőföldjét. Mai nyelvállapotára sok, a 

standardtól eltérő elem jellemző. A nyelvállapotára vonatkozó megállapítások jelentős 

részét az irányított beszélgetés során készült hangfelvételre alapozom. 

A szövegfelvétel akusztikai elemzése azt mutatja, hogy a beszéd dallama a magyar 

standarddal megegyezik. Nem tapasztalható benne a Penavin Olga megállapítása szerinti, a 

„Vajdaság egyes helységeiben a spontán élőnyelvi megnyilatkozásokban eső-emelkedő, 

ún. »szökőzáras« hanglejtés … a kijelentő, közlő mondatokban” (1986: 43). Az eldöntendő 

kérdő mondatok dallamát vizsgáló tesztet sajnos sem az L-027-es adatközlővel, sem többi 

családtagjával nem sikerült elkészítenem. A hangpercepciós vizsgálat eredményei szerint 

az adatközlő igen jól ismerte fel az azonos, illetőleg a különböző szópárokat. Két 

tévesztése volt: mindkét esetben olyan mássalhangzó-időtartamot érintő kérdéssel 

kapcsolatban (ál : áll, var : varr), amelyik a kibocsátó vajdasági regionális 

nyelvváltozatnak a standardtól való eltérésén alapul (Penavin 1986: 39). Az adatközlő 

nyelvhasználatát jellemző sajátosságok: megkülönbözteti az e és az ë fonémát: házmëstër, 

ugyë, ëggy, nëgyven stb. Nyelvi változatában gyenge ö-zés figyelhető meg: köllött, 

körösztű ’keresztül’, stimmöljönek [!]. Az intervokalikus helyzetű mássalhangzók gyakran 

megnyúlnak: tellik, legidőssebb, okossabbak, nállam. A szótagzáró l kiesése és ezzel 

együtt a megelőző magánhangzó nyúlása általános: dógozok, kő ’kell’, arró, gondóni, 

mëgódani stb. Tapasztalható gyenge mértékben az l-ezés: helën, ny helyett n: karácsont 

stb. Az igeragozásban az ikes ragozás hiányát (dógozok, jáccok), az -ít képzős igék 

kijelentő és felszólító módjának az állapíjja mëg típusú alakokban való egybeesését lehet 

tapasztalni. A határozott névelő az változatának a z eleme rendszeresen a következő szó 

elejéhez tapad: a zelső vilákháború, a zembëregbű, a záru, a zajtón. A személyes 

névmások többes számát a -k többes jellel képezi: mink, az egyes szám harmadik személyű 

birtokos személyjel a tovább toldalékolás során i-ző formájú: hétvégin. A ható ige helyett a 

bír ige használata rendszeres: nëm birják #vënni. A standardtól eltérő megoldással él a 

birtoklást kifejező mondatszerkesztésben az alany toldaléktalan formája használatával: 

őnekik vót százötven hót főd; az -ë kérdőszócska nem megfelelő szórendi helyén való 

alkalmazásával: nëm-e fáj. Az adatközlő nyelvhasználatának ezeket a sajátosságait Penavin 

Olga kevés kivételtől eltekintve a bácskai, sőt általánosabban véve a vajdasági regionális 

nyelvhasználat sajátos elemeiként tartja számon (Penavin 1986: 31–55). 

A szókincsvizsgálat során kettős magatartást lehet megfigyelni. A válaszok között 

rendre a nyelvjáráshoz közel álló regionális köznyelvi szavak (büszke ’egres’, herőce 

’csőröge’) mellett a magyar standard elemei is megjelennek, pl. disznósajt a Vajdaságban 

elterjedt varsli ~svartli~ svargli helyett. Máskor „írásbelileg” magyarázattal választ: ebbe a 

körbe utalja (tévesen) a tőtötkáposzta mellett másodikként említett szárma lexémát, 

illetőleg választja egyértelműen a burgonya szót. (A vajdasági adatok értékelésére vö. 

Penavin 1986: 57–58.) 
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Az L-028-as adatközlő a hangpercepciós vizsgálatokat férjénél valamivel gyengébben, 

de elfogadható hibaaránnyal oldotta meg. (16 jó megoldással szemben 4 tévesztés áll, 

olykor több példával képviselt jelenségből 1 hibás megoldás.) A vele készült interjú 

folyamán beszéddallama nem mutat idegen interferenciára. 

Az adatközlő beszéde erősen nyelvjárásias. A felső nyelvállású hosszú magánhangzók 

helyett a megfelelő rövid hang fordul elő: tiz, utyhogy, veszitëk stb. A középső nyelvállású 

hosszú magánhangzó-fonémák nyitódó diftongusban realizálódnak: beszÌt, f´zis, 

legtöbbször azonban ezek helyén is felső nyelvállású rövid magánhangzó fordul elő, 

illetőleg a kétféle megoldás ingadozik: kevis, szabadidü, szülük, kÌsüB, lëhetüsÌg. A 

mássalhangzók körében az l-ezés (ollan, amellik, csinyálla, faluhelën), az explozív gy-zés, 

ty-zés (aptya) tapasztalható, a v hasonul, illetőleg hasonít (huzsvÌtkor, ötfennÌgy, jelentfe) 

stb. 

Az adatközlő nyelvi változatában a kibocsátó nyelvjárás néhány alaktani jelensége is 

megőrződött. Ilyen a főnévi igenév képzőjének -nyi alakja (söpörnyi, öszeszënnyi, 

lëtörünyi; a szövegfelvételen a veláris -nya változat nem fordul elő). Az ikes ragozást nem 

használja. A -val/-vel rag az általa beszélt nyelvváltozatban nem illeszkedik. 

Ezek a jelenségek a kibocsátó hetési nyelvjárásra általában jellemzőek (Penavin 1966:  

6–8). Előfordul azonban olyan sajátosság is a vizsgált nyelvi anyagban, amelyet a hetési 

nyelvjárás „általában” indokolhatna, mégis magyarázatra szorul. A szövegben ugyanis 

szép számmal fordulnak elő ö-ző adatok (oda?röG, mëhetök, gyerökök), holott éppen a 

kibocsátó Radamos nyelvjárásában ez a jelenség nem tipikus (Penavin 1966: 6, Gönczi 

1948). 

A szókincstani kérdésekre adott válaszok részint az anyanyelvjárási változatok 

választását mutatják: petris, kövesztët szalonna, prëzb$rs stb., részint a férj 

nyelvváltozatához való igazodásról szólnak. Így pl. a kukorica neveként megemlíti, hogy 

„tengörinek is mongyák” (a kérdőíves gyűjtés során köznyelvies válaszokra törekvő férj is 

megemlíti a tengëri-t második változatként), az abált szalonna neveként pedig a f´t 

szalonna megnevezéshez magyarázatként hozzáfűzte: családi szóhasználatban fordul elő a 

férj után, aki viszont jelentésbeli különbséget említett a főt szalon`a és az abát szalona 

között. (A férj a családban betöltött szerepét, amely a hozzá való igazodásnak – végső 

fokon a nyelv szintjén is – az alapja, a következőképpen fogalmazta meg: „Hát itt a 

zasszoń neveli a családot, de hát én vagyok a fő, amit én mondok, annak úgy kő lënni. … 

Én mindig aszt a izét, (, tartottam szëm előtt, ugyë, nállunk is, családba, hogy ëgy, ëgynek 

kő, hogy fő lëgyën. Nëm lëhet, mindënki gazda a házba, ugyë? Mer ahol töb gazda van, ot 

nagy baj lëhet. Ugyë ëgynek köll, hogy aki aki ä, viszi az egész ügyet, és annak kő, hogy 

mëkhajujon a többi, mer ha több gazda van, ot nagy baj lëhet, ugyë, ot lëhet veszekëdés is, 

gyilkosság is, mëg mindën, mëg félreértés, de ahol ëgy vezeti az ügyet, és a többi mëkhajol 

előtte, no mongyuk rá, jön ojan surlódás, vagy valami, de aszt ugyë mëk kő beszéni.” 

A házaspár két egyetemista korú gyermeke közül a fiatalabbtól (L-030) volt 

lehetőségem nyelvi anyagot gyűjteni. Ő kisgyermek korában sok időt töltött édesanyja 

társaságában. Az anya erről így beszélt: Hát a a fiam mikor mëkszülëtett, akkor öt iés fiél 
iévig ithom marattam, mer | üővele | a szája miatt, | hogy | de hát az a orvos hibájábu lëtt, 

hogy ott aszt elvákták, a száját, asztá akko aptya aszt monta, hogy maraggyak ithon, hoGY 
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miégis jobb, ha ién lëszök, mind ëgy idegön, utyhogy üővele ëlig sokad bajmaluttunk 

elüsször, de azér hát hálo Isten ëlig juó sikerüt. … Hát jáccodgattunk is, mëk hát 

tanidgattok. Kisseb korigon mesigettünk, kÌsüb má jobban a tëlëviziju lëtt, akko inkább 

aszt nÌsztik. 

Az adatközlő magyar nyelvváltozatára vonatkozóan (bár a tőle gyűjtött nyelvi anyag 

mennyiségre és minőségre nézve sem kifogástalan) megállapítható, hogy elsődlegesen az 

édesanyjától elsajátított hetési nyelvjárás sajátosságai jellemzőek rá. Ez leginkább a 

hangtani jellegzetességeken keresztül mutatkozik meg (l-ezés, nyitódó diftongusok, a felső 

nyelvállású hosszú magánhangzók hiánya stb.), de a nyelvjárástípus alaktani jellemzői is 

hallhatók (a mën- igető használata kijelentő mód jelen időben: mënëk; a főnévi igenév -nyi 

képzője). Az apa nyelvi hatása inkább a szó és kifejezéskészlet terén mutatkozik meg. Ide 

lehet sorolni a futbalozik ige fotbalozik alakját, amelyet Penavin (1986: 38) a vajdasági 

regionális nyelvi változat jellemzői között sorolt fel (ez a változat többször is előfordul az 

apával készült felvételen), és a bír ige ’-hat/-het’ jelentésben való használatát. 

Az adatközlő nyelvi sajátosságait egy rövid szövegrészleten mutatom be. 

[Milyenek szoktak lenni a karácsonyok?] Mijënëk? Hat, világos, nëm | nëm világos, 

hanëm | J# … ëlig szÌpëk szoktak lënnyi a kará… ha én is szoktam ányi, aszt … a fát [Ki 

díszíti a fát?] Hát legutubb én csinátam tesvérömme, azelütt apám szokta, mëg anyám. 

Akko mÌg kicsinyek vótunk. Akkoriba mÌg # | ajtu elütt szoktunk várnyi, mé nëm 

szabadott bemënnyi. Ha, ha be birtunk nÌznyi akkor igën, de lektöpször be szokták csuknyi 

a | a zajtut. 

A család első generációs tagjainak a nyelvhasználatára a német nyelvnek mindenekelőtt 

lexikális hatása mutatható ki. Ez azzal van összefüggésben, hogy mindketten a magyar 

nyelvet használták a gyűjtés idején is túlnyomó részt (a férfi kb. 60, az asszony 80%-ban). 

Egyetemista fiuk esetében a lexikonban, illetőleg a magyar lexikális hiányban, továbbá a 

kifejezési képesség bizonytalanságát leplező nehezen érthetővé torzult, elharapott 

szövegrészletek formájában nyilvánul meg. A kérdés részletesebb elemzése túlmutat az 

előadás adta kereteken. 
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NYELVELSAJÁTÍTÁS, NYELVMEGTARTÁS, NYELVCSERE 

DUNASZERDAHELYEN 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

A regionális köznyelvet vizsgáló magyar nyelvészeti kutatások csak a múlt század ötvenes 

éveiben kezdődtek. A nyelvjáráskutatás részeként meginduló vizsgálatokat először Deme 

László szorgalmazta, s később, a szociolingvisztika kibontakozásával a regionális 

nyelvhasználat is nagyobb teret kapott a nyelvészek kutatásaiban.
1
 A szlovákiai magyarság 

nyelvének szociolingvisztikai szempontú kutatásából legkomolyabb eredmények Lanstyák 

István tollából születtek (Lanstyák 1998, 2000). A magyar nyelv Szlovákiában című 

könyvében fellelhető nagy mennyiségű empirikus adat egy része a dunaszerdahelyi 

magyarok nyelvhasználatáról ad tanúbizonyságot. A szlovákiai romák nyelvéről 1995-ben, 

Nyitrán tartottak konferenciát (a konferencia anyagát tartalmazó kötetet Jozef Prokop 

szerkesztette). 

Előadásomban arról szeretnék beszámolni, hogy a címben jelzett nyelvi folyamatok 

hogyan alakulnak egy nyugat-szlovákiai kisvárosban, Dunaszerdahelyen. Ezekkel a nyelvi 

folyamatokkal Dunaszerdahely lakosságának legnagyobb számszerű kisebbségeit alkotó 

etnikai csoportok (szlovákok, zsidók, romák) és az 1990-es évektől a városban lakó kelet-

ázsiaiak nyelvhasználatának vizsgálatakor találkoztam (Pintér 2002).
2
 Adataimhoz 

nyelvhasználati kérdőív segítségével jutottam, s ehhez az egyes etnikai csoportokból 20-20 

adatközlő válaszait vettem igénybe (a vizsgálatomba megpróbáltam bevonni a városban 

élő kelet-ázsiaiak csoportját is, ám ennél a csoportnál folyamatos ellenállásba ütköztem). 

Kutatásom mindössze egy nagyobb léptékű felmérés bevezetése volt, ám a már eddig 

szerzett adatok, feltárt jelenségek is értékesek. 

 

Dunaszerdahely lakosságának nemzetiség szerinti megoszlása 2001-ben 

 

magyar 18 756 ruszin 13 szerb 12 ismeretlen 11 604 

szlovák 13 588 ukrán 12 orosz 12 összesen 23 519 

roma 11 353 német 14 bolgár 13   

cseh 11 147 lengyel 10 zsidó  18   

morva 111 13 horvát 13 egyéb 21   
 

 

(a 2001-es népszámlálás hivatalos adatai alapján) 

 

                                                 
1
 A regionális köznyelv különböző aspektusairól lásd Balogh 1992, Deme 1993, Imre 1979, Kiss 1993. 

2
 A roma népcsoportok közül csak a romungrókat vizsgáltam, ezért a továbbiakban a roma megnevezést 

csak e szubetnikus csoport megjelölésére használom. 
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A magyar–szlovák nyelvhatártól kb. 30 km-re fekvő Dunaszerdahely 

beszélőközösségének nyelvi repertoárjában a magyar és a szlovák nyelv dominál. A 2002-

es népszámlálás adatai szerint a város összlakosságának 80%-át a magyarok, 15%-át a 

szlovákok és 1,5%-át a romák alkotják (a Sčítanie ľudu, domov a bytov 2001 alapján). 

Megítélésem szerint a városban élő romák és zsidók aránya nagyobb a hivatalos adatnál, s 

az ehhez hasonló eltéréseket több romakutató is alátámasztja (lásd Lanstyák 2000: 34, vö. 

még Gyurgyík 1994: 52, Ondrejovič 1995: 49). Feltételezésem szerint a dunaszerdahelyi 

romák az összlakosság 4,5–5% százalékát alkotják, ezért a magyar és a szlovák nyelv 

mellett a cigány nyelv is szerves része a város nyelvi képének (azt nem merném állítani, 

hogy a roma nyelv elterjedt lenne). Ilyen nyelvi feltételek mellett a városban könnyen 

alakulhatott ki két- és többnyelvűség. Fontos azonban, hogy a város lakóinak nyelvtudása 

nem azonos mértékű, valamint az egyes etnikai csoportokra más-más nyelvek ismerete 

jellemző. 

 

2. Nyelvelsajátítás 

 

Nyelvi szempontból a vizsgált etnikai csoportok közül a szlovákok megkülönböztetett 

helyzetűek. Szlovákiában hatalmi többség lévén saját nyelvük használatára több 

lehetőségük van, mint a nemzeti kisebbségeknek, s ez a nyelvelsajátításukra is hatással van 

– mennyiségi és minőségi szempontból is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy anyanyelvük 

használatára nagyobb lehetőségük van, mint a szlovákiai kisebbségeknek általában, mivel 

a nem szlovák anyanyelvű szlovák állampolgárok többsége is beszél szlovákul. E miatt a 

gyakorlati tényező miatt nem kényszerülnek más nyelvek elsajátítására (hacsak nem a 

világnyelvek elsajátítására). Személyes megfigyelésem szerint és az adatközlők válaszai 

alapján állítható, hogy Dunaszerdahelyen a szlovák nyelv használata ritkább ugyan, mint a 

magyaré, de nem korlátozott. Nemcsak az informális, familiáris színtereken elterjedt, 

hanem a város közterületein, üzleteiben, sőt formális helyzetben, hivatalokban is épp úgy 

használható, mint más, szlovák többségű városban (Pintér 2002: 32). Dunaszerdahelyen 

azonban az államalkotó nemzet számszerű kisebbségben van, s vizsgálatom és 

tapasztalatom szerint a városban zajló kommunikáció leggyakoribb nyelve a magyar nyelv. 

Másképpen fogalmazva Dunaszerdahely domináns nyelve a magyar nyelv (vö. Lanstyák 

2000: 126–127). 

A magyar nyelv elterjedtsége miatt az itt született, valamint az ide költözött szlovákok 

naponta érintkeznek ezzel a nyelvvel. Bár az elmondottak ellenére a dunaszerdahelyi 

szlovákoknak nem lenne szükségük a magyar nyelv tudására, nagy részük valószínűleg 

beszél, vagy legalábbis ért magyarul. Adatközlőim mindegyike beszél valamilyen szinten 

magyarul még akkor is, ha magyarnyelv-tudásuk néhányuknál főleg nyelvértésre 

korlátozódik (ezt azoknál az idősebb adatközlőimnél tapasztaltam, akik csak felnőtt 

korukban költöztek a városba). Tehát feltételezhető, hogy a világnyelveket nem számítva a 

dunaszerdahelyi szlovák beszélőközösség számára a magyar nyelv kiemelkedő fontosságú. 

Ennek elsajátítása nem szervezett, intézményes körülmények között történik, s a 

nyelvelsajátítás mértéke is személyenként változik. 

 

A szlovák adatközlők nyelvtudásának értékelése saját bevallásuk szerint (Pintér 2002: 25) 
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 Anyanyelvi szinten3 Nagyon jól Jól Néhány szót Nem beszéli, csak érti 

Szlovák nyelv 15 6 0 0 0 

Magyar nyelv 0 7 7 4 1 

Cseh nyelv 1 8 10 0 0 
 

 

A városban végzett felmérésem szerint a szlovákok körében a nyelvelsajátítás mértéke 

főleg generációként különbözik: a városban született fiatalok kevés kivétellel beszélnek 

magyarul, s a nyelvelsajátításukra a szűkebb-tágabb környezetük befolyással van (Pintér 

2002: 27–28). A városban főleg magyar nemzetiségűek élnek (79,7%), ezért a városban 

lakó más nemzetiségűek is mindennap érintkeznek a magyar nyelvvel (hacsak nem 

zárkóznak  be a lakásaikba). Ez az érintkezés azonban nem feltétlenül jelenti a magyar 

nyelv használatát. Szlovák adatközlőim saját magyarnyelv-tudásukról nincsenek jó 

véleménnyel: húsz adatközlő közül csupán heten érezték magyar nyelvű 

beszédprodukciójukat folyékonynak. Egy másik kérdésre adott válaszaikban a szlovákok 

magyarnyelv-tudását nyolcan nem tudták vagy nem akarták értékelni. További hat-hat 

adatközlő szerint az itt élő szlovákok vagy „alig”, vagy „jól” beszélik ezt a nyelvet, s 

csupán egyikük szerint beszélik „nagyon jól” a város többségben lévő lakosságának 

nyelvét. Válaszaik alapján a városban történő érvényesülésre (különösebb pontosítás 

nélkül) legalább „egy kis magyarnyelv-tudásra” szükségük van. 17 adatközlő válaszolta 

azt, hogy a dunaszerdahelyi életben való érvényesüléshez a magyar nyelv ismeretére 

szükség van, s mindössze hárman mondák azt, hogy Dunaszerdahelyen ehhez a magyar 

nyelv ismerete nem szükséges. 

Ami a romákat illeti, az államnyelvvel kapcsolatban leírtak ellenére számukra a magyar 

nyelv jelenti a társalgás fő nyelvét. Húsz roma adatközlő közül mindössze hatan tartották 

magukat roma anyanyelvűnek. A szlovákiai romák körében Kovalcsik Katalin szerint 

gyakori a háromnyelvűség: „A környezeti dominanciától, illetve az iskola nyelvétől függ, 

hogy (a romani nyelven kívül – P. T.) szlovákul vagy magyarul (…) tudnak-e jobban” 

(Kovalcsik 1998: 62, lásd még Lanstyák 2000: 35). Tapasztalatom szerint azonban a 

dunaszerdahelyi romák nyelvismerete nem egyezik a fent idézettel, sőt körükben az 

egynyelvűség a valószínűbb nyelvi állapot. Az itt élő romák számára a magyar nyelvű 

környezet jelenti többek között a megélhetési források előteremtéséhez szükséges 

lehetőségeket, ezekhez pedig a magyar nyelv ismerete elegendő. A városban lakó romák 

között vannak, akik folyékonyan beszélnek szlovákul, de adatközlőim és saját 

tapasztalatom szerint a romák nagy része valószínűleg csak alacsony szinten beszéli a 

szlovák nyelvet. Mindemellett roma adatközlőim saját bevallása szerint 18-uknak volt 

fontos, hogy gyermekeik „legalább köznyelvi szinten” elsajátítsák a szlovák nyelvet (mivel 

Dunaszerdahelyen a szlovák nyelv ismerete nélkül is előteremtik a család fenntartásához 

szükséges anyagi forrásokat, ezért lehetséges, hogy az arány azért ilyen magas, mivel 

                                                 
3
 A nyelvismeret különböző szintjeit a következőképpen értelmeztem: Anyanyelvi szint: bő szókincs, 

nyelvtan ismerete, folyamatos beszédmód, Nagyon jól: szűkebb szókincs, nyelvtan ismerete, folyamatos 

beszédmód, Jól: szűkebb szókincs, nyelvtan hiányos ismerete, nem folyamatos beszédmód, Néhány szót: a 

nyelvismeret csupán lexikális tudásra korlátozódik, nyelvtan nagyon hiányos ismerete, nem folyamatos 

beszédmód, Nem beszéli csak érti: nyelvismerete csak passzív nyelvtudás. 
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teszthelyzetben pozitívan akartak viszonyulni a szlovák nyelvhez). Ebben az okok minden 

esetben a megélhetésre és lojalitásra vezethetők vissza. Ezzel szemben a roma nyelv 

ismeretét adatközlőim nem érezték fontosnak, mivel a környéken a nem romákkal való 

érintkezésben a roma nyelvnek nincs gyakorlati haszna, s használata is egyre szűkebb térre 

szorul
4
 (Pintér 2002: 75, 102). 

A romák nyelvelsajátítására befolyással van a másodlagos szocializáció nyelve is. A 

városban nem tudok olyan fiatal romáról, aki szlovák tanítási nyelvű iskolába járt volna, 

bár adatközlőim fele gyermekeit szlovák iskolában taníttatná (ez valószínűleg a 

teszthelyzetnek tudható be). A megkérdezettek legtöbbje beszéli ugyan a szlovák nyelvet, 

de szlovák nyelvű szókincsük szegényes, és a szlovák nyelv nyelvtanát sem sajátították el 

hibátlanul. A szlovák nyelvet legtöbben (13-an) az iskolában sajátították el, s a családban 

mindössze egy roma adatközlő használta a szlovák nyelvet (ez ellenkezik Réger Zita 

roma–magyar diglosszia-felfogásával
5
). 

 

A roma adatközlők nyelvtudásának értékelése saját bevallásuk szerint (Pintér 2002: 73) 

 

 Anyanyelvi szinten Nagyon jól Jól Néhány szót Nem beszéli, csak érti 

Roma nyelv 3 3 3 10 2 

Magyar nyelv 19 1 0 0 0 

Cseh nyelv 2 2 14 2 0 
 

 

A cigány nyelvet legtöbb adatközlőm csak alacsony szinten beszéli („alig néhány szót”, 

„nem beszélek, csak értek”). Megítélésem szerint Dunaszerdahelyen a roma nyelvtudás 

csökkenését a roma nyelv gyakorlati használhatóságának csökkenése okozta. Ebben nagy 

szerepe lehetett annak, hogy a romatelepeket Szlovákiában a 60-as 70-es években 

kormánydöntés hatására megszüntették, s a romákat a szlovák és főleg magyar lakosság 

között szétszórták (Jurová 1996: 47), így egyre kevesebb lehetőség nyílt a roma nyelv 

gyakorlására. Ezzel egy időben a magyar és a szlovák nyelv presztízse megnőtt, a roma 

nyelvé viszont csökkent (vö. Kovalcsik 1998: 62–63). Ma a dunaszerdahelyi romák 

romanyelv-ismerete olyan szinten van, hogy összefüggően már csak az idősek beszélik (ők 

se folyékonyan). Ez a helyzet oda vezetett, hogy – az egyik adatközlőm szerint – ma már 

„nincs kivel rendesen cigányul beszélni”. 

Az adatközlők nyelvtudásának szintje összefüggésbe hozható a nyelvelsajátítás 

színterével. Az általuk legjobban beszélt nyelvet, a magyart, majdnem minden esetben a 

szülőktől és nagyszülőktől sajátították el – tehát a magyar nyelv elsajátításának színtere a 

család. A cigány nyelvet az idősek és középkorúak még ugyancsak a családban sajátították 

el, viszont a későbbiekben már kevesebbet használták. Saját kutatásom szerint a 

fiatalabbak cigánynyelv-tudása alacsony szintű, ők már csak egyes kifejezéseket, szavakat 

                                                 
4
 A nyelv ritka használata nem mindig társul negatív attitűdökkel, hiszen a dunaszerdahelyi zsidók annak 

ellenére szívesen tanulnak héberül, hogy ezt a nyelvet csak bizonyos alkalmakkor használják. 
5
 Réger Zita szerint a cigány és a magyar nyelv használata a magyarországi cigányoknál megoszlik; a 

cigány nyelvet a családi szférában (egynyelvűek esetében ez az informális stílus), a magyar nyelvet az 

egyéb színtereken használják (egynyelvűek esetében ez a formális stílus) (Réger Zitára utalva: Kovalcsik 

1998: 61). 
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sajátítanak el a cigány nyelvből, s összefüggően már egyik megkérdezett fiatal sem beszél 

(így természetesen folyékonyan sem). Erre a hiányos nyelvismeretre nem (vagy nemcsak) 

a családban, hanem a város nyilvános színterein, más romáktól tesznek szert, úgyhogy 

feltételezhető, hogy a dunaszerdahelyi fiatal (és középkorú) romák romanyelv-használata 

egy meghatározható mennyiségű szókincs variálásában merül ki (ez csak feltételezés, 

pontos megítéléshez mélyebb vizsgálatokra lenne szükség
6
) (Pintér 2002: 75). Persze ezt a 

város közterületein elsajátított szókincset a családi nyelvhasználatban is használják. 

A dunaszerdahelyi zsidó közösség nyelvelsajátítására az aktuális korszak (értsd: 19. 

század, 1900–1945, 1945–), ill. a zsidó vallás van döntő hatással. Vizsgálatomból kiderült, 

hogy az 1800-as évek végén Dunaszerdahelyen főleg a jiddis, 1945 előtt a magyar, a mai 

huszonévesek körében pedig a szlovák nyelv tölti be az anyanyelv szerepét. Ma a zsidók 

nyelvi repertoárjában – leszámítva talán azokat az idős személyeket, akik produktív 

korukban nem használták a szlovákot, és idős korban már a szlovák nyelv tudását nem 

tartják fontosnak – egyre nagyobb szerep jut a szlovák nyelvnek. A középkorú és fiatal 

zsidók szlovák iskolákat végeztek, s ma már gyakran otthon, familiáris közegben is 

szlovákul beszélgetnek. A városban élő zsidó huszonévesek elsődleges nyelvi 

szocializációja szlovák nyelven történt. Többjük magyarul csak később, környezetétől, 

esetleg valamelyik rokonától tanult meg. Ez azt jelenti, hogy a középkorú és fiatal 

dunaszerdahelyi zsidók a formális stílusrétegeket szlovákul sajátítják el. Éppen ezért 

magyarul főleg az informális beszédhelyzetekben szólalnak meg, de természetesen ez a 

magyarnyelv-tudás a mindennapi életben Dunaszerdahelyen elegendő (Pintér 2002: 71). A 

magyar nyelv formális stílusainak nem ismerete nem jelenti azt, hogy a dunaszerdahelyi 

zsidók nem ismernék a magyar nyelvet. Az adatközlők bevallása szerint 19-en anyanyelvi 

szinten beszélik a magyart, s csak a fiatalok és a középkorúak bizonyos rétege beszéli 

jobban a szlovákot, így, ha van választásuk, azt használják (Pintér 2002: 50–54). 

 

A zsidó adatközlők nyelvtudásának értékelése saját bevallásuk alapján (Pintér 2002: 48) 

 

 Anyanyelvi szinten Nagyon jól Jól Néhány szót Nem beszéli, csak érti 

Magyar nyelv 19 1 0 0 0 

Szlovák nyelv 12 5 3 0 0 

Héber nyelv 0 1 3 10 3 

Jiddis nyelv 0 1 1 5 1 
 

 

Megjegyzés: 

A roma közösséggel ellentétben ennél az etnikai csoportnál a nemzeti nyelvnek (héber
7
) 

jelentős és nyílt presztízse van. Az újhébert a fiatal és középső korosztály több tagja 

használja (!): erre lehetőségük is van, mert külföldi zsidók gyakran látogatnak a városba, s 

időnként a dunaszerdahelyiek is ellátogatnak Izraelbe. Ma szervezett körülmények között – 

                                                 
6
 Az egyik Dunaszerdahely környéki cigány közösség (Malomhely) nyelvhasználatáról a közeljövőben a 

Gramma Nyelvi Iroda belső munkatársai készítenek kutatást. 
7
 A héber nyelv használatakor általában nem teszek különbséget az óhéber és az újhéber (ivrit) között, 

mert az imák elmondásakor az óhébert, a nyelvtanulásnál az ivritet használják. Így az óhébert főleg az 

idősek ismerhetik, a fiatalabbak pedig már az ivritet tanulják. 
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igaz, nem a városban – több zsidó tanulja a hébert (a héber tanulásáról nem készült 

felmérésem, így az azt tanulók pontos számát nem ismerem). Az idősek közül kevesen 

beszélnek héberül. Mivel gyermekkorukban az iskolában és nagyszüleikkel jiddisül 

beszéltek, s a héber használatára kevesebb lehetőségük volt, ezért körükben még a jiddis az 

elterjedtebb nyelv. A II. világháborúból visszatért zsidók nem voltak annyian, hogy a 

jiddist megtarthatták volna, illetve a visszatértek az élet újrakezdésén fáradoztak, és a 

nyelv fenntartása nem volt számukra elsőrendű feladat (Engel 1995: 167). 

 

3. Nyelvmegtartás 

 

A nyelvmegtartás kérdése Szlovákiában főleg a halmozottan kisebbségi helyzetben levő 

etnikai csoportok (pl. romák, zsidók) vagy nagyon kevés tagból álló, korlátozott nyelvi  

lehetőségekkel rendelkező számszerű kisebbség (pl. a dunaszerdahelyi ruszinok, szerbek) 

nyelvének megtartásakor merül fel. Felmérésemet a dunaszerdahelyi zsidók és romák 

nyelvének megőrzésére vonatkoztatva készítettem (a vietnamiaknál nyelvcseréről nem 

beszélhetünk – így nyelvmegtartásról sem –, mivel nagy részük valószínűleg nem tud sem 

szlovákul, sem magyarul, s még csak néhány éve élnek Szlovákiában). A vizsgált 

csoportok közül a nyelvmegtartás csupán a roma és zsidó közösséget, valamint a 

dunaszerdahelyi magyarságot érinti. A vietnamiakat nem számítva nyelvéhez legerősebben 

a magyar kisebbség ragaszkodik. A gyakori, mindennapi használaton kívül több magyar 

nyelvű (dunaszerdahelyi) folyóirat, a városi tévé műsora és a középiskolai szintű magyar 

nyelvű oktatási rendszer megléte, valamint a városban működő Gramma Nyelvi Iroda is 

jelzi a városban élő magyar ajkúak viszonyát anyanyelvükhöz. 

A nyelvhasználati gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a város bármely szegletében vagy 

akár kisközösségi, kevésbé központosított és erősebben központosított nyilvános 

nyelvhasználati színtereken is nyíltan használható a magyar nyelv. Vizsgálatommal 

alátámasztottam, hogy a magyar nyelvet csak ott nem használják, ahol a beszédpartner 

nem beszél magyarul (vö. Pintér 2002). 

A városban élő zsidó közösség 1700-as évek elején történt letelepedésétől fogva aktívan 

használta nemzeti nyelvét, a jiddist is (vö. Engel 1995). Mára azonban ez a nyelv inkább 

tekinthető lappangó nyelvnek, mint élőnek. Adatközlőim szerint jiddisül már csak az 

idősek tud(hat)nak, de ez a tudás jobbára csak nyelvértésben merül ki. A városban élő 

zsidók körében a jiddis nyelv etnikai identitástudatot kifejező szerepét a második 

világháború után a héber vette át. A jiddisről héberre történt váltás sajátossága, hogy 

mindkét nyelv a zsidó identitástudatot kifejező nyelv, s a váltást talán az ősi nyelvhez és a 

zsidó gyökerekhez való visszatérés, talán a jiddis megtartásának nehézsége váltotta ki. 

Mivel mindkét nyelv a zsidó identitástudatot fejezi ki, így ez a nyelvcsere nem jár 

identitásvesztéssel. A két identitás közötti különbség csupán annyi, hogy a jiddis askenázi 

(európai), míg a héber az általános zsidótudat kifejezője. Az ok: 1948 után a zsidók nyelve 

a héber lett (ez természetesen leegyszerűsített felfogás), így a modern zsidó lét az ivrit 

tudását feltételezi, s a dunaszerdahelyi zsidók csak ehhez a világban lejátszódott 

folyamathoz igazodtak. 

A dunaszerdahelyi romák esetében csak bizonyos feltételek mellett beszélhetünk saját 

nyelvük megtartásáról. Mivel a városban ma még hallható a roma nyelv, ezért talán ebben 
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a közösségben is lehetséges nyelvmegtartásról beszélni. Tekintettel arra, hogy az 

előadásban tárgyalt etnikai csoportok közül a romák használják a legkevesebbet saját 

nyelvüket, és csak náluk megy végbe a saját nyelvük elhagyása, ez a nyelvmegtartás nem 

lehet ugyanolyan, mint a magyarok, vagy akár a zsidók nyelvmegtartása. A roma nyelv 

megtartását objektív és szubjektív okok is nehezítik. A legsúlyosabb objektív tényező, 

hogy a roma nyelv intézményes keretek közötti tanulására nincs Dunaszerdahely 

környékén lehetőség. Talán ennek következtében a városi romák életében a roma nyelv 

presztízse folyamatosan csökken. A presztízscsökkenésnek főleg gyakorlati okai vannak, 

mivel roma nyelvvel nehéz a megélhetéshez szükséges anyagi feltételek előteremtése. 

Egyik adatközlőm szerint, a városban ma már nincs mód a roma nyelv magasabb szintű 

használatára, mivel ezt a nyelvet már nem tanulja senki sem. Roma nyelven már csak az 

idősek beszélnek, ám az ő tudásuk is egyre romlik – nem tudnak kódváltás nélkül roma 

nyelven kommunikálni. A kódváltás mellett roma nyelvükben gyakori a magyar 

interferencia, ill. kölcsönzések száma. Azt, hogy a dunaszerdahelyi romák roma nyelvében 

hallható magyar (és szlovák) szavak interferenciák vagy kölcsönzések-e, nem tudom 

megítélni, de az köztudott, hogy a dél-szlovákiai romák „roma nyelvű szókészlete a 

magyar nyelv befolyása alatt áll” (Davidová 1995: 55, lásd még Ondrejovič 1995: 48). A 

roma nyelv szókészletének dinamizmusa nem tipikusan szlovákiai magyar jelenség, hiszen 

„a romani Európa valamennyi részén folyamatosan veszi át a befogadó országok 

nyelvének szókincsét” (Fraser 1996: 277). 

A fiatalok nem tartják fontosnak a roma nyelv tanulását (egy olyan adatközlőm sem 

akadt, aki tudott volna olyan fiatalról, aki folyékonyan beszélte volna a roma nyelvet, sőt 

az összes adatközlő szerint roma nyelven már csak az öregek beszélnek), s nyelvi 

repertoárjukban a roma nyelv már főleg csak az ún. társalgási jegyek használatában van 

jelen (deszemantizálódott cigány szavak, pl. dik, more, csoro). Adatközlőim szerint mára a 

legtöbb családban a roma nyelv a familiáris nyelvhasználatból is kiszorulóban van. Ennek 

oka az is, hogy a különböző generációk tagjai nem beszélnek egymással roma nyelven. 

 

4. Nyelvcsere 

 

A vizsgált etnikai csoportok közül a nyelvcsere kettőnél van folyamatban: a zsidóknál és a 

romáknál. A zsidó közösség dunaszerdahelyi történelmében ez már többszörös nyelvcserét 

jelent, hiszen a közösség eredeti nyelve a jiddis volt. Arra nézve, hogy a magyar nyelv 

mikor váltotta fel a jiddist, pontos, empirikus adataim nincsenek. Idős adatközlőimtől 

viszont tudom, hogy gyermekkorukban, nagyszüleikkel jiddis nyelven (is) beszéltek. Ez 

azt jelenti, hogy a XIX. század végén még (ekkor ugyan még idős adatközlőim nem éltek) 

a jiddis nyelv volt domináns, hiszen másként idős adatközlőimmel később a nagyszülők 

nem beszéltek volna jiddis nyelven. Valószínűleg a magyar nyelvű környezet hatása, a 

magyar nyelvű dunaszerdahelyi társadalommal való kapcsolatfenntartás fontossága (ne 

feledjük, a zsidók fő foglakozása ekkor még a kereskedelem volt) okozta a magyar nyelv 

dominanciájának növekedését, s váltotta ki a dominanciaváltást. A mondottak alapján 

valószínűsítem, hogy a dunaszerdahelyi zsidó közösség életében a magyar nyelv 

elsődlegesen eszközfunkciójú nyelv volt (ellentétben a szakrális nyelvként használt 

héberrel – egyes személyeknél jiddissel). A nyelv eszközfunkciója váltotta ki a további 
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nyelvi dominanciaváltást, ami idővel újabb nyelvcserét idézhet elő. Az ötvenes évektől 

(valószínűleg rögtön a II. világháború befejezése után) Szlovákiában társadalmi 

érvényesülés céljára a szlovák nyelv hatékonyabb nyelvi eszköz volt, mint a magyar. A 

szlovák állam iránti lojalitás és az államnyelv (akkor még csak hivatalos nyelv) előnyösebb 

helyzete a szlovák nyelv dominanciájának növekedéséhez vezetett. A II. világháború után 

itt maradt zsidók gyermekeiket szlovák iskolában taníttatták, s ez a szlovák nyelvű 

iskoláztatás a városban élő zsidóknál a mai napig megmaradt. Ez idézte elő, hogy ma már a 

zsidó fiatalok zöme szlovákdomináns kétnyelvű. Ez a tendencia pedig egy újabb 

nyelvcsere felé vezet, amely valószínűleg a következő generáció nyelvében fejeződik majd 

be. A kétszeres nyelvcserében az is közrejátszott, hogy a magyar nyelv és a szlovák nyelv 

a zsidó közösség életében etnikai és vallási identitástudatot nem fejez ki. A vallási 

identitástudatot a szakrális nyelv, a héber és a jiddis fejez ki (amikor a jiddis fokozatosan 

visszaszorult, szakrális nyelvként helyét teljesen a héber vette át), s a hébernek ezenkívül 

az etnikai identitástudat meghatározásában is döntő szerepe van (bár kétségtelen, hogy a 

közösség magát magyar zsidó közösségnek nevezi). 

A dunaszerdahelyi romák jelenleg az első nyelvcsere folyamatában vannak. A roma 

nyelvet már főleg csak az idősek beszélik, ezért az idősek halála után a roma nyelv 

elterjesztésére vajmi kevés esély marad. A városban élő romák között eddig még nem 

készült olyan felmérés, ahol azt vizsgálták volna, hogy lenne-e igény a roma nyelv 

tanulására. Vizsgálatom folyamán azt is megkérdeztem adatközlőimtől, hogy fontosnak 

tartják-e azt, hogy gyermekeik legalább köznyelvi szinten megtanulják a roma nyelvet. 

Húsz adatközlőből mindössze öten válaszoltak igennel, egy adatközlő nem adott választ, s 

14 személy nem tartotta fontosnak, hogy a roma nyelv továbbhagyományozódjon. Mivel 

felmérésem nem reprezentatív minta alapján készült, így én sem tudnám megmondani, 

hogy a dunaszerdahelyi romák igényelnék-e  a roma nyelv tanítását (mondjuk tanítás után 

heti egy-két tanórában). S még ha sikerülne is legalább egy csoportot kialakítani, nem 

biztos, hogy a jelen körülmények között a tanítást meg lehetne oldani. Megfelelő háttér 

megteremtésével (iskola, tanárok, kellő színvonalú tankönyvek stb.), valamint roma 

szervezetek bevonásával több esély lenne a roma nyelv és kultúra fenntartására, 

fennmaradására. A roma nyelv identitásmeghatározó szerepe egyre jobban csökken, s az 

identitást nyelvileg ezt már csak az ún. társalgási jegyek fejezik ki (gyakran használatos, 

sokszor már kiüresedett jelentésű roma szavak, pl. dik, more, csoro, csávó stb.). A 

társalgási jegyek használatának jellegzetessége pedig az, hogy simábbá teszik a 

nyelvcserét. 

Előadásomban többször is hangsúlyoztam, hogy a roma nyelv adatközlőimnél már a 

legszemélyesebb nyelvhasználatból is kiszorult (vagy kiszorulóban van), illetve az 

identitást meghatározó tényezők körében is a háttérbe szorult. Ezt az is bizonyítja, hogy 

több adatközlő magyar anyanyelve ellenére a „roma nemzetiséghez tartozónak” vallja 

magát. Tehát az, hogy nem beszéli a roma nyelvet, még nem kizáró oka annak, hogy ne 

érezze magát romának. Adatközlőim között 14 magyar anyanyelvű roma személy volt. A 

dunaszerdahelyi romáknál a magyar nyelv már nemcsak a kisközösségi nyelvhasználatban 

domináns, hanem a magánszférában, az ún. egyszemélyes nyelvhasználatban is a 

leggyakrabban használt nyelv (Pintér 2002: 76–77). 
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A romák nyelvhasználatát érintő összes tényezőt figyelembe véve (mai nyelvhasználat, 

a roma nyelv régebbi helyzete, a roma nyelv helyzete a különböző korosztályok 

nyelvhasználatában, a roma nyelv régi és mai presztízse) kijelenthető, hogy ha a roma 

nyelv helyzete nem fog megváltozni, akkor Dunaszerdahelyen eltűnik a nyelvhasználatból, 

s helyét a magyar veszi át. Megítélésem szerint erre már most, az idősek elhalálozása után 

sor kerül. 

 

5. Összegzés 

 

Ha a Dunaszerdahelyen jelenleg zajló nyelvi folyamatok továbbra sem változnak meg vagy 

módosulnak, akkor Dunaszerdahely „nyelvi képe” jelentősen megváltozhat. Az itt lakó 

magyarok és szlovákok ugyan megőrzik saját nyelvüket, de a halmozott kisebbségi 

helyzetben lévő etnikai csoportok elveszthetik azt. A nyelvmegőrzés szempontjából a 

legveszélyeztetettebb helyzetben a romák vannak. A roma nyelv teljes (vagy legalábbis 

nagy mértékű) visszaszorulása Dunaszerdahelyen akár a következő generáció nyelvében 

lejátszódhat.
8
 

A zsidók második nyelvcseréje is egy emberöltő leforgása alatt végbemehet. A magyar 

nyelven beszélő, szlovákul nem tudó idősek lassan-lassan meghalnak, és helyüket a 

szlovákdomináns kétnyelvű fiatalok veszik át. Nagyszüleik nyelvét, a jiddist már nem 

ismerik, s így Dunaszerdahely nyelvi repertoárja egy újabb nyelvvel lesz szegényebb. 

Szívből remélem viszont, hogy húsz-harminc év múlva is hallok majd 

Dunaszerdahelyen roma szót, s remélem, hogy zsidó barátaim sem felejtenek el magyarul, 

és nagyapáik emlékéhez hűen megőrzik valamelyik zsidó identitást kifejező nyelvüket. 
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KASSAI ILONA 

 

 

AZ -E KÉRDŐSZÓ ÉS AZ IS KÖTŐSZÓ EGYÜTTES ELŐFORDULÁSÁNAK 

SZÓRENDI MEGOLDÁSAI 

 

 

 

A címben foglalt mondattani jelenségre az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi 

Osztályán folyó kutatások keretében láttam rá, amikor az 1990-es évek elején a Budapesti 

Szociolingvisztikai Interjú (erről részletesebben l. Kontra 1990a, 1990b) egyik mondattani 

változójának, az -e kérdőszónak szórendi megoldásait vizsgáltam (Kassai 1994a, 1994b). 

A szakirodalom olvasása közben Simonyi Zsigmondnál egy, az -e kérdőszó szórendje 

kapcsán tett lapalji megjegyzésben a következőket olvastam: „Kérdés, melyet nem merek 

eldönteni, vajjon ha az igéhez az is kötőszó is járul, ennek van-e elsőbbsége, vagy az -e-

nek. Társalgásban hallottam egyszer ezt: »zongorázni fog; hogy énekel is e, azt nem 

tudom«” (1881–83, 188, 4. jegyzet). A kérdés pedig azért kérdés, mert a magyar nyelvtani 

leírás nem rendelkezik a fenti esetről, tehát arról, amikor a szóban forgó két nyelvi elem 

(operátor) egy közlés keretein belül ugyanazon a szórendi helyen fordul elő. 

Tüzetesebben megvizsgálva a két nyelvi elem szórendi lehetőségeit kiderül, hogy 

csupán az állítmányban találkozhatnak össze, mégpedig vagy az ige mögött, vagy – ennek 

hiányában – a névszói rész mögött. Az ige mögötti találkozást példázza a Simonyi által 

idézett mondat, de a névszó mögötti találkozásra is könnyedén idézhetünk példát: Ez a 

lány szép, de vajon okos is -e/-e is. A megoldásra két lehetőség kínálkozik: (1) deduktív 

úton, a nyelvi rendszerből kiindulva munkáljuk ki a nyelvtani leírásból hiányzó szabályt, 

és (2) induktív úton, empirikusan vizsgáljuk, hogy mi módon oldják meg maguk a 

nyelvhasználók a két elem találkozásából kialakuló szórendi konfliktust, s az ő intuitív 

eljárásaikból vonjuk el a szabályt, vagy legalábbis állapítunk meg valamilyen tendenciát. 

Ha az első lehetőséget választjuk, a kiindulás a hatóköri viszony lehet annak alapján, hogy 

– a mondattani leírások szerint – az operátorok hatóköre a magyar mondatban jól korrelál 

szórendi helyükkel. Az általános szabály az, hogy minél nagyobb valamely operátor 

hatóköre, annál kijjebb helyezkedik el az általa vezérelt szerkezethez képest. Ebből pedig 

az következik, hogy ha egymás mellett több operátor is van, a nagyobb hatókörű 

bekebelezi a kisebb hatókörűt (mindezekre l. É. Kiss 1998: 57–61). Mármost, ha az is 

hatóköre csupán arra a mondatrészre terjed ki, amelyet közvetlenül követ (tehát 

fogalomkapcsoló, vö. Simonyi 1888), az is -e sorrendnek kellene teljesülnie, mivel az -e 

hatóköre maga a réma, tehát tágabb. Ha azonban az is hatóköre szintén a réma (tehát 

gondolatkapcsoló, vö. Simonyi 1888), akkor több lehetőség van. Amennyiben az állítmány 

hangsúlyos eleme nem az ige, az is ehhez kapcsolódik, az -e pedig a hangsúlytalan igéhez. 

Ha azonban az állítmányban az ige viseli a hangsúlyt, mind az is-nek, mind az -e-nek 

mögötte kell állnia, de nem világos, milyen sorrendben, tehát a konfliktus fennáll. A 

dilemma eldöntése azért is nehéz, mert mind az -e, mind az is hangsúlytalanul, 

klitikumként simul a megelőző szóhoz, márpedig újabb kutatások kimutatják, hogy a 

hatókörök értelmezésében a prozódia is fontos szerephez jut (vö. Hunyadi 2000, 2002: 
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147–207). Egy pragmatikai körülmény viszont segítségünkre van az -e is sorrend 

tételezésében, ez pedig az a helyesírási konvenció, amelyik szerint az -e kérdőszó 

kötőjellel kapcsolódik ahhoz a szerkezeti elemhez, amelyhez a szórendi szabály rendeli. 

Ugyanakkor a jóhangzás követelménye, amelyik kerüli a hiátust, éppenhogy az is -e 

szórendet vetíti előre. S ekkor jöhet a nyelvhasználók tanúságtétele. 

Válasz reményében – a Simonyi által idézett mondat mellé – a hétköznapi 

kommunikációs gyakorlatból gyűjtött példamondatok közül ötnek a bevonásával az elmúlt 

néhány év során teszteltem magyar szakos egyetemi hallgatók (N° 147) és a közoktatás 

különböző szintjein működő pedagógusok (N° 112) nyelvérzékét a szóban forgó szórendi 

ütközés megoldására tett kísérleteik elemzésén keresztül. A feladat mondatkiegészítés volt. 

Egészen pontosan azt kértem az adatközlőktől, hogy a tesztlapon a hiányos mondat alatti 

bekeretezett halmazból a nyelvi elemeket illesszék be a mondat kipontozott helyére. 

Példaként álljon itt a tesztlap első mondata! 

 

1. A számítógépes postaszolgálat gazdag lehetőségeket nyit meg előttünk a 

levelezésben. 

 

Kérdés, hogy…………………………………………………………………… 

 

 

 -e 

 élünk  vele 

 is 

 

 

A kutatás jelenlegi fázisában a tesztlapokat egy elsődleges feldolgozásnak vetettem alá, 

így egyelőre csupán a nyers adatok alapján tehetünk tapogatózó, továbbgondolásra 

érdemes megállapításokat. Az elsődleges feldolgozás folyamán a következő megoldási 

kategóriák adódtak mint számon tartandók: 

-e is  = a két elem sorrendje -e is 

is -e = a két elem sorrendje is -e 

más = a két elem egymástól távol került 

javítás = az egyik megoldást a másikra javította, pl. is -e-t -e is-re vagy fordítva 

  = hozzá sem fogott a megoldáshoz, illetőleg csak az egyik nyelvi elemet 

szerepeltette 

 

A két populációnak a példamondatokra vonatkozó adatait a táblázat mutatja be. Az 

összesítésből statisztikai adatkezelés nélkül is nyilvánvaló, hogy az adatközlők két 

csoportja között vannak egyezések és nyilvánvaló különbségek. Egyeznek a 

megkérdezettek mindenekelőtt abban, hogy a 2. és a 4. mondatban mindketten az is -e 

szórendet részesítik előnyben, mégpedig a diákok valamivel nagyobb arányban, mint a 

pedagógusok. A másik három mondat tekintetében viszont homlokegyenest eltérően oldják 

meg a dilemmát, amennyiben a pedagógusok mindhárom mondatnál az -e is szórendet 

preferálják, míg az egyetemi hallgatók közül a fiúk csoportja mindhárom mondatnál 
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döntően az is -e szórendet választja, a lányok is két mondatban, de a harmadikban – 

minimális különbséggel – az -e is szórend „nyer”. 

Ha alaposabban megnézzük a tesztelt mondatokat, kiderül, hogy a 2.-nál és a 4.-nél 

csupán a felszíni szerkezetben van szórendi ütközés, ugyanis múlt vagy jövő időben, 

illetőleg feltételes módban a megoldás kézenfekvően adódik, hiszen az is kötőszó továbbra 

is a hangsúlyos névszó mögött marad, az -e kérdőszó azonban a felszínen is megjelenő 

létige mögé kerül. A helyes sorrend tehát is -e ebben a két mondatban. Ez egyjelentésű 

azzal, hogy az induktív úton feltárt domináns szórend megegyezik a deduktív úton 

kikövetkeztetett szórenddel. A három másik mondatban azonban a mélyszerkezetben is 

fennáll az ütközés, s a megoldás tekintetében elválik a kétféle populáció. A pedagógusok 

térfelén mutatkozó -e is-dominancia, amelyet az -e kérdőszót kötő helyesírási konvenció 

alapján fentebb megjósoltunk, egybevág azokkal a kutatási eredményekkel, amelyek 

szerint a pedagógusokat a diákoknál jobban köti az íráskép (l. Kassai 1991, 1999, Pintzuk 

et al. 1995), s ez viheti a többségi döntést a diákokéval ellentétes választás, az -e is 

irányába. A diákok többségi döntése, az is -e sorrend pedig talán értelmezhető azzal, hogy 

az is kötőszónak mindig állandó a szórendi helye, hiszen a párhuzamba állított főnévi vagy 

igei szerkezetnek mindig a hangsúlyos eleme mögé kerül, ugyanakkor az -e kérdőszó 

váltogatja a helyét aszerint, hogy milyen az állítmány, hiszen egyszerű állítmány esetén e 

mögé, nem egyszerűnek a ragozott része mögé, a volna elemmel összetettnek az egésze 

mögé, névszói állítmány esetén pedig a névszó mögé járul, tehát kevésbé kötött a helye. 

Vajon mit ad hozzá ehhez a képhez a további három megoldási kategória? A JAVÍTÁS 

kategóriájába került válaszok rálátást engednek a kétféle sorrend közötti választás 

bizonytalanságára, ami többé vagy kevésbé, de mindegyik mondatnál jelen van azon a 

módon, hogy a kisebbségben maradt sorrend is meglehetősen magas arányban van 

képviselve. A MÁS megoldásra és a -ra jutó elég tekintélyes adatmennyiség ugyanezt a 

bizonytalanságot dokumentálja, csak más módon. Arra utal, hogy a nyelvhasználók az 

elkerülés stratégiájához folyamodnak: úgy alakítják a mondatokat, hogy (1) a két elem ne 

legyen közvetlenül szomszédos vagy (2) csak az egyikük szerepeljen a mondatban. A 

stratégia verbalizálódik is az egyik egyetemi hallgatónő lapalji megjegyzésében: „A teszt 

mondatainál, ha nem muszáj, főként az 1., 2.-re gondolok, nem használnám az -e szócskát, 

esetleg mást tennék a helyére vagy átfogalmaznám a mondatot.” Egy másik, ugyancsak 

hallgatói vélemény: „Én biztosan nem használnám együtt az -e-t és az is-t.” 

 

Az adatközlők megoldási módozatai 

(a többségi megoldást árnyékolás jelzi) 

 
 Pedagógusok Egyetemi hallgatók 

Megoldások Nok (N=112) Lányok (N=108) Fiúk (N=39) 

1. A számítógépes postaszolgálat bőséges lehetőségeket nyit meg előttünk a levelezésben. 

Kérdés, hogy élünk   vele. 

e is 44 40 9 

is e 23 51 18 

más 27 3 4 

 13 4 3 
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javítás 5 10 5 

2. Vajon a szöveg egyben emberi cselekedet  ? 

e is 37 36 11 

is e 43 59 19 

más 11 1 1 

 15 5 6 

javítás 6 7 2 

3. Zongorázni fog. Hogy énekel  , azt nem tudom. 

e is 70 48 15 

is e 29 45 17 

más – – – 

 6 2 2 

javítás 7 13 5 
 

 
 Pedagógusok Egyetemi hallgatók 

Megoldások Nok (N=112) Lányok (N=108) Fiúk (N=39) 

4. Az biztos, hogy ez a gyerek olyan, mint az anyja. De vajon olyan  , mint az apja? 

e is 40 38 10 

is e 50 58 22 

más 4 – – 

 12 3 6 

javítás 6 9 1 

5. A szállást lefoglalták, de holnap fogom megtudni, hogy fizetik  . 

e is 50 33 15 

is e 42 57 19 

más 3 7 – 

 12 4 4 

javítás 5 7 1 
 

 

Az említett elkerülő stratégia mindkét megnyilvánulása vezethet grammatikailag helyes, 

de szemantikailag módosult mondathoz és agrammatikus, értelmetlen mondathoz. Lássunk 

néhány példát a megkérdezettek megoldásaiból! Az 1. mondat Kérdés, hogy élünk-e vele 

is. változata nem szerves folytatása az előzménymondatnak, a Kérdés, hogy élünk is vele-e. 

változat pedig agrammatikus. A 2. mondat Vajon a szöveg egyben is emberi cselekedet-e? 

változata nyilvánvalóan más értelmezést takar, mint amely az is és az -e 

szomszédosságából következik. A Vajon a szöveg egyben emberi-e a cselekedet is? 

változat agrammatikus, csakúgy, mint a Vajon a szöveg egyben cselekedet is, emberi-e? 

változat. A 4. mondat De vajon olyan is, mint az apja? változatban az -e elhagyása 

helytelen, hiszen az állító alakú, informatív kérdő mondatból, amely a beszélőnek a 

kérdésre adandó válasz felőli teljes bizonytalanságát mutatja, ráadásul a vajon partikulával 

is kiegészül, amely a fokozott érdeklődés irányába viszi el a kérdést, nem maradhat el az -e 

kérdőszó (Fábricz 1981, 449). Az is nélküli, De vajon olyan-e, mint az apja? változat pedig 

nélkülözi az előzménnyel való párhuzamba állítást (Fábricz 1985, 81). A De vajon olyan-e 

mint is az apja? De vajon olyan-e, mint az apja is? és a De vajon is olyan-e, mint az apja? 
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változatok agrammatizmusa is nyilvánvaló. Végül az 5. mondatbeli függő kérdést az -e 

elhagyása (…hogy fizetik is.) nyelvtanilag teszi agrammatikussá (vö. Fábricz 1981, 448), 

az is elhagyása (…hogy fizetik-e) szövegtanilag, a ki igekötő fölösleges beiktatása pedig a 

jelentést módosítja (…hogy ki is fizetik-e). 

A táblázat adataiban figyelemreméltó még, hogy az adatközlők két csoportja közül a 

pedagógusok nagyobb mértékben élnek az elkerülési stratégiával, hiszen mind a MÁS, 

mind a  kategóriában több előfordulást produkálnak, mint a diákok, ugyanakkor 

kevesebbet javítanak, mint ők. Mindebből talán nem túlzás arra következtetni, hogy a 

diákok a tanároknál jobban összpontosítottak a szórendi ütközés tényleges megoldására, a 

tanárok viszont mintha nem akartak volna szembesülni egy számukra szokatlan nyelvtani 

helyzettel. Ez az attitűdbeli különbség is abba az irányba mutat, hogy a hiányzó nyelvtani 

szabályt inkább a diákok térfelén kell keresni abban a három mondatban, amelyben az is 

kötőszó és az -e kérdőszó valóban ütközik. Ez azonban még további kutatásokat igényel. 
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HATTYÁR HELGA 

 

 

A SIKET KÖZÖSSÉGEK ÉS A NYELVCSERE
*
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a magyarországi kétnyelvű siket 

közösségben mely tényezők látszanak sürgetni a nyelvcsere folyamatát, s melyek segítik a 

nyelvmegtartást, valamint hogy előreláthatólag végbemehet-e egyáltalán a nyelvcsere a 

siket közösségekben. E kérdéskör vizsgálatához elengedhetetlen a siketek társadalmi és 

nyelvi helyzetének több szempontú vizsgálata. 

 

2. A siketekről és a jelnyelvekről általában 

 

A világon mindenütt élnek siket emberek – hozzávetőlegesen mindenütt azonos arányban. 

Felmérések arról tanúskodnak, hogy a Föld népességének (s az egyes államok 

lakosságának) mintegy 1 ezreléke siket
1
. A siketek körén belül azoknak az aránya, akik 

siket családban születnek, a világon mindenütt körülbelül ugyanakkora: 10%. Ők azok, 

akik születésük után természetes körülmények között sajátíthatják el a szüleik által 

használt nyelvet: egy jelnyelvet. Ennek a nyelvelsajátítási folyamatnak a szakaszai 

megegyeznek a hangzó nyelvekével. A közösségek tagjainak másik része, 90%-uk, csak 

később, az iskolában, általában a jelelni tudó társaktól tanulja meg az adott jelnyelvet, s 

rendkívül hamar nagy könnyedséggel használja azt. [Ez utóbbi nyelvelsajátítási modell 

azonban hátrányt jelent például a kommunikatív kompetencia egyes területeinek 

fejlesztésében, illetve egyéb kognitív, valamint a szociális funkciók fejlődése terén, s nem 

utolsó sorban az emocionális fejlődésben (vö. Meadow 1968).] 

A siketekből szerveződő közösségek tagjai egymás közt nem az adott államban 

használatos hangzó nyelvek egyikét használják mindennapi kommunikációjuk során, 

hanem a más modalitású, számukra sokkal könnyebben hozzáférhető manuálisan 

kivitelezett, s ennélfogva vizuálisan érzékelhető jelnyelvek valamelyikét. Nem 

beszélhetünk egy univerzális jelnyelvről, az egyes államokban használatos jelnyelvek 

éppen úgy különböznek egymástól, mint a hangzó nyelvek. Ezek a jelnyelvek nem 

azonosak a pantomimmel vagy a hangzó nyelveket kísérő gesztusok rendszerével. Nem 

függvényei a környezetükben használatos hangzó nyelveknek sem. A jelnyelvek önálló 

struktúrával rendelkező, komplex, konvencionális nyelvi rendszerek. A jelnyelveket 

                                                 
*
 A tanulmány az NKFP 5/126/2001 számú projektum támogatásával készült. 

1
 Vannak olyan területek, ahol a siketek aránya örökletes genetikai okokkal magyarázhatóan sokkal 

magasabb. Ilyen volt például a múlt század végén Martha’s Vineyard (Davis és Supalla 1996), s a mai 

napig ez a helyzet egy indonéz faluban (Branson, Miller és Marsaja 1996). 
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használóik nem újból és újból kifejlesztik, hanem – csakúgy, mint a hallók a hangzó 

nyelveket – elsajátítják (vö. Grosjean 1982, Bergman 1994, Bos 1994). 

A siketek, bár nem koncentrálódnak egy-egy földrajzi területre, közösséget formálnak. 

Mivel nem található mindenütt számukra kialakított iskola, így az egy-egy nagyobb 

területen élő siketek csak korlátozott számú központban tanulhatnak, s ezek az iskolával 

rendelkező városok a siket szervezetek gócaivá fejlődnek. Az ezekhez a központokhoz 

tartozó közösségek egy országon belül egy nyelvi és kulturális kisebbséget alkotnak (vö. 

Bartha 1999). E kisebbség tagjainak társadalmi normáik, szokásaik, fizikai állapotuk miatt 

nyelvhasználatukban, s ennek eredményeképpen az élet számos területén hátrányos 

megkülönböztetést kell elszenvedniük. 

Mivel a siket közösségek tagjai nem teljesen elkülönülten, hanem a többségi halló 

társadalomba ágyazódva élnek, annak tagjaival mindennap érintkeznek, ki vannak téve a 

többségi hangzó nyelvnek, melyet az iskolában tanulnak meg. Ezt a nyelvet (annak főként 

írott, de gyakran hangzó formáját is) a mindennapi életben a hallókkal érintkezve 

rendszeresen használják. (A beszélt nyelv érzékelése természetesen a szájról olvasás 

segítségével valósul meg.) A siketek tehát a mindennapi kommunikáció során két nyelvet 

használnak rendszeresen: a magyar nyelvet, illetve a magyarországi jelnyelvet. E két 

nyelven kívül rendelkezésükre áll az úgynevezett jellel kísért vagy jelelt magyar nyelv, 

mely a beszélt magyar nyelv grammatikai szabályaira épülő, ám jelnyelvi jelekből álló 

speciális, úgynevezett kontaktkód, mely csupán a kommunikációs nehézségek átmeneti 

leküzdésére alkalmas (Oviedo 1996, La Bue 1996). E jellegzetességet figyelembe véve, 

Bartha Csilla kétnyelvűség-meghatározása alapján, mely szerint „kétnyelvű az, aki a 

mindennapi érintkezései során két vagy több nyelvet kommunikatív, szociokulturális 

szükségleteinek megfelelően (szóban és/vagy írásban, illetőleg jelelt formában) 

rendszeresen használ” (Bartha 1999: 40), megállapítható, hogy a magyarországi siket 

közösség egy kétnyelvű nyelvi kisebbséget képez. Kétnyelvűségük két alapvető típusát 

Grosjean a következőkben jelöli meg: 1. jelnyelv–jelnyelv kétnyelvűség, 2. jelnyelv–

hangzónyelv kétnyelvűség (Grosjean 1982: 87, l. még Bartha 1999: 86). [Ann (2001: 43) 

egy részletesebb kétnyelvűség-tipológiát közöl, melyet az egyes nyelvek elsajátításának 

sorrendjével, valamint a hangzó nyelvek beszélt és írott változatának következetes 

megkülönböztetésével árnyal.] 

A siketek kétnyelvűsége – számos közös vonás ellenére – természetszerűleg különbözik 

a hallókétól, akik két vagy több hangzó, tehát azonos modalitású nyelvet használnak. 

François Grosjean egy, a siketek kétnyelvűségéről és kétkultúrájúságáról írott munkájában 

a következő hat jegyben határozza meg a siketek kétnyelvűségének legfontosabb 

jellegzetességeit: 

1. A számukra legtermészetesebb kommunikációs formát, a jelnyelvet sokszor csak az 

iskolában sajátítják el; 

2. hallásuk károsodott volta miatt a siketek jelnyelvüket természetszerűleg hosszú időn 

át megőrzik; 

3. egy-egy országon belül nem koncentrálódnak egy bizonyos területre; 

4. különbségek nyilvánulnak meg bizonyos nyelvi tudással kapcsolatos 

kompetenciájukban (elképzelhető például, hogy rosszul artikulálnak, bizonyos 
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grammatikai formák között élőszóban nem tesznek különbséget, illetve előfordulhat, 

hogy a többségi nyelvet csak írott formájában képesek használni); 

5. a nyelvtudás és a nyelvhasználat változatos mintái jellemzik őket; 

6. nem ismerik el őket kétnyelvűeknek (Grosjean 1992; lásd még Bartha 1999). 

 

E jellegzetességek közül az alábbiakban a nyelvmegtartás–nyelvcsere jelenségére 

vonatkozó 2. megállapítást kívánom részletesen magyarázni. 

 

3. A siket közösségek és a nyelvcsere 

 

A modern szakirodalomban a kétnyelvűségről szólva már gyakori megállapítás, hogy a 

bilingvizmus általában nem stabil, nem statikus állapot. Egy közösség nyelvhasználati 

normái állandóan változnak, és az egyén repertoárja is folyamatosan átstrukturálódhat. A 

kétnyelvű közösségekre általában jellemző, hogy az általuk használt nyelvek nem 

ugyanúgy jelennek meg bármelyik funkcióban – hiszen így a két nyelv közül valamelyik 

hamarosan feleslegessé válna. A kontaktusban lévő nyelvekhez megfelelő funkciók 

rendelhetők, maga a funkcionális felosztás pedig nem örökérvényű, nem statikus egy 

közösségen belül – a nyelvi funkciók az idővel átrendeződnek (Bartha 1999: 123). E 

folyamat egyik lehetséges kimenetele a nyelvcsere. 

Hyltenstam és Stroud (1996: 568) leszögezi, hogy nyelvmegtartásról és nyelvcseréről 

azokban az esetekben lehet beszélni, mikor egy közösség kontaktushelyzetben él, s ha a két 

csoport között különbség mutatkozik a javakhoz való hozzáférésben. A nyelvcsere 

fogalommal konkrétan azokat a helyzeteket lehet jellemezni, mikor egy közösség 

kétnyelvű állapoton keresztül az egyik nyelve használatáról áttér egy másikéra (Trudgill 

1997: 55). Ameny- nyiben a nyelvcsere folyamatának eredményét egy kontinuum egyik 

végpontjának tekintjük, a kontinuum másik végén a nyelvmegtartás jelenségét találjuk. A 

két jelenség egymással ellentétes irányú, s egy adott közösségen belül egyszerre van jelen, 

és mindkettőt a társadalmi környezeti, a kétnyelvű közösségi, illetve az egyéni tényezők 

együttesen irányítják, éppen ezért a két egymáshoz kapcsolódó jelenséget irányító 

különböző típusú tényezőket kölcsönhatásukban érdemes vizsgálni (Bartha 1999). 

A nyelvmegtartást és a nyelvcserét befolyásoló tényezők igen sokfélék. A legtöbb 

faktorról azonban nem mondható el, hogy egyértelműen és kizárólag egy irányban 

befolyásolná egy közösségben előforduló nyelvek használatának kiterjedtségét. A 

nyelvcserét befolyásoló tényezők nem determinálják egy kisebbségi nyelv sorsát (Romaine 

1995). Egy-egy befolyásoló tényező alapján vagy akár több tényező figyelembevétele 

mellett sem lehetséges egy közösség nyelvhasználatának alakulását a nyelvmegtartás–

nyelvcsere vonatkozásában előre biztosan megjósolni. Éppen ezért rendkívül fontos a 

különböző, egymással kölcsönhatásban működő tényezők érvényesülését egy-egy konkrét 

közösségben, a faktorok konkrét társadalmi vonatkozásaival együtt egyedi esetként 

megvizsgálni (vö. Bartha 1999: 138). 

A nyelvmegtartás–nyelvcsere folyamatát befolyásoló tényezőket Hyltenstam és Stroud 

(1996: 569), három nagy kategóriába rendezi megkülönböztetve a társadalmi szint, a 

csoportszint, valamint az egyéni szint faktorait (l. még Bartha 1999). A nyelvcsere 
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kérdését tanulmányozva a siket közösségre vonatkozóan érdemes ezen tényezők közül 

néhányat részletesebben is megvizsgálni. 

 

3.1. A társadalmi szint faktorai 

 

3.1.1. Politikai és jogi körülmények. A siketek által használt magyarországi jelnyelv 

hazánkban még nincs a siket közösség nyelveként elismerve, ezen felül nem tartják 

természetes nyelvnek – annak ellenére, hogy már évek óta zajlanak nyelvészeti leírások (l. 

Lancz és Barbeco 1999, Szabó 1999). A nyolc év halogatás után megszületett, sokat 

vitatott 1998. évi XXVI. számú esélyegyenlőségi törvény, majd az annak nyomán született 

Országos Fogyatékosügyi Program lényeges változásokat sürget a siketek (nyelvi emberi) 

jogait illetően, ám a középtávú intézkedési tervben foglaltak már nem minden ponton 

tükrözik az OFP szellemét, ráadásul a kijelölt feladatok nagy része még nincs megoldva 

(Bartha és Hattyár 2002). 

Nyelvi jogi, nyelvpolitikai szempontból a jelnyelvvel kapcsolatos kérdések tekintetében 

Magyarország remélhetőleg átmeneti időszakban van, annak azonban még egy olyan 

szakaszában, mikor a siketek számára bizonyos nyelvi jogok a gyakorlatban nincsenek 

biztosítva, s a jelnyelvhasználókat az élet számtalan területén diszkrimináció éri. Így a 

jelenlegi gyakorlat a magyar nyelv (hangzó és írott formájának) minél szélesebb körű 

használatát, így a nyelvcserét sürgeti. 

3.1.2. Gazdasági körülmények. A siket emberek tagjai a többségi társadalomnak is, a 

gazdasági jogok rájuk is vonatkoznak. Elmondható azonban, hogy a siketség és a 

nyelvhasználati sajátosságok miatt kialakult stigma eredményeképpen nem minden 

munkakörben kapnak állást siketek. Ezenkívül vezető beosztásba sem kerülnek könnyen, 

annál is inkább, mivel elenyésző közöttük a felsőfokú végtettséggel rendelkezők száma, és 

az általános iskola után gimnáziumban vagy szakközépiskolában tovább tanulók aránya is 

rendkívül alacsony. Ezen felül sajnálatos tény, hogy a siketek közössége aránytalanul sok 

rokkantnyugdíjast számlál, s viszonylag kevés aktív munkavállalót. A kedvezőtlen 

gazdasági körülményekből arra következtethetünk, hogy a társadalmi, gazdasági 

felemelkedés záloga a többségi nyelv minél jobb, szélesebb körű használatában rejlik, ily 

módon a jelenlegi helyzet a nyelvcserét motiválhatná. E kérdéskör szorosan kapcsolódik a 

siketoktatás problematikájához (l. a 3.1.4. pontot). 

3.1.3. Szociokulturális normák. A magyarországi siketek közössége nemcsak kétnyelvű, 

hanem kétkultúrájú közösség is. Tagjai osztoznak egyrészt a többségi társadalom 

normarendszerében, másrészt igazodnak a saját, a csak a kisebbségi közösségre jellemző 

normakészletéhez is. Ez utóbbi a külvilág számára legmarkánsabban a nyelvhasználatban 

fejeződik ki, hiszen a manuálisan kivitelezett nyelv használata az a jegy, mely alapján a 

legkönnyebben felismerhető, hogy valaki a siket közösség tagja – akár halló az illető, akár 

siket. Mivel azonban a többségi társadalom számos normájában osztoznak a siketek, ez a 

tényező egyszerre szól az elkülönülés mellett, valamint elősegíteni látszik az integrálódást 

is. 

3.1.4. Oktatás. A siketek jelnyelvhasználatával kapcsolatosan az egyik legjelentősebb, 

egyben legproblematikusabb tényező az oktatás kérdése. A magyarországi siketek számára 

felajánlott oktatási módszer nemcsak nem kedvez a jelnyelvhasználatnak, hanem 
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szándékosan háttérbe szorítja, korlátozza azt. A magyarországi siketoktatást – melynek 

kidolgozói halló gyógypedagógusok – az oralizmus módszere jellemzi, melynek lényege, 

hogy a siketeket a hallásnevelés, a szájról olvasás, valamint a beszédkészség fejlesztésével 

kívánja a hangzó magyar nyelv magas szintű használatára megtanítani. A módszer 

kizárólag a hangzó nyelv használatára fekteti a hangsúlyt, egyedül azt szorgalmazza, 

háttérbe szorítva, korlátozva vagy tiltva az iskolai jelnyelvhasználatot. A módszer 

hátterében az úgynevezett patológiai szemlélet áll. E felfogás szerint a siketség 

egyértelműen hiányként, deficitként határozható meg, s ennek értelmében a szakpedagógia 

feladata nem más, mint e deficit mérséklése, s a nyelvhasználatnak a „normális”-hoz (a 

halló normához) való közelítése. A magyarországi siketoktatásban a jelnyelv csak 

különleges körülmények között és/vagy halmozottan fogyatékos tanulók esetében merül 

fel. Szaktárgyként csak 7–8. évfolyamon egy, a siketek számára megtanulhatatlan 

fakultatív tantárgy: a tolmácsolás keretén belül jelenik meg. 

Ettől eltérő módszert a gyógypedagógia nem kínál fel a siketek számára. Ez az oktatási 

eljárás nyílt jelnyelv-ellenességével a szubtraktív kétnyelvűség kialakulásának kedvez, 

azaz a nyelvcsere irányában kívánja befolyásolni a közösség nyelvhasználatát. Másik 

hátránya a módszernek, hogy a rengeteg időt és energiát igénylő hangzónyelv-tanítás 

mellett nem kaphat kellő hangsúlyt a tananyag elsajátíttatása, melyben az egyedüli 

hatékony segítséget a jelnyelv alkalmazása jelentené. 

A magyarországi – mintegy kétszázéves múltra visszatekintő – szurdopedagógia 

jelnyelvellenessége azonban nem nevezhető egyértelműen hatékonynak: a siket emberek 

ragaszkodnak jelnyelvükhöz, s sokan annak iskolai használatát is szükségesnek tartják. A 

módszer tehát a nyelvcserét sürgeti és támogatja, ám ellenállást szül, s ezzel épp az 

ellenkező hatást váltja ki. (A magyarországi siketoktatás kérdéskörére l. Muzsnai 1997, 

1999, Hattyár 2000, Bartha és Hattyár 2002.) 

 

3.2. A csoportszint faktorai 

 

3.2.1. Demográfia. A SINOSZ, azaz a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 

1993-ban közölt adatai szerint Magyarországon 60 ezer a siketek és 300 ezer a súlyos fokú 

nagyothallók száma. (Nincs okunk feltételezni, hogy ezek az arányok az utóbbi években 

jelentősen módosultak volna.) Ezzel a 60 ezres létszámmal a siket populáció Magyarország 

harmadik legnagyobb (ám el nem ismert) nyelvi kisebbségét alkotja (Bartha és Hattyár: 

2002: 73). 

A jelnyelvi kisebbség magyarországi letelepedési mintázatát és más demográfiai 

jellegzetességeit vizsgálva két fontos dolgot kell szem előtt tartani. Az egyik, hogy a 

siketek szétszórva élnek, hiszen mindenhol születhetnek siketek, illetve bárhol válhat 

valaki siketté. Számukra kialakított oktatási intézmény azonban csak hét városban 

működik (Budapesten, Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Sopronban, Szegeden és 

Vácott). Így érthető, hogy a siketek, illetve a jelnyelvet használó súlyos fokú nagyothallók 

ezekben a városokban nagyobb arányban képviseltetnek, mint másutt az országban.
2
 

                                                 
2
 Külön érdekesség, hogy ezekben a városokban, illetve ezek vonzáskörzetében a magyarországi 

jelnyelvnek nem egy, azonos változata használatos. A hét városnak megfelelően ugyanis hét területi 

változat, dialektus alakult ki. 
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Emellett rendkívül fontos tény, hogy a siketség folyamatosan létező jelenség, így nem 

létezik olyan nemzedék, melynek ne lenne igénye a vizuális csatornán közvetített nyelv 

használatára. Az tehát, hogy a siketség gyakran egygenerációs jelenség (Nash 1987), s 

minden nemzedéket jellemez, hozzájárul ahhoz, hogy a jelnyelvhasználati igény 

generációról generációra újjáéledjen. 

3.2.2. Nyelvi jellemzők. Magyarországon a jelnyelv nemcsak nem hivatalos nyelv, de 

egyáltalán nincs nyelvi státusza, hivatalosan még nem ismerték el (egy területi 

változatokkal rendelkező) önálló, teljes értékű konvencionális nyelvi rendszernek. 

Ezenkívül ez a nyelv, valamennyi változatával együtt, kizárólag Magyarországon 

használatos, tehát más országban nem található meg sem hivatalos nyelvként, sem 

kisebbségi nyelvként, így nem kaphat semmiféle külső támogatást. Ezek a körülmények 

pedig elviekben nem kedveznek a nyelvmegtartás folyamatának. Ezenkívül a jelnyelv sem 

az oktatásban, sem a közéletben, sem a televíziós médiumokban nem kap teret. 

A közösség tagjai azonban a mindennapokban rendszeresen használják ezt a nyelvet, s 

emellett a magyar nyelvet is. A kettő közül a magyar nyelv sztenderdizált, a jelnyelv 

azonban nem. Ez utóbbinak az az oka, hogy egészen a 90-es évekig Magyarországon nem 

zajlottak a jelnyelvre vonatkozó nyelvészeti kutatások. Az utóbbi évek munkájának 

köszönhetően azonban a csoport szószólói egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 

siketek felismerjék saját nyelvük nyelv voltát, s annak minden értékét. Ily módon egyre 

több siket jelnyelvhasználó tudatában lesz az általa használt nyelv szimbolikus értékének. 

A közösség tagjai a mindennapokban mindkét általuk ismert nyelv, a magyar és a 

magyarországi jelnyelv használatát gyakorolják, hiszen saját közösségükön belül mindig a 

jelnyelvet, annak valamelyik változatát használják, míg a halló társadalom jelelni nem tudó 

tagjaival való kommunikációjuk során a magyar nyelvet (annak esetleg egy területi 

változatát) hangzó vagy írott formájában alkalmazzák. A nyelvhasználati színterek ilyen 

elkülönülése a nyelvmegtartásnak kedvez (Hyltenstam és Stroud 1996). 

Az egyes nyelvekre vonatkozó tudás pontos megítélése csak egyéni szinten lehetséges. 

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy számos nemzetközi eredmény arról tanúskodik, hogy 

azok a siketek, akik siket családban nevelkedtek, és születésüktől fogva ki voltak téve 

jelnyelvi inputnak, általában magasabb szintű kompetenciát mutatnak számos nyelvi 

készséget illetően, mint azok, akik a jelnyelvet csak később, siket iskolatársaiktól 

sajátították el (vö. Meadow 1968). 

3.2.3. Homogenitás/heterogenitás. A csoport összetételéről megállapítható, hogy a 

siketek közössége heterogén abban az értelemben, hogy tagjai között nagyothallók és 

hallók is vannak. Ezek a nagyothallók és hallók lehetnek siket gyerekek szülei, siket 

szülők gyermekei, halló házastársak, jeltolmácsok vagy mindazok, akik belsővé teszik a 

siket közösség kulturális értékeit, társadalmi normarendszerét, s szolidaritást vállalnak 

velük. Tehát függetlenül attól, hogy milyen a hallása valakinek, a siket közösség tagjává 

válhat, amennyiben azonosul annak értékeivel, normáival, osztozik a csoport feladataiban, 

problémáiban, javaiban. Ebben az értelemben a közösség homogénnek minősül, s ez a 

nyelvmegtartásnak kedvez. 

3.2.4. A közösség belső szervezettségéről elmondható, hogy a siketek nemcsak 

közösségeket alkotnak, de létrehoznak érdekvédelmi szervezeteket is, melyek feladatai 

közé tartozik klubok, jelnyelvi tanfolyamok vagy akár a sportélet szervezése, irányítása, 
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versenyek, kulturális rendezvények (pl. színházi előadások) lebonyolítása, valamint a 

jelnyelvvel kapcsolatos bizonyos nyelvészeti, nyelvi tervezési munkálatok, kutatások 

megszervezése, elvégzése. Az egyes területeket bizottságok felügyelik, melyek vezetői 

képviselik a többségi társadalom felé a siketek érdekeit. 

3.2.5. A siketek saját intézményrendszerét szemügyre véve az tapasztalható, hogy önálló 

oktatási, illetve vallási intézménnyel, azaz saját iskolával és gyülekezetekkel nem 

rendelkeznek. A számukra létrehozott iskolák tőlük függetlenül, az ő beleszólásuk nélkül 

működnek – figyelmen kívül hagyva a siketek saját érdekeit, igényeit. Léteznek azonban 

tolmácsolt istentiszteletek, illetve szerveznek katolikus, református, valamint zsidó vallási 

összejöveteleket siketek számára. 

A SINOSZ munkájának keretében zajlanak jelnyelvi, illetve szociológiai kutatások, 

melyek eredményei többek között azt a célt szolgálják, hogy a jelnyelv hivatalosan 

elismert nyelv legyen, és iskolai, valamint a közéletben történő használata mihamarabb 

lehetővé váljon. 

3.2.6. Média. A siketek közösségének kulturális igényeit a média rendkívüli módon 

elhanyagolja. Saját műsorokkal a közösség egyáltalán nem rendelkezik. Az egyetlen 

műsor, melyet jeltolmács segítségével közvetít az egyik televíziós csatorna, a hetente 

jelentkező Sorstársak című érdekvédelmi magazin. A törvényben előírtak ellenére a napi 

egy televíziós hírműsor hozzáférhetővé tétele még mindig nem megoldott kérdés a 

közszolgálati televízióadókon. A lapkiadás valamivel kedvezőbb képet mutat, hiszen a 

siketek szövetsége heti rendszerességgel ad ki saját újságot, Hallássérültek címmel. 

3.2.7. Kultúra. A kulturális élet szervezésére nagy gondot fordítanak a siketek. Nemcsak 

a többségi kultúra javaiban osztoznak, s járnak el feliratozott filmekre, kulturális 

rendezvényekre, s szerveznek tolmácsolt színelőadásokat, hanem önállóan is előadnak 

színdarabokat, léteznek jelnyelvi költemények stb. 

 

3.3. Az egyéni szint faktorai 

 

3.3.1. Az egyéni szint faktorai közül az egyik a nyelvválasztás, melyről (pontos kutatási 

eredmények hiányában) csak annyi feltételezhető, hogy a siketek a magas szinten jelelni 

tudó társaikkal a jelnyelvet használják, a jelelni tudó hallókkal vagy a jelelt magyar 

nyelvet, vagy a magyarországi jelnyelvet, vagy a magyar nyelvet, a hallókkal pedig a 

magyar nyelvet. Újabb nemzetközi kutatások azonban arról tanúskodnak, hogy a 

nyelvválasztás ennél összetettebb képet mutat, s az adott kód vagy nyelv kiválasztása nem 

feltétlenül a beszédpartner hallásának vagy siketségének függvényében történik (Ann 

2001). (Azt, hogy az egymás közti interakcióban a téma vagy a helyszín mennyiben 

befolyásolja a társalgás nyelvének kiválasztását, empirikus vizsgálat tárgyává kell tenni.) 

A beszédpartnertől függő vagy a szigorú szabályok által meghatározott nyelvi funkcionális 

megoszlásról megállapítható, hogy általában a nyelvmegtartásnak kedvez. 

3.3.2. Szocializáció. A gyermeknevelés szocializációs mintái közül a 

nyelvmegtartás/nyelvcsere vonatkozásában a gyermeknevelés során használt nyelv a 

legfontosabb tényező. Több évtizedes kutatási eredmények bizonyítják, hogy igen jelentős 

különbségek fedezhetők föl a siket szülők által alkalmazott eljárások és a halló szülőkéi 

között. A halló szülők gyakran (az attitűdökből eredeztethetően, valamint az iskolai 
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módszerek céljai miatt) a hangzó nyelv hangzó és írott formájának minél tökéletesebb 

elsajátítását tartják a legfontosabb szempontnak, s a váratlan helyzet (a siket gyermek 

születése), illetve a megfelelő tájékoztatás hiánya miatt nem keresnek más megoldást (vö. 

Ahlgren 1994). Ezzel szemben a siket szülők mindenféle külső segítség nélkül természetes 

módon képesek jó minőségű nyelvi impulzusokat biztosítani gyermekük számára, s így a 

nyelvelsajátítás mentén lehetősége nyílik a gyermeknek, hogy a környező világról pontos 

információkat szerezzen, hasznosítható ismereteket alakítson ki. 

A halló szülők által alkalmazott eljárás elviekben a nyelvcsere felé mutat, míg a siket 

szülőké közösségi szinten a nyelvmegtartást segíti elő, a gyermek szempontjából pedig 

egészséges kognitív, érzelmi és szociális fejlődést biztosít. Ám a halló szülők módszerei 

nem akadályozzák meg a gyermekeket abban, hogy az iskolában elsajátítsák a jelnyelvet, s 

a siket közösség aktív tagjává váljanak, mely folyamat a csoportot erősíti, ily módon pedig 

a nyelvmegtartásnak kedvez. 

 

3.4. A nyelvmegtartást, nyelvcserét befolyásoló sajátos jellegzetességek 

 

Amint az az egyes tényezők áttekintéséből is látszik, bizonyos faktorok a nyelvcserének, 

mások a nyelvmegtartásnak kedveznek, s némelyik tényező mindkét folyamatot 

elindíthatja, illetőleg erősítheti. Ám a magyarországi siketek kétszáz éve dokumentált 

történetét áttekintve azt látjuk, hogy a nyelvcserét szorgalmazó tudatos intézkedések, 

illetve a jelnyelvhasználattal kapcsolatos kérdések elhanyagolása ellenére a magyarországi 

jelnyelv fennmaradt, a közösség pedig folytonosan a kétnyelvűség állapotában van. A fenti 

tényezőkön kívül tehát léteznek olyan jellegzetességek, melyek a nyelvmegtartást 

garantálják. Ezek a tényezők a következők: 

1. A siketség állandó jelenség: minden generációban születnek siketek, vagy válnak 

siketté emberek, s ennek következményeképpen mindig élnek siketek a 

társadalomban; 

2. a siketség egygenerációs jelenség: a siketség nem nemzedékről nemzedékre 

ugyanazokat a családokat érinti – a siketek 90%-ának nincs rokoni kapcsolata siket 

felmenőkkel; 

3. a kétnyelvű siketek által használt nyelvek általában eltérő modalitásúak – az egyik 

akusztikus úton terjed (a magyar nyelv), ugyanakkor a másik vizuális csatornát 

igényel (jelnyelv). 

 

E három jellegzetesség mindezidáig gyakorlatilag felülírta az összes olyan tényezőt, 

mely a jelnyelvet illetően nyelvcseréhez vezethetne, azaz amelyek azt eredményezhetnék, 

hogy a közösség a kétnyelvű állapotot feladva áttérjen egyetlenegy – a magyar – nyelv 

használatára. Mivel minden generációban élnek siketek, ráadásul a siketség nem 

ugyanazokat a családokat érinti újra és újra, minden generációban megjelenik az a réteg, 

mely kommunikációs szükségletei kielégítéséhez rászorul a vizuális csatornán keresztül 

közvetített, a kezeken, az arcokon, a testen megjelenő, látható, a szemnek szóló jelnyelvre, 

mely számukra sokkal inkább hozzáférhető, mint az az akusztikus úton közvetített nyelv, 

melyről szintén csak vizuális benyomásuk van (a szájról olvasás segítségével). Ha tehát 

egyik generációról nem száll tovább a másikra a jelnyelv ismerete (mert például siket 
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szülőknek halló gyermeke születik, aki a jól beszélő siket szülőkkel a kisgyermekkor után 

inkább magyarul beszél, s az ő halló gyermekei már el sem sajátítják a jelnyelvet), akkor is 

újratermelődik egy olyan réteg, mely rászorul a jelnyelv megtanulására. A siketség mint 

fizikai állapot tehát olyan erős kényszerítő tényezőt jelent, mely biztosítja a 

jelnyelvhasználat fenntartását a siket társadalomban. Az amerikai jelnyelv (ASL) 

vonatkozásában Nash ezt a következőképpen fogalmazza meg (1987: 14): „Az amerikai 

jelnyelv, az annak felcserélésére tett erőfeszítések ellenére 200 éven át fennmaradt, s mint 

kiderült: a siket közösségekben betöltött rejtett funkciói miatt.” 

 

4. Összegzés 

 

A siket közösségekben tehát nem beszélhetünk (fokozatos) nyelvcseréről a jelnyelv és 

hangzó nyelv kontaktusában, mert ezt külső társadalmi és fizikai körülmények lehetetlenné 

teszik. Beszélhetünk azonban egyéni nyelvvesztésről, melyre számos példa akad. 

A stabil kétnyelvűséggel jellemezhető siket közösségek jelnyelvei a legtöbb országban 

azonban mégis veszélyeztetett nyelveknek minősülnek. A jelnyelvek ugyanis alacsony 

presztízsűek, hivatalosan a legtöbb államban nincsenek nyelvként elfogadva, használóit a 

patológiai szemlélet alapján megbélyegzik; az oktatásban alkalmazott módszerek pedig 

gyakran az additív helyett a szubtraktív kétnyelvűség kialakulását célozzák. Éppen ezért 

rendkívül fontos ezeknek a nyelveknek minél sokrétűbb, minél több szakterületet érintő 

alapos tanulmányozása. 
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A következőkben egy igen kis területtel kívánok foglalkozni. Ez a terület a magyar nyelv 

idegen nyelvként való tanításának terepe, mely mindazonáltal alkalmas arra, hogy 

felvillantsa az élőnyelvi változók kezelésének problémáját. 

Ellentétben a valamikori csoportostul érkező ösztöndíjas diákok tömegével, ma már 

sokféle nyelvtanulási szándékkal fognak az idegen ajkúak a magyar nyelv megtanulásához.  

A Magyarországra érkező nyelvtanulók többsége azért dönt a célnyelvi környezetben 

történő tanulás mellett, mert határozott kommunikációs szándék, a nyelvünkön való 

megszólalás igénye áll motivációjuk hátterében (Dóla 2001). A nyelviskolákban magyarul 

tanuló külföldiek például érkezhetnek magyarországi nagy cégek munkavállalóiként, 

oktatókként, ilyen minőségben hazánkba érkezők családtagjaiként, vagy letelepedni 

szándékozó külföldiekként, akik több évre kívánnak beilleszkedni a magyar környezetbe. 

Az integrációs motivációjú nyelvtanulók a tanórán szerzett ismereteiket összevetik 

azoknak a mindennapos kommunikációban történő alkalmazásával és a mindennapos 

beszédtevékenységekben hallott nyelvvel. Nyelvpedagógiai terminussal szólván inputjuk 

(Krashen 1985) többrétegű, az osztálytermi mindig kissé hermetikusan elvont nyelvi 

anyaggal szemben vagy amellett megjelenik a beszélt magyar nyelv tapasztalata. Az ilyen 

keretek között történő magyartanításnak ezért óhatatlanul számításba kell vennie és 

számolnia kell a tanuló nyelvhasználati igényével és a külvilágbeli élő kommunikációs 

tapasztalatával. A tanárnak fokozottabban figyelembe kell vennie azt, hogy diákjainak 

nyelvünk különböző regisztereit és az ezekhez társuló nyelvi formákat is meg kell 

tanulniuk, a kommunikatív és interkulturális kompetenciát is el kell sajátítaniuk. 

A nyelvészet különféle ágaiból, például a szociolingvisztikai kutatásokból közismert 

élőnyelvi változók megjelenhetnek a diákok külvilágból érkező inputjában, és mint saját 

füllel hallott nyelvi formák gyakran vonulnak be a nyelvórák kérdéseibe a tárgyalt 

nyelvtani anyagnál. Azaz a célnyelvi környezet tanárt és diákot egyaránt arra késztet, hogy 

a beszélt nyelv sokrétűségét és komplexitását szembesítse a tanórai grammatika- és 

szótanítás mindenképpen szűkebb vázával. A kompetencia-performancia kényszerű 

megkülönböztetésben rejlő ellentmondás a célkörnyezetben eltöltött magyartanulásnak 

már néhány hete után felszínre kerülhet. 

Milyen nyelvi változókra gondolhatunk ehelyütt? Már egy álkezdő csoport egy-két heti 

nyelvtanulása után előkerülhet az eszek/iszok problémája, ezeket a formákat egy magyar 

családnál vagy magyar barátnőjével/barátjával lakó külföldi gyakorta hallhatja. A tanórán 

kívüli korpusznak korán szereplőivé válnak a birtokos személyjelek pragmatikai 

fontossága miatt az olyan jól ismert alaktani kettősségek, hármasságok mint kofferja, 

kofferje, koffere; vagy a szavak gyakorisága és elsőbbsége okán a szótárak, szótárok, 

farmerek, farmerok, disznója, disznaja, sátort, sátrat és a többi hasonló ingadozó vagy 
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morfonológiai változókat felvonultató alak, melyek közül talán a legillusztrisabb példa a 

férfival, férfivel ingadozása. Az eszek/iszok stigmatizált alakokhoz hasonlóan a tárház 

„szabálysértő” feléhez húznak az adol, kapol, szeretel alakok úgy is mint hallható formák 

és úgy is mint a nyelvtanulói analógiás képzés példái. S ha már az ikes/iktelen igék 

keveredésénél tartok, megemlíthető ugyan, de korántsem a korai nyelvtanulás zavarba ejtő 

példájaként a Könyörgöm! rendhagyó példája. Természetesen ugyanide sorolódik a -t végű 

igék kijelentő módban használt felszólító módú (-j-t -s-re váltó alakjai, a „suksükölés”-ként 

elhíresült igeragozás, aztán az olvasnák, innák mint egyes szám első személyű feltételes 

módú igealakok, továbbá a klitikumok szórendi helyének ingadozásából előálló olyan 

alakulatok mint a nem-e tudja; vagy ha meg is mondtam volna. A példasornak ezzel még 

nincs vége. Ha elég jó füle van a magyarul tanuló külföldinek, hamar meghallja és 

inessivusi értelemben ismeri fel a -ba/-be helyhatározói ragunkat, ha pedig a vonatkozói 

mellékmondatig is eljut, szembekerülhet az ami, amely használatának keveredésével. 

Szándékosan igyekeztem nem kapcsolni értékítéletet ezekhez a csupán jelzésszerűen 

felvillantott alakokhoz, hiszen tudvalevőleg nemcsak szocioregionális változókkal 

állhatnak összefüggésben, hanem a különböző nyelvállapotokkal: a variabilitás és változás 

időben zajló folyamat, s a tegnap még együttélő változatok közül az egyik mára 

stigmatizálttá válhat, olyannyira, hogy a jövőben mint substandard vagy „helytelen” forma 

kiszorul a szótárakban és nyelvtanokban is kodifikált változat mellől. A változás egyik 

emberöltőről a másikra is megtörténhet, érzékenyen érintve valakinek az anyanyelvi 

tudatát. Képzeljük el egy fél évszázaddal ezelőtt idegenbe szakadt honfitársunk gyermekét, 

aki többé-kevésbé hallotta otthonában a magyar beszédet. Esetében második nyelvről 

beszélhetünk, s ha Magyarországra érkezik a magyartanulás szándékával, külföldön 

elsajátított tudását tanára származásnyelvként érzékeli. Ez a nyelvváltozat tartalmazhat 

olyan nyelvhasználati formákat, melyeknek a preferenciája egyik generációról a másikra 

erőteljesen megváltozott. Egy, az ötvenes években Magyarországról eltávozott magyar 

szerint az ön (vous) formát a maga alakkal szemben az ember akkoriban – idézem szavait 

– „legfeljebb a rendőrnek mondta”. A kilencvenes évek Magyarországán azonban a helyzet 

mintha megfordult volna, és az ön tűnik választékosabbnak a kissé pejoratívabb maga 

mellett. Fontos az előző kijelentésemben szereplő „mintha” hangsúlyozása, mivel 

következtetésemet az ugyancsak nehezen definiálható és körülírható nyelvérzékemre 

apellálva vontam le. A példában szereplő külföldre szakadt honfitársunk mindenesetre 

saját tapasztalattal bír anyanyelvváltozatáról, míg a magyart tőle elsajátító gyermekéről 

ugyanezt már nem mondhatjuk el. Persze a formális regiszternek e két névmása nem vet fel 

olyan éles problémákat, mintha a származásnyelvvel Magyarországra érkező gyermek 

következetesen tartsuk, bántsuk, mondhassuk alakokat használna kijelentő módban. Vagy 

vegyünk egy másik példát a lexika területéről. Hoppálné Erdő Judit számol be egyik, egy 

közeli faluban kis házat vásárló tanítványáról: „Mivel munkahelye a közeli nagyvárosban 

volt, a hétköznapjait a városban töltötte, a hétvége azonban mindig vidéken telt. Pár hónap 

múlva tanítványom szókincsében egymással keveredtek köznyelvi és tájnyelvi elemek, és 

így igen gazdag, sokrétű szókincsre tett szert, nem is beszélve azokról a kifejezésekről (pl. 

ángyom), amelyeket aztán saját nyelvével nem is tudott megfeleltetni. Az első időkben a 

»kétlaki« életmód eredményeképpen a nyelvhasználat során összekeveredtek a kódok, 
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később azonban rákényszerült arra, hogy eltérő kódot használjon egyik vagy másik 

szituációban” (Hoppálné Erdő 2001: 537). 

Harmadik, s egyben utolsó magyartanulási/tanítási szituációból származó példámmal 

pedig azt szeretném illusztrálni, hogy nem feltétlenül a köznyelvi változók aktív 

használatára kell gondolnunk az élőnyelvi változóknak a tanórán belüli kezelésekor, hanem 

a passzívabb készségek mentén is, azaz az élő nyelvi változók felismerésére és a nyelvi 

rendszeren belüli elhelyezni tudásra a beszédértés során. A külföldről érkező 

orvostanhallgató magyarul tanulók az orvos-beteg kommunikációra koncentrálva 

kifejezetten érdekeltek a szituatív nyelvtanulásban. Leendő gyakorlatuk színhelye, a 

kórház tipikusan gyűjtőhelye a különféle földrajzi térségekből és társadalmi rétegekből 

érkező betegeknek, akikkel néhány, de kis túlzással szólva „életbevágó” dialógus erejéig a 

jövőben kommunikálniuk kell. Korántsem közömbös tehát, hogy az élő magyar nyelv 

milyen változatainak ismeretére készítjük fel a nyelvet tőlünk tanulókat. 

Mindezekkel a magyartanítás területéről vett példákkal amellett szándékoztam érvelni, 

hogy az élőnyelvi formák megtanításának igenis van helye a magyar mint idegen nyelv 

oktatása során, még akkor is, ha esetenként a hozzájuk kapcsolódó értékítéletek 

tekintetében nem széles körű az egyetértés. Ennél sokkal nagyobb kérdés azonban az, hogy 

a tanítás során a nyelvi anyagban hol és milyen módon helyezzük el az ingadozó alakokat, 

az együttélő formákat. 

A nyelvtanulók döntő többsége indoeurópai forrásnyelvű, akik számára a tipológiai 

sajátosságai révén nem konfigurációs, igen gazdag morfológiájú magyar nyelv számos 

nehezen bevehető, lassan elsajátítható nyelvspecifikus forma szabálykövető rögzítését és 

gyakorlását igényli, és ez a folyamat több évig is eltarthat. A magyar morfológiának 

elsősorban az ige és a főnév körül összpontosuló komplexitását látszólag tovább fokozza a 

gyakorta (pl. a nyelvtanulás korai szakaszában) közvetítő nyelvként használt angol nyelv 

morfológiájának viszonylagos egyszerűsége. A célnyelvi környezetbe kommunikációs 

motivációval érkezők magyartanulásában minden tanári pragmatikai megfontolás, 

kommunikatív pedagógiai szándék mellett megkerülhetetlenül jelen van a grammatika 

elsajátíttatásának és gyakoroltatásának az igénye, hiszen az adaptív, alkotó nyelvhasználat 

a szabályok mentén formálódhat csak. Az idegen ajkúak anyanyelvi tapasztalatai felől 

szemlélve a magyar nyelvi rendszer „nehezen” tanulható, grammatikája az indoeurópai 

nyelvek többségéhez képest más, főként morfológiája speciális, bonyolult (lásd pl. a 

nyelvsajátos kétféle igei paradigmát), amit a fonológia még csak tetéz. Szinkron 

rendszerként szemlélve diakrón maradványoktól terhelt (lásd például azt a kb. száz 

főnevet, melyet csoportként felszíni viselkedésük alapján különíthetünk csak el, ha a 

történeti érveket háttérbe kívánjuk tolni: pl. ház, láb, fül vs., bárány, világ, rüh. Tárgyas 

vagy többes számú alakjuk rendhagyó.). Mind a főneveken, mind pedig az igéken belül 

számos morfológiailag különbözőképpen viselkedő alcsoportot különítünk el a majdani 

toldalékolást megkönnyítendő, azonban a sok alcsoport ellenére még szép számú kivételt is 

figyelembe kell vennünk. Nem egy vélemény szerint a magyar nyelv a „kivételek nyelve”. 

A szabályalkalmazásnak ezt az útvesztőjét is szem előtt tartva könnyen felmerülhet az a 

kérdés, hogy a magyar mint idegen nyelv oktatásában miért is bonyolítanánk az amúgy is 

bonyolult nyelvtant az élőnyelvi változóknak a tanítandó nyelvi anyagba történő 

beemelésével. Ezúttal azonban a kérdést nem a mindennapos nyelvhasználat, az 
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élőnyelvvel való kapcsolat jogos igénye felől, hanem a nyelvi rendszer felől közelíteném 

meg, ismét a jelzésszerűen felvillantott példák köréből merítve. 

A felszólító módú igealakok szorosan kötődnek a mindennapos 

beszédtevékenységekhez, gyakoriságuk és mihamarabbi használatuk igénye a 

nyelvtanulási folyamat korai szakaszában történő elhelyezésüket indokolná, ám képzésük 

igen sok morfofonológiai szabály ismeretét inkorporálja. Ez az oka annak, hogy a 

felszólító mód tanítása hátrébb kerül, elkülönítődik a kijelentő mód (mindkét 

paradigmájával) tanításától. (Természetesen beszédpanelek és körülíró szerkezetek 

tanításával a probléma áthidalható és át is hidalandó.) A két igemódnak a távol kerülése 

azonban könnyen vezet az immár rendkívüli mértékben megsokasodó igealakok 

összemosódásához, a tanulók igeképzésének bizonytalanságához. A tanórán kívüli 

környezetben hallott suksükölő alakok nyilvánvalóan tovább növelhetik ezt az 

elbizonytalanodást. Ráadásul nyelvi rendszerünk maga is sugallja a két igemód alakjainak 

összemosódását. Ugyan nem a -t végű igék körében, de megfigyelhető a kijelentő és 

felszólító módú alakok egyezése a határozott ragozásban: pl. bánja, húzza. Ha ehhez még 

hozzávesszük, hogy a -hat/-het képzővel az igék -t végű igévé tehetők, nem 

csodálkozhatunk azon, hogy a nyelvi rendszer, a köznyelvi változók és a tanulói stratégiák 

révén eluralkodik ezekben az esetekben az analógiás képzés. Vagy említhetjük a 

hangrendileg helyes képzésű olvasnák-féle alakokat feltételes mód egyes szám első 

személyében. A példák tovább sorolhatók és elemezhetők. 

A rendszernek ezek a rendszertelenségei a magyar nyelv pedagógiai elrendezésében 

kezelendőnek tűnnek, és mégha bonyolultabbá teszik is nyelvünk képét, sürgetik az 

elrendezés igényét. Egy olyan elméleti keretet alkalmazva a magyar nyelvi rendszerre, 

mely szinkron és diakron szempontokat is egyesíteni képes, kiderülhet, hogy a különféle 

nyelvi változók éppen logikájuk révén beilleszthetők a sztenderdként elfogadott formák 

közé. Másrészről egy újabb elrendezés azért is sürgető (legalább egy magyar mint idegen 

nyelvi iskolai, ha nem is egy teljes magyar funkcionális nyelvtan erejéig), mivel az 

élőnyelvi formák a tanórán az „Ez most akkor jó?”, „Melyik a helyes?” kérdésekkel így 

vagy úgy bekerülnek a tanítási szituációba. A magam részéről azonban a kognitív 

nyelvészet eredményeit tekintve mindenképpen tartózkodnék attól, hogy a nyelvi formákat 

egy dichotomikus rendszerben, az igen-nem, helyes-helytelen pólusok megszorításai 

között helyezzem el. 

Mindezen sürgető igények felemlegetése után néhány, ha nem is a kidolgozás irányába, 

de a magyar idegen nyelvként történő tanítása felől mindenképpen megfontolandó, ésszerű 

javaslattétel felé mutató szempontra szeretnék kitérni. Nem tűnik tanácsosnak a magyar 

mint idegen nyelv tanításának szakterületén a preskriptív szempontokat is magában foglaló 

deskriptív nyelvelmélet keretében született nyelvtanok használata, ezek kibővítése vagy 

átértelmezése a szociológiai, szociolingvisztikai nézőpont felől azonban lehetségesnek 

tűnik. Ilyen lehetséges irány a szótárak célvizsgálata a kettős (hármas) vagy az ingadozó 

alakok tekintetében, vagy más beszélt nyelvi szövegtárak és írott korpuszok vizsgálata is 

az esetleges térbeli és időbeli tendenciák megállapítása érdekében (Tóth é. n., D. Mátai é. 

n.). A gyakorisági vagy területi adatok akár ellentétes tendenciákra is rávilágíthatnak, 

bizonyos szavak esetében az archaikusabb szótőváltozat terjedhet, míg más szavak 

esetében a szótári tő terjedhet a másik rovására (Kiss é. n.). A gyakorisági és területi 
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adatok birtokában a magyart mint idegen nyelvet tanító tanár legalábbis nem járul hozzá az 

újabb téves nyelvi reflexiók szaporításához. Még távolabbi cél lehet a gyakorisági adatok 

elrendezése a magyar nyelvi norma árnyaltabb megragadásának érdekében, mely 

elrendezésben az újabb vizsgálatok alapján a prototípuselv alkalmazása látszik különösen 

megtermékenyítőnek (Tolcsvai Nagy 1998). A prototípuselv a nyelvet dinamikusan fogja 

fel, alakulatait egy típusba és a típusba tartozó példányok viszonyában ragadja meg. 

Tolcsvai Nagy Gábor 1998-as munkája többek között már az eszek/eszem, az inessivusi -

ban/-ben és az ugyanilyen értelemben használt -ba/-be prototipikus elrendezésére is nyújt 

példát, arra, hogy ezek az alakok mint felelnek meg egy általános mintának, típusnak, s 

miként kezeli a prototípuselv a „jó” és a „nem jó” példányokat egyaránt, s helyezi el az 

utóbbiakat is a típus határán úgy, hogy a „normasértés nem szünteti meg a normát” 

(Tolcsvai Nagy 1998: 38). 

Dolgozatom elején arra utaltam, hogy egy kis területtel kívánok foglalkozni. A végére 

azonban reményeim szerint kiderült, hogy ez a kis terület nem is olyan kicsi, és korántsem 

jelentéktelen. Anyanyelvünk idegen nyelvként történő tanítása az egyszerűsítő és praktikus 

nyelvpedagógiai megoldások és a közel sem homogén magyar nyelv sokrétűségének 

ütközési terepe. S ekkor még nem is említettem azt az el nem hanyagolandó szempontot, 

hogy nyelvkönyvekben, magyar grammatikákban, tanítási gyakorlatban milyen, egyes 

esetekben redukált, máskor értékítéletektől terhelt nyelv képét kommunikáljuk 

anyanyelvünkről a nagyvilág felé. 
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COCORA BEATRICE 

 

MAGYAR ÉS/VAGY ROMÁN? 

Az erdélyi nyelvcsere, illetve nyelvmegtartás stációi 

 

 

 

 

1. Előadásomban egy olyan felmérést fogok röviden bemutatni, amely a 

nyelvcserefolyamatokat alakító bonyolult faktorrendszerek, oksági rendszerek és együtt-

előfordulások konstellációjában, ahol egy-egy újabb elem feltérképezésével 

hatványozottan növekszik az összefüggések száma egy, már ismert elem funkcióját 

hivatott árnyaltabbá tenni. Ez a faktor a kor. Arra szeretnék rávilágítani, hogy a 

nyelvcserekutatások során vizsgált korosztályok egyike a rá váró döntések miatt kiemelt 

kezelést érdemel. 

Borbély Anna Nyelvcsere című könyve rendkívül átfogó képet ad a nyelvcsere 

szakirodalmáról, a jelenség elméleti és módszertani megközelítési módjairól. Kötetében a 

nyelvcserét befolyásoló faktorok három fő csoportját különbözteti meg: társadalmi-

demográfiai faktorok, attitűdök és kisebbségpolitika. Az általa tipizált faktorok együttesen, 

egymással kölcsönhatva fejtenek ki pozitív vagy negatív hatást a nyelvcsere folyamatára 

(Borbély 2001: 23–32). A folyamat a nyelvválasztási szokások változásait, a többségi 

nyelv egyre gyakoribb választását, a kisebbségi nyelv funkcióinak szűkülését jelenti – a 

nyelvhasználati színtereken előtérbe kerül a többségi nyelv (Borbély i. m. 116). Weinreich 

szerint a nyelvcsere az „egyik nyelv szokásos használatáról a másikra való áttérés” (Bartha 

1999: 124). 

A Borbély Anna által vizsgált faktorok szerepe, az általa leírt összefüggések létezése 

vitathatatlan, megismerésük kulcsfontosságú a nyelvcserefolyamatok elemzése 

szempontjából. A weinreichi „áttérés” fokozatossága is többszörösen bizonyított, a 

folyamat sokszor több generáción keresztül megy végbe. A beszélőközösség tagjai felől 

megközelítve cselekvéssorozatként értelmezhető a nyelvcsere. Bartha Csilla definíciója – 

„a nyelvcsere-nyelvmegtartás különféle folyamatait nem maguk a nyelvek, hanem a 

beszélők alakítják a társadalmi, gazdasági, politikai stb. változások hatására alakuló 

nyelvértékelésükkel, nyelvi magatartásukkal” (Bartha i. m. 129–130). 

A nyelvcsere mint cselekvéssorozat a kétnyelvű beszélőközösség tagjainak döntéseire 

épül. Az egyéni szinten meghozott nyelvi döntéshelyzetek két fő típusát különböztethetjük 

meg. Egyrészt egy kétnyelvű beszélőközösség tagjainak számos hétköznapinak látszó 

döntése mögött nyelvi döntés húzódik meg. Nekik nem csupán egyértelműen 

beazonosítható nyelvi döntéseket kell hozniuk – mint például az egynyelvűekre is jellemző 

idegennyelv-tanulással kapcsolatos opciók – hanem sok, hétköznapi döntésekbe rejtett, 

implicit nyelvi döntést is. Egy ismeretlen megszólítása az utcán, egy televíziócsatorna 

kiválasztása vagy egy újság vásárlása – olyan döntések, amelyek kódválasztást is 

implikálnak, és amelyeket kortól, nemtől és egyéb társadalmi paramétertől függetlenül 

minden kétnyelvű beszélőközösség tagja nap mint nap meghoz, még ha nincs is mindig 

tudatában a rejtett nyelvi dimenzióknak. 
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Ugyanakkor vannak olyan döntéshelyzetek, melyek jellemzően egy bizonyos 

korosztályt érintenek, de kimenetelük az egész beszélőközösség nyelvi térképének 

dinmikáját határozza meg, a közösséget érintő nyelvcsere-nyelvmegtartás folyamatokra 

erőteljes befolyást gyakorol. A fiatal, a középiskolai tanulmányok elvégzése előtt álló 

korosztály éppen ilyen döntésekkel szembesül: a továbbtanulás, illetve a párválasztás 

nyelvi következményei meghatározó jelentőségűek. A „kisebb hatótávolságú,” de 

rendszeres döntéshelyzetekkel szemben (egy sajtótermék kiválasztása), ezek hosszabb 

időre szóló „szerződések a nyelvvel”. Ezek azok a döntések, amelyek a címben jelzett 

stációkká válhatnak, a nyelvcserére gyakorolt hatásuk előjelének függvényében. A 

továbbtanulás színhelyének kiválasztása nemcsak egy, a leendő szakmával kapcsolatos 

döntés, hanem a leendő kapcsolatok, illetve a későbbi szakmai közélet nyelvét, az egyik 

lényeges nyelvi szintér – a munkahely – nyelvét meghatározó opció is. A leendő élettárs 

kiválasztása pedig egy kétnyelvű területen olyan opció, mely kihat a családban beszélt 

nyelvek palettájának alakulására, hiszen a születendő utódok nyelve a szülők által beszélt 

és favorizált nyelvek függvényében alakul majd. Bemutatandó erdélyi felmérésem 

középpontjában ez a korosztály áll, mert úgy vélem, hogy ha van egyértelműen 

megragadható „útelágazás” egy kétnyelvű beszélőközösség tagjainak nyelvi életében, 

akkor ez a korosztály közvetlenül az előtt áll. A kisebbségi vagy többségi nyelvvel kötött, 

időben „nagy hatótávolságú” szerződések megkötése a közeljövő feladata ezen korosztály 

tagjai számára. Kiemelt kezelésük módszertanilag is indokolt: pusztán a nyelvhasználati 

interjúk egyik korcsoportjaként nem kapják meg azt a figyelmet, amely szerintem megilleti 

őket. Ez az a korosztály ugyanis, amelynek tagjai, egy nyelvhasználati színterekkel 

kapcsolatos felmérés öt-tíz éves eltéréssel történő megismétlésekor tömegesen jelölhetik 

meg immáron a másik nyelvet némelyik nyelvhasználati színtér kapcsán, azon egyszerű 

oknál fogva, hogy addigra a fenti két, meghatározó és leginkább korosztályukra jellemző 

döntést meghozták. 

Természetes, hogy a következőkben elemzett nyelvi döntéshelyzetek nem izolálható 

elemei a nyelvcserefolyamatnak. Egyértelmű, hogy az ismert nyelvcserefaktorok – például 

a kisebbségpolitika vagy az attitűdök – döntően befolyásolják a reális és a vonzó választási 

lehetőségek palettáját és magukat a születendő döntéseket is. Ugyanakkor fontosnak 

tartom kiemelni őket mint a zajló nyelvcsere-nyelvmegtartási folyamatok lényeges 

momentumait: a folyamatok irányát ezeken a pontokon, ezekben a döntésekben, ennél a 

korosztálynál lehet leginkább tetten érni. 

Az általam vizsgált korosztály előtt álló döntések várható kimenetelének feltérképezése 

biztosítaná a nyelvcsere-nyelvmegtartás nagyobb mértékű prognosztizálhatóságát is. Nem 

csupán a jelen és a múlt elemzését és összevetését tenné lehetővé – segítségével a már 

lezajlott események elemzésén, a jelenlegi nyelvválasztási szokások kimutatásán túl 

nagyobb biztonsággal lehetne elővetíteni a jövő folyamatait. 

1999 őszén, diplomadolgozatom előkészítéseként végeztem Kolozsvárott egy kérdőíves 

felmérést. Adatgyűjtésemben 202 magyar oktatási nyelvű középiskolában tanuló, 16–18 év 

közötti fiatal vett részt. Vizsgálatom e korosztály jelenlegi, illetve jövőbeli olyan 

döntéseire terjedt ki, amelyek a kétnyelvű terület sajátosságaiból adódó 

döntéshelyzetekben születnek. Emellett természetesen felmértem jelenlegi nyelvválasztási 

szokásaikat, az érintett két nyelvvel kapcsolatos attitűdjeiket is. Számos döntéshelyzettel 
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kapcsolatos kérdést tartalmazott a kérdőívem: jelenlegi cselekvések – mint például a 

sajtótermékfogyasztás – ugyanúgy szerepeltek közöttük, mint a közeljövő döntései – a 

párválasztás, a későbbi oktatási intézmény és pályaválasztás. A továbbiakban csupán két 

döntéstípust, a pályaválasztást és a párválasztást fogom bemutatni, mivel ezek lehetnek a 

leghangsúlyosabbak a nyelvcsere-nyelvmegtartásról szóló diszkusszió keretein belül. 

 

2. Adatközlőim továbbtanulással kapcsolatos leendő opcióit a következő kérdés volt 

hivatott feltérképezni: 

Ha tovább akarsz tanulni, milyen egyetemet/főiskolát választasz majd? 

A válaszlehetőségek pedig az alábbiak voltak: 

1. olyat, ahol magyarul lehet felvételizni, és magyarul oktatnak, mert………………………… 

2. olyat, ahol magyarul lehet felvételizni, de románul oktatnak, mert………………………… 

3. olyat, ahol románul kell felvételizni, és románul is oktatnak, mert………………………… 

4. a nyelv teljesen mellékes, az a fontos, hogy mit oktatnak 

A válaszlehetőségek az adatközlők összes jelenlegi, az országon belül hozzáférhető 

felsőoktatással kapcsolatos lehetőségét tartalmazzák: magyar nyelvű felvételi után 

választhatnak magyar, illetve román nyelvű képzést, választhatják továbbá a román 

felvételit és képzést is. A kapott adatokat az 1. táblázat foglalja össze. 

 

1. táblázat 

 
Magyar nyelvű 
felvételi, 
magyar nyelvű képzés 

Magyar nyelvű 
felvételi,  
román nyelvű képzés 

Román nyelvű 
felvételi, 
román nyelvű képzés 

A képzés nyelvét 
nem tartja fontosnak 

44,5% 23% 3% 29,5% 
 

 

Első látásra feltűnik, hogy adatközlőim relatív többsége a magyar opció mellett döntött, 

magyarul kíván felvételizni és tanulni is, ezzel szemben nagyon kevesen választották a 

román nyelvű felvételit és képzést. Azonban, ha jobban megvizsgáljuk a táblázatot, a 

második és harmadik oszlop adatai arra engednek következtetni, hogy az adatközlők 26%-

a biztosan nem fog magyar nyelvű képzésben részesülni. Sőt, mivel sokan kitértek az 

oktatási nyelv megjelölése elől, prognosztizálható, hogy legalább 30% körüli lesz azok 

aránya, akik életében az oktatási nyelv meg fog változni, a mostani magyarról, 

románra. Ez a várható változás, annak tükrében, hogy a felsőoktatás nyelve a későbbi 

környezet és munkakapcsolatok, egy lényeges nyelvi szintér, a munkahely nyelvévé válik, 

valószínűleg negatív irányba fogja befolyásolni az adatközlők kisebbségi 

nyelvmegtartását. A nyelvcsereelemzésben kulcsfontosságú funkciómegoszlás 

egyértelműen módosul, az egyik nyelvhasználati színtéren előtérbe kerül a többségi nyelv, 

mégpedig egy generáción belül, egy könnyen megragadható ponton, egy konkrét döntés 

következtében. 

Úgy gondolom, hogy az itt bemutatott döntéstípusok közül az erre a kérdésre kapott 

válaszok bírnak a legnagyobb prognosztikus értékkel, hiszen időben ez a döntés áll 

legközelebb az adatközlőkhöz, valószínűleg nagy részük már eldöntötte, hol kíván 

továbbtanulni. Ennek tükrében elgondolkodtató, hogy a szintén kétnyelvű, de román 
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oktatási nyelvű iskolákban tanulók – akik Péntek János szerint a gimnáziumi tanulók 31%-

át teszik ki (Péntek 1999: 37) – milyen előjelű nyelvi folyamatok szereplői. Az itt tettenért 

folyamat iránya mindenképpen indokolttá teszi a többségi nyelvű középiskolák tanulóinak 

vizsgálatát is. 

 

3. A döntéshelyzetek következő vizsgált típusa a párválasztás. Kérdőívem ezzel 

kapcsolatos kérdése a következő volt: 

Ha majd gyermeked lesz, milyen nyelvre fogjátok megtanítani leendő házastársaddal? 

(Kérlek, mindkét lehetőségre válaszolj!) 

Ha a házastársam román lesz, akkor  csak románra  csak magyarra  

mindkettőre 

Ha a házastársam magyar lesz, akkor  csak románra  csak magyarra  

mindkettőre 

A kapott adatok a 2. táblázatban láthatók. 

 

2. táblázat 

A leendő utód(ok)nak megtanítandó nyelv 

 

A. ha a leendő házastárs román* 

 
 Csak románra Csak magyarra Mindkét nyelvre 

ÖSSZES VÁLASZADÓ 192 0,5% – 1 fő 0% 94,6% – 191 fő 
 

 

* 10 adatközlő nem válaszolt, az opció elutasításával kapcsolatos megjegyzéseit viszont a lap 

margójára írta. 

 

B. ha a leendő házastárs magyar 

 
 Csak románra Csak magyarra Mindkét nyelvre 

ÖSSZES VÁLASZADÓ 202 0,5% – 1 fő 17,8% – 36 fő 81,7% – 165 fő 
 

 

Nyilvánvaló, hogy nem az első, hanem a második adatsor érdekesebb, az, hogy az 

abszolút többség magyar házastárs esetén is kétnyelvűvé kívánja nevelni leendő 

gyermekét. Az adatközlők szándéka elgondolkodtató, hiszen magyar házastárs esetén a 

többségi nyelv használatát a családban nem tenné feltétlenül szükségessé a házastárs 

nemzetisége. A párválasztás, természetesen amennyiben a tényleges döntések az itt jelzett 

módon születnének, endogám párválasztás esetén is a román nyelv jelentős térhódítását 

eredményezné a családi nyelvhasználati színtéren, hiszen adatközlőim erősen magyar 

domináns kétnyelvű családokban nevelkedtek, szüleik anyanyelveként hét esettől 

eltekintve a magyart jelölték meg, otthoni interakcióik nyelveként – az esetek döntő 

többségében – szintén a kisebbségi nyelvet választották. 

Román házastárs esetén a kétnyelvű opció gyakorlatilag száz százalékos – egy 

adatközlőtől eltekintve senki sem választotta az egynyelvű román opciót. A kapott adatok 

arra utalnak, hogy a párválasztás endogám, illetve exogám jellegétől függetlenül nem 
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befolyásolná a kisebbségi nyelv családon belüli jelenlétét. Annak prognosztizálása viszont, 

hogy ez a jelenlét milyen típusú kétnyelvűséget jelent majd, hogy a leendő utódok 

nyelvhasználatában a kisebbségi nyelv csupán kódváltások erejéig lesz jelen, vagy erősen 

magyar domináns kétnyelvűségben nyilvánul meg, meghaladja felmérésem kereteit. A 

kapott adatok ellentmondanak Péntek János – népszámlálási adatok alapján alkotott – 

előjelzésének: ő az erdélyi vegyes házasságokból születő utódok esetén 75-80%-ban román 

anyanyelvűséget, többségüknél egynyelvűséget prognosztizál (Péntek i. m. 42). 

Megállapítható tehát, hogy a kérdés ilyen formában történő feltevése nem segíti a 

döntésfolyamat megfelelő extrapolálását. 

A román nyelv térhódítása mégis valószínűsíthetőnek látszik, hiszen a válaszok tükrözik 

az adatközlők attitűdjeit – az endogámia itt nem látszik egyértelmű nyelvmegtartást segítő 

faktornak. 

 

4. Egy utolsó döntéstípus rövid bemutatásával szeretném zárni előadásomat. 

Felmérésem kiterjedt az adatközlők leendő utódai későbbi iskolájának kiválasztására is. 

Te milyen iskolába küldenéd leendő gyermekedet? 

 

1. olyan iskolába, ahol csak románul tanítanak 

2. olyan iskolába, ahol csak magyarul tanítanak 

3. olyan iskolába, ahol magyarul is tanítanak 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy a kérdésben szereplő döntéstípus időben túl távol van 

ahhoz, hogy a jövőbeli tényleges cselekvést megbízhatóan lehessen segítségével elemezni. 

Mégis fontosnak véltem a kérdőív részévé tenni, hiszen egy, az adatközlőkhöz időben 

közelálló, hasonló döntéssel szembeni attitűdök megismerését teszi lehetővé. Itt tetten 

érhető az, hogy az adatközlők szüleinek kisebbségi nyelvmegőrzési szándéka, nyelvhűsége 

(Lanstyák 2000: 271), melynek egyik eredményeként a vizsgált diákok jelenleg 100%-ban 

magyar egynyelvű középiskolákban tanulnak, átörökítődött-e. A kapott válaszok tükrében 

kirajzolódott, hogy a szülői attitűd nem egyértelműen folytonos, a mostani generációból 

kevesen, csak a megkérdezettek 34%-a követné szülei példáját, amikor majd neki kell 

iskolát választania leendő gyermekei számára –, csak ennyien jelölték be a második opciót. 

Egynyelvű román iskolát viszont egyik adatközlőm sem választott. Ez az adat a 34%-os 

egynyelvű magyar iskolaválasztással ellentétes irányba mutat a vizsgált csoport nyelvi 

attitűdjei tekintetében. E kérdés tanulságait összegezve elmondható, hogy 

attitűdfeltérképezésre kiválónak bizonyult. Sajnos, a nyelvi attitűd részletes elemzése 

meghaladja jelen előadás kereteit, ezért csupán két, erre a kérdésre adott indoklást 

ragadnék ki (mindkét adatközlő a 3. opció mellett érvelt) a válaszok sokrétűségét 

bizonyítandó: 

„Nem hiszem, hogy két ember fel kell áldozza gyermeke fiatalságát, fiatalságának 

szépségét a magyar nyelv megmentésének patetikus céljáért” – írta egy lány. Egy fiú 

adatközlő pedig a következőket: „a magyar nyelv fontos, de mivel minket Magyarországon 

románoknak neveznek, nem a legfontosabb.” 

Remélem, hogy felmérésem itt bemutatott néhány adata megfelelően illusztrálja a 

vizsgált döntéshelyzetek és „döntéshozók” nyelvcsere-nyelvmegtartás folyamatában 
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elfoglalt fontos helyét. A kor mint faktor, az eddigi nyelvcserekutatásokban is kiemelt 

szerepet kapott. Én csupán amellett érveltem, hogy az általam vizsgált fiatal korosztály az 

eddigieknél is nagyobb figyelmet érdemel, nemcsak a többi korosztállyal való 

összehasonlító elemzések szereplőjeként, hanem sajátos adottságaiból kifolyólag külön 

tanulmányozásra is érdemes. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az ily módon született prognózis pontossága vitatható – 

nem biztos, hogy a tényleges döntések valóban az előre bejelentett módon történnek majd. 

Ugyanakkor a nyelvválasztási szokások változásának feltérképezésére hivatott egyik 

eljárás sem adhat száz százalékosan pontos adatokat. Úgy vélem, hogy nem lehet 

számszerűsíteni „A munkahelyemen inkább magyarul/románul/szlovákul stb. beszélek” és 

a „magyarul/románul/szlovákul stb. kívánok továbbtanulni” kijelentések pontosságbeli 

különbségeit – holott a pontosságnak éppen számszerűségében rejlik a lényege. Ezért 

remélem, hogy alkalmazott módszerem, a jövőbeli döntések vizsgálata kiegészítő 

eljárásként hozzájárulhat a nyelvcserefolyamatok minél teljesebb feltérképezéséhez. 
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EŐRY VILMA 

 

 

NYELVVESZTÉS ÉS NYELVJÁRÁSVESZTÉS – EGYSZERRE 

 

 

 

 

1. A címben jelzett jelenség, a nyelvvesztés és a nyelvjárásvesztés egybeesése nem ritka 

jelenség: előfordul minden olyan nyelvközösségben, ahol a beszélők az illető nyelvnek 

nyelvjárását/nyelvjárásait beszélik, s a nyelvvesztés során nyelvüket nyelvjárásuk 

formájában veszítik el. Ennek az oka kétféle lehet: 1) az illető nyelv csak nyelvjárásokban 

él, nincs egységes változata, 2) a nyelvnek van egységesült változata, de a 

beszélő/beszélők ezt a változatot nem, csak adott nyelvjárását/nyelvjárásait ismeri/ismerik. 

 

2. Az a nyelvközösség, amelynek kétnyelvűsége az előadáshoz az adatokat szolgáltatja, 

a Csehországban élő magyar kisebbség. 

Sajátos helyet foglal el ez a magyar kisebbség a magyar kisebbségi csoportok között. A 

csehszlovákiai autochton magyar kisebbség részének számított 1920. június 4. óta, hiszen 

tagjai olyan állam polgárai voltak, amelyben a magyar jelentős létszámú autochton 

kisebbség volt. Új lakóhelyükön, a csehországi részen azonban már akkor is 

bevándorlóknak számítottak. Csehország és Szlovákia szétválása (1993. január 1.) óta 

azonban emigráns voltuk vált típusmeghatározó jellemzőjükké, míg jelenüket még mindig 

befolyásolja múltjuk, hajdani autochton kisebbségi létük. További szociolingvisztikai 

jellemzőik a következőkben foglalhatók röviden össze a Bartha Csilla által felvázolt 

kategóriák szerint (Bartha 1999: 75–84): csak helyben kisebbségi helyzetben levő, a 

nyelvországgal érintkező, szétszórt kisebbség. A típusba soroláskor a természetes módon 

jelen levő, nem definitív sajátságokon kívül azonban ez a kisebbség további olyan 

jellemzőket is mutat, amelyek miatt a fenti tipológia csak korlátozottan érvényes rá. Ezek a 

speciálisnak tűnő jellemzők azonban az eddig elmondottakkal együtt a kelet-közép-európai 

rendszerváltozások után létrejött új államok több kisebbségére is érvényesek, nemcsak a 

magyarra, s a magyarra sem csak Csehországban, hanem pl. Oroszországban, 

Jugoszláviában, Horvátországban és Szlovéniában is. 

 

3. Tekintsük át röviden azokat a legfontosabb további, az előbbi kategorizálást 

differenciáló szociolingvisztikai sajátságokat, amelyek az említett országok „új” 

kisebbségeinek, közülük is a magyar kisebbségnek nyelvi helyzetét jellemzik! 

A csak helyben kisebbségi nyelveket nemcsak kisebbségi, hanem többségi helyzetben is 

beszélik. Az utódállamok e kisebbségeinek nyelvi helyzetét első látásra jól fedi a csak 

helyben kisebbségi nyelv kategóriája, hiszen általában van olyan ország, ahol a nyelvet 

többségi nyelvként beszélik. Közben van azonban az a nyelvterület, amelyen a kisebbség a 

rendszerváltozás előtt egy autochton kisebbség része volt. Ez érvényes pl. a volt 

Jugoszlávia, a Szovjetunió és Csehszlovákia olyan utódállamainak magyar kisebbségére, 

ahol a magyar nem volt autochton kisebbség. A nyelv más államokban beszélt típusaival 
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való kapcsolattartás szempontjából ezek a kisebbségi nyelvek, esetünkben a magyar 

különböző országbeli változatai dominánsan érintkező nyelvek, de az érintkezés is inkább 

az ugyancsak kisebbségben levő autochton közösséggel áll fönn, s csak azután az 

anyaországgal, esetünkben Magyarországgal. Lényeges azonban az is, hogy ezen 

kisebbségek egy meghatározó része már semmilyen kapcsolatot nem tart fönn se 

magyarországi, se az „elődországi” magyarokkal. (Ez a csehországi magyarok esetében a 

szlovákiai szülőfölddel való kapcsolattartást jelenti.) 

A nyelvnek terület szerinti koncentráltsága szerint ezek a magyar kisebbségi csoportok 

szétszórtak (nem kohézívak), még akkor is annak számítanak, ha az utódállam egyes 

területein nagyobb a koncentráltságuk, mint máshol. 

A kisebbségi helyzet létrejöttének módja és az érintkező csoportok egymáshoz való 

viszonya szerint, mint már említettük, ezek a csoportok bevándorlónak számítanak. 

Migrációjuk oka azonban a 20. század 20-as éveitől kezdve különböző: volt köztük 

önkéntesen vagy kikényszerítve áttelepülő, sőt erőszakosan áttelepített is (pl. éppen 

Csehszlovákia szlovákiai részéből Csehországba), azután egyénileg, családostul, illetve 

kisebb csoportokban áttelepülő/áttelepített is, bár az egész korszakban, illetve a mai 

határainkon túli bevándorolt magyar kisebbségeket nézve az önkéntes és egyéni áttelepülés 

a domináns. Hivatalosan azonban csak az utódállamok létrejöttétől kezdve léteznek mint új 

típusú magyar kisebbség, bár adott esetben azelőtt is ugyanott éltek, mint ma. 

A többségi és az adott kisebbségi nyelv közötti hatalmi viszony szerint ezek a 

kisebbségi csoportok természetesen alárendelt emigráns kisebbségnek számítanak, bár 

alárendeltek voltak a rendszerváltás előtt is, amikor még egy autochton kisebbségnek 

voltak a szülőföldjükön lakó, majd onnan az adott államon belül átköltözött tagjai. Nyelvi 

tudatukat egyrészt tehát ez a korábban is kisebbségi lét határozza meg, másrészt pedig az, 

hogy a mai kisebbség éppen ezen autochton kisebbségi létből emigrált, legtöbbször saját 

döntése alapján. Az új lakóhelyen a fölérendelt nyelv csak részben változott a korábbihoz 

képest, mivel mindegyik említett „elődállamban” egymáshoz meglehetősen hasonló, szláv 

nyelveket beszéltek. Az új fölérendelt nyelv elsajátítása azonban általában nem okozott 

nehézséget, egyrészt a nyelvek feltűnő hasonlósága miatt, másrészt érzelmi okokból: az 

áttelepülők nagy része szabad választása miatt az új fölérendelt közösséghez pozitívan 

viszonyult. Különösen érvényes ez a csehországi magyar kisebbségre, akik a cseh 

környezetet szabadabbnak, kulturáltabbnak érezték, mint a szlovákot. 

A felvázolt alárendeltségi viszonyból és az ilyen típusú kisebbségiek alacsony 

létszámából (Csehországban pl. összesen mintegy 20 000 ember vallotta magát magyarnak 

a legutolsó népszámláláskor), valamint szétszórtságukból következik, hogy nincs 

lehetőségük anyanyelvű iskoláztatásra. A családi és baráti helyzetektől eltekintve általában 

semmilyen alkalmuk nincs a magyar nyelv használatára, kivéve a kisebb, aktívabb 

csoportotokat, amelyeknek tagjai a magyar kulturális és társasági rendezvények 

résztvevőjeként többször is használják a magyart, legalábbis a többségi nyelvvel 

párhuzamosan. A vegyes családokban azonban még a családi magyar nyelvhasználat sem 

szokásos, a magyarul beszélés lehetősége teljesen az alkalmi helyzetekre szorul vissza. 

Mindezen jellemzők alapján ezen kisebbségek nyelve fokozottan veszélyeztetett nyelvnek 

tekinthető, különösen éppen a csehországi magyaroké, ahol az országban nem élnek 
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autochton magyar kisebbségi csoportok, nem úgy, mint például a jugoszláv utódállamok 

közül (Kis-Jugoszláviában, Horvátországban vagy Szlovéniában). 

Most már csak a csehországi magyar kisebbségnél maradva, a tapasztalatok szerint 

náluk két nemzedék alatt szinte teljesen végbemegy a nyelvvesztés-nyelvcsere folyamata. 

Az általános gyorsaság ellenére azonban különböző tényezők befolyásolják a folyamat 

lezajlásának tempóját is, és módját is. A csehországi magyar személyekkel készített 

interjúk feldolgozása bemutatott, ill. bemutat ebből a bonyolult, többtényezős folyamatból 

néhány jellemzőt (Eőry 2000, 2001, Eőry–Hašová 2002). 

4. Az eddig vizsgált szempontok mellé a mai előadás csupán egyet sorakoztat fel: azt 

vizsgálja, mennyire érzékelik a beszélők azt, hogy nyelvük a magyar nyelvnek nyelvjárási, 

ill. regionális köznyelvi változata. 

A vizsgált korpusz tehát hét adatközlővel készített irányított nyelvhasználati interjúból 

kiválasztott egyetlen, a fenti tartalmú kérdéscsoport, illetve a rá adott válaszok. 

A kiválasztott hét adatközlő különféle korosztályokat képvisel, és egyben a csehországi 

magyar kisebbség különböző típusait is. Van köztük gyerek, fiatal, középkorú és idős, és 

hárman egy család tagjai. Van köztük tiszta magyar családból és vegyes családból 

származó, iskolázott és iskolázatlan, sőt még betelepített és önkéntesen betelepülő is. Az 

adatközlők képviselik tehát a csehországi magyar kisebbség tagjainak legfontosabb 

csoportjait. Egy Magyarországról származó adatközlő kivételével mindannyian 

Csehszlovákiában, illetve a felnőttek annak szlovákiai részén születtek (még a 18 éves 

fiatalember is), a gyerekek azonban már a csehországi részen. Mostani lakóhelyük 

csehországi nagyváros, csak a Magyarországról származó adatközlő él közülük falun. 

További adataikat a táblázat tartalmazza: 

 

Az adatközlő 

 

 kódja neme kora lakóhelye születési migrációjának 

 helye  éve oka 

 

 B nő 73 Velké Magyarország, 1946 kitelepítés 

    Svatoňovice Felsősegesd 

 E férfi 62 Brünn Csehszlovákia, 1956 munkavállalás, 

     Komárom  házasság 

 Gy/1 nő 13 Brünn Csehszlovákia, – – 

     Brünn 

 L férfi 18 Hradec Králové Csehszlovákia, 1985 szülei 

     Kassa  munkavállalása 

 M nő 42 Hradec Králové Csehszlovákia, 1985 munkavállalás 

     Kassa 

 Gy/2 nő 10 Hradec Králové Csehszlovákia, – – 

     Hradec Králové 

 O nő 46 Prága Csehszlovákia, 1972 házasság 

     Udvardi 
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A kérdéscsoport: 

Ha meglátogatná magyarországi rokonait, gondolja, hogy az ottani emberek szerint az Ön 

magyar beszéde különbözne az ő beszédüktől? 

Ha igen, tudna példákat mondani a különbségekre? (Pl. kukorica–tengeri, jön–gyün). 

Milyen különbségeket vennének észre szlovákiai rokonai? 

B – magyarországi magyar elemi iskolába járt 

Igen észreveszik (a különbséget) …. Ná az a különbség, hogy valami szót belekeverek a 

magyar nyelvbe … cseh szavakat 

E – Csehszlovákia szlovákiai részén három évig magyar elemi iskolába járt, azután 

szlovákba, a polgárit, a hároméves katonai iskolát szlovákul, a fémipari szakiskolát és 

főiskolát csehül végezte. 

… már Komárom táján is tájszólással beszéltek, én tudom, hogy én sem beszélek má 

tisztán ugy, mint Komáromba beszéltek … de … másképp beszéltek Komárom 

környékén, mer az tájszólás, más volt, mint máshol … És mivelhogy nekem, nem jártam 

iskolába, tehát némej szavakat ugy használom, mint amint amint ott megtanultam. És 

van, aki nem érti meg. 

 

Gy/1 – cseh iskolába jár 

Nincs válasz. 

 

L – óvodában szlovákul beszélt, cseh általános és középiskolába járt. 

Hát ezt nem tudom …hát biztosan …Hát, énszerintem a (.) az a különbség az lehet, hogy 

én nem ismerem a (.) pontosabb, ojan szakosabb <szakszerűbb> kifejezéseket, meg (.) 

azt a (.) na ugy (.) hogy mondják, magasabb vagy a (.) igen a magasabb szókincset 

 

M – szlovák általános iskola, középiskola és főiskola 

A szókincsem biztos nem mérhető össze egy magyarországi … szeméj szókincsével, és 

van egy hátrányom, ami az, hogy én szlovák iskolákat végeztem annak idején, annak 

ellenére, hogy a szülők magyarul beszéltek, de mégis a … szakkifejezésekben és az 

ijesmi dolgokban biztosan nem lennék otthon … Fel(tűnik), biztos fel, egy a hangsuly és 

a szókincs is. … Sajnos a szókincs. De azér mégis ugy van, hogy még odahaza laktam 

Kassán, most má ugymond, hogy a szüleimnél laktam, volt magyar újság, magyar tévé, 

és az ember valahogy olyan természetesen vette, hogy nem is fogyelt fel rá, hogy hogy 

más nyelvet is beszél, vagy az volt, az volt a közelebbi nyelv, a magyar nyelv, de sajnos 

ez a tizenöt év azér az hosszu idő. … De mégis, csak a szakkifejezések, én nem tudom, 

bármijen téren hiányoznak, itt ee odahaza csak a konyhanyelv beszélődik ugymond, 

igaz? 

 

Gy/2 – cseh iskolába jár 

Van (olyan, amit én másképpen mondok, mint ők) … Hát most nem (jut eszembe) 

…Lassabban (beszélek) 

 

O – magyar általános iskola Csehszlovákia szlovákiai részén, szakiskola szlovákul 

ugyanott 
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Nem egyáltalán, mikor ott vagyok két-három nap, osztán akkor belejövök, úgyhogy .. 

nem köll gondolkozni, hogy hogy mit hogyan kell mondani 

 

Kommentár 

 

Az adatközlők közül egy (Gy/1) nem válaszolt a kérdésre, a válaszadók pedig általában a 

nem eléggé élő, nem eléggé begyakorlott magyarnyelv-tudásukat emelték ki mint 

különbséget. B adatközlő a magyarban használt cseh vendégszavakat említi, L és M 

adatközlők, akik egyébként anya (M) és fia (L) szókincsük szegényességét, különösen a 

szakszókincs területén. L ezenkívül a „magasabb” szókincsen a speciális szakszavakon 

kívül talán a választékos szavak ismeretének hiányára is gondolhatott. Ezzel vág egybe 

anyjának (M) az a megjegyzése, hogy sajnálatára inkább csak a „konyhanyelvet” 

gyakorolja. Gy/2-nek különbségként csak az jut eszébe, hogy lassabban beszél, mint a 

magyarországiak, O pedig nem lát lényeges különbséget saját magyar beszéde és a 

szülőföldjén élőké között. Nyelvjárási különbséget csupán E adatközlő érzékel a saját 

beszéde és a mai magyarországi beszélőké között, kiemeli, hogy Komárom környékén, 

ahol ő született és élt, másképp beszéltek, beszélnek, mint máshol. 

 

Következtetés 

 

Az adatközlőkben kevéssé tudatosul, hogy magyar nyelvük szlovákiai vagy (egy esetben) 

magyarországi nyelvjárás, illetve ennek valamely regionális változata. Az interjúkból 

azonban világosan látszik, hogy általában nyelvjárásban, ha pedig magyar iskolába jártak, 

nyelvjárásilag erősen színezett regionális köznyelven beszélnek. A gyerekekre, akik már 

Csehország területén kezdtek felnőni, vagy ott születtek, mindez a szülők és a szlovákiai 

nagyszülők által beszélt nyelven keresztül vonatkozik. Nyelvjárásiasságuk leírásához 

további, részletes nyelvi, különösen fonetikai elemzések szükségesek. 

A különbséget ők azonban elsősorban abban látják, hogy a cseh környezet és/vagy a 

magyar nyelvnek a mindennapok általában családi társalgására való visszaszorulása 

és/vagy a magyarul beszélés lehetőségének ritka volta és/vagy a magyar iskola hiánya 

miatt más a magyar nyelvük, mint az anyaországiaké, amely csak korlátozott magyar 

nyelvi kommunikációra teszi őket alkalmassá. 

Az összefoglaló következtetések végleges igazolására a mostaninál azonban több 

adatközlő válaszait meg kell majd vizsgálni, talán még kontrollanyagot is kell gyűjteni 

elsősorban annak a gyanúnak a kizárására, hogy a nyelvjárásiasságra vonatkozó kérdést 

esetleg félreértették az adatközlők. 
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HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET 

 

 

DIALEKTOLÓGIAI ÉS SZOCIOLINGVISZTIKAI TANULSÁGOK A 

NYELVMŰVELÉS SZÁMÁRA 

 

 

 

1. A határon inneni és túli újabb élőnyelvi, azaz szociolingvisztikai és dialektológiai 

kutatások kérdésfelvetései és eredményei fontosak az alkalmazott nyelvészet, azon belül a 

nálunk hagyományosan nyelvművelésnek nevezett tudományterület számára is. Különösen 

igaz ez napjainkban, amikor az ismert társadalmi és kommunikációs változások 

következtében szükségessé és lehetségessé vált az elméleti alapkérdések újratárgyalása a 

hatékonyabb nyelvi tervezés és nyelvművelés érdekében. 

1.1. Előadásomban ezen alaphelyzetből kiindulva arra a kérdésre keresem a választ, 

hogy a címben megnevezett két nagy terület, a szociolingvisztika és a dialektológia újabb 

eredményei hogyan alkalmazhatók, akár közvetlenül is, a társadalom felől jelentkező 

gyakorlati kérdések megoldásában, például szűkebb munkaterületemen, az MTA 

Nyelvtudományi Intézetében a mindennapi nyelvművelői feladatok teljesítése során. 

Tágabb értelemben arra is keresem a választ, hogy – az alkalmazott nyelvészet 

értelmezésének megfelelően – az egyes nyelvészeti diszciplínákban felhalmozódott 

elméleti tudás miként használható fel gyakorlati, társadalmi igényű kérdések 

megoldásához. Alkalmazott nyelvészeten a nyelvészeti elméletek, módszerek, eredmények 

gyakorlati célú felhasználására vonatkozó kutatásokat és az erre irányuló gyakorlati 

tevékenységet értem (vö. erre nézve Kiefer Ferenc meghatározását az Alkalmazott 

Nyelvtudomány című folyóirat első számában, Kiefer 2001: 5). 

1.2. Úgy is fogalmazhatok, hogy tájékozódni jöttem a 12. Élőnyelvi Konferenciára, 

amelynek a tulajdonképpeni tárgya a nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere 

problematikája. Ez a téma a nyelvművelés szűkebb területe számára is fontos, mint ahogy 

az sem véletlen, hogy a nyelvművelés mindig jelen volt és van az élőnyelvi 

konferenciákon, ahogy ezt az eddig megjelent kötetek is bizonyítják. Azt a 

háttérmotívumot sem kívánom elhallgatni, hogy mivel sokféle szakmai kritika, bírálat, sőt 

támadás érte az utóbbi időben a nyelvművelést, úgy gondolom, minden tudományos 

alkalom hozzájárulhat a valódi érvek és ellenérvek megismeréséhez, megismertetéséhez. 

1.3. Előadásomban egyrészt a nyelvművelés mai helyzetével foglalkozom, pontosabban 

néhány, az utóbbi időből kiemelt tanulmány, hozzászólás alapján beszélek bizonyos 

terminológiai problémákról és a mögöttük meghúzódó fontos szemléletváltozásról, 

másrészt pedig kiemelek két nagy területet a szociolingvisztika és a dialektológia 

eredményeiből, amelyeket a további nyelvművelő, nyelvtervező munka számára 

meghatározónak tartok. Az egyik a kétnyelvűség, (a belső) kettősnyelvűség kutatásának 

területe a szociolingvisztikai, pontosabban az élőnyelvi munkálatok kötetei alapján, a 

másik pedig a nyelvi norma és az iskolai anyanyelvi nevelés kérdésköre a mai 

dialektológiai szintézisek fényében. Előadásom zárógondolatában visszatérek a 

nyelvművelés lehetőségeihez. 
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2.1. Lássunk akkor először a nyelvműveléssel kapcsolatos néhány idetartozó 

megjegyzést. Közismert az élőnyelvi konferenciák résztvevői számára is, hogy a 

nyelvművelés az utóbbi évtizedben a tudományos és a társadalmi viták kereszttüzében áll 

(összefoglalásul vö. erről Kontra–Saly 1998; Balázs 2000a; Sándor 2001; Heltainé Nagy 

2002a, 2002b). Megkérdőjeleződött múltja, jelene és bizonytalan még jövőbeli jellege. Az 

viszont kirajzolódni látszik, hogy társadalmi szükség és igény van továbbra is a magyar 

nyelvvel kapcsolatos, nagyrészt normatív célú, gyakorlati tudományos tevékenységre, 

olyan kutatásra és alkalmazásra, amely az alkalmazott nyelvészet elméleti és módszertani 

keretei között végezhető el. Magyarán: szükség van nyelvművelésre, de sok tekintetben 

megváltozott igényekre, új kihívásokra választ adó, korszerű, a hagyományokon alapuló, 

de a nyelvészet legújabb eredményeit is integráló nyelvi tervezésre, azon belül nyelvi 

tanácsadásra is. 

2.1.1. Formálódnak már ennek a megújulásnak az apró lépései, részben éppen a viták 

hevében, részben pedig a nyelvműveléssel foglalkozó legújabb könyvekben, 

tanulmányokban. (Csupán megemlítem itt a teljesség igénye nélkül az Akadémián tartott 

konferenciákat: Nyelvművelő konferencia 1992. október 15–16; 1992. november 6. 

szaknyelvi konferencia (Nyr. 1993: 395–548, illetve 549–614); Mit tehetünk a magyar 

nyelv korszerűsítéséért? címen MTA-konferencia 2000. dec. 4.; A nyelvi hiány 2001. nov. 

14.) Sorolhatnám az e tárgykörbe tartozó nyelvstratégiai könyveket, tanulmányokat 

(például Balázs 2001; Bańczerowski 1998; Grétsy László 1998; Tolcsvai Nagy 1996, uő 

szerk. 1998b; Heltainé Nagy 2000; 2002a; Zimányi 2002; néhányra még a későbbiekben 

visszatérek). 

2.1.2. A viták során, a viták nyomában fontos terminológiai kérdések tisztázódnak. 

Attól függően, hogy ki mit ért nyelvművelésen, változik a szó értelmezése. Kirajzolódik az 

a kép, hogy a szűkebb körű nyelvművelés-értelmezésre, a normatív célú nyelvhelyességi 

irányú tevékenységre továbbra is célszerű volna megtartani a hagyományos nyelvművelés 

terminológiát, a tágabb körű tevékenységre pedig meghonosodott nálunk is a 

nyelvtervezés, nyelvi tervezés. Lényegében ezt az álláspontot képviselte a legutóbbi MTA-

ülésszakon, 2002. május 2-án, A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón című 

rendezvényen elmondott korreferátumában Lanstyák István is, aki hangsúlyozta, hogy 

hatékony nyelvi tervezésre van szükség, és ebben a nyelvművelés is hasznos eszköz lehet, 

hiszen a mindennapokban ma is nagy igény van rá. (Részben ezért is alakult meg 

Dunaszerdahelyen a Gramma Nyelvi Iroda, valamint Kolozsvárott a Szabó T. Attila 

Intézet.) Az természetesen szintén igaz, amit Szilágyi N. Sándor hangsúlyozott a magyar 

nyelvhasználattal kapcsolatban ugyanezen a tanácskozáson, hogy nem jó, nem elég a 

korábban kialakult nyelvtervezési stratégia, hiszen az utóbbi évtizedekben jelentős nyelvi 

szétfejlődés történt, ma már nyolc szomszédos országban beszélnek magyarul, az 

egységesítésre való törekvés inkább gátlásokat alakít ki a magyarul beszélőkben. 

2.1.3. A nyelvművelés szónak, tudjuk, erős pozitív konnotációja is van a magyar 

hagyományban, a tudománytörténetben és azon kívül is. Ezért vélhette úgy Lanstyák 

István is az előbb említett előadásában, hogy ezt a hagyományt nem kellene elvetni. 

Magam is így gondolom, eddig is így gondoltam (vö. Heltainé Nagy 2000: 7–13; 2002a: 

215–220). Ebben az értelmezésben a nyelvművelés a nyelvben való megerősödést, a 

kommunikációs készség kibontakozásának segítését, az igényességre való törekvést, a 
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tudatosság kialakítását, a nyelvi önállóság, függetlenség folyamatát segítheti elő. Úgy 

vélem, hogy a nagy hagyományú magyar nyelvművelés eredményei, amelyek elsősorban a 

sztenderd kodifikálására, kiterjesztésére irányultak, és magukban foglalják az 

egyedülállóan jelentős írói nyelvművelést is, jól felhasználhatók a további nyelvi 

tervezésben. 

2.1.4. A nyelvművelést is magában foglaló nyelvi tervezés elsősorban az otthonosságot 

kell hogy szolgálja. Azt, hogy az ember otthon legyen a nyelvben, adott esetben a magyar 

nyelvben, az egész Kárpát-medencében, egynyelvű, kétnyelvű vagy belső kettősnyelvű 

környezetében. Mint ahogy ezt szolgálják azok a közelmúltban megjelent kötetek is, 

amelyek az élőnyelvi kutatócsoportban készültek, és a Kárpát-medencében élő közösségek 

otthonosságát teremthetik meg. Azért, hogy otthon az ember felszabadult, kreatív lehessen, 

hogy saját értékeiben élhessen, hogy meglegyen a komfortérzete, az autonómiája. Mert 

csak így teremtheti meg azt a másik ember számára is, s ez minimális feltétele az 

otthonosságnak, a békének, az életnek. A nyelvművelés, a kiszélesedett nyelvi tervezés a 

tudomány eredményeinek alkalmazásával ezt szolgálhatja. 

2.2. Ezért is érzem aktuálisnak itt e konferencián is áttekinteni a kérdést, hol is tartunk 

ma a nyelvművelés és a nyelvi tervezés útjait illetően. Említettem már, hogy a korábbi 

nyelvművelés eredményeit a sztenderd kodifikálásában és kiterjesztésében látom, és ezt az 

elsősorban szótárak, kézikönyvek készítésére irányuló tevékenységet, amelyben a 

nyelvművelőknek csupán több-kevesebb részük lehet, továbbra is folytatandónak tartom. 

Az is igaz, hogy a folyamat a szintézisek elkészülte után (most elsősorban a Nyelvművelő 

kézikönyvre gondolok) megtorpant, némileg beszűkült, s csak részben tudta követni a 

közösségi elvárásokat. 

2.2.1. A 80-as és a 90-es években már mutatkoztak a megújulás irányai és jelei. A 

nyelvművelés mellett megfogalmazódtak a tágabb körű nyelvi tervezés céljai és módszerei, 

meghonosodott magyar nyelvű terminológiája. A nyelvi tervezés a politikai 

rendszerváltozás után nálunk is figyelembe vehette a nyelvi rendszer sajátosságait, azokat 

a közösségi, társadalmi, szociokulturális tényezőket, amelyek alapjául szolgálnak. Joggal 

fogalmazta meg Tolcsvai Nagy Gábor a nyelvi tervezést bemutató tanulmánykötet 

bevezetőjében (1998b), hogy a nyelvművelésnek át kell alakulnia nyelvi tervezéssé, olyan 

nyelvművelő tevékenységgé, amely a fenti folyamatokat történetiségükben is erőteljesen 

figyelembe veszi, hogy erősíteni kell az elméleti és az empirikus kutatásokat, hogy 

nyelvtervezési stratégiát kell kidolgozni és így tovább. 

Ez a megújulás elkezdődött, sőt mára már számottevő változás ment végbe. Egyetértek 

Zimányi Árpáddal, aki egy 2002-ben elhangzott előadásában el is végezte az előző két 

évtized összegzését. Az előadás írott szövegéből idézem értékelését: „Az alkalmazott 

nyelvészet korábban nyelvművelésnek nevezett ágában számottevő változás ment végbe az 

utóbbi évtizedben. Az 1990 előtti, hagyományosan jórészt nyelvhelyességi alapú 

tevékenység mára szemléletében, módszereiben megújult, hatóköre kibővült, s 

átfogalmazódtak céljai is. Termékeny viták bontakoztak ki, és jelentős publikációk 

születtek a következő tárgykörökben: 1. A nyelvi norma (sztenderd meghatározása, 

újrafogalmazása (Balázs 2000b; Bańczerowski 1998; Kemény szerk. 1992; Tolcsvai Nagy 

1998a; stb.). – 2. A nyelvművelés céljainak, feladatainak a kor követelményeihez való 

igazítása (pl. 1992-es, 1996-os, 1997-es, 2000-es és 2001-es MTA-konferenciák; Nyr. 
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1993: 393–548; Nyr. 1996: 236–263 stb.). – 3. A nyelvművelés politikai vetülete: 

nyelvhasználati, kisebbségi nyelvhasználati jogok, törvényi szabályozás, nyelvtörvény 

(Nyr. 1996: 237–263; 380–402). – 4. Új területek bevonása: a határon túli nyelvművelés, a 

média nyelve stb. (Molnár 1995; Murádin 1993; Balázs 2000b)” (Zimányi: 2002: 161–

162). 

2.2.2. A nyelvi tervezés összetettebb cselekvésforma, jóval több, mint a nyelvművelés. 

Magában foglalja az állapottervezést, benne a normatívnak tekintett formák kodifikálását, 

és a helyzettervezést, a nyelvhasználat színtereinek tervezését és a más nyelvekhez vagy 

nyelvváltozatokhoz való viszonyulást. Még Zimányi Árpád összegző mondatát idézem: „A 

nyelvművelés iméntiekben vázolt nagy léptékű átalakulása az 1990-es évek végéig nem 

hozott forradalmi változásokat, és akadémiai szinten nem járt a múlt eredményeinek 

megtagadásával. Éppen ellenkezőleg: azt tapasztalhattuk, hogy nyelvművelésünk – szerves 

fejlődést követve – a korábbi értékek megőrzésével újult meg” (Zimányi 2002: 162). A 

cikk szerzőjével egyetértve magam is úgy gondolom, hogy a nyelvi tervezés nem 

szembenáll a nyelvműveléssel, hanem integrálhatja, magában foglalhatja korábbi 

eredményeit és intézményi hátterét. 

3.1. A mai nyelvművelő szemléletét azok az újabb kutatások is alakították, amelyek 

például a dialektológia vagy a szociolingvisztika terrénumán folytatódtak. A 

nyelvműveléssel foglalkozó nyelvész ma alapvetőnek tekinti a nyelvi változatosságot. 

Kiindulópontja a nyelv heterogén szemlélete, amelybe belefér az is, hogy sokféle ok miatt 

valóban nem mond le a bizonyos nyelvhasználati színtereken elsődleges eszményi 

nyelvváltozatról sem. Lát lehetőséget – éppen az erőteljes társadalmi igény miatt is – a 

nyelvészet eredményeinek alkalmazásával a leírás mellett bizonyos fokú értékelésre is, 

hozzáállása nem előíró, hanem ajánló, magyarázó, javasló. A nyelvművelő nyelvész is 

másként vélekedik ma már a belső nyelvváltozatokról, a kétnyelvű helyzetben élők 

anyanyelvhasználatáról, a hazai belső kettősnyelvűségről, legyen szó nyelvjárásban 

beszélőkről vagy mondjuk a roma közösségek kettősnyelvűségéről. Főként azért, mert ma 

már léteznek olyan kutatások, amelyek ismeretében valóban más szemlélettel 

közelíthetünk a felsorolt problémákhoz. 

3.1.1. Anélkül, hogy a teljes kutatási képet megrajzolnám, két, a nyelvművelés 

szempontjából fontos terület eredményeire szeretnék rámutatni. Egyik a dialektológia új 

szintézise, a Magyar dialektológia (szerk. Kiss Jenő); a másik pedig a 

szociolingvisztikában a magyarságkutatás kézikönyvsorozata, A magyar nyelv a Kárpát-

medencében a XX. század végén (sorozatszerkesztő Kontra Miklós). Mindkét szintézis 

jelentősen kiegészíti és módosítja eddigi ismereteinket. 

Lássuk előbb az elsőt, a Magyar dialektológia néhány tanulságát! 

Nem túlzás az a megállapítás, hogy a magyar nyelvtudományban mindig is nagy 

hagyományú dialektológia az utóbbi időben számottevő változáson ment át, megújult, 

korszerűsödött. Részben azért is, mert megváltozott a társadalmi, élőnyelvi környezet, a 

magyar nyelvjárások többé már nem az államhatárokon belüli nyelvjárásokat jelentik, 

hanem a határokon kívüli területek nyelvjárásait is természetes módon magukban 

foglalják. Tartalmával és mellékleteivel egyaránt markánsan képviseli ezt a 

szemléletváltozást a 2001-ben megjelent új egyetemi tankönyv, a Kiss Jenő szerkesztette 

Magyar dialektológia. Egyik legfontosabb eredményének azt tartom, hogy most már 
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nemcsak néhány szakember tudhatja, hanem egyetemi hallgatók tanulhatják, hogy a 

Kárpát-medencében a magyar anyanyelvűek több mint fele nyelvjárási vagy nyelvjárásias 

nyelvhasználatú. 

A korszerűsödés fő, tudományon belüli okaként – az ismert politikai-társadalmi 

változáson kívül – a kötet szerkesztője is alapvetően azt a szociológiai indíttatású 

nyelvelméletet emeli ki, amely a módszerbeli és tematikai megújulást lehetővé tette. 

Nevezetesen azt a látásmódot, amely a nyelvjárásokat nem csupán egy adott nyelv sajátos 

változatának, egyedi rendszerének tartja, hanem a területileg is tagolt társadalom fontos 

társadalmi-szituációs szimbólumának is tekinti (Kiss 2001: 10). Kálmán Béla és Imre 

Samu dialektológiai monográfiái után az új tankönyv egyes fejezetei hangsúlyosan 

foglalkoznak a nyelvjárások rendszerével, jelenségeivel és használatával. Új szemlélettel 

tárgyalják a nyelvjárások megítélését, az ehhez kapcsolódó nyelvi attitűdrendszert, és 

külön is érdemes kiemelni, hogy a nyelvjárások és az anyanyelvoktatás kapcsolatának 

kérdésköreit is önálló fejezetben, határozott értékrendben, a tények tiszteletével tárgyalják. 

Ez a gondolatkör különösen fontos a nyelvi tervezés, a nyelvművelés és az iskolai 

anyanyelvi nevelés szempontjából. A tankönyv leszögezi az alábbi szakmai evidenciát: „A 

magyar anyanyelvű gyermekek több mint fele nyelvjárási környezetből kerül ki – az a 

tanár, aki ezt nem kellő szakmai és emberi hozzáállással és ismerettel éli meg, súlyos 

szakmai és emberi hibát követ el” (i. m. 14). Az iskolai anyanyelvi nevelés és a gyakorlati 

nyelvművelés célját így fogalmazza meg: „A köznyelv és a nyelvjárás viszonyának 

tudományos alapú megismertetésével, illetve a nyelvjárások hasznosságának, 

szerepköreinek, értékeinek a tudatosításával segítsük a nyelvjárási (hátterű) beszélők 

anyanyelvi otthonosságérzésének kialakulását, szégyenérzettől mentes, kreatív 

nyelvhasználatát, elősegítvén anyanyelvi versenyképességük erősítését, növelését” (uo.). 

Egyetértek a szerzővel, Kiss Jenővel: tévhitek és előítéletek lerombolására van szükség az 

iskolában, a köznyilvánosságban, és itt-ott még a tudományban is ahhoz, hogy a 

nyelvjárásban beszélőket még érő diszkrimináció és tudatlanság végképp megszűnjön. 

A dialektológiai kutatásokból a tankönyv mellett számos új eredményt ki kellene még 

emelni. Ilyen a Kárpát-nyelvatlasz, amelynek munkálatai mostanra befejeződtek, a téma 

szerepel is a jelen konferencia programjában. És megemlítem még azt a kutatást is, amely 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szociokulturálisan is változatos, hármas határ menti 

régiójával, a 18 települést átfogó vizsgálat feldolgozásával foglalkozik, és amelyből 

jelentős mennyiségű anyag immár könyv formájában is hozzáférhető (P. Lakatos szerk. 

2002). 

Ez utóbbi munkálat témájában, kutatási módszereiben is átvezet a dialektológia 

területéről a szociolingvisztikába, az élőnyelvi kutatások körébe. A továbbiakban az 

élőnyelvi kutatások eredményeiből kívánok néhány mozzanatot kiemelni. 

3.1.2. Az általam már többször említett szemléletváltozásban jelentős szerepet töltöttek 

be éppen azok a szociolingvisztikai és társasnyelvi vizsgálódások, amelyeket élőnyelvi 

kutatásokként említhetünk. Azok a kutatások, amelyek valódi nyelvi adatokra, valódi 

nyelvhasználóktól, természetes beszédhelyzetekből rögzített, elenőrizhető, ismételhető 

vizsgálatok alapján írják le az adott beszélőközösség nyelvváltozatait és nyelvhasználatát 

természetesen szükségesek a nyelvi tervezés számára, szükségesek a nyelvtanok, szótárak 

készítéséhez, a kodifikációhoz, és szükségesek a korrekt nyelvi tanácsadáshoz. Az 
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élőnyelvi konferenciák előadásai, a belőlük megjelent tanulmánykötetek és más 

publikációk már eddig is hasznos segédanyagul szolgáltak (felsorolásuktól most 

eltekintek). 

Külön kiemelem viszont a Kontra Miklós szerkesztésében készült, A magyar nyelv a 

Kárpát-medencében a XX. század végén című sorozat köteteit, amelyek összefoglalják a 

régió két- és többnyelvű környezetét, gondos társadalmi és történelmi környezetrajzzal, 

háttérrel együtt. Csernicskó István (1998), Göncz Lajos (1999), Lanstyák István (2000) 

monográfiája a hazai nyelvi tervezés számára is alapművek. Kiss Jenő korábbi 

összefoglalója (1994) után legtöbbet ezen új sorozat mutat be a magyar nyelv valódi 

környezetéből és állapotából. A kötetek hatásukkal valóban javíthatnak és javítanak is azon 

az „áldatlan helyzeten”, amely korábban a magyar nyelvhasználattal kapcsolatban élt. 

Azzal ugyanis, hogy föltárják, bemutatják a kisebbségi magyarok nyelvi-nyelvhasználati 

világát, már legalább reálisan megismerhetővé teszik a helyzetet, és fontos lépést 

jelentenek az asszimilációs folyamatok lelassításában. Ezt azonban nem elég föltárni, 

megismerni; hanem megismertetni is kell, sőt befogadni és erre építeni a jövő 

tervezésében. 

A szocoilingvisztika eddig nem említett eredményei is nagyban segítik a nyelvművelő 

munkáját (pl. Kiss Jenő 1995, Péntek János 2001). Kiemelném még a kétnyelvűségkutatás 

eredményeit (pl. Kassai 1995), Bartha Csilla, Borbély Anna, Kontra Miklós idevágó 

elméleti és gyakorlati munkáit. A kisebbségkutatások kérdéskörei, a nyelvi jogok 

érvényesülése, a hatalom és a nyelvhasználat összefüggései a tudományos nyelvtervezés 

számára is releváns területek (vö. Borbély szerk. 2000; Kontra–Hattyár szerk. 2002). 

4.1. Tisztelt Hallgatóim! Jól tudom, hogy a jelen előadás csak felvillantott valamit abból 

a folyamatból, amely a mai korszerű nyelvművelő tevékenységet jelenti. Vázlatos 

áttekintésem végén megerősíthetem, hogy mind a megújult dialektológia, mind pedig a 

megerősödött szociolingvisztika eredményei formálják, alakítják a nyelvművelő nyelvész 

szemléletét, elméleti és módszertani felkészültségét. Rajtuk kívül továbbra is 

természetesen a leíró nyelvészet az a részterület, amelyre legerősebben építhet a mai 

nyelvművelő. 

4.2. Az így felfogott nyelvművelés valóban nem áll szemben sem a leíró nyelvészettel, 

sem a szociolingvisztikával, sem pedig a társasnyelvészettel, hanem azokkal 

mellérendeltségi viszonyban áll, egyik a másikat támogatja, erősíti. Ahogy Kenesei István 

a Magyar Nyelvben megjelent tanulmányában kifejtette, nem szükséges az említett 

tudományterületek között értéksorrendet felállítani, mert „mind a három megközelítésnek 

megvan a maga feladata, amit jól-rosszul (pontosabban: vagy jól, vagy rosszul, vagy a 

kettő valamilyen ötvözetében) teljesít” (Kenesei 2002: 46). Az érintett részdiszciplínák 

feladatait a szerző – gondolatmenetét most már nem szó szerint idézem – négy szakaszra 

bontja: a vizsgálódási folyamat kezdő- és végpontjában az alkalmazott nyelvészeten belüli 

nyelvművelés áll.  A kezdeti szakaszban a nyelvművelők regisztrálják az új jelenségeket, 

majd a leíró nyelvész (aki akár „nyelvművelőbe oltott leíró nyelvész” is lehet) 

megvizsgálja az új struktúra beilleszkedését a magyar nyelvre vonatkozó általános 

szerkezeti törvények alapján. A társasnyelvészet, a szociolingvisztika nagy számú 

beszélővel elvégzett felmérések alapján az új jelenségek elterjedtségét, attitűdrendszerét 
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stb. méri. A folyamat végén a nyelművelő a felhalmozott adatok és magyarázatok alapján 

döntést hoz, állást foglal, tanácsol valamit, véleményt mond (Kenesei: 2002: 46–47). 

4.3. Hogy a nyelvművelő állásfoglalása az alkalmazott nyelvészet gondolatkörének 

megfelelő, tudományosan megalapozott nyelvi tanácsadás legyen, integrálnia kell legalább  

a nyelvtudomány részterületeinek eredményeit, köztük is kiemelten a szociolingvisztika és 

a dialektológia kikristályosodott megállapításait. Áttekintésem ennek az alapgondolatnak  

a jegyében készült. 
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PAPP GYÖRGY 

 

 

A SZÓLÁSINTERFERENCIÁTÓL A SZÓLÁSVESZTÉSIG 

 

 

 

 

Amit a 12. Élőnyelvi Konferencia vizsgálati, szemlélődési keretként megszabott, a 

nyelvcsere, nyelvvesztés komor jövőkép, amely hallgatólagosan és szükségszerűen 

kisebbségi, „határon túli”, számunkra „innen” közösségek sorsához kötött. Mi ehhez a 

komor teljességhez komor részjelenséget illesztettünk. 

A szólás – mindenekelőtt néhány terminológiai gondot kell tisztáznunk – el kell 

ismernünk, a megcélzott nyelvi szintet, jelenségcsoportot vitára ingerlő módon, 

elnagyoltan jelöli, de hasonlóan járnánk a folklorisztikában járatos közmondással vagy az 

állandó szókapcsolattal, frazeológiai egységgel is, főleg használati, pragmatikai 

alapállásból kiindulva, a használóval, közlővel, befogadóval azonosulva, aki nehezen 

értelmezhető módon, de nagy biztonsággal tudja a szóláshelyzetet, szólásszerűséget az 

alkalmi közléstől elválasztani. 

A szólásinterferencia és az először talán csak általunk használt szólásvesztés mint két 

folyamati fogalom, további gondokat vethet fel. Abban is, hogy mind a használatban, mind 

pedig a szóláskincsben dinamizmust, változást feltételez, abban is, hogy negatív 

jelenségként ítéli meg. 

Az egyik gondot tehát épp a dinamikus szemlélet hiánya, a látszatállandóság jelenti. 

Nyelvünk vonatkozásában csodás, gazdag gyűjtemények láttak napvilágot Baranyai 

Decsitől, Erdélyi Jánostól, Ballagi Mórtól mondjuk Margalits Edéig, O. Nagy Gáborig 

egymásra épülve, egymás anyagát kompillálva, az irodalmi művekből akár (egyedi 

előfordulásokat) hapax legomenonokat is merítve. Csakhogy ebben a rengetegben nem 

igen vannak csapások:  nincsenek időmetszetek, területi elhatárolódások, nyelvi rétegek, 

műveltségi rétegezettség  (O. Nagy Gábor művében [1966] is csak régiségekre, tájjellegre, 

stílusrétegre vannak utalások, mint a „durva”, „tréfás” megjegyzések), legfeljebb egy-egy 

neves írónk, költőnk vonatkozásában van adatunk szóláshasználati terjedelemről, 

gyakoriságról. Például Rozgonyiné Molnár Emma foglalkozott Csokonai 

szóláshasználatával (R. Molnár 1971: 225–235, 1972: 103–120, 1973: 205–235). 

Nincs tudomásunk összefüggő és reprezentáns kutatásokról a passzív és aktív 

szólásismeretet illetőleg. Aki próbálta, tudja, milyen nehéz kellő módszertani 

megalapozottság nélkül szólásokat spontán előfordulásban gyűjteni, nincsenek egzakt 

előzményeink a szólásértés, szóláshasználat, szóláshelyzet-kiépítés hagyományozódásáról 

– talán intuíciós irodalmi példák kivételével
*  – az első előfordulás korosztályi 

                                                 
*
 Az apáról fiúra hagyományozódás furcsa fintorú példáját találjuk Füst Milán Őszi vadászat című 

kisregényében (Füst 1971). Ő jeleníti meg a hagyományozódás két mozzanatát: „Vadászkutyáit például 

lánccal verte, s amikor sírtam értük…, könnyed mosollyal jegyezte meg: 

– … Miért nem lett püspök? …” 

Később a fiú már maga kiépítette szóláshelyzetben alkalmazza: 
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kötődéseiről, a látszólag homogén falusi beszélőközösségen belüli markáns 

különbségekről stb. (A hagyományokat leghívebben őrző falusi környezetben sem 

mindenki „szólásfa”, sokan csak értik, érzékelik a szólás által jelölt helyzetet, de maguk 

ritkán élnek vele.) 

1. Viszont akármilyen előjelű változást, folyamatot csak ilyen alapozással lehet nyomon 

követni, legalább a következő kérdések tisztázásával: 

1.1. Az összességében tapasztalható állandóság felszíne alatt, amely abból adódik, hogy 

minden használati, állományi állapotban minden műfaj, redakció, funkció jelen van, de 

nem ugyanazon alakulatoknál, helyzeteknél, a végleges rögzítettség és a végtelen 

változatosság [amit mondjuk Eb ura fakó, vagy a Hű, irigy, mezítláb, mint a kutya; 

olyanokat például,  mint az Ő sem különb a Máté deákné szőtte hetes vászonnál – Nem 

különb a Deákné hetes vásznánál – Nem különb a deákné vásznánál (Vö. Bernáth 1986: 2, 

33–47) alakulatok példáznak] szélsőségein belül diakron, fejlődési változatokat, 

alakulatsorokat találunk. Hogy melyek ezek a változások, azt először talán Hadrovics 

László próbálta legalább felvázolni (Hadrovics 1995: 38–74) szövegromlásban, 

keveredésben, elemkiszűrődésben, szólástextus-vegyülésben, jelentésváltozásban, 

tükrözésben gondolkodva, de idesorolhatnánk az elhomályosulást, az alaktorzulást, az 

azonos helyzetekre vonatkozó alakulatok elerőtlenedését, alakcseréjét és sok más 

jelenséget is. Hadrovics László számos példát említ (1995: 258–260), például a Közös 

lónak túrós a háta a túros helyett, a Gebét nem illeti hintószekér az agg ebet helyett, illetve 

a Bejárta Trónyát Baranyát – a Tolnát helyett. 

1.2. Ezekben a változási vonulatokban, folyamatokban még tagolatlanul együtt vannak 

az egészségtelennek és egészségesnek mondható változások, ha egyáltalán ilyen 

különbségeket tehetünk történeti és leíró vonatkozásban is, differenciálatlanok másrészt a 

nyelvközösségen belül és a nyelvek, nyelv- és beszélőközösségek közötti, interlingvális 

körülményű változások, amelyek szerint pedig az általunk kiemelt típusok nem azonos 

elvűek és nem is kizárólagosak. 

1.3. A szólásinterferencia ugyanis nem okvetlenül a szólásvesztés oppozíciója, az az 

interferenciánál, ösztönös vagy szándékos kölcsönzésnél jóval általánosabb tünet, mivel a 

többnyelvűségben élő közösségekre is kiterjedhet. Igaz, az idegen alakú 

szóláskontaminációnál is nehéz az egynyelvű és többnyelvű közösségeket elhatárolni. Az 

előzmény–következmény rendszerű összefüggésén el lehetne tűnődni. 

2. A két kiválasztott jelenség elhasonulásának károsodásként való fölfogása egy 

hallgatólagos hipotézis feltételezésein alapul: Hogy sajnálnunk kell az eredeti vagy 

eredetivé vált szólás- és közmondáskincsünket, mert egészében és elemeiben is 

pótolhatatlannak tartjuk őket. De így van-e igazán? Az érintkező nyelvek történetében, 

művelődéstörténetében mozogva első élményünk, hogy a különböző kultúrák ezt az 

eszköztárat nem egyformán értékelik, és ez történetileg is igaz; a másik pedig az, hogy a 

magyar művelődés élvonala korán elfordult tőlük, hiszen a maradiság megjelenítésére 

használták már Kölcsey Ferencék is a Mondolatra adott feleletükben (Felelet a 

                                                                                                                           
„Nagyon erősen hajszoltam magamat, vesszővel verdesve a faromat, mutatván, hogy én kegyetlen vagyok 

a pónival. 

– Nincs kegyelem, miért nem lettél püspök – mondom néki apám módja szerint.” (1971. 34.) 
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Mondolatra, 1815), s például a mediterrán kultúrákkal, így a délszlávval szemben is 

mellőzöttebbnek tűnik a mindenkori közéletiségben. Például a délszláv közéletiségben 

jóval nagyobb tisztelet övezi ezt a kódtípust. 

A mindenkori megítélésben végletekkel, első pillanatra feloldhatatlan 

ellentmondásokkal találkozunk. Például a Szemerkényi Ágnes által hivatkozott 

(Szemerkényi 1994: 69), W. Albig már 1931-ben kijelentette: „A proverbiumok 

lényegében eltűntek és tulajdonképpen nincs is rájuk szükségünk” (Albig 1931). Milyen 

messze van ez Erdélyi világkép-elméletétől, aki 1851. évi gyűjteményének előszavában 

tekinti a szólásokat, közmondásokat népi világképnek (pl. Erdélyi 1986: 122–157) vagy az 

O. Nagy Gábor által képviselt (O. Nagy 1979: 19–20) „nyelvünk virágai” felfogástól is. Az 

ellentmondások kulcsa nyilván a használati körök, dimenziók különbségében rejlik, és azt 

sugallja, hogy ha nem is éles, de határozott különbségeket kell közöttük tennünk. 

3. Ebben az értelemben ún. elsődleges, másodlagos vagy irodalmi, és mert másként 

nehezen összefoglalható, harmadlagos használatról beszélhetünk (vö. Szemerkényi 1994:  

91–173). 

3.1. A keletkezési, hagyományozódási helyzetekkel is azonos elsődleges 

proverbiumhasználat kihat a teljes beszédhelyzetre, közleményre, amelynek szervezésében 

pótolhatatlan, nem stílusgyakorlat, nem szórakoztató fényűzés, hanem a használója 

számára pótolhatatlan, Buda Béla kifejezésével élve (Buda 1988: 131–2) analógiás kód, 

amely bizonyos mértékben eltér a tudomány fogalmi, digitális és az irodalom esztétikai 

kódjától is azzal, hogy az adott kultúrában kitüntetett helyzetet más érintkezési, tapasztalati 

helyzetek elemeivel jeleníti meg, amelyek képiek, szimbolikus sűrítettségűek. Még fel nem 

tárt rendszerűségük magában foglalja a szabályozott közlési, érintkezési, sőt cselekvési 

helyzeteket, elemeiket, mind pedig a szabályozó, megjelenítő közlési szimbólumokét, 

amelyek között kettős irányú kommunikáció zajlik egyedi és makro-összefüggésekben is. 

Szabályozott helyzet például, ha egyszerre esik az eső és süt a nap, a szabályozó kép, 

szimbólum pedig, hogy az ördög összetűz a nejével, szólásjele pedig a Veri az ördög a 

feleségét. Ugyanígy szabályozandó, hogy az asztalnál ki, milyen sorrendben szedje az ételt, 

szabályzó a kasza lendítési iránya, a szólás: Merről kaszálunk? 

3.1.1. Az elsődleges használaton belül beszélhetünk közvetlen párbeszéd (Az beszél, 

akinek a háza ég, – De az hallgat, aki meggyújtotta) és felidéző szóláshelyzetekről 

(Meghűlt bennem a vér). Ezt a szintet ritkán érik idegen hatások, vagy ha igen, akkor is 

természetessé válik, kommunikációs közegébe épül. 

3.2. A másodlagos, irodalmi szóláshasználat helyzetkiépítésében, szólástextus-

kezelésében megegyezik az elsődlegessel, de az eredeti kóddal nem mindig azonosul, sőt a 

megjelenítés, jellemzés során el is idegenítheti magától, nyelvezetétől (vehetjük akár 

Mikszáth Kálmánt is alapul, a 20. századi írókról nem is beszélve). Megjelenik az új 

beszédhelyzetekre alkalmazás, szemantikai újítás, csatornatranszformáció. Mikszáth a 

szóláshasználat, -ismeret egyik legnagyobb mestere volt irodalmunkban, s ez nála bátor 

beavatkozást, frazeológiai transzformációt is jelentett pl. O. Nagytól is idézett helyzetben 

(O. Nagy 1979: 151): „Mutatóujjának körmét foga közé mélyesztvén, …ujjait félívben 

rántotta el onnan kifelé, ami azt jelenti az alsóbb néprétegek nyelvén, hogy majd ha fagy, 

hó lesz nagy – vagyis kosarat adott neki.” Ily módon nem is kettő, hanem a parafrázissal 
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együtt három szólást használ egyetlen helyzetben. A 20. századi irodalmi használat egyik 

szélsőségét Karinthy „kifordításai” jelentik. 

3.2.1. Ez a használati mód poétikai célokból melegágya lehet a kódbomlásnak, idegen 

hatások szándékos tükrözésének. Ide kell sorolnunk a műfordítást is, amelynek során 

egyszerre kell az idegenszerűség és a szokványosság bravúrját elérni. A szándékolt 

frazeológiai tükrözésnek rengeteg esetét idézhetnénk, de csak néhányra hivatkozhatunk. 

Bojtár Endre leleményét Miodrag Pavić Tüsszögő ikonok című művének (Pavić 1993) 

fordításában: Egyszerű, mint a Sveta Gora-i paszuly, az Egyszerű, mint a pofon magyar 

forma helyett. Fehér Ferenc pedig szó szerint próbálta lefordítani Vuk Karadžić szólásait a 

képszerűség érdekében, pl. így született a Gyümölcsoltó – mesemondó a blagovest 

gyümölcsoltó boldogasszony – pripovest – mesemondás elsődleges jelentésének alapján A 

tavasz ravasz helyett. Az irodalmi szándékolt tükrözések azonban akármilyen merészek is, 

az alkalomszerűség, egyszeriség szintjén maradnak. 

3.3. A harmadlagos használat mindkét előzőre építhet, de a szóláshasználati helyzettől, 

szövegkörnyezettől teljesen elszakadhat, noha ismeretére, asszociációra épít, utalással, 

rájátszással, behelyettesítéssel. A publicisztika, a közéleti megnyilatkozás fő területe, 

illetve stúdióhelyzetek. Műfajonként igen eltérő dolgokat tapasztalhatunk, például a 

hatásra építő sportnyelvben. A hatni akarással arányosan ad teret az interferenciának, 

különösen a reklámnyelv szélsőségeiben. Sűrítő szerepéből eredően ennek igen romboló 

következményei lehetnek. A Délvidéken a magyarok is utalnak a szarajevói módra történő 

borotválásra, vagyis amikor szárazon húzzák le a szakállt. Ez máshol ismeretlen. 

4. A nyelvi kölcsönhatás, interferencia pszicholingvisztikai és kontrasztív nyelvészeti 

megközelítést igényel, okai a szimmetrikus nyelvi részrendszernek egyszerre érvényesülő 

hasonlóságaiban és különbözőségeiben rejlenek. A frazeológiai szint kontrasztív szabályait 

jómagunk a következő rendszerben próbáltuk megfogalmazni (Papp 1989). 

a) Minden jelentésszint azonos – felszíni szerkezet különböző 

Fehér holló – Bela vrana 

b) A jelentésszerkezet azonos – helyzeti elemek különbözők 

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát – Gledaj majku, uzmi ćerku (Nézd az anyát, 

vedd el a lányt) 

c) Funkció, képszerkezet hasonló – jelentésszerkezet eltérő 

Bámul, mint borjú az új kapura – Gleda kao tele na šarena vrata (Néz, mint a borjú a 

tarka kapura) 

d) Funkció hasonló – képi háttér eltérő 

Nem éri meg a tavaszt – Neće dočekati Đurđevdan (Nem éri meg a Szent György  

napját) 

e) Funkció hasonló – képi háttér teljesen eltérő 

Megy, mint a kis angyal – Ide kao bela lala (Megy mint a fehér tulipán) 

f) Képszerkezet és háttér hasonló – funkció eltérő 

Azt a fűzfán fütyülőjét neki – Na vrbi sviralo (képtelenség) 

g) Azonos funkció – azonos bázisú, de eltérő jelentésszerkezet: Ugat a kutya, meghalt 

valaki – Za gosom (A gazdád után) A gazdád után! felszólítást a szerbek szintén a 

kutyának mondják, ha ok nélkül vonít, tehát, hogy menjen ő is az elhunyt gazdája 

után. 
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h) A jelentésfunkció hasonló – tanulság eltérő 

Ha kidobják az ajtón – bemászik az ablakon – Ako te izbace na vratima, ulazi kroz 

prozor. (Ha kidobnak az ajtón, menj be az ablakon!) 

i) A nyelvben van frazeológiai jelentés – B nyelvben nincsen 

Bolondos lesz a feleséged ura – Tera mak na kolac, Trista, bez popa ništa, Parazsat 

teszek a nyelvedre. A bolondos lesz a feleséged ura, urad felesége, illetve a Parazsat 

teszek a nyelvedre (káromkodó gyermeknek mondják) sajátos magyar fejlemények, a 

másik kettő csak a szerb nyelvben ismert. A tera mak na konac szó szerint azt jelenti, 

hogy mákot fűz cérnára, zsinórra, frazeológiai jelentése viszont az, hogy a végletekig 

elmegy valamiben. A másik szó szerint azt jelenti Háromszáz, de pap nélkül semmi, 

vagyis az az igazi lakodalom, amelyiken a falu papja is ott van. 

Mindez természetesen csak néhány alaphelyzet, amelyeket a konkrét előfordulások, 

összefüggések sokféleképpen variálnak. A szabályrendszer egyébként is csak az objektív 

nyelvi különbségeket öleli fel, de nem is érinti a lehetséges megfeleltetési stratégiákat, a 

fonákjáról nézve – vétségeket: alaki, tartalmi tükrözés, helyzeti elemek szövegkörnyezetbe 

építése stb. Csuka Zoltán például Stevan Sremac Papháborújában kontextuális elemeket 

helyez a nem létező szólás elé, majd alkalmi parafrázist alakít ki: „Igaz az a mondás: Úgy 

szokott az lenni, hogy pap nélkül nincs semmi.” 

5. Az interferenciával az élőnyelvi konferenciákon is sokszor találkoztunk, de 

sokféleképpen is, nem azonos fogalmi rendszerben, terminológiával. Lehet, hogy ez is 

megérdemelne egy külön tanácskozást vagy szekciót. 

Mindez a nyelvi kölcsönhatások belső fogalmi differenciálásáról is elmondható, 

amelyben egyszerre kellene érvényesülnie a károsodott kategóriák, az elvégzett vagy el 

nem végzett kódváltó művelet és az elhasonulás mértéke szempontjainak. Ebben a 

rendszerben feltűnik a szerkezeti vagy frazeológiai tükrözés elnevezés, például Lanstyák 

Istvánnál is (Lanstyák 2000: 198–199), akinél a tükörszólások, szerkezeti tükrözés alcímek 

alatt is szerepelnek az általunk vizsgált jelenségek, noha igen óvatosan bánik 

megítélésükkel, és tényleg nem könnyű a környezeti vagy idegen nyelv, illetve a belső 

indítékú szólásvegyülés, kontamináció eseteit elkülönítenünk, nemkülönben a tükrözés 

szándékosságát és ösztönszerűségét. 

A frazeológiai tükrözést délszláv–magyar vonatkozásban is egyrészt a nyelvművelés, 

másrészt a fordításkritika vizsgálja. Az előző területen még mindig Kossa János tett 

legtöbbet (Kossa 1962, 1965, 1968), szinte kizárólag a sajtó és elektronikus tájékoztatás 

nyelvezetére szorítkozva, a vétségeket, elhasonulásokat inkább egy nyelven belüli, mint 

nyelvváltó folyamat részeiként kezelve. A fordításkritika mostanában jutott el 

rendszerszerű vizsgálatukig (Papp 2001: 161–167). 

A kutatások jelenlegi állásánál tehát kiforrott, letisztult rendszerrel adósak maradunk, 

csak a kétnyelvi kontaktus hasonulási, érintkezési jelenségeinek elkülönítésére, 

bevezetésére vállalkozhatunk, nevezetesen a következőkére: 

5.1. Szándékos vagy ösztönös teljes alaki tükrözés: Nem vagy te drvo bez korena (fa 

tövek nélkül), Helyes magyarsággal: Nem vagy te gyökértelen. Čist račun, duga ljubav. 

Néha a szerb véleményére utalás is megjelenik: Hogy is mondja a bánáti szerb: Mađar je 

loš gospodar, ali dobar sluga. A fordítása: A magyar rossz gazda, de jó szolga, vagyis 

nemzetcsúfoló. Csak szerbül idézik föl a magyarok is. 
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5.2. Szándékos vagy véletlen vegyes alakúság: Fele voda, fele víz. (A voda is vizet 

jelent. Mint a tanácskozáson kiderült, a románban is ismert szólásalkotási modell.) Vezam 

a kecskét kos ajtófélfa. Šta je to – szakajtó. Irodalmi jellemzésben is: Kicsit bides, ale jó. 

Például Füst Milán már hivatkozott kisregényében (Füst 1971). 

5.3. Szándékolt népetimológiás értelmezés: A szerb lány a drága, Szedi, még más le 

nem szedi. Párbeszédben hangzik el az első, ha valaki drágának tart valamit. A draga 

szerbül a kedves nőnemű formája. A sedi szerbül azt jelenti: ülj le, hangzásában azonos a 

szedi magyar tárgyas ragozású igével. 

5.4. Szándékában, tudatosításában édestestvére a másik nyelvi közösség részéről a 

szándékos félreértés: A Száva központban olyan a helyzet, hogy két dudás van egy 

csárdában. Ugyanis a művelődési központ áldatlan helyzetéről írva egy magyar újságíró 

használta a két dudás egy csárdában szólást, amire egy magyarul is tudó szerb olvasó 

reagált, mondván, hogy nem kocsma a belgrádi intézmény, vagyis szó szerint értelmezte. 

5.5. A teljes szerkezeti másolás: Aki az ördöggel tököt ültet, a fejéhez verik, A hasamat 

a számban éreztem, Pislog, mint a szarka a déli szélre, Jössz te, mint a fehér tulipán. Az 

első szóláshelyzet magyar megfelelője Ha korpa közé keveredik, megeszik a disznók, a 

másik az igen előrehaladott állapotos nőre vonatkozik, amire legfeljebb azt mondjuk, hogy 

görögdinnyét visel a hasában. Nálunk viszont a csak a béka pislog a miskolci 

kocsonyában. 

5.6. A szólásszerűség eltűnése miatti félreértés: A munkások fehér kenyérre kerültek. Ez 

a szerbben, frazeológiai jelentésben arra vonatkozik, aki munkanélküli vagy a 

siralomházban van. A magyarban csak elsődleges jelentése van. Nem lát a szemétől – Slep 

kod zdravih očiju. Török fül. Derül és borul. 

5.7. Leiterjakab-szerű eredmény: A parancsnok a kiskatonát családi örömökben 

részesíti. A szerbben ez azt jelenti, hogy szabadságra küldi a katonát, viszont a magyar 

kiskatona inkább maga vállalkozik az ilyen családi örömök megteremtésére. 

5.8. Idegen szóláshelyzethez igazodás: Szeszélyes március. Szerb megfelelője a Baba 

Marta, vagyis március bába, banya. A délszláv területeken előbb tavaszodik, ezért 

szeszélyes a március, és nem az április. 

5.9. Elem- és motívumkontamináció: Borsódzik a bőröm, Nem vehetjük őket egy kasba, 

Más fazekába néz, Feje tetején jön ki. 

5.10. Idegen motívum átültetése: Tiszta, mint a könny. (A menyecske…, mint az arany) 

5.11. Grammatikai szerkezet másolása, nyelvtani nem: A történelem az élet tanítónője, 

élő nem élő jegyű: A lány a döntésével rossz vért szült, vonzatszám: Bardot kielégített, 

vonzattípus: el vagyok vele ragadtatva, azon dolgozik, megy a piros a feketéhez. 

5.12. Ragozási gondok: Nézd meg az anyát, vedd el a lányát. 

Mindennek a végén a szóláscsere dereng fel, a magyar kitüntetett helyzetek, 

szólásszerűség fel nem ismerésében. 

6. Amiképpen az interferenciának a szóláscsere a körvonalazódó végső állomása, 

akképpen az egy nyelven belüli gondoknak a szólásvesztés az utolsó stációja. Ezt a 

folyamatot, a szóláshelyzet felismerésének, kiépítésének, a szólásszerűség azonosításának, 

a funkció értelmezésének a gyengülését nagyon nehéz nyomon követni, főleg nagyobb 

csoportok, közösségek vonatkozásában, a következő okokból: 
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6.1. Nincs kidolgozott, a szólások által szabályozott közlési helyzetekre vonatkozó 

rendszerünk, és a szabályzó szimbolikus helyzetekre sem, noha pl. O. Nagy Gábor 

gyűjteményében (O. Nagy 1966: 739–861) is tekintélyes terjedelmű, részben 

használathelyzeti mutató van. Ez a múlt korokra nézve inkább igaz, és nem tudjuk, mi tűnt 

el már, mi van eltűnőben. 

6.2. A szóláshelyzet- és jelentésfelismerési vizsgálatok igen gyérnek mondhatók, és 

inkább a folklorisztikára jellemzőek, például Szemerkényi Ágnes végzett használatkutatást 

(Szemerkényi 1980: 235–268). 

6.3. Ezek híján eseti megfigyelésekre hagyatkozhatunk, olyan jelenségeket 

érzékelhetünk, mint a képzavar: Söpröget az úthenger (nem hengerel), a funkciózavar: 

Kerek perec, vitatkozni kezdett (holott ilyen bevezetés után csak határozott 

véleménynyilvánítás következhet), a túlkódolás: Pista bácsi éjjel-nappal kinn volt az első 

tűzvonalban (holott vagy az első vonalban vagy a tűzvonalban lehetett), a helyzeti 

felismerés zavarai, például amikor egyik délvidéki költőnk az elefántpuszit kapott 

kapcsolatot a sportéletre vonatkozó szólásként használta (amikor a labdarúgók könyökkel 

egymást oldalba bökik), a könyv illusztrálója pedig a szó elsődleges értelmében ábrázolta). 

6.4. A szólásvesztést igazán csak az elsődleges használatban érzékelhetjük, ott is főleg 

az avatott szóláshasználóknál, akik a szövegkörnyezeti, helyzeti elemeket kiépítik. 

Lássunk erre egyetlen esetet: 

Zabosné Geleta Piroska „paraszti életrajzában”, visszaemlékezésében a hajdani, lóval 

történő búzanyomtatást idézte fel: „Borulás közeledett. Aggódva néztük, mi lesz, ha  

megázik a búza. Szülém arra nézett, majd azt mondta: nem lesz eső, mert búzát nyomta- 

tunk” (Zabosné 1983. 80). Nos, erre a helyzetre, a nyomtatásnál megázott búzára É. Kiss 

Sándor két szólást is idéz: Medvét fog, Medvét ne fogjunk!, illetve Kijjebb, beljebb, mert 

jön a felleg. 

A tágabb szóláshelyzet tehát Zabosnénál is megképződött, de a frazéma már nem jelent 

meg, valószínűleg a valóságháttér átalakulása miatt. Sajnos ezekről a folyamatokról 

keveset tudunk, a végeredményüket is nehezen érzékeljük. 
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HELTAI JÁNOS IMRE–TARSOLY ESZTER 

 

 

LEHETŐSÉGEK A MOLDVAI KÉTNYELVŰ KATOLIKUS KÖZÖSSÉGEK 

NYELVCSERÉJÉNEK ELEMZÉSÉRE 

 

 

 

A kisebbségi nyelvek veszélyeztetettségi szintjének mérésére több megközelítés létezik. 

Előadásunkban arra teszünk kísérletet, hogy ezek közül a Joshua Fishman által 

kidolgozott, a nyelvcsere visszafordítására vonatkozó modellt kiegészítve az 

etnolingvisztikai vitalitás elméletével megvizsgáljuk, hogy a két modell együttes 

alkalmazása milyen tanulságokkal szolgálhat a moldvai kétnyelvű katolikus közösségek 

nyelvcserefolyamatának elemzéséhez, illetve a beszélőközösséget érintő nyelvi tervezés 

konkrét cselekvési terveinek megfogalmazásához. 

Az etnolingvisztikai vitalitás fogalmát 1977-ben Howard Giles és munkatársai 

vezették be. Az elmélet szerint az úgynevezett objektív vitalitásfaktorok vizsgálatának 

segítségével elemezhetővé válik a kisebbségi beszélőközösségek vitalitása és nyelvi 

viselkedése. A legfőbb vitalitásfaktorok a következők: a demográfiai jellemzők, a csoport 

gazdasági, társadalmi és társadalomtörténeti státusa, presztízse, valamint intézményes 

támogatottsága: képviselőinek jelenléte az oktatásban, a tömegkommunikációban és a 

politikai életben. 

A szubjektív etnolingvisztikai vitalitás elméleti keretében a vizsgálódás középpontja a 

fenti objektív vitalitásfaktorok elemzéséről a vizsgált csoporthoz tartozó egyén ezekről 

alkotott egyéni vélekedéseire tevődött át (Bourhirs és mtsai 1981). 

A modell kialakulásának utolsó, harmadik szakaszában felismerték, hogy az egyes 

beszélőközösségek tagjainak a saját csoport vitalitásáról alkotott egyéni vélekedései 

mellett a jövőre vonatkozó hiedelmeiknek, vélekedéseiknek és céljaiknak együttes 

vizsgálata még nagyobb biztonsággal teszi megjósolhatóvá az adott etnolingvisztikai 

közösség várható nyelvi viselkedését a csoportközi kommunikáció során (Allard és Landry 

1986, l. még Harwood, Giles és Bourhis 1994). Ennek segítségével előre jelezhetők a 

kisebbségi nyelv helyzetét, illetve a közösség nyelvhasználati szokásait érintő lehetséges 

változások. 

Fishman említett modellje (Fishman 1991 és 1993) a nyelvi tervezésnek az 1980-as 

években kialakult új területéhez tartozik: a veszélyeztetett nyelvek és nyelvjárások 

revitalizációjának kérdésével foglalkozik. A modell alkalmazásának végső célja a 

társadalmi kétnyelvűség állandóságának (és ezzel a veszélyeztetett nyelv stabilitásának) 

biztosítása, mely a közösség mindennapi nyelvi praxisának befolyásolásán át érhető el. 

Az elmélet központi eleme egy nyolcfokú skála (a korosztályok közötti töréspontok 

minősített skálája), amelynek segítségével mérhető a beszélőközösségek nyelvének 

veszélyeztetettségi foka (lásd a táblázatot). Minél nagyobb értékkel jellemezhető a skálán 

egy közösség nyelvszociológiai helyzete, annál nagyobb a nyelvváltozat kihalásának 

veszélye. A nyolcadik, végső fokozat a kisebbségi nyelv rekonstrukcióját, illetve 

felnőttkori individuális elsajátítását teszi szükségessé. A diglosszia elérését (hatodik pont) 
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követő fokozatok a kisebbségi nyelvű tömegtájékoztatás, oktatás és közigazgatás 

regionális, majd nemzeti szinten való kiterjesztését írják elő. (Az etnolingvisztikai vitalitás 

elmélete – mint láttuk – hasonló faktorok, változók vizsgálatát javasolja.) 

 

 

A nyelvcsere megfordításának fokozatai: 

a korosztályok közötti kommunikációs töréspontok minősített skálája 

 

I. A nyelvcsere megfordítása a diglosszia elérése által 

 

8. fokozat:  A nyelv rekonstrukciója és/vagy individuális elsajátítása a 

felnőttkorban. 

7. fokozat:  Kulturális interakció az X nyelven, elsősorban a közösség X-et beszélő 

idősebb generációjának bevonásával. 

6. fokozat:  Az X-et beszélő, intergenerációsan folytonos közösség létrehozása a 

családi élet, területi koncentráció és a környező intézetek közötti 

kapcsolat kiépítése és hangsúlyozása által: az anyanyelv átadásának 

alapja. 

5. fokozat:  Írásbeliség a közösségi iskolák révén, amelyek a kötelező oktatás 

követelményeinek való megfelelést nem tekintik céljuknak. 

 

 

II. A nyelvcsere megfordítása a diglosszia meghaladása által 

(annak elérését követően) 

 

4.a fokozat:  Iskolák, amelyek az X csoport ellenőrzése alatt állnak, és amelyek a 

kötelező oktatás helyett látogathatók. 

4.b fokozat:  Az Y csoport ellenőrzése alatt álló iskolák az X csoporthoz tartozó 

tanulók számára. 

3. fokozat:  Helyi/regionális munkahely mind az X-et, mind az Y-t beszélők 

körében. 

2. fokozat:  Helyi/regionális tömegtájékoztatás és közigazgatási szolgáltatások. 

1. fokozat:  Munkahely, tömegtájékoztatás, oktatás és közigazgatás magasabb és 

nemzeti szinten. 

 

(Forrás: Fishman 1991: 395) 

 

A skála több szempontból is eltér más osztályozásoktól. Fontos jellemzője, hogy a 

deskriptív megközelítés mellett preskriptív szempontokat is megfogalmaz a nyelvcsere 

visszafordításához (Fishman 1993: 71). Felhívja a figyelmet arra, hogy a nyelvcsere 

visszafordítása sikertelenné válhat, ha figyelmen kívül hagyjuk a fokozatok linearitásának 

elvét, mely szerint a skálában meghatározott nyelvtervezési lépések közül egyik sem 

hagyható ki, és sorrendjük sem cserélhető fel. Hangsúlyozza, hogy a folyamat kiemelkedő 
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jelentőségű stádiuma a 6. fokozat, hiszen a nyelvcsere visszafordításának eredményessége 

csak akkor biztosítható, ha a generációk közötti nyelvátadást kontinuitás jellemzi. 

Érdemben tehát a 6. fokozat elérése nyit teret kívülről jövő, de a beszélőközösség által 

igényelt nyelvtervezési lépések foganatosítására. 

A hatékony nyelvtervezési lépések legfontosabb előfeltétele tehát annak megállapítása, 

hogy megvan-e az érintett beszélőközösségben a szándék az intergenerációsan folytonos 

beszélőközösség megtartására, illetve létrehozására. Az etnolingvisztikai vitalitás és 

Fishman modelljének együttes alkalmazása azért szükséges, mert a fishmani modell 

önmagában nem elégséges eszköz ennek meghatározására, mivel deskriptív szempontból 

hiányos. Nem nyújt gyakorlati fogódzót ahhoz, hogy a beszélőközösség tagjainak nyelvi 

viselkedését, így például a kisebbségi nyelv tanulására és továbbadására irányuló szándék 

meglétét valóban felmérhessük. Nem kezelhető a beszélőközösségek nyelvcserével 

kapcsolatos vélekedéseinek heterogenitása sem, hiszen a modell középpontjában nem az 

egyén, hanem a – vélekedéseiben egységesnek elgondolt – beszélőközösség áll. 

Az etnolingvisztikai vitalitás modellje viszont alkalmas a beszélőközösség tagjainak a 

nyelv jelenlegi állapotára vonatkozó vélekedéseinek vizsgálatára és a jövőre vonatkozó 

vélekedéseknek és elképzeléseknek az elemzésére. Ezeknek a vélekedéseknek az együttes 

vizsgálata nyilvánvalóvá teszi, hogy megvan-e a közösség tagjaiban az intergenerációs 

nyelvátadásra való szándék és képesség, azaz a kiemelt jelentőségű hatodik fokozathoz 

sorolható-e a beszélőközösség. 

A (szubjektív) etnolingvisztikai vitalitás felmérése előfeltétele tehát a nyelvcsere 

megfordítására vonatkozó modell alkalmazásának. Így a két modell együttes felhasználása 

lehet biztosítéka a helyénvaló nyelvtervezési lépések megfogalmazásának. 

A kétnyelvű moldvai katolikus beszélőközösségek vonatkozásában a fishmani modell 

még egy speciális szempontból is rászorul az etnolingvisztikai vitalitás elméletének 

támogatására. A közösség nyelvi állapota, a nyelvátadáshoz, a kisebbségi nyelvhez való 

viszonya ugyanis a régióban nem egységes. Ezért nem célravezető a nyelvtervezés 

cselekvési terveit előkészítő vizsgálat során az összes moldvai katolikus közösséget 

egyetlen beszélőközösségnek tekinteni. Ehelyett az egyes falvakat kezelhetjük önálló 

beszélőközösségekként, és falvanként állapíthatjuk meg azt, hogy megvan-e a szándék az 

intergenerációsan folytonos beszélőközösség létrehozására. 

A továbbiakban két beszélőközösség konkrét példáján mutatjuk be a két modell 

együttes alkalmazásának gyakorlati lehetőségeit. 

2001-ben és 2002-ben egy szociolingvisztikai kutatócsoport tagjaiként több alkalommal 

végeztünk az etnolingvisztikai vitalitás fölmérésére irányuló terepmunkát
1
 a Szeret és a 

Tatros menti katolikus falvakban, valamint a Tázló menti Frumószán (Frumoasa) és 

Pusztinán (Pustiana). Az általunk készített interjúkból azokat az információkat vizsgáltuk, 

amelyek alapján mérhető, hogy a beszélőközösség jelenlegi nyelvi állapota alapján 

megfelel-e a fishmani modell keretében megfogalmazott hatodik fokozat feltételeinek, 

azaz a kisebbségi nyelv generációk közötti átadása biztosított-e? 

Ennek megfelelően a vizsgálatnak az etnolingvisztikai vitalitás elméletének három 

fontos komponensét kell kiemelten kezelnie: 

                                                 
1
 A kutatást a Magyar Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta. 
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1. A kisebbségi nyelvet beszélők száma és életkori megoszlása. Ez az etnolingvisztikai 

vitalitás mérése során használt változók közül beletartozik a demográfiai faktor tényezői 

közé. 

2. A közösség nyelvi életrajzára vonatkozó vélekedések elemzése, úgymint a nyelvi 

szocializáció kérdései és a kisebbségi nyelv elsajátításának körülményei és ideje. 

3. A kisebbségi nyelv jövőjéről alkotott véleményeknek, az e kérdéshez való érzelmi 

viszonyulásnak a vizsgálata, valamint a magyarnyelv-tanítás lehetőségére adott 

reakcióknak az áttekintése (az Allard és Landry által bevezetett kulturális faktor, l. 

Harwood, Giles és Bourhis 1994). 

Az elemzéshez a két általunk kiválasztott faluban (Bogdánfalva – Valea Seaca és 

Frumósza) készített, s egyelőre részlegesen feldolgozott interjúk mellett két további forrás 

is rendelkezésünkre állt: a többszakaszos gyűjtőmunka közvetlen tapasztalatai és két, 

többhetes moldvai magyartanítási projekt során szerzett információink. 

A fenti kérdéseket e két falu összehasonlításában vizsgáljuk, majd mindezt kiegészítjük 

más falvakra is vonatkozó gyűjtési tapasztalatainkkal. 

Bogdánfalva Bákótól kb. 5 km-re fekszik déli irányban. A romániai népszámlálás 1992-

es adatai szerint a falu lakossága 3125 fő, ebből 2837 fő (91%) katolikus vallású. Tánczos 

Vilmos becslése szerint a katolikusok 85%-a ismeri a magyar nyelv helyi változatát 

(Tánczos: 17–18). Frumószán, amely a Székelyföldhöz jóval közelebb fekszik, az 1992-es 

adatok szerint 3150 fő él, ebből 2116 (67%) katolikus. A magyar nyelvet ismerők aránya a 

katolikusokon belül Tánczos szerint 90% (Tánczos: 17–18). 

Az objektív etnolingvisztikai vitalitás egyéb faktorait tekintve a két falu között nem 

érzékelhető releváns különbség. A politikai élet formális színterein nem rendelkeznek 

képviselettel; intézményes támogatottsággal, kisebbségi nyelvű oktatással lényegében nem 

számolhatunk. A saját irányítású gazdasági élet tényezői, akárcsak a többi moldvai 

katolikus faluban, itt is elhanyagolhatóak. Bogdánfalva lakossága elsősorban 

mezőgazdaságból él, Frumószán inkább a környező bányák, olajkutak és fafeldolgozó 

üzemek jelentették a megélhetés forrásait. Bogdánfalván a mezőgazdasági szövetkezetek 

felszámolását, Frumószán a Comaneşti környéki bányák bezárását követően sokan 

elvesztették munkalehetőségüket. Ezzel párhuzamosan nőtt a külföldi munkavállalásra 

való igény. A migráció egyik elsődleges célpontja Magyarország lett. 

A két falu társadalomtörténeti státusa is eltérő. Frumósza székely eredetű, míg a 

bogdánfalvi lakosság alaprétege nem székely (mezőségi) származású. A földrajzi 

elhelyezkedésen túl így a vernakuláris nyelvváltozatnak az eltérő eredetből következő 

különbségei is indokolhatják, hogy Frumósza kapcsolatai a tömbmagyarsággal élénkebbek 

voltak az elmúlt évszázadokban. 

Az objektív vitalitás tekintetében jelentkező kevésbé releváns különbségeket árnyalják 

azok az adatok, amelyeket a szubjektív etnolingvisztikai vitalitás és a jövőre vonatkozó 

vélekedések elemzése során nyertünk. Ezen adatok közül célkitűzéseinknek megfelelően 

most csak az intergenerációs nyelvmegtartás állapotára és szándékára vonatkozók 

bemutatására szorítkozunk. 

A továbbiakban néhány interjúrészlettel illusztráljuk az egyes falvakban jellegzetesnek 

mondható vélekedéseket. 
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1. Nyelvi szocializációval kapcsolatos vélekedések. A kisebbségi nyelv 

elsajátításának körülményei és ideje 

Bogdánfalva – Valea Seaca 

 

(1) 

tm:  És itt a faluba(n) mijen nyelven tanácsolnak <beszélnek>? 

I (f, 57) S (f, 57) SūæĄ¸ūæ˙˙˙˙ŠĶb_¬J÷æ____
2
 

tm:  Mh. <helyesel> 

I Csángósan, akar münk. 

tm S van ojan, aki csak románul tud? 

I Minden ak  Minden aūëk akarmëjjik, az mind rományul tud. (.) Mind rományul. 

(.)  Tanyíssák a ziskolába(n) (.) rományul (.) (a) zanyanyelvet elveszi (h)a tanul #. 

 

(2) 

I1 (f,45) Mondjuk az igast. Többet csángoul beszéllünk. 

I2 (f, 43) Igën. Mikor mëgtĺlĺlkozom veled/ 

I1 /Velem [mikor mëgtalĺlkodzol-] 

I2 [de a feleségëmvel csak rományul] beszél[lek.] 

tm [És] a 

 fiatalokkal, gyerekekkel? 

I2 Nekëm nincsën. 

tm De a fiatalokkal mijen nyelven [beszél]-/ 

I2 /[ööö] romĺnyul/ 

I1 /Rományul, [rományul], az egész rományul. 

I2 [Rományul.] 

tm Maga is rományu(l) beszél a fiával? 

I1 Rományul de rományul beszél dar <csak>, csángoul nem birok beszélni mer(t) 

nem ért. Ha nem lëhetëtt tanulják a(z) iskolába(n). 

 

Frumósza – Frumoasa 

 

                                                 
2
 A szövegek átírásához a magyar dialektológiában a néprajzi lejegyzésekre kidolgozott technika 

módosított változatát használtuk (Balogh–Voigt: 1974). 

A jelölések feloldása: 

tm terepmunkás 

I informátor (ha többen vannak az I1, I2 stb. számozást használjuk; minden adatközlő első meg- 

 nyilvánulásánál megadjuk a nemét és az életkorát, pl. I(f[érfi], 42). 

(.) 0,5 másodpercnyi szünet 

(n.n) 0,5 másodpercnél hosszabb szünet 

[ ] két vagy több beszélő közti átfedés (ti. egyszerre beszélnek) eleje és vége 

< > nem nyelvi megnyilvánulások (nevetés, köhögés, sírás stb.), valamint a lejegyzést végző sze- 

 mély egyéb megjegyzései; a tájszavak és román nyelvi szövegrészek magyarázata 

- a beszélő félbehagyja az elkezdett szöveget (szót, szerkezetet) 

/ rácsatlakozás (beszélőváltás szünet nélkül) 

* hezitálás 

# érthetetlen szótag 
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(1) 

I (n, 26)  Hát például, hogy van nekëm is egy kislányom. És a szülők otthon magyarul 

beszélnek. Akkor a kisgyerëk mindën szavat magyarull (.) kaptál. Mindënt ma- 

gyarull. (.) Akármit, bármit. Amit mond a zanyja, azt mond ő is. Tehát innét 

kezdődik az egész dolog. 

 

(2) 

tm S akkor a gyerekek csak úgy a zutcán tanulnak meg magyarul? 

I (f, 45)  Dej itthonn ës, mer(t) ugyë immá(r) a nagyobbik ugyë tud (.) magyarull (.) 

immá(r) # tanicssuk a másikat is. 

 

Ahogy az idézett dialógusok is mutatják, lényeges különbségek mutatkoznak a magyar 

nyelvi szocializáció gyakorlatában. Bogdánfalván a gyermekek elsődleges nyelvi 

szocializációja román nyelven folyik. A gyerekeknek csak töredéke sajátítja el a kisebbségi 

nyelvet a családban, a többiek a tágabb beszélőközösségben szerzik meg általában 

részleges, sokszor csak passzív magyar nyelvi kompetenciájukat. Frumószán ezzel 

ellentétben a családok többségében a magyar nyelvi szocializáció a románnal 

párhuzamosan zajlik. Ezzel összefüggésben az intragenerációs kommunikáció itt már 

gyermekkorban is két nyelven zajlik. 

 

2. A kisebbségi nyelv tanításával kapcsolatos vélekedések 

 

Bogdánfalva – Valea Seaca 

 

(1) 

tm S mit gondol, lehetne a skólába(n) <iskolában> magyartanítást csinálni? 

I (n, 32) Hát (.) nem erőst aprobálják <helyeslik, jóváhagyják> most./ 

tm /Tessék?/ 

I /Nem aprobálják mëg ezt, hogy legyën Magyarország, mer(t) most mindig * 

ëskola (.) mer(t) romány (.) Romániába(n) vagy s rományul ëskola kell legyën. 

 

(2) 

tm Jó lenne, ha a gyerekek megtanulnának csitilni <olvasni> magyarul? 

I (n, 62)  Jó * lënne, de <nevet> ki ér el oda? 

 

Frumósza – Frumoasa 

 

(1) 

tm S jó-e az, ha valaki tanítja a kölköket magyarul csetálni <olvasni> meg írni? 

I (n, 44)  Há <igen> jó lënne. Hoj ne lëjën jó? Jó. 

tm S miért jó? 

I (n.n) Na. 

 

(2) 
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tm S itt * magyartanítás jó lenne-e [hogyha lenne]? 

I (f, 45) [Jaj, hojne] vóna jó! Hát aztá(n) a nép ës kérte, s ki nem, há a zegész nép kérte 

## nem akarták ëngedni, meg nem akarják ëngedni mëg, s elég, elég rosszul 

tëszik. 

 

Eltérnek tehát a két faluban a kisebbségi nyelv tanításával, taníthatóságával, és – ahogy 

a 3. pontban közölt részletek mutatják – a nyelvváltozat jövőjével kapcsolatos vélekedések 

is. A (2)-sel jelölt válaszok összevetése jó példa arra az általános tapasztalatunkra, amely 

szerint a bogdánfalvi beszélőközösségben jóval passzívabb attitűdök figyelhetők meg a 

kérdést illetően. 

 

3. Vélekedések a kisebbségi nyelv jövőjével kapcsolatban 

 

Bogdánfalva – Valea Seaca 

 

tm:  S itt vajon sok év múlva fognak-e magyarul beszélni még? 

I (f, 57) Honne. 

tm De hát ha a gyerekek nem [beszélnek magyarul?] 

I [az anyanyelvet  ] (.) a zanyanyelvet nem felejti sënki së. 

tm De hát a gyerekek akkor hogy (.) tanulnak meg, hogyha nem beszélnek most? 

I Űk megtanulnak a zanyától. És a ziskolába(n) rományul. 

tm De hát azt mondja, hogy a gyerekekhez má(r) mind románul beszélnek! 

I Rományul, há igen. De a csángó nyelvet, ezt (.), azt tanulják (.) anyátul. Értëd? 

tm Értem. 

I Itt nem kell iskola, sëm(m)i. É(n) ha megmondom ennek: mënj, hoz(d) ki a 

lovat. <a mellette álló 6 – 14 éves gyerekekhez.> Menjél, hosz(d) ki a lovat! 

I2(f, 12)  Nu că mi-e frică de el. (Nem, mert félek tőle.) 

I Asz(t) (m)ondja (h)ogy fél tölle. Érti, (.) érti de * rományul volt tanulva. 

 

Frumósza – Frumoasa 
 

(1) 

tm Mit gondol, megmarad-e ez a csángó nyelv húsz – harminc esztendő múlva? 

I (f, 72) A zisten tudja. (.) Mindënként jó. (.) Tu(d)unk román, tu(du)nk ma(gyarul) * 

csángoul tu(d)unk mindënként. 

 

(2) 

tm S mit gondol, itt Frumószán meg fog maradni a magyar? 

I (f, 45) Há hojne. 

 

Jellegzetesnek mondható a Bogdánfalváról bemutatott részlet, mivel a jövőre vonatkozó 

intenciók látszólag nem mutatnak eltérést a Frumószán tapasztaltaktól, ugyanakkor, mint a 

példán is látszik, az etnolingvisztikai vitalitás percepciója és a valós helyzet között itt 

jelentősebb eltérés mutatkozik. A Bogdánfalvához hasonló helyzetű, többnyire Szeret 
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menti moldvai katolikus falvakban általános ez a fajta vélekedés, amely a kisebbségi nyelv 

fennmaradását annak ellenére biztosítva látja, hogy a jelenlegi helyzetre vonatkozó 

szubjektív vélekedések tanúsága szerint az elsődleges szocializáció során történő 

továbbadásra vonatkozó szándék nem él a beszélőközösség tagjaiban. (Érdekes kérdést vet 

fel, hogy miként értékeljük ezt a jelenséget, azaz a kisebbségi nyelvnek tulajdonított 

sajátos vitalitásértéket a nyelvcsere megfordítására irányuló kísérletek szempontjából.) 

Tapasztalatainkat összegezve elmondhatjuk, hogy a két vizsgált falu közül a frumószai 

beszélőközösség etnolingvisztikai vitalitása erősebbnek mondható. Ezzel összefüggésben 

itt erősebb az igény a kisebbségi nyelv továbbadására, az intergenerációs folytonosság 

követelményének (a fishmani hatodik fokozatnak) tehát Frumósza jobban megfelel, mint 

Bogdánfalva. Ezért itt – hipotézisünk értelmében – a nyelvi tervezésnek érdemes volna az 

ötödik szakaszba lépve a kisebbségi nyelv tanításának bevezetéséről gondolkodni. 

Frumószán a falu összlakosságához képest ugyan kisebb a katolikus vallásúak aránya 

(67%), a magyar nyelvet ismerők aránya (90%) mégis nagyjából a bogdánfalvival (85%) 

egyezik meg, annak ellenére, hogy az utóbbi településen a katolikus lakosság aránya 

nagyobb (91%). A két falu esetében tehát a szubjektív etnolingvisztikai vitalitás elemzése 

során nyert adatok egybehangzanak az objektív vitalitásfaktorok alapján levonható 

következtetésekkel. 

Valószínűsíthető, hogy az itt felvázolt különbségek más falvak esetében is érvényesek. 

Az általunk vizsgált falvak közül a bogdánfalvihoz hasonló jelenségek figyelhetők meg a 

Szeret menti települések többségében, így például Nagypatakon (Valea Mare), 

Pokolpatakon (Valea Mica), Klézsén (Cleja), Trunkon (Galbeni) és Gyoszényben 

(Gioseni). Ezekben a falvakban a nyelvi tervezésnek elsődlegesen a fishmani 6. fokozatnak 

megfelelő állapot elérése lehet a célja. Azokban a falvakban, ahol Frumószához hasonlóan 

feltételezhető az intergenerációs nyelvátadás folyamatossága, a nyelvi tervezés következő 

lépésein, például a magyar nyelv oktatásának bevezetésén érdemes gondolkodni. 

Tapasztalataink szerint ebbe a csoportba sorolhatók az általunk vizsgáltak közül a 

következő falvak: Pusztina, ahol szeptemberben magyar nyelvoktatás indult az állami 

iskolában, továbbá a Beszterce menti Lészped (Lespezi) és a Tatros menti falvak: Bahána 

(Bahna), Szitás (Nicoreşti) és Újfalu (Satu Nou). A falvak ilyen jellegű tipológiai 

osztályozását érdemes lenne kiterjeszteni további, általunk nem vizsgált településekre is. 

 

Összegzés. Dolgozatunkban az etnolingvisztikai vitalitás és a nyelvcsere 

visszafordítására vonatkozó modell sokdimenziójú összefüggéseinek kimerítő elemzése 

nélkül igyekeztünk felvázolni annak a lehetséges módszernek a kereteit, mely lehetővé 

teszi, hogy a moldvai katolikus kétnyelvű beszélőközösség nyelvi vitalitásának elemzésén 

át megfogalmazzuk a nyelvi tervezés szükséges lépéseit. A bemutatott példák alapján 

hasznosnak tűnhet a moldvai katolikus falvak etnolingvisztikai vitalitásának részletes 

elemzése, hiszen egy ilyenfajta vizsgálat ésszerű kiindulópontja lehet a megfelelő 

cselekvési tervek foganatosításának. 
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CSERNICSKÓ ISTVÁN 

 

 

VALÓBAN KÜLÖNLEGES-E A (FIATAL) NAGYDOBRONYIAK 

NYELVJÁRÁSA? 

 

 

 

1. Mit vizsgáltunk, illetve mit tudunk a nagydobronyiak nyelvjárásáról, 

nyelvhasználatáról? 

 

A Nagydobronyról és nyelvéről szóló írások szerzői egyetértenek abban, hogy 

Nagydobrony nyelvjárása eltér a többi kárpátaljai magyar nyelvjárástól. Az eltérés főként 

az illabiális ™ hang használatában nyilvánul meg, és e hang használata miatt tekintik 

elsősorban palócos jellegűnek a nagydobronyi dialektust (vö. Balogh 1991, Balogh–

Debreceni 1995, Horváth 1992, Horváth–Lizanec 1993). 

„Nagydobrony (…) nyelvileg és az etnikai szokásokat illetően is eléggé markánsan 

különbözik a környezetétől, a Csap és Munkács között elterülő régió magyar nyelvjárá- si 

sajátosságaitól” – írja például a Balogh Lajos – Debreceni Anikó szerzőpáros (1995:  157). 

Másokhoz hasonlóan ők is megjegyzik, hogy „a rövid illabiális ™ általános elterjedtsége 

(…) különíti el legélesebben a nagydobronyiak beszédét a környező településeké- től” 

(uo.). 

Móricz Kálmán Nagydobrony című monográfiájában így ír a falu nyelvjárásáról: „A 

falu népének beszéde annyira elüt a környék nyelvjárásától, hogy a nagydobronyi embert 

idegen környezetben azonnal felismerik, mihelyt megszólal. (…) A nyelvjárás legfőbb, 

mondhatni meghatározó hangtani jellegzetessége az ajakkerekítés nélkül képzett 

(szakszóval: illabiális) rövid ™ és az ajakkerekítéses (labiális) hosszú # hang megléte” 

(1993: 278). 

 

2. A vizsgálatról 

 

2000. április 3. és május 4. között 6 járásban 29 kárpátaljai magyarlakta település 35 

oktatási intézményében összesen 661, magát magyarnak valló és a kérdőív magyar nyelvű 

kitöltésére vállalkozó, az érettségi előtt egy évvel álló adatközlő töltött ki egy 

nyelvhasználati kérdőívet. Ez a minta (amely a kárpátaljai magyar közösség 0,4%-át teszi 

ki) reprezentatívan képviseli a kárpátaljai magyar középiskolásokat mint szociológiailag 

jól körülírható társadalmi csoportot, de az így nyert adatok révén sokat tudhatunk meg az 

egész kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználatáról is. 

 

3. A kérdőívben nyelvi változókat vizsgáltunk 

 

Előadásunkban az alábbi kérdésekre keresünk választ. 

1. Van-e eltérés a nagydobronyi és nem nagydobronyi középiskolások nyelvhasználata 

között az illabiális ™-záson (amit egyébként mi nem vizsgáltunk) kívül is? 
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2. Ha van eltérés, akkor milyen nyelvi változókra terjed ki? 

3. Milyen jellegű a különbség: a nagydobronyiak vagy a más iskolába járók 

nyelvhasználatában magasabb-e a standard válaszok aránya? 

4. Végül pedig megpróbálunk néhány adalékkal szolgálni a nagydobronyi nyelvjárásnak 

a palóc nyelvjárástípusba sorolásához a vizsgált nyelvi változók kapcsán. 

A fenti kérdésekre azért kereshettünk választ a fentebb említett vizsgálat adatai között, 

mert a 661 fős mintából összesen 32 fő (a minta 4,8%-a) nagydobronyi, 629 fő (95,2%) 

pedig más településen él. A 32 nagydobronyi adatközlő közül 31 fő a nagydobronyi 

középiskola, 1 pedig a református líceum diákja. 

 

4. Az eredmények 

 

A nyelvhasználati kérdőívben összesen 51 feladat szerepelt. A feladatokkal 52 

változópéldányt vizsgáltunk, amelyek 17 típusváltozóba sorolhatók. Háromféle 

feladattípust használtunk: mondatjavító (MJ), mondatkiegészítő (MK) és mondatválasztó 

(MV). Az elsőben egy megadott mondatról el kellett dönteniük az adatközlőknek, hogy 

helyes-e, és ha nem, akkor úgy javítani, hogy szerintük helyes legyen. A másodikban 

hiányos mondatokat kellett kiegészíteni odaillő végződéssel. A harmadikban pedig két 

megadott, egymástól csak a vizsgált változó változataiban eltérő mondat közül kellett 

kiválasztani azt, amelyik az adatközlő szerint helyes. 

Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy van-e eltérés a nagydobronyi és nem 

nagydobronyi középiskolások között az egyes nyelvi változók változatainak használatában, 

megítélésében. A számítógépes statisztikai elemzés során csak azokat az eltéréseket vettük 

figyelembe, amelyek a khi-négyzet-próba alapján legalább 5 vagy 1 százalékos szinten 

szignifikánsak. 

Az 52 vizsgált változópéldány közül 11 esetben volt jelentős különbség a két csoport 

között. Ebből 5 esetben 1%-os, 6 esetben pedig 5%-os szinten szignifikáns az eltérés. 

Ez azt jelenti, hogy a nagydobronyi és nem nagydobronyi minta nyelvhasználata nem 

kizárólag az illabiális ™-zás tekintetében tér el egymástól, hanem más nyelvi változók 

tekintetében is van szignifikáns különbség a két minta között. 

De milyen nyelvi változók terén mutatkozott eltérés a két csoport nyelvhasználata 

között? A kérdőívben összesen 17 típusváltozót vizsgáltunk. Ezek közül 7 változótípusnál 

találtunk jelentős eltérést a két minta között, mégpedig az alábbiaknál: 

1. -t végű igék kijelentő módja (1 változópéldány) 

2. kell lesz (1 változópéldány) 

3. kell legyen (1 változópéldány) 

4. lexikai kölcsönzés (3 változópéldány) 

5. névelő keresztnév előtt (1 változópéldány) 

6. nákozás (3 változópéldány) 

7. nálunk/hozzánk (1 változópéldány). 

 

Azon hét változópéldány esetében, amelyeknél szignifikáns (p<0,01 vagy p<0,05) 

különbséget találtunk a két minta között, kétszer a nagydobronyi, kilencszer pedig a nem 
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nagydobronyi középiskolások körében volt magasabb a standard változatok előfordulási 

aránya. 

 

5. Adalékok a nagydobronyi nyelvjárásnak a palóc nyelvjárástípusba sorolásához 

 

Az elemzett típusváltozók között három olyat is vizsgáltunk, amelyek nem-standard 

változata a nyelvjárási szakirodalom alapján a palóc nyelvjárásokra (is) jellemző. Ez a 

három típusváltozó (a) a nákozás, (b) a -nál/-nél helyhatározórag -hoz/-hez/-höz helyett 

való használata és (c) a hasonlítás kifejezése. Amint azt írásunk elején említettük, a 

nagydobronyi nyelvjárást többen is (a jellemzően az északkeleti nyelvjárástípusba sorolt 

kárpátaljai dialektusokkal ellentétben) a palóc nyelvjárásokkal rokonítható 

nyelvjárásszigetnek tekintik. Kézenfekvőnek tűnik tehát, hogy a kárpátaljai magyar 

középiskolások reprezentatív mintáján alapuló kutatás adatait felhasználva megpróbáljunk 

közelebb kerülni a nagydobronyi nyelvjárás helyének megtalálásához a magyar 

nyelvjárások rendszerében. 

A dialektológiai szakirodalom szerint a nákozás, a -nál/-nél családi helyhatározórag -

hoz/-hez/-höz helyett való használata és a hasonlítás -tól/-től raggal való kifejezése a palóc 

nyelvjárásoknak (is) a jellemzői közé tartozik (Szabó 1979: 86, Kálmán 1966: 58). Ezt 

elfogadva feltételeznünk kell, hogy mindhárom vizsgált típusváltozó esetében a 

nagydobronyi mintában magasabb lesz a nem-standard (nyelvjárási hátterű) változatok 

előfordulási aránya, mint a minta másik, nagyobb részében, hiszen a nagydobronyi 

nyelvjárást a palóccal rokonítják a szakirodalomban. 

A nákozás kapcsán hipotézisünk beigazolódni látszik: a vizsgált négy változópéldány 

közül háromnál szignifikánsan a nem nagydobronyi adatközlők a standardabbak, és a 

negyediknél is a nagydobronyi mintában magasabb a nákozók aránya. 

A második típusváltozót figyelembe véve már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Mindkét 

vizsgált változópéldánynál a nagydobronyi mintában magasabb a nem-standard változat 

aránya, de csak az egyiknél szignifikáns a két csoport közötti különbség. Ennél a 

változónál nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a családi -nál/-nél helyhatározórag -

hoz/-hez/-höz helyett való használatát nemcsak a palóc, hanem az északkeleti nyelvjárások 

egyik jellemzőjeként is emlegetik. 

A harmadik típusváltozó kapcsán csak azt állapíthatjuk meg, hogy a négy 

változópéldány közül háromnál a nagydobronyiak, egynél azonban a nem nagydobronyaik 

bizonyultak standardabbnak, ám az eltérés egyik esetben sem szignifikáns. A -tól/-től 

ragos változatok viszonylag magas előfordulási aránya mind a nagydobronyi, mind pedig a 

nem nagydobronyi középiskolások körében egyrészt megcáfolja a 40 évvel ezelőtt írt 

akadémiai leíró nyelvtan azon állítását, miszerint a változat „a köznyelvből ma már 

csaknem teljesen kipusztult”, másrészt pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a hasonlítás -

tól/-től raggal való kifejezése a kárpátaljai magyar középiskolások nyelvhasználatában is 

gyakori jelenség. 

 

6. Összefoglalás 

 

Előadásunk elején négy kérdést fogalmaztunk meg. 
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Nézzük, hogy a fenti adatok alapján milyen választ adhatunk a kérdésekre. 

Kérdőíves vizsgálatunk szerint a nagydobronyi és nem nagydobronyi középiskolások 

nyelvhasználata között az általunk nem vizsgált illabiális ™-záson kívül is vannak (em- 

pirikus adatokkal alátámasztható szignifikáns) eltérések, ám ezek a vizsgált változók  kis 

körére terjednek ki. Mindössze egyetlen olyan típusváltozót találtunk (nákozás), amelynél 

a nagydobronyi minta jelentős eltérése a nem nagydobronyitól következetes volt. 

Általában a nem nagydobronyi középiskolások standardabbnak mutatkoztak, mint a 

nagydobronyiak. 

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy palóc-e a nagydobronyiak nyelvjárása, 

nem jutottunk közelebb, ám a kérdés egy újabb nézőpontból való felvetésével talán mégis 

hozzájárultunk valamivel a megoldáshoz vezető út megtalálásához. 
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HÍRES KORNÉLIA 

 

 

A BADALÓI MAGYAR KÖZÖSSÉG NYELVHASZNÁLATI ÉS NYELVJÁRÁSI 

SAJÁTOSSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

 

 

 

A vizsgálatot 2001 tavaszán végeztem Badaló határ menti faluban 39 adatközlővel. A 

kutatópont magyarlakta település, az összlakossága 1574 fő, melynek 75%-át magyar 

nemzetiségűek alkotják. A falu vallását tekintve főképpen reformátusokat találunk itt (a 

lakosság 82%-a) (vö. Botlik–Dupka 1993: 55). A település a járási központtól, 

Beregszásztól 15 km-re, az ukrán–magyar államhatártól 1 km-re fekszik. A községben egy, 

magyar általános iskola működik, ahol 182 tanuló tanul. 

A kutatást kérdőívvel végeztem, a kérdőív a badalói lakosok nyelvhasználatának és 

nyelvjárásának, illetve a nyelvjáráshoz való viszonyának feltérképezésére irányult. 

 

Nyelvhasználat 

 

A nyelvhasználat vizsgálatát a nyelvhasználati színterek felől közelítettem meg. Az 

informális nyelvhasználati színterek közé tartozik a család, ahol az adatközlők 

feszültségmentesen beszélhetnek, ugyanis nem kell választaniuk a nyelvek, illetve 

nyelvváltozatok között. Így a válaszadók arra a kérdésre, hogy Milyen nyelven beszélnek 

otthon a családban?, gondolkodás nélkül válaszoltak, ugyanis mindenki a magyar nyelvet 

választotta. Mivel a falu lakosságának többségét a magyarok alkotják, így érthető az 

eredmény. 

A közéleti színterek vizsgálatára hasonló kérdés irányult, a válaszadóknak egy 

táblázatot kellett kitölteniük. A válaszadók a magyar, az ukrán és az orosz nyelvek között 

választhattak a nyelvhasználati színtereknek megfelelően. Az adatközlők megjelölhették a 

„nincs tapasztalatom” választ is, és egyszerre több nyelv mellett is dönthettek (vö. 1. ábra). 

A templomban egy válaszadó kivételével – aki nem válaszolt a kérdésre – mindenki a 

magyart használja. Kultúregyesületekben 26-an a magyart, 2-en csak a többségi nyelvet,  

7-en vegyesen használják az ukrán és orosz nyelvet, és 4 adatközlőnek nincs tapasztalata  

(l. 1. ábra). 

A többi színtérnél [bolt, vendéglő, (más) szórakozóhelyek és a sport] az adatközlők 

nemcsak a falun belül gondolkoztak, hanem azokra a helyekre is gondoltak, ahová gyakran 

szoktak utazni (pl.: Beregszász, Munkács, Nagyszőlős stb.). Ez főképpen abban 

mutatkozik meg, hogy ezeken a színtereken az ukrán és orosz nyelv használata egyre 

jobban elsőbbséget élvez. A boltban 27 fő használ csak magyart, 12-en pedig vegyesen az 

ukrán és az orosz nyelvet (vö. 1. ábra). A vendéglőben magyart 22-en, többségi nyelvet 2-

en, vegyesen 9-en használják, 4 adatközlőnek nincs tapasztalata ezzel a színtérrel 

kapcsolatban. Az utóbbi adat 1 válasz eltérésével majdnem megegyezik a más 

szórakozóhelyivel, ahol 29 válaszadó használja a magyart, és csak 5-en az ukránt és az 

oroszt egyszerre (vö. 1. ábra). 
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A hivatalos nyelvhasználati színtereken a többségi nyelv használatos. A badalói magyar 

közösség nagy része viszont nem ismeri az ukrán nyelvet, mivel nem ezt tanulták az 

iskolában, hanem az orosz nyelvet, amit már sokan elfelejtettek, így sokan azt válaszolták, 

hogy nincs tapasztalatuk e téren. 

1. ábra 

A badalói magyar közösség nyelvei a nyelvhasználati színtereken (N = 39) 

 

 
 

A bíróságon a válaszadók közül 9-en használnak magyar nyelvet, 4-en a többségi 

nyelvet és 7-en a vegyes nyelvhasználatot jelölték be. 19 adatközlő válaszolta azt, hogy 

nincs tapasztalata, mivel még „nem volt dolguk a törvénnyel”. A rendőrséggel 

kapcsolatban hasonló adatok születtek (vö. 1. ábra). 

A hivatallal kapcsolatban megoszló volt a vélemény, ugyanis 11 adatközlő használ 

magyar nyelvet, 5 a többség nyelvét és 13 válaszadó vegyesen az orosz és ukrán nyelvet.  

A „nincs tapasztalatom” választ 10-en választották (vö. 1. ábra). 

A munkahelyen a válaszadók majdnem fele magyarul beszél (19 fő), ez annak is 

betudható, hogy a lakosság nagy része Magyarországon dolgozik. Ezen a színtéren az 

adatközlők közül csak 2-en válaszolták azt, hogy a többségi nyelvet használják és 8-an azt, 

hogy vegyesen. Az adatközlők többi része (10 fő) választotta a „nincsen tapasztalatom” 

választ (vö. 1. ábra). 
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Az eredményekből elmondhatjuk, ahogy haladunk az informális színtér felől a 

formálisig, úgy növekszik a másodnyelv használatának gyakorisága. A magyar nyelvet az 

adatközlők csak ott használják, ahol a közösség magyar többségű. 

 

A tájszavak ismerete a badalói magyarok körében 

 

A tájszavak kiválasztásánál igyekeztem olyanokat választani, amelyeket a mindennapos 

tevékenységek során használhatnak. Ezeket a szavakat a Lizanec P. N. A kárpátaljai 

magyar nyelvjárások atlasza (I. kötet, 1992) című könyvéből válogattam ki három 

témakörön belül: 

• A ház, a különböző gazdasági épületek és részeik; 

• A szoba berendezése és díszítése, bútorok és más tárgyak; 

• Edények. 

 

A három kérdés kérdezési módszere indirekt; mindegyikben megfogalmaztam, hogy a 

kérdezett tárgyat hol és mire használják (pl: Hogyan nevezik Badalóban azt a tárgyat, 

amely az edények tárolására szolgál?). Így az adatközlő azt válaszolta, amit a 

mindennapos használatban mond, de ezek nem minden esetben voltak tájszavak. 

Az első kérdésben 15 esetben volt tájszó a válaszokban, a másodikban 16-szor, míg a 

harmadikban 32 esetben válaszoltak tájszóval. Az utóbbi magas adat annak is tudható, 

hogy az adatközlők a kérdőívnek ezen a részén rájöttek, hogy főképpen tájszavakra vagyok 

kíváncsi, mivel az előtte lévő kérdésekből ez derül ki, s a válaszukat már igyekeztek ehhez 

igazítani. 

A kérdőív egy másik részében már konkrét szavakat soroltam fel, s az adatközlőknek 

meg kellett fogalmazniuk, hogy mit jelentenek, illetve hol használják őket (vö. 2. ábra). A 

vizsgálat ezen részében azt vizsgáltam, hogy A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlaszá-

ban (Lizanec 1992) a felsorolt témakörökön belül a Badalóra vonatkozó tájszavakat 

használják-e a mai napig is, vagy egyáltalán ismerik-e azokat (2. ábra). 

 

2. ábra 

Badaló magyar közösségének tájszóismerete a vizsgálat alapján (N = 39) 
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A fenti ábrán látható, hogy mennyire ismerték a válaszadók a felsorolt tájszavakat. 

Legtöbben a grádics és a findzsa szót ismerték, ellenben a zurboló/zürbölő szóra sokan 

nem tudtak mit írni. Ennek a szónak a jelentése lényegében megegyezik a köpülővel, amit 

a kérdésekben később kérdeztem. A köpülő szót viszont sokan ismerték (67%), és csak 

kevesen nem tudták (26%), vagy írtak rá mást (7%). A zurboló/zürbölő szónak a 

behatárolásánál a következő válaszokkal találkoztam: füstölő, hordó, valaki mennyit iszik. 

Lizanecnél (1992) a rigli szónak csak egy jelentése található, míg az adatközlők a 

vizsgálat folyamán mást is ismertek. A rigli Lizanec atlaszában (1992) „zár”, az 

adatközlők pedig egy olyan tárgy megnevezésére is használják, amelyiknek másik 

megnevezését nem ismerik, így a következőképpen magyarázta el az egyik adatközlő: „az 

ajtónak az a része, amely összetartja a léceket, és átlósan van odaszegelve”. 

Végezetül a tájszavak ismeretét táblázat kitöltetésével vizsgáltam, amely 

megkönnyítette a válaszadók munkáját, mivel csak a megfelelőt kellett bejelölni. Ennek a 

kérdésnek a megválaszolásánál a szuszék szó jelentett problémát, ugyanis a válaszadók 

közül 30-an a megfelelőt, 8-an pedig mást jelöltek be. 

 

Hogyan viszonyulnak a badalóiak nyelvjárásukhoz? 

 

A vizsgálatkor a kérdőívbe iktattam egy olyan kérdést, amely egy helyi nyelvjárásban 

készült szövegrészletet tartalmazott: („Mondtam a jányomnak, hogy menjen be és hozza ki 

a komótról a sulcomat, mert tengerit hántottam, oszt aztat csak avva tudom csinálni. De az 

tota jány nem lelte meg, s míg jött kifele elesett, s meghúzta a hargasinyját.”) A kérdésben 

arra kérdeztem rá, hogy az adatközlők szerint a szöveget mondó személy hova való lehet. 
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A kérdéssel azt vizsgáltam, hogy a válaszadók felismerik-e, illetve felvállalják-e a helyi 

nyelvjárást és annak jellegzetességeit. (vö. 3. ábra). 

 

3. ábra 

Az adatközlők válaszai az „Ön szerint hová való az a személy, aki a következőket 

mondta?” kérdésre (N = 39) 

 

 
 

Az ábrából leolvasható, hogy 20 fő szerint Badalóba való az a személy, aki a szöveget 

mondta, 1 szerint Dobronyba, 6 szerint Haláborba, 1 szerint Macsolába, 1 szerint 

Dercenbe, 8-an nem tudták helységhez kötni. 

Badaló társközsége volt sok éven keresztül Halábor. Halábor és Badaló között a 

távolság kicsi, és gyakori a kontaktus a két falu lakosai között. Ezért viszonylag sokan 

válaszolták azt, hogy a szöveget halábori lakos mondhatta, sőt az egyik adatközlő a 

következőt írta: „egy bunkó halábori”. 

Mivel a válaszadók több mint fele azt válaszolta, hogy badalói személyhez köthető a 

szöveg, tehát vállalják azt, hogy a saját nyelvjárásuk, s feltételezhetjük azt is, hogy 

tudatában vannak annak, hogy ők ezt használják. 

A kérdőív végén arra a kérdésre válaszoltak az adatközlők, hogy saját bevallásuk szerint 

milyen nyelvváltozatokat használnak. 

 

4. ábra 

A válaszok megoszlása a „Karikázza be azokat a nyelvváltozatokat, 

amelyeket úgy gondolja, hogy beszél!” kérdésre (N = 39) 
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Az ábrából leolvashatjuk, hogy a nyelvjárást az adatközlők fele használja saját bevallása 

szerint. A válaszadók közül 31-en válaszolták azt, hogy beszélik a köznyelvet, és csak 8-an 

hiszik azt, hogy nem. A szaknyelv (4 fő) és a hobbinyelv (10 fő) használatára kevesen 

válaszoltak. A vizsgálatban egy válaszadó sem karikázta be a szleng nyelvváltozatot. 

Ennek oka az lehet, hogy az adatközlők nem voltak tisztában a fogalom jelentésével. 

Megkérdeztem az adatközlőktől, hogy szerintük vannak-e olyan szavak, melyeket csak 

Badalóban mondanak és máshol nem. A következő válaszok születtek: kasita, cibere, 

szacska, penyő, tarkedli, szereda, hetfű, sánc, talp, kotyka, rétolya, surc, kredenc, lo, nyol, 

kolompér, sziéna, döllő, szuszék, hokedli, surgyé, grádics. 

Az adatközlők nemcsak szavakat, hanem bizonyos szólásokat is említettek, ami csak 

Badalóra jellemző: 

• „Hazamentem öttem, a kutyának löktem, az ajtót betöttem, és jöttem.” 

• „Dőllőn szalad a nyol.” 

Az említett két szólás Badalóban elterjedt formája nem teljesen így hangzik, mivel mind 

a kettőt módosított formában írták le. Az első szólásban az adatközlő a kutya szót használta 

a tehén helyett, míg a második szólásban a válaszadó csonkított. A Badalóban általános 

formájúvá vált szólás körülbelül így hangzik: 

• Szalad a nyol a döllőn, utána a badalai kerölő. 

• Haza mentem, öttem, a tehennek löktem, az ajtót betöttem, oszt jöttem. 
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MÁRKU ANITA 

 

 

NYELVJÁRÁSI EREDETŰ NYELVI VÁLTOZÓK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR 

FIATALOK NYELVHASZNÁLATÁBAN 

 

 

 

A falvakban a családok nagyobb részében a családi szocializáció nyelve napjainkban is 

valamilyen nyelvjárási változat. Így az iskolába kerülő gyermek valamely területi 

nyelvjárás normarendszerét birtokolja, s csak az iskolában épül erre a köznyelvi változat. 

A kétféle normarendszer keveredhet a beszédben, s a köznyelvben megjelenhetnek 

nyelvjárási elemek, amelyek a nyelvművelő szakirodalom szerint nyelvhelyességi hibának 

számítanak, s általában erősen stigmatizáltak. A nyelvhelyesség kiemelt figyelmet kap a 

kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban is (vö. Tanterv 1981, Imre szerk. 1987 stb.). 

„Hangsúlyozzuk ki a köznyelvnek, mint a legfontosabb nyelvi változatnak a szerepét, és 

mutassunk rá: a köznyelv elsajátítása egyik előfeltétele a műveltség megszerzésének” – 

olvashatjuk például az 1981-es Tantervben (11). Külön kiemelik „az irodalmi nyelv 

normáinak tudatos használatá”-t is (Imre szerk. 1987: 5). 

Jelen tanulmányunkban egy empirikus kérdőíves felmérés adatai alapján kíséreljük meg 

bemutatni, hogyan fordulnak elő bizonyos nyelvjárási eredetű nyelvhelyességi elemek a 

kárpátaljai magyar fiatalok nyelvhasználatában. 

2001 őszén a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola LIMES Társadalomkutató 

Intézete egy reprezentatív kérdőíves vizsgálat során a történelmi Magyarország 4 

kárpátaljai vármegyéjének (Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros) 32 településén, összesen 

498, magát magyarnak valló és az adatlap magyar nyelvű kitöltésére vállalkozó, 15–29 év 

közötti fiataltól gyűjtött adatokat. A kérdőívben többek között három olyan nyelvjárási 

eredetű nyelvi változót vizsgáltunk, amelyek az egész magyar nyelvterületen kiemelten 

kezelt nyelvhelyességi problémák közé tartoznak: a -t végű igék kijelentő módja 

(suksükölés és szukszükölés), az alanyi iktelen ragozás, feltételes módú egyes szám 1. 

személyű -nVk toldalék illeszkedése (nákozás). 

A kutatás során nyelvi (vagy más néven: szociolingvisztikai) változókat vizsgáltunk. A 

nyelvi változó olyan nyelvi egység, amelynek egynél több megvalósulási formája van; 

ezek a változó változatai (Wardhaugh 1995: 122). A változatok közül általában egy magas 

presztízsű, kodifikált, standard, a többi stigmatizált, nem-standard. A változó változatainak 

előfordulása nyelvi és/vagy társadalmi (pl. a beszélő kora, neme, iskolázottsága, 

lakóhelyének típusa stb.) tényezőktől függ. 

 

A nákozás 

 

Az akadémiai leíró nyelvtan (MMNyR. I: 487) szerint a standard magyarban az „alanyi 

iktelen ragozás egyes szám 1. személyében a kötőhangzó nélküli módjel illeszkedés 

nélkül, mindig magas alakban járul a tőhöz: vár-né-k, mond-ané-k”. Annak ellenére, hogy 

a hangrendi harmónia miatt voltaképpen az illeszkedő toldalék lenne a szabályos alak (vö. 
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Kiefer 1998: 215–216, Beregszászi–Csernicskó 1996), „a művelt nyelvhasználatban 

helytelen ez a mélyhangú toldalékolás; legföljebb a tanulatlan beszéd jellemzésére 

alkalmazhatják íróink” (MMNyR I: 487), a nyelvművelés pedig használatát pongyolának, 

durva hibának tartja (vö. NyKk. I: 626, NymKsz.: 182 stb.). Vagyis a nákozás szabályos 

ugyan, de nem standard, használatát pedig az egyik legstigmatizáltabb magyar nyelvi 

jelenségnek tartják (vö. G. Varga 1990: 179). 

A jelenségnek nyelvjárási háttere is van: a nyugati, a déli és a palóc nyelvjárásokban a 

toldalék a standard normával ellentétben illeszkedik a tő hangrendjéhez (vö. Szabó 1979: 

86). 

 

A suksükölés és a szukszükölés 

 

A standard magyarban a -t végű igék kijelentő és felszólító módjában a tárgyas ragozás 

egyes szám 3. személyében és többes szám 1–3. személyében nincs homonímia: kijelentő 

mód egyes szám 3. személy: futja, látja, felszólító mód: fussa, lássa. Azonban „a -t végű 

igék tárgyas felszólító alakját gyakran kijelentő értelemben használják a nyelvjárásokban 

és az alsóbbrendű köznyelvben” – olvashatjuk a Nyelvművelő Kézikönyvben (NyKk. I. 

616). 

A Révay Valéria szerkesztésében megjelent Útmutató a szabolcs-szatmár-beregi 

nyelvjárások tanulmányozásához című kiadványban T. Károlyi Margit az északkeleti 

nyelvjárás jellemzői között említi a suksükölést, szukszükölést, vagyis a -t végű igék 

tárgyas ragozású paradigmatagjainak kijelentő és felszólító módú egybeesését (vö. T. 

Károlyi 1999: 24). Más források szerint is a Kárpátalján beszélt magyar nyelvjárásokra 

jellemző a kijelentő és felszólító mód egybeesése a -t végű igék egyes szám 3. és többes 

szám 1–3. személyében (Lizanec–Horváth 1981: 17). Ez az „analógiás fejlemény” a 

magyarországi (vö. NyKk. I: 618, NymKsz., 180) és a kárpátaljai magyar nyelvművelő 

irodalomban (Balogh 1991, Horváth 1991, Kótyuk 1995: 46–47) egyaránt erősen 

stigmatizált. A nyelvművelők szerint a suksükölés „káros is, mert szegényíti a nyelvet”, és 

„ellentétes az irodalmiság felé emelkedő köznyelv fejlődési irányával” (NyKk I. 618). 

A nyelvművelő szakirodalom, valamint a nyelvészet is külön tárgyalja a -t és az -szt 

végű igék kijelentő és felszólító módjának egybeesését (NyKk I. 616). A suksükölés és a 

szukszükölés megítélése, illetve produkálása nem azonos: a suksükölést sokkal kevesebben 

ítélik helyesnek, és sokkal kevesebben produkálják, mint a szukszükölést (vö. Váradi–

Kontra 1994: 123). Több korábban végzett kérdőíves szociolingvisztikai kutatás 

eredményei szerint ez a különválasztás Kárpátalján is indokolt (vö. Csernicskó 1999a: 

242–243, Csernicskó 1999b: 19–20), ezért mi is külön tárgyaljuk. 

 

Nákozás 

 

A kérdőívben három feladattal vizsgáltuk a jelenséget három feladattípus segítségével. Az 

első feladattípusban az általunk megadott mondatról el kellett dönteni, helyes-e, és ha nem, 

helyesre kellett javítani. A második típusban egy hiányos mondatot kellett kiegészíteni, a 

harmadikban pedig két megadott mondat közül kellett kiválasztani azt, amelyiket az 

adatközlő természetesebbnek tart. 
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Jónak tartod-e az alábbi mondatokat? Ha nem, javítsd őket úgy, ahogyan szerinted jók 

lennének! 

(1) Én nem tudnák úgy viselkedni, mint te. 

Írj a pontok helyére egy odaillő végződést vagy szót! 

(2) Szívesen táncoln… veled – mondta Péter Tamarának. 

Az alábbi mondatok közül karikázd be az egyiket, azt, amelyik szerinted 

természetesebb! 

(3) a) Ha lenne időm, várnák még egy kicsit. 

 b) Ha lenne időm, várnék még egy kicsit. 

Az adatok számítógépes elemzése során a következő eredményeket kaptuk. A 

kárpátaljai magyar fiatalok jelentős része nákozik, vagyis a szabályos, ámde nem-standard 

változatot részesíti előnyben (lásd 1. táblázat). 

 

1. táblázat 

Kárpátaljai magyar fiatalok nyelvi ítéletei (nákozás) (N = 498) 

 
 Standard Nem-standard (nákozó) 

 N % N % 

(1) 263 53,9 225 46,1 

(2) 421 86,6 65 13,4 

(3) 399 81,9 88 18,1 
 

 

A nyelvi változók alapvető tulajdonsága, hogy egynél több megvalósulási formájuk van. 

A vizsgált változó egyik változata a standard, nem illeszkedő alak, a másik pedig a nem-

standard, illeszkedő (nákozó) változat. A nyelvi változók változatainak előfordulása nyelvi 

és/vagy társadalmi tényezőktől függ. Megvizsgáltuk tehát, hogy a nevezett változatok 

előfordulása a vizsgált mintában összefüggésbe hozható-e valamilyen társadalmi 

tényezővel. Tudjuk, hogy a fiatalok eltérő családi, gazdasági, kulturális háttérrel 

rendelkeznek. Ebből kiindulva feltételeztük, hogy ezek a különbségek a nyelvhasználatban 

is kimutathatók lesznek. 

Hipotézisünk ellenőrzése érdekében megvizsgáltuk, hogy különböző szociológiai 

változók hatással vannak-e a vizsgált nyelvi változókra. Kíváncsiak voltunk például, hogy 

hatással van-e az adatközlők neme a nákozásra. Az 1. ábra alapján elmondhatjuk, hogy 

mindhárom feladat esetében a nők a standardabbak, s az (1) és (3) feladat esetében ez a 

hatás statisztikailag szignifikáns. 

 

1. ábra 

A nem-standard (nákozó) változatok aránya nemek szerint %-ban (N = 498) 
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V_110. Khi-négyzet-próba (df=2): 12,671, p<<0,01
1
 

V_207. Khi-négyzet-próba (df=2): 1,137, p= nem szignifikáns. 

V_402. Khi-négyzet-próba (df=2): 4,336, p<< 0,05. 

 

Ellenőriztük továbbá, hogy kimutatható-e eltérés a falusi és városi fiatalok között. A 2. 

ábra azt mutatja, hogy a három feladat közül kettőnél igen. Mégpedig oly módon, hogy a 

városi fiatalok körében jelentősen kisebb a nem-standard válaszok aránya, mint a 

falvakban. 

 

2. ábra 

A nem-standard (nákozó) változatok arány 

 a falusi és a városi fiatalok körében %-ban (N = 498) 

 

                                                 
1
 A p<<0,01 azt jelenti, hogy a statisztikai próba által regisztrált különbség 99%-os bizonyossággal fennáll, 

és nem a véletlen műve. Ha p<<0,05, akkor ennek az esélye 95%. 
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V_110. Khi-négyzet-próba (df=2): 14,078, p<< 0,01 

V_207. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,078, p= nem szignifikáns 

V_402. Khi-négyzet-próba (df=2): 4,132, p<< 0,05 

 

Érdekelt bennünket az is, hogy a megkérdezett fiatalok legmagasabb iskolai végzettsége 

hatással van-e az eredményekre. A 3. ábrán láthatjuk, hogy a felsőfokú végzettséggel, 

egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkező adatközlők jóval kisebb arányban 

használták az (1) és a (2) feladatnál a nem-standard változatot, mint az általános és 

középfokú végzettséggel rendelkezők. 

 

3. ábra 

A nem-standard (nákozó) változatok aránya iskolai végzettség szerint %-ban (N = 498) 
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V_110. Khi-négyzet-próba (df=2): 12,963, p<< 0,01 

V_207. Khi-négyzet-próba (df=2): 14,193, p<< 0,01 

V_402. Khi-négyzet-próba (df=2): 4,134, p= nem szignifikáns 

 

Az, hogy az adatközlő melyik vármegyében él, nincs szignifikáns hatással az 

eredményre. 

 

Suksükölés 

 

A suksükölést a felmérés során 3 feladattípussal és az alábbi 5 feladattal vizsgáltuk. 

 

Jónak tartod-e az alábbi mondatokat? Ha nem, javítsd őket úgy, ahogyan szerinted jók 

lennének! 

(4) Kérem, nyitja már ki az ajtót, be szeretnék menni! 

(5) Menj odébb, mert Mari nem lássa tőled a tévét. 

Írj a pontok helyére egy odaillő végződést vagy szót! 

(6) Én látom az összefüggéseket, de ő nem lá…… 

(7) Azt akarom, hogy ő nyi…… ki az ajtót. 

Az alábbi mondatok közül karikázd be az egyiket, azt, amelyik szerinted 

természetesebb! 

(8) a) Gyorsan megkössük az egyezséget, és már megyünk is. 

 b) Gyorsan megkötjük az egyezséget, és már megyünk is. 

 

A vizsgálatba bevont kárpátaljai magyar fiatalok közül feladatonként 93, 169, 34, 26, 75 

adatközlő suksüköl, s ezzel a nyelvművelők által erősen megbélyegzett változatot véli 

helyesnek (lásd 2. táblázat). 

2. táblázat 
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A kárpátaljai magyar fiatalok nyelvi ítéletei a suksükölést illetően (N=498)  

 
 Standard Nem-standard (suksükölő) 

 N % N % 

(4) 396 81 93 19 

(5) 319 65,4 169 34,6 

(6) 450 93 34 7 

(7) 462 94,7 26 5,3 

(8) 411 84,6 75 15,4 
 

 

A suksükölést illetően is megvizsgáltuk, hogy az egyes szociológiai változók hogyan 

befolyásolják az eredményt. A nők és a férfiak nyelvhasználatában mindössze a (4) feladat 

esetében mutatkozik statisztikailag jelentős hatás. Ebben az esetben is a nők a 

standardabbak (vö. 4. ábra). 

 

4. ábra 

A nem-standard (suksükölő) változatok aránya nemek szerint %-ban (N = 498) 

 

 
 

V_104. Khi-négyzet-próba (df=2): 5,970, p<< 0,05 

V_309. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,450, p= nem szignifikáns 

V_202. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,087, p= nem szignifikáns 

V_204. Khi-négyzet-próba (df=2): 3,241, p= nem szignifikáns 

V_412. Khi-négyzet-próba (df=2): 1,391, p= nem szignifikáns 

 

Három feladatnál (a 5, 7 és 8) az ungi fiatalok szignifikánsan standardabbak, mint a 

beregi, ugocsai és máramarosi kortársaik (vö. 5. ábra). 
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5. ábra 

A nem-standard (suksükölő) változatok aránya vármegyék szerint %-ban (N = 498) 

 

 
 

V_104. Khi-négyzet-próba (df=2): 3,397, p= nem szignifikáns 

V_309. Khi-négyzet-próba (df=2): 14,956, p<< 0,01 

V_202. Khi-négyzet-próba (df=2): 18,728, p<< 0,01 

V_204. Khi-négyzet-próba (df=2): 11,799, p= a khi-négyzet próba érvényessége 

kétséges 

V_412. Khi-négyzet-próba (df=2): 17,846, p<< 0,01 

 

A városon és falun élő fiatalok nyelvi ítéletei között 3 esetben van szignifikáns hatás: az 

(4) és a (5) feladatnál a városi, míg a (6)-nál a falun élő adatközlők követik inkább a 

standardot. 

 

6. ábra 

A nem-standard (suksükölő) változatok aránya a falusi és a városi fiatalok körében%-ban 

(N=498) 
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V_104. Khi-négyzet-próba (df=2): 8,227, p<< 0,01 

V_309. Khi-négyzet-próba (df=2): 11,314, p<< 0,01 

V_202. Khi-négyzet-próba (df=2): 5,095, p<< 0,05 

V_204. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,873, p= nem szignifikáns 

V_412. Khi-négyzet-próba (df=2): 2,952, p= nem szignifikáns 

 

Az öt feladatból négyben statisztikailag magasabb arányban 

javítottak/választottak/pótoltak a kodifikált normának megfelelően azok az adatközlők, 

akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (7. ábra). 

 

7. ábra 

A nem-standard (suksükölő) változatok aránya iskolai végzettség szerint %-ban (N=498) 

 

 
 

V_104. Khi-négyzet-próba (df=2): 8,492, p<< 0,05 
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V_309. Khi-négyzet-próba (df=2): 13,129, p<< 0,01 

V_202. Khi-négyzet-próba (df=2): 8,142, p<< 0,05 

V_204. Khi-négyzet-próba (df=2): 5,536, p= nem szignifikáns 

V_412. Khi-négyzet-próba (df=2): 11,718, p<< 0,01 

 

Szukszükölés 

 

A kérdőívben a szukszükölést szintén 3 feladattípussal és 5 feladattal vizsgáltuk. 

Jónak tartod-e az alábbi mondatokat? Ha nem, javítsd őket úgy, ahogyan szerinted jók 

lennének! 

  (9) A plakátragasztó egész nap ragassza a plakátokat. 

(10) Nem akarom, hogy Nándor elhalasztja a döntést. 

Írj a pontok helyére egy odaillő végződést vagy szót! 

(11) Attila mindig időben megcsinálja a leckét, Mónika pedig elhala…… másnapra. 

(12) Kis János azt kérte, hogy a bizottság tekintsen el attól, hogy őt 

megvála……elnöknek. 

Az alábbi mondatok közül karikázd be az egyiket, azt amelyik szerinted 

természetesebb! 

(13) a) A jó testvérek mindig igazságosan osszák el a csokit? 

 b) A jó testvérek mindig igazságosan osztják el a csokit? 

A szakirodalom szerint a szukszükölés a suksüköléshez képest társadalmilag kevésbé 

stigmatizált, gyakoribb jelenség. Az általunk végzett felmérés adatai is ezt támasztják alá. 

A szukszükölést vizsgáló feladatoknál csaknem minden esetben több adatközlő használta a 

nem-standard szukszükölő változatot, mint a suksükölést vizsgáló feladatoknál. Az (9) 

feladat esetében például a nem-standard válaszok aránya meghaladja az 50%-ot. 

 

3. táblázat 

A kárpátaljai magyar fiatalok nyelvi ítéletei (szukszükölés) (N=498) 

 
 Standard Nem-standard (szukszükölő) 

 N % N % 

(9) 240 49,3 247 50,7 

(10) 356 72,8 133 27,2 

(11) 364 74,7 123 25,3 

(12) 395 82 87 18 

(13) 388 80,2 96 19,8 
 

 

Az adatok szociológiai tényezőkkel való korreláltatásakor egy feladat, a (10) 

mondatjavító feladat esetében mutatkozott jelentős eltérés a nők és a férfiak, a falun és 

városon élő megkérdezettek nyelvhasználata között: nők és a városon élő fiatalok a 

standardabbak (vö. 8. és 9. ábra). 

 

8. ábra 
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A nem-standard (szukszükölő) változatok aránya nemek szerint %-ban (N=498) 

 

 
 

V_101. Khi-négyzet-próba (df=2): 1,375, p= nem szignifikáns 

V_107. Khi-négyzet-próba (df=2): 3,939, p<< 0,05 

V_203. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,002, p= nem szignifikáns 

V_205. Khi-négyzet-próba (df=2): 2,495, p= nem szignifikáns 

V_405. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,292, p= nem szignifikáns 

 

9. ábra 

A nem-standard (szukszükölő) változatok aránya a falusi és a városi fiatalok körében %-

ban (N=498) 

 

 
 

V_101. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,377, p= nem szignifikáns 
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V_107. Khi-négyzet-próba (df=2): 7,697, p<< 0,01 

V_203. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,136, p= nem szignifikáns 

V_205. Khi-négyzet-próba (df=2): 1,985, p= nem szignifikáns 

V_405. Khi-négyzet-próba (df=2): 0,948, p= nem szignifikáns 

 

A megkérdezett ugocsai fiatalok nyelvi ítéletei 2 feladat esetében (a 10 és a 12 

feladatok) mutattak szignifikáns hatást: jelentősen magasabb arányban használják a nem-

standard változatot, mint a beregi, ungi és máramarosi adatközlők (vö. 10. ábra). 

 

10. ábra 

A nem-standard (szukszükölő) változatok aránya vármegyék szerint %-ban (N=498) 

 

 
 

V_101. Khi-négyzet-próba (df=2): 2,863, p= nem szignifikáns 

V_107. Khi-négyzet-próba (df=2): 11,847, p<< 0,01 

V_203. Khi-négyzet-próba (df=2): 5,301, p= nem szignifikáns 

V_205. Khi-négyzet-próba (df=2): 12,840, p<< 0,01 

V_405. Khi-négyzet-próba (df=2): 4,241, p= nem szignifikáns 

 

Összegzés 

 

A kárpátaljai magyar fiatalok reprezentatív mintájára épülő vizsgálatból származó adatok 

igazolják, hogy a vizsgált populáció jelentős része (a minta negyede) nincs tisztában azzal, 

hogy írásbeli nyelvi tesztfeladatok megoldása közben olyan nyelvi változatokat használ, 

illetve hagy javítatlanul (fogad el helyesnek), amelyek a magyar nyelvművelés (és a 

magyar nyelvközösség) szerint erősen stigmatizáltak, formális helyzetekben való 

használatuk rendszerint megbélyegzést von maga után. 
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A fenti adatokból kiderül továbbá, hogy a különböző társadalmi tényezők is hatással 

vannak az írásbeli nyelvhasználatra. Például a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között 

is szép számmal vannak olyanok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy egy erősen 

stigmatizált, a nyelvművelők által helytelenített nyelvi formát használnak. 
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RAJSLI ILONA 

 

 

NYELVJÁRÁSVESZTÉS ÉS ATTITŰDVÁLTÁS A VAJDASÁGI MAGYAR 

FIATALOK KÖRÉBEN 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az utóbbi évtizedekben Vajdaságban is jól érezhető az a tendencia, amely a nyelvjárások 

köznyelvhez való nyelvrendszertani közeledését mutatja. Ez a folyamat azonban 

korántsem olyan gyors lefolyású, fokozatos és egyenletes, mint azt képzeltük, amikor is 

Penavin Olga tanárnő a nyelvjárástan órán így fogalmazott: a gyűjtés 24. órájában és 59. 

percében vagyunk. 

Az élet s nyelvünk alakulása nem cáfolta meg a Tanárnőt, mert a gyűjtéssel így is sok 

esetben elkéstünk, visszafordíthatatlan folyamat lett tájainkon a pusztulás – s ezzel együtt a 

valamikor mesés nyelvjárásgyűjtő területeké is. 

A mára beszűkült táj, a 60-as, 70-es években még bejárható gyűjtőterület 

összezsugorodása, még a meglehetősen közeli vidékekkel is megnehezült kommunikáció 

és közlekedés; mind-mind oda hatnak, hogy mára alig tudunk valamilyen képet alkotni a 

vidék nyelvjárási állapotáról.
1
 

Egy olyan gyűjtőútnak a megszervezése, kivitelezése, melynek révén több évtized után 

új adataink lennének a vidék nyelvjárási állapotáról – a jelen körülmények között 

elképzelhetetlen. 

Hogyan állapíthatunk meg mégis – akár eltérő előjelű nyelvi változásokat is egy 

időben? 

A terepi gyűjtés helyett többféle indirekt módon jutunk adathoz, felhasználjuk a 

Vajdaságban működő oktatási intézmények és kutatóműhelyek ilyen jellegű közléseit, 

publikációit, gyűjtését. Az újvidéki Magyar Tanszék negyedéves hallgatói kötelező 

szemináriumi gyakorlat formájában saját szülőhelyük nyelvjárását vizsgálják, erről 

dolgozatot is írnak. Minden évben készül egy-két sikeres diplomadolgozat is 

nyelvjárástanból, melynek körültekintő témaválasztásával elérhető, hogy a Vajdaság 

minden tájáról érkező/származó hallgatók alaposabb elemzést készítsenek egy-egy helyi 

nyelvjárásról vagy jelenségről. 

E pótmegoldások révén – amelyek természetesen nem helyettesítik a gyűjtőutakat – 

figyelhetünk fel arra, hogy a diftongusok használata igencsak visszaszorult Bánátban a 

békési kirajzású Magyarittabén, Bácskában az ún. középső sor déli részéhez tartozó 

református kis település, Piros nyelvében is, ugyanakkor ugyanaz a labiális utótagú ou 

tartja magát Pacséron, Ómoravicán és környékén. Az i-zés sokkal tartósabb nyelvjárási 

                                                 
1
 Göncz Lajos könyve, A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban) (Budapest–Újvidék, 1999) 

szociolingvisztikai indíttatású vizsgálatokon alapul, noha tartalmaz nyelvjárási adatokat és felméréseket, 

elsősorban nem ezt a feladatot tűzte ki célul. 
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elem Magyarittabén, de az egész vidéken, az ë-zés pedig általában véve továbbra is 

jellemzi ezt a nyelvjárási régiót. 

 

2. Jelen vizsgálódásunk körét a fiatalok három korcsoportjára szűkítjük le. 

– Általános iskola felső tagozata: 12–15 évesek. 

– Középiskolások: 14–18 év. 

– Főiskolások, egyetemisták (illetve az ennek a fokozatnak megfelelő korosztály): 18–

27 év. 

Mindhárom csoportnál más-más módszerrel és szempontok szerint lehetett az attitűd 

kérdéséhez közelíteni, az eredmények – még ha nagyon eltérő minőségű szórásban is – 

arra mutatnak, hogy érdemes odafigyelnünk fiataljaink véleményére. 

 

2.1. Legfiatalabb adatközlőink körében egy eléggé elszigetelt közép-bácskai magyar 

falu, Gunaras iskolájában 1999-ben végeztünk egy reprezentatív felmérést. 

Vizsgálódásunk célja a diáknyelv állapotának felmérése volt, de számos egyéb, így 

szociolingvisztikai tényező is előtérbe került. Itt most a részletező számadatokat mellőzve 

a tapasztalatokból merítünk. 

Ez a korosztály már képes felismerni a különböző nyelvváltozatokat; ám főleg a 

nyelvhasználat felől közelíti meg a számára idegen elméleti kérdéseket. Már ötödikes 

diákok megkísérlik körülírni a nyelvjárás fogalmát; elsősorban népnyelvként fogják fel – 

„parasztos, régies szavak, amiket otthon használunk, az iskolában néha”. Ilyen és hasonló 

válaszok születtek; a parasztos jelzőnek itt nincs pejoratív értéke, mivel a gunarasi 

lakosság nagyrészt földműveléssel foglalkozik, régiesnek azért nevezik ezt a 

nyelvváltozatot, mert a gyerekek általában a nagyszülőktől sajátítják el. 

A hatodikosok közül csak egy diák próbálkozott meg a nyelvjárás fogalmának 

körülírásával: „bizonyos szavakat másképpen ejtenek”
2
, példát is említ: vót, kő ’kell’. A 

hetedik osztályosok megnyilatkozásaiban jelenik meg először utalás arra, hogy a 

nyelvjárási változat szubstandard jellegű. Érdekes az egyik vélemény: „nem ez a hivatalos, 

nem árt ezt is ismerni, de a nyelvjárással nem lehet karriert csinálni”. Ugyanez mondható 

el a nyolcadikosok között végzett vizsgálódásról is, szerintük a nyelvjárások a nyelv nem 

hivatalos (egyesek szerint helytelen) változatai. 

Rendkívül ingadozó a válaszok színvonala, s tükröződik rajtuk a családi háttér 

hangoltsága, viszonyulása. A köznyelv fogalmát kevésbé értik s tudják körülírni. Itt is 

vannak kivételek, de az átlagnál a hetedik osztályban kezd tisztázódni a köznyelv fogalma, 

melyet egy nyolcadikos így definiált: „Minden magyar által elfogadott nyelv, 

országhatáron kívül és belül” – a tanuló ezzel a földrajzi területektől függetlenül 

elfogadott, beszélt változatot tartja köznyelvnek. 

 

2.2. Természetszerűleg jóval árnyaltabb (és gazdagabb) az a kép, amit a középiskolások 

körében végzett vizsgálódások során alakíthattunk ki a nyelvjárásiasság szintjéről, 

valamint a nyelvi attitűd kérdéseiről. 

 

                                                 
2
 A diákoktól vett idézetekben csak a durva helyesírási hibákat javítottuk ki. 
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A) A bácstopolyai gimnáziumban 2002 tavaszán készítettünk egy felmérést a 14–18 

éves fiatalok tájnyelvi sajátságairól. A kérdőíven szövegjavításos és kiegészítéses 

feladatok voltak, valamint egy rövid szépirodalmi szöveg (Gion Nándortól), ahol a tájra 

jellemző zárt ë-ket kellett bejelölni. Mindezt egy rövid kötetlen beszélgetés követte. 

Az eredmények közül szeretnék most néhányat felvázolni. 

Hangtani szint: a zárt ë fonéma továbbra is stabil eleme a régiónak, noha a diákok 48%-

a nem jelölte be, a beszélgetés során egyetlen nyílt e-vel beszélő diák sem volt. Ezzel 

szemben a komra, lábom és az onoka, lakadalom féle zártabb~nyíltabb változatok jóval 

kevesebb esetben fordultak elő (komra 0%-ban, lábom 4%-ban lakadalom 9%-ban, onoka 

9%-ban). A gemináció esetein belül nagy a szórás, az esső 9%-os előfordulásától a 

szívessen 35%-áig. Ennél még magasabb – szinte meglepő – a hosszú mássalhangzók 

intervokális helyzetű megrövidülése: varónő 57%; istáló 87%. Az alaktani jelenségek 

közül kiemelhető az ún. összevont múlt idő
3
 továbbélése: 22%. 

A Vajdaság-szerte elterjedt nákolás 26%-ban szerepel, ami a spontán beszélt nyelvben 

feltehetően még gyakoribb. Ugyanez vonatkozik a suk/sük ragozásra is. A páros testrészek, 

ruhadarabok többes számú használata magas arányban, 83%-ban használatos. A 

raghalmozásos meszetet forma is gyakori: 61%. A névelők személynevek előtti 

megterheltsége 22%, de csak a beszélt nyelvben lehet valós eredményt kapni. 

A felmérés fontos részét képezték a tájszavak. Az illető tájegységen jól ismert szavakat 

választottunk, és ezek használatának a szintjét is mértük. A kapott eredményekben az a 

meglepő, hogy egy-két nemzedéknyi idő alatt mindenki által ismert tájszavak hullottak ki a 

használatból, homályosodtak el. Penavin Olga Bácskai nyelvatlaszában a topolyai 

kutatóponton (s nemcsak itt) általánosan ismert az iringál, a kikérdezett végzős 

gimnazistáknak már csak 4%-a használja, 13%-a ismeri, de nem használja, és 83%-a még 

csak nem is hallotta. Hasonló az arány a cutat, tányérica, pampuska szavaknál is. A 

felmérésben megpróbáltunk képet kapni a nyelvhasználati terek és szituációk 

összefüggéséről is. Rendkívül kevesen használják a nyelvjárásias változatot, mindössze 

20%-uk beszél így a nagyszülőkkel, 5%-uk a szülőkkel és 10%-uk a barátokkal. Az iskolai 

nyelvhasználat – bevallásuk szerint – kizárólag köznyelvi. Az utóbbi eredmények jól jelzik 

a nyelvjárások stigmatizáltságának tényét, hiszen tapasztalataim szerint a valós értékek 

ettől eltérnek. 

 

B) Az attitűdvizsgálat eredményeinek felvázolása előtt néhány olyan körülmény 

meglétét, hatását kell megemlítenünk, amelyek a vajdasági magyarság életében 

tapasztalhatók. 

a) Arra a jelenségre, hogy a Magyarországon tanuló fiatalok metanyelvi reakcióit, az 

ebből eredő nyelvi és nem nyelvi következményeket vizsgálni kell, már az 1993-ban 

megtartott VI. Élőnyelvi Konferencián felhívtam a figyelmet. 

Akkor még a maihoz viszonyítva jóval kisebb volt a Magyarországon tanuló vajdasági 

diákok száma, s mások voltak a társadalmi-politikai körülmények is. Azóta sok minden 

megváltozott. Egyrészt rohamosan megnőtt az említett fiatalok csoportja, közülük sokan a 

                                                 
3
 Az egy szótagú -t végű igék múlt idejében az előhangzó hiánya realizációs különbségeket mutat; pl.: 

süttem, ütte l. Kiss Jenő szerk.: Magyar dialektológia 2001. Budapest: Osiris. 357. 
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behívó elől menekülve kényszerpályaként választották az egyetemi, főiskolai közeget – 

nem voltak rá felkészülve; ez sok esetben mind nyelvi, mind általában lélektani 

szempontokból negatív tapasztalatokat hozott; másrészt felzárkózott ide egy másik 

korcsoport is – a már a középiskolát is Magyarországon befejező diákok csoportja. Míg a 

vajdasági középiskolák magyar tagozatai lassan elsorvadnak, tizenévesek százai vállalják 

az utazás minden nyűgét hetente. Ez utóbbi jelenség nyelvi és nem nyelvi következményeit 

eddig senki sem mérte fel a dolog komolyságának megfelelően. 

Ez az ingázás, „kétlaki” életmód többek között a nyelvhasználathoz való viszonyulásra 

is nagyban kihat. 

b) Félő, hogy presztízskérdéssé válik a magyarországi középiskolai továbbtanulás ügye; 

olyan elvi kérdéssé, amelyben már nem is a 14–15 éves kamaszgyerekek érdeke a fontos, 

hanem a közösségben eluralkodó divat. Felmerül természetesen a magyarországi és az 

otthoni középiskolai oktatás minőségének párhuzamba állítása, mérlegelgetése is – 

miközben úgymond mindenki a gyerek érdekeit tartja szem előtt. Igen messzire vezetnének 

e kérdéskör taglalásának a szálai, ám a nyelvi attitűd változásaira e társadalmi folyamatok 

sűrűjében is találunk magyarázatot. 

c) A magyar anyanyelven tanuló itthon maradt fiatalokra az utóbbi idők igen erős 

nyelvelnyomó politikája is hatással van. Vajdaság-szerte beszűkülnek a magyar fiatalok 

minőségi kultúrterei, publikációs lehetőségei; de vonatkozik ez a médiában való 

részvételre, s minden olyan megszólalási módra, ahonnan beleszólásuk lenne saját sorsuk 

alakításába. 

 

3. A középiskolások nyelvjárásiasságának foka szorosan összefügg attitűdjük 

alakulásával. Ezért először vázolnunk kell azokat az attitűdtípusokat, amelyeket 2002 

tavaszán egy Vajdaság-szerte számos kutatóponton elvégzett felmérésből ismertünk meg. 

A felmérést Papp György készítette elő és szervezte meg a középiskolai magyartanárok 

széles körű bevonásával. Több iskolatípusban töltötték ki a kérdőíveket Vajdaság 

jelentősebb középiskolai központjaiban (pl. Újvidék, Szabadka, Topolya, Zenta, Kanizsa 

stb.). 

Ennek a hatalmas adatmennyiségnek még nem készült el a teljes áttekintése, ám az 

egyes szegmentumok összegzése is sok tanulsággal jár. (Egyetlen kérdés válaszait 

kísértem figyelemmel: Mi a véleményed a vajdasági magyar nyelvről, nyelvhasználatról?) 

Mindenekelőtt jelentős különbség érezhető az egyes iskolatípusok diákjainak attitűdje 

között. Az amúgy is erősödő érdektelenség a 3 éves műszaki, illetve szakközépiskolákban 

ijesztően nagy; de érezhető a gimnáziumokban is. Még az azonos iskolatípusok anyaga 

között is található érdekes különbözőség, tendencia: nyomon követhető néhány 

kiemelkedő magyartanár „pozitív nyoma”, egyszóval izgalmas, új adatokhoz jutottunk 

ezekből a kérdőívekből. 

Eltekintve most a sokféle lehetséges osztályozás és összehasonlítás felsorolásától, a 

vajdasági középiskolások nyelvi értékítéletének a következő alaptípusait kaptuk: 

– közömbös; 

– elfogadó-jóváhagyó; 

– elítélő; 

– szégyenlő-önbíráló; 
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– összehasonlító típus. 

Mindegyik típust tovább lehet árnyalni, belső csoportosítást végezni. 

 

Közömbös viszonyulás: megítélésem szerint a lehető legveszélyesebb attitűdtípus, 

hátrányosabb a szégyenlő-önfeladó típusnál is, hiszen az egyén már a témával sem 

hajlandó foglalkozni, nem érzi magáénak, a fiatalok nem válaszoltak a kérdésre, vagy a 

„Semmi” szó a kommentár. A válaszok egy részében elmozdulást tapasztalunk: „Nem 

vagyok nagy nyelvész, vegyes családból vagyok és keveset értek a nyelvekhez.”; a 

következőben az adatközlő meggondolja magát: „Nincs különösebb véleményem, 

szerintem ugyanolyan, mint a magyarországi magyar nyelv, habár egy kicsit szegény a 

vajdasági magyarok szókincse” – állítja egy szabadkai fiú. 

 

Elfogadó-jóváhagyó attitűd: ezen belül meg lehet különböztetni több csoportot. 

– Kommentár nélkül megállapítja a nyelvjárások meglétét, illetve a nyelvhasználat 

milyenségét. Pl. „Vannak olyan személyek, akik tájszólással beszélnek”; [a vajdasági 

magyar nyelv] „Tájszólásokban gazdag”, „A körülményekhez képest megfelelő szinten 

van”; Konstatálás magyarázattal: „A moravicai osztálytársaimnak jellegzetes kiejtése van. 

A kólát pl. (durva túlzással) kaolának ejtik.” 

– A fiatalok differenciálnak a nyelvjárási, illetve regionális hangtani jelenségek között; 

ezek egy részét elfogadhatónak tartják, más részét megbélyegzik. „A középzárt »e« 

használata a legelterjedtebb, de ugyanakkor természetesebb, mint a »mekegés«.” Ugyanez 

a diák viszont már negatív nyelvhasználati jelenségnek tartja a nagymamája szavait: vella, 

röggel. 

– Gyakori a következő típus is: „Én itt élek, tehát nekem ez a természetes, ahogyan mi 

vajdaságiak beszélünk.” Vagy csak ennyi: „sajátságos és természetes”. 

– Nyilvánvalóan a korosztály tipikus önérzetessége, revoltja mondatja a következőket: 

„Semmi kifogásom ellene. Senkire nem tartozik, hogy ki hogy beszél.” A lakonikus 

értékítéletben: „Szerintem tökéletesen illik hozzánk” megfér az öngúny, az azonosulási 

szándék  s a bölcs belenyugvás egyaránt. Ugyanez a fiú a negatív nyelvi jelenségek 

felsorolása helyett az előbbiekkel összhangban megállapítja: „Nem, szerintem ezek 

hozzátartoznak nyelvünkhöz.” 

– A jóváhagyás mellé minősítés is kerül: [az idősebb korosztályra értve] „saját 

nyelvhasználatuk van, ami valamilyen módon szimpatikus. Pl. ködmöny, Szegeden helyett 

Szögedén.” Már ennél a típusnál is jelentkezik az anyaországi nyelvhasználattal való 

nagyszámú összevető, összehasonlító minősítés egyik fajtája, amely nem minősít, bírál, 

látszólag csak megállapít: „Egyéni. Több tájszólás figyelhető meg benne. Nálunk a nyelv 

máshogy fejlődik mint Magyarországon. Látszik.” 

– Lehet, hogy külön csoportosítást érdemelne a nagyszámú dicsérő, néha kissé 

romantikusan magasztaló hangvételű minősítés. Közöttük nagyszámú sztereotip 

megfogalmazású is van, ami arra utal, hogy a saját meggyőződésen alapuló vélemények 

mellé a fiatalok ítéletalkotásában a kész sablonként átvett nosztalgiás, eszményítő 

vélekedések is helyet kaptak. Gyakran fordul elő az ehhez hasonló: „Mi itt Vajdaságban 

szépen beszélünk.” Vagy: „Helyesen használjuk a nyelvet.” Ritkább esetben meg is 

magyarázza: „Nekem ez a nyelv tetszik a legjobban, mivel sem nem e-zünk és nem is ő-
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zünk.” Ugyanez a diák bírálja a törökbecseieket „akik könyérrel öszik a möggyet”, s 

mintaadó vajdasági magyar írónak Deák Ferencet tartja, „ő is falun született, és mára már 

nagyon gazdag a szókincse”. 

– Sok pozitív vélemény szól a zárt ë hangról. Pl. „A középzárt e használata szebbé teszi 

[nyelvünket] vagy: „Megvan a varázsa a középzárt e-nek is ám akkor, ha ezt nem keverik 

az angollal, szerbbel.” 

– A következő derűs, optimista hozzáállás elvétve fordul elő: „Minden tájnak megvan a 

maga nyelvjárása, és ettől igazán színes a magyar nyelv.” 

– Akárcsak a többi típusnál, itt is megjelenik az összehasonlítás: „Szerintem elég szép, 

igaz hogy nem ejtjük úgy a szavakat, mint a magyarok, de annak ellenére elég jó.” 

 

Elítélő attitűd: A városi fiatalok – így alább újvidéki értelmiségi szülők gyerekei – 

gyakran fogalmaznak a következőképpen: [a vajdasági magyar nyelv] „Nincs tele 

tájszólásokkal, ezért tetszik. Egyetlen dolog nem tetszik: az »ö« betűzés (főleg Bánátban)”, 

„A dél-bácskai vidék beszéde tetszik a legjobban. Az »ö« betűzés nem tetszik.” Szabadkai 

lány véleménye: „Átlagban rendben van, de a falusi nyelvjárásokat nem igazán szeretem.” 

Ugyanő meg is erősíti álláspontját a mögyök példával. 

– Furcsa ellentmondás tapasztalható néha egyazon adatközlő egymást követő válaszai 

között. A 19 éves újvidéki gimnazista a „parasztos” kifejezéseket – amikre példákat is 

említ: hun, mikó, vót, ottan – kifogásolja, a vajdasági magyar nyelv minősítésekor viszont 

megjegyzi: „Vannak benne szép kifejezések.” Bármit is jelentsen a szép kifejezés, általában 

hiányolható a fiataloknál a fogalmak egzakt megnevezésének a készsége. 

– A más vidékek tájnyelviségének stigmatizálására eddig is voltak példák, a városi 

középiskolások lenézik faluról beutazó társaik beszélt nyelvét, így véleményalkotásukban 

azonos előjellel kerülnek egymás mellé a suk/sük ragozás esetei, rosszul megszerkesztett 

mondatok és az „elavult tájszólások”. 

– Furcsa gondolatmenetű elhárító gesztus érezhető a következőben, amikor a fiatal a 

negatív nyelvi jelenségek felsorolásánál így kezdi: „Sajnos sok olyan embert ismerek, aki 

tájnyelvi kifejezéseket használ. Nekem ez ellen nincs kiforgásom, de lehet, hogy ez 

másoknak majd aggat.” 

– Indirekt elutasítás található azokban az adatokban is, amelyekben a nyelvhelyességi 

hibák között szinte kivétel nélkül a kík, gyün, hetfű féle nyelvjárási alakváltozatok 

sorakoznak. 

– Sajnálatos módon azonos megítélés alá kerül a tájszólás és az idegen nyelvi hatás. 

Főleg értelmiségi szülők gyermekei tesznek bíráló megjegyzést környezetük 

nyelvhasználatára: „ha valaki helytelenül »túlságosan« tájszólásosan beszél, és amikor túl 

sok szerb szót alkalmaz beszédében”. Hasonló hozzáállás tapasztalható egy topolyai 

diáknál: „sok benne az elszerbesedett szó, idegen szavak, különös tájszólások” – a 

nyelvjárást tehát a negatívumok közé sorolják. 

 

Szégyenlő-önbíráló hozzáállás: általában más vidék, helység tájnyelve képezi a bírálat 

célpontját, előfordul, hogy a tanuló szépnek tartja faluja nyelvi sajátságait: „a én falum 

beszéde még elég helyes, néhány más faluhoz képest”. Az iskolai oktatás nyelvjárás-

ellenessége, a tanárok és a környezet lenéző viszonyulása a helyi nyelvjárás szégyelléséhez 
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vezethet, (kevés esetben írják le): „A már felsorolt hibák [suk/sük, -e kérdőszó helytelen 

használata stb.] mellett falumon belül gyakori a kettőshangzó használata: pl. jó = jaó” – 

írja egy moravicai lány. 

 

Összehasonlító attitűd: a vajdasági magyar nyelv véleményezésére tett felkérés az 

adatközlők jelentős részénél ösztönösen egy olyan értékrend kialakítását indukálja, amely 

területekhez, tájegységekhez kapcsolódik. Szerepet játszik ebben az otthonról hozott nyelvi 

előítélet, lokálpatriotizmus, valamint az új idők szelleme egyaránt. 

– A bácskai rész középiskolásai számára a kirívó nyelvjárásiasságot a bánáti ö-zés 

képezi, erre számtalan adatunk van, választékosabb megfogalmazásban csak 

„jellegzetesnek tartják a tiszántúliakat”, de van, aki nem fogalmaz ennyire burkoltan: 

[nyelvünk] „Nem a legszebb, de elfogadható a bácskai részen, a bánátiról inkább nem 

beszélek.” Egy másik vélemény: „szerintem jobban kellene ápolni [nyelvünket] 

területektől függően”. Az előítéleten alapuló bírálat indirekt is lehet: „két osztálytársamnak 

választékos a kifejezésmódja kúlai létükre”. 

– Amint látjuk, az összehasonlítás alapja lehet más vajdasági vidék nyelve: főként 

újvidéki fiatalok véleménye: „Itt Újvidéken nem beszélik olyan szépen anyanyelvüket, 

mint más kisebb városokban pl. Zentán, Kanizsán, Temerinben.” Érdemes a felsorolás 

sorrendjét is megfigyelni. Más vélemény: „Északon Zenta felé szépen beszélnek, erre már 

kicsit szerbesen.” 

– Az adatok mintegy harmadában jelentkezik az anyaország nyelvhasználatával történő 

összehasonlítás. Itt fokozottan szerepet játszanak a nyelvi előítéletek, sztereotip értékítélet-

hagyományozódások. Az összehasonlítások egy részében nincs minősítés: „árnyalatokban 

különbözik a magyarországi magyar nyelvtől”, ám gyakoribb a következő deklarációféle: 

„Nekem jobban tetszik a vajdasági magyar nyelv, mint a magyarországi.” „Talán jobb, 

mint a magyarországi”, amit azután sokféleképpen indokolnak: pl. „Jobb a szókincse, mint 

a magyarországi magyar nyelvé”, „Sokkal jobban tetszik, … mert jobban használják a 

régies kifejezéseket.” Elgondolkodtató némely indoklás: pl. „Szebb, praktikusabb, mint a 

magyarországi beszédstílus.” „Szebb, mint a magyar nyelv de sokkal helytelenebb.” 

– Egy adatban konkretizál is a véleményező, feltehetően azonosítva a stigmatizált ö-zést 

a szegedi kirajzási területtel: „Nekem jobban tetszik, mint a szegedi nyelvjárás.” 

További példák idézése helyett fel kell itt hívni a figyelmet arra, hogy e területi 

kettősség viszonylatában a diákok is próbálnak megfelelni az osztódó elvárásoknak; egy 

zentai 17 éves diáklány vallomása: „ha Magyarországon járok, próbálom átvenni az ottani 

beszédstílust, ami szerintem nagyon helyes.” 

Ami a középiskolások attitűdjében egyértelműen elmozdulást jelent a korábbi 

vizsgálatokhoz képest: ez a vajdasági köznyelvi használat bírálata. Tipikus pl. a következő 

komor megjegyzés: „Létezett valaha vajdasági magyar nyelv, de ma már mélyponton van.” 

Gyakoriak a pesszimista hangvételű megjegyzések: „Nincs vajdasági magyar nyelv, a 

nyelvhasználatban pedig gyakoriak a hibák.” Vagy: „Szerintem eléggé leromlott, mivel a 

vajdasági magyar nem cseng olyan szépen mint más vidéken, ne is beszéljünk a szerb 

szavak beolvadásáról, ami veszélyezteti a nyelvet.” Egy másik fiatal ezt így magyarázza: 

„Kevésbé használatos”, tehát a vajdasági magyar köznyelv használati tereinek 

beszűkülését jelzi. 
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Ezen a ponton át is térhetünk témakörünk utolsó tervezett aspektusára, a 

Magyarországon tanuló diákok attitűdváltásának jelenségére, következményeire. 

 

4. Az egyetemista fiatalok még többet megfordulnak Magyarországon, sok az ott tanuló 

ösztöndíjas, sokan nem is térnek vissza az egyetem befejezése után sem. 

Közülük egy csoport nyelvhasználati változásait módom van huzamosabb ideje követni, 

hiszen a jelenséget az 1990-es évek elejétől nyomon követem. 

Hosszú ideig azt tapasztaltam, hogy többségüknél a kódváltás csak a szükséges 

mértékig történik, azoktól a kivételektől eltekintve, akik már a kezdettől a teljes nyelvi 

azonosulásra törekedtek. Szókincsbővülés, bizonyos mértékű zsargonátvétel 

természetszerűen következett be, de mindez a jellegzetes hangzást, főként az ë hang ejtését 

nem befolyásolta. 

A huzamosabb távollét (egyetemi továbbtanulás, alkalmi munkavállalás stb.) már hozott 

új nyelvi tényeket. Az egyik adatközlőm ezt így fogalmazta meg: „felfigyeltem arra, hogy 

aki huzamosabb ideig tartózkodik Magyarországon, választékosabban, finomabban fejezi 

ki magát. De ez nem jelenti feltétlenül, hogy az illető »felvág«. Lehet, hogy észrevétlenül 

épültek bele az »új elemek« a szóhasználatába.” Ezek az új elemek szerintük elsősorban a 

nyílt e-s beszéd, a divatos rövidítések, magyarországi zsargon, „a hanglejtés kissé 

affektálóvá válása” stb. 

Azok a körülmények, amelyek a még kiforratlan személyiséget – vagy középiskolás, 

vagy egyetemre, főiskolára készülő fiatalt – új helyzetek, elvárások elé állítják, és saját 

érdekében beilleszkedésre kényszerítik, a nyelvhasználatára is kihatnak. S ha ez a nyelvi 

„mimikri” sikerrel jár, ilyen és ehhez hasonló vallomásokat hallunk fiataljainktól, amikor a 

Magyarországon tapasztalt pozitív vagy negatív nyelvi élményeik felől érdeklődünk: „Van 

pozitív és negatív élményem is. Pozitív: Magyarországon nem vették észre, hogy nem 

vagyok odavalósi (persze azért igyekeznem kellett, hogy így legyen), a negatív pedig az 

itteni környezetnyelvből átvett szavak meg nem értése odaát.” 

S itt már nem, vagy nemcsak a nyelvről beszélünk, egy generáció jelentős részének 

személyiségfejlődésére, egyéniségének alakulására is kihatnak ezek a dolgok. 

Hogy miért fontos ez ennyire? A vajdasági fiatalok továbbtanulását mutató statisztikák 

esést, hanyatlást jeleznek; jó lenne, ha a jövő értelmiségi generációja mind kevesebb 

sérülés, lelki és nyelvi megosztottság nélkül tudná vállalni azt az örökséget, melyet ez a 

táj, a szülőföld nyújt neki. 
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ANDRIĆ EDIT 

 

 

A VAJDASÁGI MAGYAR GYEREKEK NYELVHASZNÁLATÁBAN 

TAPASZTALHATÓ KÖRNYEZETNYELVI HATÁSOKRÓL 

 

 

 

A többnemzetiségű közösségekben a társadalmi környezet nyelvének hatása a kisebbségi 

sorsban élők anyanyelvére rendkívül nagy. Ez természetesen sok más tényezőtől is függ, 

mint pl. hogy nyelvileg mennyire heterogén egy közösség, milyen mértékben sikerült 

megőrizni a kisebbségi oktatási és művelődési intézményeket, mennyire aktív a kisebbségi 

szellemi élet; a médiának is nagy szerepe van stb. A mai Vajdaság területén valamikor, a 

múlt század fordulóján a magyar volt a domináns nyelv, az hatott a szerbre
1
, sőt ott, ahol a 

magyarok még mindig többségben élnek, ma is ez tapasztalható
2
. Trianon után, a lakosság 

nemzeti összetételével a hatás iránya is lassan megváltozott. 

A szerb nyelv hatása már a korai gyermekkorban, a szocializálódás megkezdésével 

jelentkezik. A gyerek, amint kimozdul a családból, kapcsolatba kerül a társadalmi 

környezet nyelvével, s mindinkább rá van utalva arra, hogy használja is azt. A 

kisgyermekkorban az anyanyelv fejlődésében (vagy a kétnyelvűség kialakításában) tehát a 

családnak van döntő szerepe, s ez később is nagymértékben befolyásolja az egyén 

nyelvhasználatát, de az óvodának, iskolának, az utcának, a médiának a hatása csakhamar 

átveszi ezt a meghatározó szerepet a családtól. Az oktatás során az anyanyelvápolás 

erősödése csökkentheti a szerb nyelv negatív hatását, de ugyanakkor annak gyorsabb és 

könnyebb elsajátítását is lehetővé teszi. 

Nálunk sajnos pillanatnyilag az a helyzet, hogy a középiskolát leginkább szerb nyelven 

végzik a fiatalok, s ha korábban nem alapoztuk meg kellőképpen anyanyelvi tudásukat és 

kifejezési készségeiket, a környezeti nyelv rendszerbontó hatását már nagyon nehéz 

kivédeni, sőt a nagyobb városi közösségekben (gondolok itt konkrétan Újvidékre) szinte 

lehetetlen. 

A szerb nyelv interferenciája a magyarra a nyelvhasználat minden szintjén észlelhető. 

2001 tavaszán egy felmérés keretében 46 vajdasági
3
 magyar óvónő és tanítónő öt 

kérdésből álló kérdőívet töltött ki. A kérdések így hangzottak: 

A gyerekek magyar anyanyelvi használatában észrevehető-e: 

1. a szerb szavak használata a magyar mondatokban, 

2. a hangok nem magyaros kiejtése, 

3. a mondatok nem magyaros szerkesztése, 

4. a nyelvtani hibák előfordulása, 

                                                 
1
 Erről személyesen is meggyőződtünk Herczeg Ferenc egyik regényének korabeli szerb fordításával 

foglalkozván, de elegendő kézbe venni a szerb írók tollából származó múlt század elején született műveket 

is. 
2
 Most készül egy ilyen jellegű szociolingvisztikai kutatás Észak-Vajdaságban. 

3
 Az óvónők és tanítónők a következő helységekben dolgoznak: Temerin, Bácsföldvár, Szenttamás, 

Péterréve, Kishegyes, Becse, Kispiac, Kanizsa. 
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5. az egyes és többes szám téves használata. 

A megkérdezettek háromféleképpen válaszolhattak a kérdésekre: a gyakran, ritkán és a 

soha válaszokat karikázhatták be. Ezenkívül volt lehetőségük arra is, hogy felsorolják a 

gyerekek magyar anyanyelvi beszédével kapcsolatos egyéb észrevételeiket is. Ezzel a 

lehetőséggel nagyon kevesen éltek. 

A felmérés talán egy kicsit szubjektívnak mondható, mert nem előzte meg semmilyen 

konkrét, mérhető megfigyelés, amelyből a következtetéseket le lehetett volna vonni, tehát a 

megkérdezettek szubjektív tapasztalatait tükrözi. Ennek ellenére jól kitűnik belőle, hogy 

hol fedezhető fel a szerb nyelv interferenciája. A továbbiakban utalni fogok a körkérdés 

eredményeire is. 

A nyelvi rendszernek a legállandóbb, legkevésbé változó részét a hangrendszer képezi. 

Ezért itt a hatás a legkisebb, de ugyanakkor a legsúlyosabb. A 46 adatközlő közül 26 

szerint nem tapasztalható a szerb nyelv hatása a magyar hangok ejtésére, 1 péterrévei 

pedagógus azonban gyakori jelenségnek tekinti. A legaggasztóbb az, hogy a 

megkérdezettek közül 19-en állítják, hogy ritkán ugyan, de mégis felmerül ez a probléma 

(leginkább Péterrévén, Kishegyesen és Szenttamáson). Újvidéken különösen a Telep híres 

arról, hogy a gyerekek, később a felnőttek is keményebben ejtik a ’gy’ és a ’ty’ hangot a 

szerb nyelv hatására. Az egyes magánhangókat zártabban ejtik: ’e’ helyett szerb ’e’-t 

ejtenek (amely valamivel nyíltabb a magyar é-nél, de nem azonos a középzárt ’ë’ hanggal 

sem), vagy ’a’ helyett ’o’-t, ’é’ helyett ’i’-t stb. Ilyen jellegű kutatást ugyan nem végeztem, 

de a tanszéki kollégáim panaszai alapján állíthatom, hogy elég komoly problémát jelentett 

számukra, amíg leszoktatták óvodás gyereküket a fent említett két mássalhangzó téves 

ejtéséről. Bátran mondhatjuk, hogy a családban nem hallhatott ilyen példát a gyerek, tehát 

a vegyes csoportokban, szerb társaiktól játék közben tanulták el ezeket a hangokat. 

Ugyanezen probléma másik fajtáját jelentik azok az esetek, amikor a gyerek a családból 

hozza az említett rendellenességeket. Ilyenkor persze még súlyosabb jelenségről van szó, 

nagyobb figyelmet igényel a pedagógusok részéről. A hangok nem magyaros ejtésének 

kiküszöbölése nagyon nehéz feladatot jelent, de a probléma felismerése és orvosolásának 

szándéka is már komoly haladásnak számít. 

Ezzel szemben a nyelv legváltozékonyabb rétegét a szókincs képezi. Az iskoláskor 

előtti gyerekek szókincse még amúgy is aránylag szegényes, ezért az új szavak 

elfogadtatásakor fokozottabb mértékben kell ügyelni arra, hogy milyen szavak kerülnek be 

oda, és honnan. A kis óvodások nyelve még viszonylag mentes a szerb szavak 

burjánzásától (a felnőttek nyelvéhez viszonyítva merem ezt állítani), de aggasztó a 

kérdőívek megválaszolásából kiszűrhető helyzet, miszerint erre a kérdésre válaszoltak 

legtöbben a „ritkán” típusú válasszal. Ugyanis 30-an állítják, hogy ritkán, de megtalálhatók 

a szerb szavak a magyar mondafűzésben. Temerinben és Péterrévén ez a jelenség egyes 

pedagógusok szerint gyakran fordul elő, mások szerint pedig soha. A pedagógusok közül 

14-en nem tapasztalták a szerb nyelv ilyen jellegű hatását. Újvidéken ez a szám még 

nagyobb lenne. A későbbiekben a mondatszerkesztés kapcsán bővebben fogok szólni egy 

másik kutatásról is, itt azonban csak megemlítek egy mondatot, amely azt bizonyítja, hogy 

a telepi óvodások beszédében igenis előfordulnak a szerb szavak, éspedig a mindennapi 

használatban levő kifejezések is. Arra a kérdésre, hogy: „Mit látnak a mókusok a fán?” az 

5-6 éves telepi óvodás így válaszolt: „A mókusok látnak a fán … orahe.” (magyarul: diót). 
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A szerb nyelv már a korai gyermekkorban nagy hatással van az egyén szóhasználatára, 

különösen a városi gyermeknél érezhető ez, mert már amikor beszélni tanul, kénytelen 

napközibe járni, s így érintkezésbe kerül a szerb nyelvvel. A napközik és óvodák (ahol 

magyar tagozatok is léteznek) túlnyomó többsége kétnyelvű, ami azt jelenti, hogy a 

magyar és szerb nemzetiségű gyerekek egy udvarban játszanak, keverednek, barátkoznak, 

és játék közben megtanulják egymás nyelvét. S ez a környezeti nyelv elsajátításának 

legjobb, legsikeresebb módja. Gyakran tapasztaltam, hogy a gyermek otthon anyanyelvén, 

magyarul beszél, amikor azonban társai között van, egyszerűen „átvált”, alkalmazkodik a 

többség nyelvhasználatához, és minden nehézség nélkül megszólal szerbül. A gyermek így 

spontánul tanulja meg a környezet nyelvét, olyannyira, hogy amennyiben otthon a szülő, 

majd később a tanító az iskolában nem fektet kellő figyelmet az anyanyelv ápolására, a 

magyar csakhamar visszafejlődik, és a szerb válik domináns nyelvvé. 

A mondattan szintjén néhány tipikus hatást nevezhetünk meg. Elsősorban a magyar 

nyelv szellemétől idegen szerkesztési módról kell beszélnünk. A kérdőív ilyen értelmű 

kérdésére adott válaszok felemásak. 5 pedagógus úgy érzi, hogy ez a jelenség gyakran, 22-

en hogy soha, míg 19 állítása szerint ritkán fordul elő. Ennek alátámasztására egy szintén 

korábban, 1996 tavaszán, a telepi óvodás gyerekek között végzett kisebb kutatás szolgálhat 

például. A gyerekeknek képek alapján kellett válaszolniuk a feltett kérdésekre. A 

leggyakrabban előforduló hibák ezekben a válaszokban a szórenddel kapcsolatosak. Ez 

csakis a szerb és a magyar szórend közötti különbségből adódó interferenciának tudható 

be, a szerb ugyanis inkább jobbra, a magyar pedig kizárólag balra bővülő nyelv. 

A „Hová mennek a nyuszik?” kérdésre a gyerekek többek között így válaszoltak: 

Szedni leveleket. azaz Leveleket gyűjteni. 

Mennek levelet szedni nyuszik. vagyis A nyuszik mennek levelet gyűjteni. 

A magyarban a határozatlan, névelőtlen tárgy az állítmány előtt foglal helyett, 

amennyiben azonban mögé tesszük, az állítmányra nyomaték kerül, s a mondatnak más, 

többletjelentése van: 

A nyuszik mennek szedni a leveleket. A nyuszik mennek leveleket gyűjteni. 

Mennek szedni levelet nyuszik. A nyuszik mennek levelet gyűjteni. 

Továbbá meg kell említeni a főnévi igeneves szerkezetek mellékmondatokkal való 

behelyettesítését, pontosabban a szerb ’da + prezent’ szerkezetek utánozását. 

A nyuszik mennek, hogy vegyenek levelet.ahelyett hogy:  A nyuszik mennek levelet 

gyűjteni. 

Hogy szedjenek levelet. ahelyett hogy:  Levelet gyűjteni. 

Említsük meg még ebben a korban az alany és állítmány számbeli egyeztetésének 

problémáját. A pedagógusok által kitöltött kérdőív alapján ez a hiba ritkábban de azért 

előfordul: 

Fekszik a földön a levelek. Na zemlji leži lišće. 

A földön fekszenek a levél meg a kosár. 

Az alanyi és tárgyas igeragozással, illetve a felszólító mód használatával szintén vannak 

gondok: 

A nyuszik szedjék a leveleket. A nyuszik szedik a leveleket. 

Nyuszik szednek a leveleket. A nyuszik szedik a leveleket. 

A mókusok a fán lássák a mogyorót. A mókusok a fán mogyorót látnak. 
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A névelők használatában is bizonytalanok a gyerekek. Itt is többféle hibát lehet 

említeni: 

– Vagy egyszerűen kihagyják őket: 

Mennek boltba. Mennek a boltba. 

Nyuszik erdőbe mennek. A nyuszik az erdőbe mennek. 

– Vagy olyankor is kiteszik, amikor nincs rájuk szükség (a tulajdonnevek előtt); vagy a 

helytelen szórendből adódik azok használata. Ez utóbbi a fent említett kérdéskörrel 

hozható kapcsolatba. 

A nyuszik mennek a levelekért. A nyuszik levelekért mennek. 

Nyuszik mennek szedni a leveleket A nyuszik mennek leveleket szedni. 

Még arról szeretnék szólni, hogy a megkérdezett pedagógusok megfigyelése alapján mi 

jellemzi leginkább az óvodás korú gyerekek megnyilatkozásait. Legtöbben a szegényes 

szókincset említik, a rokon értelmű szavak ritka használatát, a hangok helytelen ejtését, a 

hiányos mondatszerkesztést, a bővített és összetett mondatok hiányát, tehát a tőmondatok 

túlnyomó használatát, az ízléstelen, csúnya kifejezések eltanulását stb. 

A következő kutatás tárgyát három vajdasági általános iskola felső tagozataiba járó 

diákok magyar iskolai dolgozatfüzetei képezték: az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola 

és a zentai Stevan Sremac Általános Iskola – Emlékiskola felsős, valamint a szabadkai 

Széchenyi István Általános Iskola ötödikes és hetedikes tanulóinak dolgozatfüzeteit 

néztem át. A kutatás jellegéből adódóan hangtani hatásokat nem figyelhettem meg, de a 

szótan szintjén az interferencia már érzékelhető. De tegyük azt is hozzá, nem olyan 

mértékben, mintha a beszélt nyelvet vizsgáltam volna meg. Egy korábbi kutatás alapján 

azonban elmondhatom, hogy ebben a korosztályban is épp a lexika terén érhető tetten 

legnyilvánvalóbban a környezeti nyelv hatása. Azonos korosztályú gyerekek közötti 

kommunikáció folyamán például gyakran előfordul, hogy, miután nem jut azonnal eszükbe 

a magyar kifejezés, habozás nélkül a magyar ragokkal, képzőkkel ellátott szerb szót 

használják, s mivel a kétnyelvűség megközelítőleg azonos fokán állnak, minden nehézség 

nélkül megértik egymást. Az említett kutatás közben az a benyomásunk támadt, hogy 

szinte minden szerb szót lehet tükröztetni. 

Mondottuk, hogy a vizsgált dolgozatfüzetekben a beszélt nyelvhez képest aránylag 

kevés szerb szóra akadtunk
4
: 

 

– …kifűrészeljük egy sperplocsára… (NS) (šperploča = furnérlemez) 

– …a lépcsőn lefelé a fehér plocsák fénylettek a vilanylámpátol. (SU) (ploča = lemez, 

padlócsempe) 

– Mit mondjak neki, hát ajde kitaláltam valamit és megmondom neki… (NS) (hajde/ajde = 

indulatszó) 

– …én őt nagyon szerettem, és mindig dedának hívtam. (NS) (deda = nagyapa) 

– Deda, mikor lettél önálló kisiparos? (Z) 

– Mi legjobban az úgynevezett tursiját szeretjük. (NS) (turšija = savanyított salátaféleség) 

– …fölkaptam egy szokkos üveget (SU) (sok = üdítő, szörp) 

                                                 
4
 Az idézett példákban a helyesírási hibákat nem javítottam, úgy másoltam át őket, ahogy a füzetekben 

voltak. 
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– Megbeszéltük, hogy aki elsőnek fog halat, egy-egy sört meg szokot. (SU) 

– Megálltunk egy burekosnál és vettünk burekot. (SU) 

– Van egy nagy sport csarnok is, amibe kosárkázni vagy foci, odbojka. (SU) (košarka = 

kosárlabda, odbojka = röplabda) 

– Elhagytuk az opstinát és valami friss illat párolgot az erdőtől… (SU) (opština = község, 

ebben az esetben községháza) 

– Különböző kategóriákba soroljuk, a petlityek, a pionírok az ifik és az első csapat. A 

petlityekhez ötödik-hatodikosok járnak. (Z) (petlić = kis kakas, itt kakaskodó legényke) 

– Tavaly felmondtam a Remont-ban és átmentem az Autó-motodrustvó-ba. (Z) (Auto-Moto 

Društvo = Auto-Motoros Egysület) 

– Ő és én már kettő hónapja lovagolunk az Ergellán. (SU) (ergela = ménes) 

 

 

A fenti típusnál jellemzőbb a szerb nyelv közvetítésével elterjedt idegen szavak 

használata. Minden nyelvnek megvannak a maga módszerei és ismérvei a tükrözésre. 

Belső törvényszerűségek, normák alapján teszi ezt. A szerb nyelv sokkal toleránsabb az 

idegen szavak átvétele és használata tekintetében, mint a magyar. A kétnyelvű 

közösségben élő gyermek többnyire úgy érzi, hogy ha a szerb nyelvben helyes és indokolt 

valamely idegen szó használata, akkor miért lenne helytelen a magyar nyelvben. Azt 

azonban szem elől téveszti, hogy a szerb nyelvben gyakran nem létezik olyan kifejezés, 

amellyel az idegen szót behelyettesíthetné, a magyarban viszont van rá megfelelő szavunk. 

A szerb a saját törvényeinek, nyelvi normáinak megfelelően honosítja meg őket. Ezért 

fordul elő, hogy a vajdasági magyar nyelv egyrészt hemzseg az idegen szavaktól, másrészt 

pedig az egyébként közkeletű nemzetközi szavakat helytelenül használjuk (elhagyjuk a 

végződéseket, vagy helytelen végződéseket használunk helyettük). 

– …akikkel nem leszek kontaktban… (NS) (kontaktus) 

– …olyan elegancióval tálal… (NS) (elegancia) 

– …csak arra tudtam gondolni, hogy milesz a kariérámal. (SU) (karrier) 

– ott szokott mindig aludni a foteljában (SU) (fotel, itt ugyanis nem birtokragos főnévről 

van szó, hanem a szó szerb alakjáról = fotelja) 

– …jókat kvízeztünk… (NS) 

– …hátul a paknik kopottak voltak… (NS) 

– …egyszerű traktorista a kombinátban… (NS) 

– …ha kell az utca lakói is belesegítenek a renoválásba… (NS) 

– Ez az év volt számomra a legkomplikáltabb… (NS) 

– …nem is olyan szörnyű itt mind ahogy én magamnak azt beszugeráltam… (NS) 

– …hiszen az is egy nagy küzdelem és rizik… (NS) 

– Az a nap előtt, amikorra meg kellett tanulni, szisztematszkink volt (NS) (orvosi 

ellenőrzés)… 

– …abban a minutumban hozzáfogtam a vershez. (NS) 

– A porszívót bekapcsoltam, de az nem indult meg. Megdöbbentem, hogy be se raktam az 

áramba a konektort… (NS) 

– Ha visszatérünk a parkolón és onnan srégen jobbra nézünk, egy elhagyatott ház van. 

(NS) 
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– …sok operáción átesett már… (NS) 

– …az én újvidéki nagymamámnál vagy egy csészegarnitúra (készlet)… (NS) 

– Lehúztuk a rolót… (SU) 

– …szépen lassan, komótossan mennek át az úttesten, feltartva a forgalmat. (SU) 

– Végre odaértünk a kanálishoz (SU) 

– …és most a közepén csak egy keskeny kanális található. (SU) 

– …annyi volt a kacsa, hogy tele volt a kanális (Z) 

– Mikor kezdtél tréningezni, sportolni? (SU) 

– Mérkőzés előtt a tréner felkészít bennünket. (SU) 

– …felhúztuk a fürdőruhánkat és elmentünk tusolni. (SU) 

– …aztán elmentem tusolni. (Z) 

– Ezután továbbmentünk a belgrádi botanikus kertbe. (SU) 

– …a fűtési szezon megkezdődött. (Z) 

– privátként is dolgozunk (Z) 

– A nagytatám privát kőfaragó volt. (Z) 

 

A felsorolt szavak nagy részét biztosan mindenki ismeri közülünk, nem is ez a gond, 

hiszen Magyarországon is valószínűleg használják őket néha, de nem olyan gyakorisággal, 

és nem iskolai dolgozatfüzetekben, ami arra vall, hogy még az önkontroll működése esetén 

is előjönnek. Arról nem beszélve, hogy ha már használjuk őket, akkor az feleljen meg a 

magyar nyelv normáinak. 

Olykor egész más jelentésben használjuk az idegen szót, mint amelyikben azok a 

magyar idegen szavak és kifejezések szótárában megtalálhatóak: 

– levettem az ebédemet a ringliről… 

Itt nem vaskarikáról vagy szardelláról van szó, hanem a tűzhely sütőlapjáról. 

A placc sem teret, elárusító helyet vagy nyilvános cselekvési, szereplési helyet jelent 

térségünkön, hanem telket: 

– elkezdtünk beszélgetni a volt placcunkról, amit már régebben el is adtunk. (SU) 

A márker jelentése az idegen szavak szótára szerint „vmilyen folyamat v. láncolat 

következő lépését meghatározó tényező”, a Vajdaságban viszont ez kiemelő filctollat jelöl: 

– …láttam a buszban hogy a székek össze voltak firkálva márkeral… (SU) 

 

A szerb szavak természetesen könnyebben hatolnak be a városban élő magyarok 

nyelvhasználatába, mint a többé-kevésbé homogén falusi környezetben élőkébe (ha 

manapság egyáltalán lehet még ilyen közösségről beszélni az utóbbi években lejátszódott 

demográfiai mozgások folytán bekövetkezett változások után). Ez a különbség azonban, 

legalábbis az Újvidék környékén levő települések esetében ma már szinte elenyésző, a falu 

közelebb került a városhoz, a közlekedési kapcsolatoknak, és nem kevésbé a 

tömegtájékoztatási eszközök elterjedésének köszönhetően. A fiatalok középiskolai és 

egyetemi tanulmányaikat városban folytatják, s még ha anyanyelvükön tanulnak is, 

észrevétlenül rájuk ragad a szomszédos szerb osztályba járó fiatalok beszélgetéséből egy-

két szó. Hazatérve sokszor önkéntelenül, máskor azonban tudatosan – feltűnési szándékkal 

– terjesztik a városi nyelvhasználatot. Ami a magyar nyelvű oktatást illeti, nagy gondot 

jelent az anyanyelvi tankönyvek megszerzése, kiadása, de ennél még sokkal nagyobb 
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probléma a megfelelő magyar nyelvű tanárok biztosítása egy-egy szaktantárgy tanítására. 

Az egyetemi tanulmányaikat szerb nyelven folytató fiatalok a szakmájukkal kapcsolatos 

terminológiát államnyelven sajátítják el, ezen a nyelven kommunikálnak kollégáikkal, így 

idővel anyanyelvüknek lassan másodlagos szerep jut. Többször is tapasztaltam, hogy a jó 

szakembernek számító magyar ajkú fiatalember a magyar nyelven írt szakszöveget 

nehezen érti meg. 

A mondattan szintjén néhány tipikus hatásról beszélhetünk. Mindenekelőtt a magyar 

nyelv szellemétől idegen szerkesztési módot kell említenünk, elsősorban a határozói 

igenév túl gyakori használatát a szerb passzívum hatására: 

– …szivesen töltöttük kint az időt játszadozva a rétecskén, csimpaszkodva a fákon… (NS) 

– Akarom minél előbb, hogy meg legyen csinálva… (NS) 

– Ennyi lesz amit magát illeti jobb lesz, hogy minél hamarabb legyen megcsinálva. (NS) 

– …egy hétre rá meg lett javítva… (NS) 

– …az épületemen firkálva van, ami nem szép. (NS) 

– A ruháim szerte szét van dobálva. (NS) 

– Mivel a régi hidak le lettek döntve, az újak csúnyasága kihat a város kinézésére is. (NS) 

– Az utcám tele van szórva mindenféle szeméttel. (NS) 

– Szeretném ha a kéréseim meglennének valósítva. (NS) 

– Le lettem szidva. (NS) 

– A konyhába kimenve reggelivel kínált anyu… Fáradtan kullogtam hazafelé, remélve 

hogy valami finom lesz ebédre… Berontva a konyhába rögtön azt kérdeztem… (NS) 

– Toldi az utcán ballagott, várván hogy valaki beengedi meleg otthonába. (NS) 

– …hogy nálunk legyen építve sétálóhely. (NS) 

 

A hogy kötőszavas felszólító módú szerkezetek használata, a szerb ’da’ kötőszavas jelen 

idejű igés szerkezetek másolása: 

– Irén most kell hogy hazzajöjjön – most kellene hazaérnie 

– Irena bi sad trebalo da stigne kući 

– Egy délelőtt, mielőtt hogy felkeltem kopogott valaki – mielőtt felkeltem volna 

– pre nego što sam ustala 

– Mikor megnéztem nincsen semmivel hogy megkínáljam – nincs semmi amivel 

megkínálhatnám őket 

– nemam ničim da ih ponudim 

– A lánynak jött az idő hogy férjhöz menjen – elérkezett a férjhezmenés ideje 

– došlo vreme devojci da se uda 

 

Leggyakoribb mégis a tükörfordítás, itt is több kategóriát különböztethetünk meg. Az 

egyikbe a téves vagy a felesleges igekötők használatát sorolhatjuk (a szerb nyelv hatására): 

– amikor este ment ki a városba (NS) ( – izaći u grad) 

– A cseh átadta magát (NS) (a megadta helyett – predati se) 

– elkapcsoltam a porszívót (NS) (a kikapcsoltam helyett – iskopčati) 

– Lassan rászoktam a rakodásra (NS) (hozzászoktam a rakodáshoz – navići se na nešto) 

– Végre hazaértem az iskolából és először a szobába bementem (NS) (csak mentem, vagy 

esetleg mentem be) 
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– Előadás után sokan eljöttek gratulálni (NS) (az odajöttek helyett – doći) 

– elmentem megnézni mi az (NS) (az odamentem helyett – otići) 

– Anyukámmal általában szeptember végén tesszük le a télirevalót (NS) (a télirevalót 

eltesszük – stavljati zimnicu) 

– Én ennek a lerakásában mindig segíteni szoktam. (NS) (el) 

– szigorú törvényt kellene behozni a plakátok ragasztására (NS) ( – doneti zakon) 

– Nem volt szép tőlem, így befogadni őket (NS) ( ) 

– Este virágozni kezdett, reggelre már megvirágzott. (SU) (elvirágzott – rascvetao se) 

– Szerintem ő a legjobb anya a világon és sohasem cserélném le másra (SU) (elcserélni 

vagy kicserélni – smeniti) 

– A nap forró sugara átsugárzott az ablakon. (SU) (besugárzott – zasija kroz prozor) 

– Felcseréltem a cipőt. (SU) (Cipőt cseréltem – promeniti) 

– Apukám egy válalatot nyitott meg. (SU) ( – otvoriti) 

– …négy játékost lecseleztem… (SU) (kicselez – izdriblati) 

– Talán még a csiga is lehagyott volna (SU) (elhagy – prestići) 

– Kicsapkodtak vízzel … (SU) (összecsapkod – isprskati) 

– Amikor felnőnek, mindegyik virágot külön cserépbe ültetem. (Z) (megnőnek – porasti) 

– …kigereblyézzük a földből a szemetet (Z) (összegereblyézzük – izgrabuljati) 

– A város szélén már összeszedték a kukoricát és a napraforgót. (Z) (leszedték – skupiti) 

– Gábriel megszabadítása a rabszolgaságból (oslobadjanje iz ropstva) 

 

Továbbá, gyakori a téves igehasználat a szerb ige tükörfordításának eredményeképpen: 

– …alapítsanak parkot… (NS) (létesítsenek parkot vagy telepítsenek fákat – osnovati 

park) 

– Gyönyörű látvány hevert a szemem elé. (NS) (tárult – pred mojim očima je ležao divan 

prizor) 

– …új facsemetéket kellene elásni. (NS) (elültetni – zakopati) 

– A szüleim is ugyanezt mondták, megegyeztek velem. (NS) (egyetértettek – složiti se) 

– a botokat szétnyitottuk (SU) (előkészítettük – rastaviti) 

– Toldi elnyerte azt amit akart. (SU) (elérte – dobiti) 

– Abban a pillanatban amikor a kezébe nyujtottam és bocsánatot kértem. (SU) (adtam – 

pružiti) 

– Lassan összeszedték az 5.c osztályt és megkezdődött az óra. (SU) (pokupiti) 

– Az öltözőben nagy lökdösödés közepette átcseréljük a cipőinket. (SU) (promeniti cipele) 

– Mikor beérünk, mindenki áthúzza a pacsniját… (SU) (presvući) 

 

Nagyon gyakori a helytelen igevonzatok használata is a szerb szerkezetek hatására. Az 

igei vonzatstrukturák döntően meghatározzák a mondatszerkesztést. Nehezen 

meghatározható és törvényszerűségekkel magyarázható jelenséget képeznek, de az egyes 

igék jelentéséből, struktúrájából sem adódnak közvetlenül. A szerb igék gyakran más 

bővítménnyel egészülnek ki, mint magyar ekvivalenseik, ezért ez gyakran 

interferenciajelenségekhez vezethet. Sok példát gyűjtöttem össze ezzel kapcsolatban, 

ezúttal azonban nem térnék ki rájuk részletesebben, mert ez külön kutatásnak a tárgya. Más 

szerkezetek szó szerinti tükröztetése is nagyon sokszor előfordul: 
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– mondta leengedett hangon (spuštenim glasom = engedékenyen) 

– Ahogy volt, volt. (Bilo kako bilo) 

– jókat szoktunk beszélgetni az út folyamán (tokom puta = közben) 

– múlt évben történt (prošle godine = tavaly) 

– múlt előtt évben történt – (pretprošle godine = tavalyelőtt) 

– az árnyékom eléggé becsapós (senka je varljiva) 

– újonnan elrendezett zöld területek (uređena zelena površina) 

– Ezzel még a levegő szennyezése a különféle járművektől is csökkenne (a járművek okozta 

légszennyezettség) 

– közelemben egy piac is helyezkedik (smeštena je) 

– az utca nagyon elhagyottnak néz ki (izgleda zapuštena) 

– Útközben rokonaimmal beszélgettem, hogy van-e valami újság (usput = közben) – Ehhez 

tudni kell, hogy a beszélgetés a nappaliban folyt. 

– a szemeteskannánk mindig tele van szeméttel, mert a szemetesek két hétben csak egyszer 

jönnek (dolaze samo jednom u dve nedelje = kéthetente) 

– a zenetanárnő pedig az égig emel (diže me do neba = dicsér) 

Utolsó nap a hétben, azaz péntek volt (bio je poslednji dan u nedelji = a hét utolsó 

munkanapja) 

– azt mondtam, hogy következőleg először tudja meg, hogy ki szedegeti és azután szidjon 

(ubuduće = legközelebb) 

– Néha rabul esik a gonosz vámpírnőknek (pada u ropstvo opakim vampiricama = a 

vámpírok csapdájába esik) 

– én meg nem bírok lenni színésznő, mivel tehetségem sincs rá (ne mogu biti = nem 

lehetek) 

– az elhagyott házakat adják el vagy kölcsönözzék ki másoknak (da iznajme = adják bérbe) 

– annyira meleg volt a víz, hogy a csésze füle nélkül maradt (šoljica je ostala bez drške) 

– más lányok az én éveimben már tudnak sütni, főzni (u mojim godinama = az én 

koromban) 

– bárcsak köszönni fognak (bar će mi se javiti = legalább) 

– Este amikor elmentünk aludni (SU) (otišli na spavanje = lefeküdtünk) 

– Német juhász ugrott elébünk (SU) (nemački ovčar = juhászkutya) 

– Úton a fagyiárúshoz nem vettem figyelembe egy követ… (SU) (na putu za… = útban) 

– …egy asszony sepregeti a leveleket, amik a fáról lehulottak. (SU) a fáról lehullott 

leveleket 

– Ott látom, hogy a népek szorgalmasan dolgoznak (SU) (narod = az emberek) 

– Egyre közelebb kerültünk a város középpontja felé (SU) (prema centru = központjához) 

– Ez a legnagyobb rossztulajdonságom (Z) (a legrosszabb tulajdonság = najveća mana) 

– A komunális vállalatában dolgozom (Z) (szemetesek) 

– Van-e védőruha? (Z) munkaruha 

– Gyorsan el szokott menni az időm (Z) (prolazi vreme = elmúlik az idő) 

 

Gond van az egyes, illetve többes szám használatával, különösen a páros testrészek 

esetében, de az alany és állítmány számbeli egyeztetésével is: 

– a többi madarak Afrikában voltak már (ostale ptice) 
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– elmondtam az összes titkaimat és még sok mindent (ispričala sam sve tajne…) 

– mert ő nem szerette a kártyákat és a többi játékot (nije voleo karte) 

– ősz a haja és a bajuszai is (ima sedu kosu i brkove) 

– Habár a szerb ’brk’ főnév létezik egyes számban is, ebben a kontextusban mindig többes 

számban áll. 

– a fiak úgy megijedtek (sinovi su se uplašili) 

Itt a birtoktöbbesítő jel helyett csupán a többes szám ’-k’ jelét használja a tanuló szerb 

hatásra – a király fiairól van ugyanis szó. 

A szerb nyelvre jellemző a hátravetett jelző használata, s ennek hatására találkozunk 

olyan példákkal, mint amilyenek a következők: 

– körüljártam a palotákat gyöngyös díszítéssel (obišla sam palate sa bisernim ukrasima). 

Ebből a mondatból nem derül ki hogy a palota volt díszes, vagy pedig a mese hőse. 

Előfordul a visszaható névmás használata a kölcsönös névmás helyett: 

– dobáltuk magunkat sok leesett levéllel… A szerbben ugyanis mindkét esetben a sebe 

(rövidebb formája se) névmást használjuk, tehát a reflexivitás és a reciprocitás 

kifejezésére is. 

Szerb hatásra a diákok néha a megszokott magyar igeképzőket sem használják: 

– nagyon sokat játszott velem sakkot és dominót (igrao je samnom šah i domine) 

– …amikor kistesóm Tibi elalszik, akkor játszik velem és a testvéremmel: kártyát és 

társasjátékot (SU) 

– …le szoktunk menni a barátokkal játszani fotbalt, bújócskát és más ilyen játékokat is. 

(SU) 

 

Ezenkívül sok szórendi hibát ejtenek a gyerekek, ami a szerb és a magyar szórend 

közötti különbségből adódó interferenciával magyarázható: 

– Anyukám nagyon örült, hogy én akartam ezt megcsinálni (NS) 

– Most már a testvéremnek is tudok dicskedni, mert többet csinállok tölle valamit meg 

(NS) 

– a második kérdés hangzott (szórend: hangzott a második kérdés) (NS) 

– Állandóan csak akart valamit csinálni nekem pedig az nem tetszett (NS) 

– de azt se mondom, hogy a rossz tulajdonságot nem-e lehetne kijavítni (NS) 

– Vajdasági zeneszerző, Ernő Király új hangszerének bemutatása végett rendezték (NS) 

– Reggel felébredtem fél hétkor (NS) 

– Én is akarok itt lenni a társaságban (NS) 

– kidobtak a fiúnak májat (NS) 

– Hirtelen a húgom vidáman lépett be a szobába (SU) 

– Reggel anyukám keltett fel, mert kellett mennem iskolába (SU) 

– Rendeltem forrócsokit, Elzi pedig kólát (SU) 

– Már akkor éreztem, hogy fog valami iszonyatos dolog történi. (SU) 

– Büntetésből otthon anyu és apu azt mondták, hogy egy hónnapig nem találkozhatok 

Zsolttal. (SU) 

– Azt hittem abban a pillanatban, hogy meghalok. (SU) 

– Ma mentem a Rókatanyára a csillagászati táborba. (SU) 

– Nagyon jó lenni kint a határban. (Z) 
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– …hogy az udvaron összesöprögessem a lehullott fáról a leveleket. (Z) 

– Vasárnaponként mamához el szoktunk látogatni. (Z) 

 

Az óvodás korú gyerekeknél említett egyéb hibák, mint amilyen a téves igemód, 

igeragozás, névelő használata, még ebben a korban is előfordulnak, bár nem olyan 

mértékben. Jegyezzük meg, hogy a gyerekek bizonytalansága e téren még elég 

nyilvánvaló. 

 

Végezetül az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

– a környezeti nyelv hatása az anyanyelvre nagyban függ a lakosság nemzetiségi 

összetételétől, a település földrajzi fekvésétől, a helység összlakosságának számától, 

valamint a városhoz való közelségétől; 

– a hatás gyerekkorban a szókészlet terén a legnyilvánvalóbb; 

– a szerb vonzatszerkezetek tükröztetése is jelentős, de még mindig nem öltött veszélyes 

méreteket; 

– A MONDATSZERKESZTÉSSEL VANNAK GONDOK, DE AZOKAT NEM KIMONDOTTAN A 

SZERB NYELV BEFOLYÁSOLJA.
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JUHÁSZ DEZSŐ 

 

 

AZ ÉSZAKI CSÁNGÓK EREDETÉRŐL „A ROMÁNIAI MAGYAR 

NYELVJÁRÁSOK ATLASZA” TÜKRÉBEN
*
 

 

 

 

1. Közel negyedszázada, 1988 januárjában rendezték a Magyar Tudományos Akadémián 

„A csángók eredete és települése” című konferenciát. Itt hangzott el és később önállóan, 

bővített formában is megjelent Benkő Loránd klasszikus tanulmánya, „A csángók eredete 

és települése a nyelvtudomány szemszögéből” (MNyTK. 188. sz. Bp., 1990.). A szerző 

komplex módszerrel: nyelv- és településtörténeti, névtani és dialektológiai eszközökkel 

vizsgálta a moldvai magyarság nem székely rétegét, és főbb vonalaiban máig tartó 

érvénnyel elemezte e néprészleg erdélyi, mezőségi kapcsolatait. Mi indokolja mégis, hogy 

ehhez a kérdéskörhöz újból hozzászólunk? 

Az eltelt negyedszázad a csángókutatás újabb fellendülését hozta, ennek ellenére a 

nyelvföldrajzi alapú vizsgálatok lényegében stagnáltak. Időközben olyan alapvető 

forrásmunkák jelentek meg, mint „A moldvai csángó nyelvjárás atlasza” (I–II. MNyTK. 

193. sz. Bp., 1991.) és „A romániai magyar nyelvjárások atlasza” hét kötete (Bp., 1995–

2002.). Különösen ez utóbbi nélkül részletes összehasonlító dialektológiai, egy népcsoport 

távolabbi kapcsolatait, gyökereit feltáró elemzéseket végezni ma már nem lehet. Benkő 

Loránd a nyelvföldrajzi adattárak közül még kénytelen volt megelégedni a magyar 

nyelvatlasz csonkán maradt gyűjtésével, amely a romániai magyar nyelvterületről csupán 

22 kutatópont anyagát tartalmazza. Köztük moldvai egy sincs, a minket majd közelebbről 

érdeklő mezőségi régióból pedig csak tíz falu, részben átmeneti, a székelység felé mutató 

vonásokkal. Csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk arról az adatösszeállító és kritikai 

munkáról, amellyel Benkő a legkülönbözőbb források adalékaival a helyi atlaszok hiányát 

pótolni igyekezett. 

Az ő érdeme az is, hogy az első adandó alkalommal, nem sokkal a rendszerváltás után 

kezdeményezte a reménytelen helyzetben vergődő romániai nyelvatlasz nyersanyagának 

Magyarországra hozatalát és kiadását. Minthogy a kiadással megbízott munkacsoport 

irányítása rám hárult, folyamatos – mondhatni bensőséges – napi kapcsolatba kerültem 

ezzel a hatalmas, a magyar nagyatlasz méreteit közelítő adatbázissal. (A munkálatok 

előzményeiről, megindulásáról, első eredményeiről l. Murádin 1995, Juhász 1997.) Az az 

egy évtized, amit a nyelvföldrajzi adattárnak és a térképeknek a szerkesztésével, 

korrigálásával, sajtó alá rendezésével eddig tölthettem, módot adott arra, hogy a magyar 

nyelvterület keleti felének a nyelvjárásaival közelebbről megismerkedhessem. 

Megfigyeléseimből több tanulmány született; ez alkalommal a kontrasztív dialektológia, az 

összehasonlító nyelvjárástan körébe vágó néhány gondolatot kívánok megfogalmazni a 

csángókutatás széles témaköréhez kapcsolódva. 

                                                 
*
 A tanulmány elkészülését az OTKA T037381. számú pályázata támogatta. 
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Tekintettel az élőnyelvi konferencia jellegére és az amúgy is szűkre szabott 

időkeretekre, nyelvtörténeti és településtörténeti fejtegetésekbe csupán érintőlegesen 

bocsátkozom, jóllehet a téma nemcsak megengedi, de meg is kívánja az efféle kitekintést, 

az efféle komplexitást. Ez a szükségszerű önkorlátozás vonatkozik az alkalmazott 

nyelvföldrajzi módszer ismertetésére is, azonban a téma alapműveiben és az új 

dialektológiai kézikönyvben idevágó tájékoztatás olvasható (vö. Kiss Jenő szerk. 2001., az 

általam írt fejezetekben: A nyelvföldrajz: 92–110, A nyelvföldrajz magyar eredményeiből: 

111–130). További szűkítéssel járt az is, hogy a moldvai magyar nyelvjárások közül 

ezúttal csupán a legarchaikusabbnak számító északi csángóval foglalkozom, mégpedig 

Szabófalva anyagán keresztül, mivel „A romániai magyar nyelvjárások atlaszá”-ban (a 

továbbiakban: RMNyA.) a négy moldvai kutatópont közül (l. az 1. sz. térképmellékleten) 

ez képviseli az adott típust. Mellőzni vagyok kénytelen előadásomban a csángó atlasz 

adatait is, de egy átfogóbb vizsgálatban tanúságukra természetesen támaszkodni fogok. 

A csángó terminust Benkővel azonos módon használom, tehát ’a moldvai 

magyarságnak nyelvjárásilag is elkülönülő, nem székely eredetű és jellegű része’ 

értelemben (vö. Benkő 1990. 3–5). A csángók közismerten két területi csoportra oszlanak, 

a Románvásár környéki északira és a Bákó vidéki délire. Mivel Benkő idézett 

tanulmányában jórészt összevontan beszél e két csángó csoport eredetéről, illetve csak 

hézagos és eltérő jellegű forrásokból dolgozott, joggal remélhetjük, hogy a romániai 

nyelvatlaszra támaszkodó és az északi csángókra koncentráló célvizsgálatunk pontosíthatja 

és részben módosíthatja azt a képet, amelyet eredetükről, települési forrásvidékükről a 

korábbi kutatás felvázolt. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a bizonyító, szemléltető 

anyag mintavétel jellegű, további bővítésre vár. 

2. A XX. század végére egyre határozottabban, egyre több irányból fogalmazódott meg 

az a vélemény, hogy a moldvai régiót a magyarok északról, mezőségi telepesekkel kezdték 

benépesíteni, körülbelül a XIII–XIV. század fordulójától kezdve. A kérdés most az, 

szűkíthető-e a kör: tudjuk-e még kisebb tájakra lokalizálni a nyelvjárási egyezéseket, 

illetve párhuzamokat. A válasz igen, bár ideális segédeszközünk egy sűrű kutatópont-

hálózatú regionális mezőségi atlasz lenne. Ennek hiányában marad a romániai nagyatlasz, 

aminek viszont megvan az az előnye, hogy a ritkább hálózat mellett tágabb térben, 

szélesebb horizonttal, pl. a központi és a székely vidékekre is rálátva követhetjük a 

jelenségek mozgását. 

Idézzük most Benkő néhány fontos megállapítását: „Ami a csángóknak a magyarság 

kebeléből való származását illeti, arra is számos, főleg nyelvészeti alapú kísérlet történt 

már. Tartották őket a honfoglalás előtti »etelközi« magyarság maradványának…, székely 

származásúaknak…; a szerémségi magyarság leszármazottainak…; az észak-mezőségi–

felső-tiszai magyarság kirajzásainak… »Magyar nyelvjárástörténet«-emben (Bp., 1958.) 

magam is lényegében [az utóbbi álláspontot,] LÜKŐ és MIKECS vélekedését fogadtam el 

(72). [Bekezdés.] Hogy mindezen vélekedések, amelyek többségükben régi, jórész elavult 

és hiányos nyelvi-történeti anyagra támaszkodtak, többé-kevésbé helytelen nyomon jártak, 

azt a következőkben mondandók önmagukban foglalják majd.” (Benkő 1990. 21). Néhány 

lappal később pedig így előlegzi meg vizsgálatainak legfőbb eredményét: „Az ide vágó 

nyelvjárási anyagnak részemről való tüzetes elemzése … azt eredményezte, hogy a 

mezőségi nyelvjárásnak tárgyunk szempontjából az a középső és déli részlege érdemel 
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különleges figyelmet, amely egyfelől az Aranyos alsó folyásának vidékéhez, Torockó–

Torda környékéhez, másfelől az ezzel dél felé érintkező magyar nyelvjárási részlegekhez 

kapcsolódik, az utóbbiakba beleértve egyes dél-erdélyi magyar nyelvjárásszigeteket is” (i. 

m. 23, az én kiemelésemmel: J. D., vö. még Benkő 2002. 81 is). 

3. Lássuk ezek után, miről tanúskodnak az RMNyA. térképei az északi csángók, még 

szűkebben Szabófalva erdélyi kapcsolatainak dolgában! Az összehasonlító vizsgálatokra 

ezúttal hangtani és lexikai jelenségeket választottam ki. 

a) A nyílt a-zás néhány nyelvföldrajzi tanulsága. – A mezőségi nyelvjárási régió 

legismertebb, talán legnagyobb hatású hangtani jelensége az a-zás, vagyis egyes köznyelvi 

o hangok helyén egy fokkal nyíltabb hangnak, az a-nak az ejtése. Az a-zásnak hangtani 

helyzettől függően több fokozatát ismerjük. Lehet részleges vagy teljes, érvényesülhet 

hangsúlytalan és hangsúlyos szótagban, szótőben és toldalékban, hangkörnyezettől 

(szomszédságtól) függetlenül vagy függően, és függőségben is különböző kötöttségben 

stb. Benkő (i. m. 24–25) nagy jelentőséget tulajdonít a mezőségi és csángó a-zás 

párhuzamainak, mondván: ez a jelenség semelyik más nyelvjárásban tendenciaszerűen 

nem fordul elő, a moldvai székely változatokban is csángó hatásnak tulajdoníthatjuk 

szórványos felbukkanását. Az a-zás jelenségével számos tanulmány foglalkozik, 

mindenekelőtt a mezőségi nyelvjárástípusok kapcsán. Tárgyunk szempontjából – Benkő 

összefoglalásán kívül – Bura László (1986) és Murádin László (1989) írása emelendő ki (e 

helyeken további bő szakirodalom található). Bura a moldvai, Murádin a mezőségi régiót 

szemelte ki vizsgálata tárgyául, de eredményeik csak közvetve és csak részlegesen 

vethetők össze. Ennek két fő oka van: az egyik a példaanyag eltérő forrása, a másik pedig 

az eltérő jelenségtipológia. Bura a csángó atlasz kéziratos anyagát dolgozta fel, Murádin az 

RMNyA.-ból válogatott alkalmas térképlapokat. Murádin hétfokozatú skálán helyezte el az 

a-zás eseteit, Bura kevesebb csoporttal és részben más szerkezetben tálalta az adattárát. 

Külön tanulmányt érdemel a jövőben ennek a két figyelemreméltó műnek a közös 

nevezőre hozása, de ehhez érdemes, sőt szükséges lesz megvárni az RMNyA. minden 

kötetének a publikálását. Addig is egy szerény kísérlet erejéig megpróbálok néhány 

kontrasztív megállapítást tenni. 

A megállapítások kiindulópontjául az a térképvázlat (2. sz.) szolgál, amelyet én 

készítettem Murádin típusainak összevonása, egyszerűsítése révén. Eljárásom lényege a 

következő volt: 1. A hét Murádin-féle típus közül az elsőt kizártam a vizsgálatból, mivel 

csak egy kutatóponton (L: 8) volt regisztrálható, illetőleg – nyilván sajtóhiba folytán – a 

tipológia más helyén is felbukkant a jelzete (a G csoportban). 2. Az így megmaradt hat 

osztályt háromba vontam össze, hogy plasztikusabb legyen a nyelvföldrajzi kép. 

(Természetesen ezek a műveletek nem nélkülözték az önkényességet, de már az eredeti 

csoportosítás sem születhetett volna meg elvonatkoztatás nélkül.) 3. A három osztályhoz 

erősségi fokozatokat rendeltem (gyenge, közepes, erős), így sikerült a Bura László által is 

felállított, ugyanilyen jelzőkkel minősített hármas osztatú skálát megközelítenem (vö. Bura 

i. m. 20). A gond az, hogy végpontul Murádin rendszere a teljes a-zást, Buráé pedig a 

régión (Moldván) belüli legerősebb fokozatot tekinti, amely abszolút értékben nem haladja 

meg az 50%-ot. Midőn tehát Bura 5. sz. térképmellékletéről (i. m. 35) azt olvashatjuk le, 

hogy Szabófalva (69. sz. kutatópont) a-zása a kiskérdőív anyaga alapján „erős” (= sötét 

háromszög szimbólummal), ez nagyjából megfelel a háromfokozatúvá alakított Murádin-
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skála középső („közepes”) lépcsőjének. Konkrétabban: Szabófalva nyelvjárásában kiterjedt 

a-zás van, de nem teljes hatókörű: nem jellemző például egy szótagú szavakban és 

szótagzáró r, l, j előtt, változó intenzitású a több szótagú szavak hangsúlyos szótagjában, 

gyakori viszont a hangsúlytalan szótagokban, különösen szuffixumok kötőhangzójában. 

Idevágó megfigyeléseit Benkő így összegzi: „Közös jellemzője a csángó és a mezőségi 

nyelvi típusoknak az a-zásnak úgynevezett erős foka (első szótagi, hangsúlyos o helyén 

álló a), bár csángó adatai, ha nem is kis számúak, gyérebbek a hangsúlytalan a-zás 

özönénél, és a Mezőségnek is csak bizonyos, éppen tárgyunk szempontjából fontosabb 

részein általánosabbak” (i. m. 25). 

Nos, ha Benkő erős és gyenge között ingadozó példatárát „közepes” fokozatként 

könyveljük el, akkor máris kizárhatjuk az Aranyos torkolatvidékétől délre eső vidékeket 

mint az északi csángók települési forrásvidékét, hiszen itt az erős a-zás egyik gócpontja 

van, ahol a jelenség teljes hatókörű. Van azonban egy másik gócpont is a Maros felsőbb 

szakasza mentén, ami északi csücskével benyúlik a Mezőség szívébe, és nagyrészt nyugat-

északnyugati irányban távolabbi hullámokat bocsátott ki. Részben ennek a gócnak 

köszönhető az a legrégebbi hullám is, amely elérte és több ponton meg is haladta a 

Szamosok vonalát, a gyenge fokú a-zás eseteivel. Érdekes és egyben jellemző, hogy a 

közepes fokú a-zás tömbje földrajzilag is az erős és gyenge tömbök között helyezkedik el 

(bár keleti irányban a közepes fokot képviselő M: 1-nek nincs „gyenge” szomszédsága). 

Mindenesetre a térképen körvonalazódó helyzet alapján nemcsak – sőt: nem elsősorban – a 

Dél-Mezőségen kell közepes erősségű a-zást keresnünk, hanem bátran mehetünk északibb 

tájak felé is. 

b) Az ö : e, ill. ö : j hangmegfelelések néhány tanulsága. – „Mindkét nyelvjárástípus 

közös sajátsága az első szótagi palatális labiális vokálisok után a hangsúlytalan 

szótagokban mutatkozó nem hasonulásos jelenség” (füstes, bűzes, főzeget, kölcsenez stb., 

Benkő i. m. 25). A szakirodalom már korábban felfigyelt rá – Murádin idézett tanulmánya 

is taglalja –, hogy az o-val több vonásban megegyezően viselkedik az ö hang is, 

amennyiben nyíltabb hangra vált meghatározott hangtani helyzetekben, s ennek a rokon 

változásnak a nyelvföldrajzi realizációi is hasonlók. Ha megrajzoljuk az ö > e váltás 

izoglosszáit (3. sz. térképünkön a küldöm, sütök példája illusztrálja), akkor hozzávetőleg az 

a-zással lefedett területet kapjuk meg. Nyilván ez képviseli a korábbi diakrón fokozatot az 

ö > j váltással szemben, ami viszont az erős (teljes fokú) a-zással van fedésben. Jellemzően 

kitűnik itt is a kétgócúság, ill. az, hogy a jelenség erős fokú megjelenése nem jellemző az 

északi csángóra. (Az a/ és b/ pont alatti hangtani sajátságok és mozgások belső, 

rendszertörténeti összefüggéseire egy bővebb tanulmányomban kívánok visszatérni.) 

c) A zárt í-zés néhány tanulsága. – A tendenciaszerű zárt í-zés a Mezőség és Moldva 

nyelvjárásainak többségére nem jellemző, ezért a jelenség sem az önelvű, sem az 

összehasonlító regionális vizsgálatokban (a két táj viszonylatában) nem részesült nagyobb 

figyelemben, Benkő sem tér ki rá csángó-tanulmányában (vö. mégis Murádin 1984). 

Murádin László a Mezőség északi részén előforduló zárt í-zést négy fokozatra bontja, és a 

jelenség északnyugat-délkelet irányú csökkenéséről, ill. elhalásáról beszél a Magyarléta – 

Komjátszeg – Tordatúr – Nagycsány – Mezőméhes – Szabéd – Mezőcsávás vonaltól 

északra. „Sem az itt említett falvak lakossága, sem e vonaltól délre eső Aranyosszék meg a 

Maros–Küküllők vidékének magyarsága nem í-ző” (Murádin 1984. 39). Ez utóbbi 
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megállapításból is következik, hogy ha az északi csángó nyelvjárásban (legalább gyenge 

fokú) í-zést regisztrálunk, akkor annak a Mezőség északi vidékein kereshetjük nyelvjárási 

párhuzamait. A Szamos völgyében keletre hatoló észak-mezőségi í-zés az idők folyamán 

nyilván terjedőben és erősödőben volt, de már a kései ómagyar korban gyenge formában 

jelen lehetett ezen a vidéken, mivel a szabófalvi nyelvjárásból is kimutatható nem 

elhanyagolható jelenléte. (Az í-zés mértékének számszerűsítése későbbi tanulmány 

feladata, addig is – követve fentebbi osztályozásunkat – Szabófalva í-zését gyengének, ill. 

gyenge és közepes közöttinek tekintjük.) Szemléltető térképünk (4. sz.) három példája 

(igyík, beszíl, víső) hangsúlytalan és hangsúlyos szótagban, valamint szótőben és 

toldalékban mutatja az í-zés elterjedését és északi súlypontját. 

d) Néhány egyéb mezőségi hangtani jelenség tanulsága . – Ismeretes az a 

szakirodalmi megfigyelés is, hogy a zárt ú/ű-zés (lú, kű, szű, lű stb.) gyakran együtt jár az  

í-zéssel. Ennek szemléltetésére a kő szót választottuk ki, de megfejelve még egy 

jelenséggel, a b) pontban tárgyalt ö > e váltással a -höz határozóragban (5. sz. térkép). 

Ahol e két hangsajátosság együttesen jelentkezik, oda tettük a körszimbólumokat. Mint 

látható, a lefedett terület igen hasonló az í-zés észak-mezőségi elterjedésével. – A térképen 

ábrázoltunk még egy igen archaikus hangsajátosságot, a cs/dzs-zést (kucsa, dzserek típus), 

amit eddig leginkább csángó nyelvjárási jegyként tartottak számon. Atlaszunk jelzi is 

Szabófalváról és a déli csángó Bogdánfalváról, de mezőségi adataink is vannak: 

Mezőveresegyházáról (F: 8) és Magyarszovátról (L: 1), valamint 

Szépkenyerűszentmártonból (utóbbi ugyan nem kutatópontja az RMNyA.-nak, de a 

szakirodalom számon tartja e vonását, l. Murádin 1970. 336). Egyes vélekedések szerint ez 

román hatásra keletkezett volna, de szabályos, az eddigi képbe jól illeszkedő nyelvföldrajzi 

helyzete (meg az, hogy a nyugati peremnyelvjárások közül Felsőőrön is előfordul) belső 

nyelvi gyökerekre utal. 

e) Szabófalva nyelvjárásának néhány lexikai párhuzama. – Jól tudjuk, hogy a szavak 

térbeli mozgása igen szeszélyes, egyedi izoglosszákat eredményez, de reliktumként, 

zárványként, szűkebb területeken „megbújva” jó nyomjelzői lehetnek a nyelv és kultúra 

egykori állapotainak, táji, nyelvjárási megoszlásának. A 6. sz. térképlapon olyan lexémák 

elterjedését ábrázoltuk, amelyek előfordulnak a szabófalvai nyelvjárásban, megfelelőik 

pedig szűk területen lokalizálhatók, ezért kiválóan alkalmasak településtörténeti 

kapcsolatok kimutatására. Ezek száma is természetesen tovább szaporítható, de az 

állattartás (jármozza, alfa), borászat (forr /a bor/), testrészek (gyűrűsujj), speciális emberi 

cselekvések (vacog, csettint /a nyelvével/) neveinek köréből választott hat példa most 

elégséges módon és egymást jól támogatva jelzik ugyanazt a földrajzi kört, az Észak-

Mezőséget (ill. a Szamos vidékét), ahonnan a magyarság első moldvai csoportjai, 

pontosabban a szabófalviak elődei kirajzottak, ahonnan egy ideig feltehetőleg népi 

utánpótlást is kaptak. 

4. Tekintettel arra, hogy az Észak-Mezőség őslakosai is valószínűleg telepesek voltak, 

akik a Felső-Tisza vidékéről vándoroltak keleti, délkeleti irányba, érdemes lesz majd az 

archaikus nyelvjárási sajátosságokat beható nyelvjárástörténeti elemzés alá vetni, hogy mi 

mutat a központi magyar nyelvterület felé, és mit kell a délről északra hatoló Maros–

Küküllő vidéki népcsoportok nyelvi hatásának körébe utalni. Természetesen elsőrendű 

feladat lesz majd nemcsak az itt leírtak pontosítása, még nagyobb anyagon való 
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bizonyítása, hanem a többi moldvai kutatópont erdélyi kapcsolatainak kiderítése. 

Szükséges ugyanis megvizsgálni (pl. a csángó atlasz bevonásával), hogy a többi északi és 

déli csángó település nyelvjárási kötődése mennyire vág egybe az itt rögzítettekkel, 

mennyire módosítják a belső, (moldvai) nyelvjárásközi kapcsolatok vagy külső nyelvi 

hatások egy dialektus ősi alapvonásait. Jó lenne tudni azt is, hogy a nyelven túl a kultúra 

mely elemei maradnak hosszú évszázadokon át változatlanok, és melyek alakulnak át. 

Talán a Magyar néprajzi atlasz megvallatása is hasznos lenne ez ügyben, így a különböző 

tudományterületek együttműködésével eloszolhatna az itt-ott még terjengő homály, amely 

a csángók eredetét körbelengi. 
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POSGAY ILDIKÓ 

 

 

NYELVEK, NYELVJÁRÁSOK KÖLCSÖNHATÁSA 

A KÁRPÁTOK RÉGIÓJÁBAN 

 

 

 

A Kárpát-medence népeinek nyelvi és kulturális sokszínűsége, a különböző eredetű és 

típusú nyelvek konvergenciája egyfajta területi és kulturális kapcsolódást eredményezett az 

idők folyamán. Az areális nyelvészeti kutatások a szomszédos területeken beszélt nyelvek 

egyező és rokon vonásainak felderítésével járultak hozzá ezeknek a kapcsolatoknak jobb 

megismeréséhez. Az areális kutatási iránynak a kibontakozását az a felismerés segítette 

elő, amely szerint a földrajzi, társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból összetartozó 

területek népeinek nyelvei az évszázadok során olyan szoros kapcsolatba kerültek 

egymással, hogy bennük számos egyezés jött létre, még akkor is, ha különben ezeket sem 

genetikai, sem tipológiai rokonság nem fűzi össze (Balázs 1983: 7). S bár a Duna menti 

államok politikai értelemben vett konföderációja utópiának bizonyult, a dunai 

nyelvszövetség olyan realitás, amely az itt élő, különböző eredetű népeket nem eredetük, 

hanem egyfajta areális rokonság alapján fogja össze. Décsy Gyula (1973, 2000) a csehet, a 

szlovákot, a magyart, a szlovént és a szerb-horvátot sorolta be a dunai nyelvszövetségbe. A 

balkáni nyelvek csoportjába a román, a moldován, a bolgár, a macedón, az albán, a görög 

és a török nyelv került. A Kárpát nyelvatlaszban vizsgált nyelvek közül a felsoroltakon 

kívül a lengyelt és az ukránt kell megemlítenünk, amelyek Décsy osztályozásában az ún. 

Rokitnó-csoportba tartoznak. 

A Kárpát-medencében hagyományosan az egymással érintkező és keveredő 

nyelvjárások a nyelvi kontaktusok elsődleges színterei. Emellett fontos szerepe van a 

nyelvi kölcsönhatásban a nyelvjárási szintű kétnyelvűségnek is (Péntek 2000: 165). A 

tipológiailag különböző nyelvek/nyelvjárások, esetünkben a különböző szláv nyelvek és az 

újlatin nyelvekhez tartozó román, illetőleg a finnugor eredetű magyar nyelvi kontaktusai 

jellegzetesen regionális jellegűek, s a kölcsönhatás következményei is a szubstandard 

nyelvi rétegeket érintik, főleg a nyelvjárásokra vannak hatással. A határon túli magyar 

nyelvű kisebbségek, például az erdélyi magyarok magyar–román nyelvi kontaktusának 

mérhető következménye a két nyelv eltérő rendszerének a közeledése. Ez megjelenik a 

különböző nyelvi szinteken, a fonetikai-fonológiaitól a mondat szintjéig (Péntek 2000: 

166–171). 

Röviden a Kárpát nyelvatlaszról: 

A Kárpát nyelvatlasz (Obscsekarpatszkij dialektologicseszkij atlasz, rövidítése: OKDA) 

olyan interlingvális atlasz, amely a szomszédos népek nyelveit/nyelvjárásait vizsgálja, 

esetünkben a Kárpátok és a Balkán térségében élők nyelvi egymásra hatásának térbeli 

folyamatait (Juhász 2001: 102–103). A nemzetközi keretekben – tíz ország kutatóhelyein – 

folyó kutatás célja a vizsgált nyelvi térség nyelvi és kulturális egymásra hatásának a 

bemutatása hét kötetben, amelyek kb. 600 térképet és mintegy 126 ezer nyelvi/nyelvjárási 

adatot ölelnek fel. Az összes kutatópont száma 210, ebből magyarországi kilenc. Sajnos a 
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határon túli magyar nyelvű településeket összesen csak négy, mégpedig kárpátaljai 

kutatópont képviseli (Mezőkaszony, Vári, Szőlősgyula és Visk). A hét kötet azonos 

szerkesztési elvek alapján lett összeállítva. Minden térképlaphoz adattár és jelmagyarázat 

tartozik. Az atlasz az ún. adatbeírásos módszer helyett geometriai jelekkel szimbolizálja a 

nyelvi adatokat. (Az ún. kárpátizmusok jele a fekete kör.) A térképek kétharmada lexikai, 

egyharmada szemantikai jellegű. Az adattárban a nyelvek sorrendje a következő: lengyel, 

morva, cseh, szlovák, magyar, ukrán, moldáv, román, szerb, horvát, makedón és albán. A 

kérdőív összesen 785 címszót tartalmaz. Az atlasz anyaga a következő fogalomköröket 

vizsgálja: a mindennapi élet szavai, kifejezései, a lakóház és részei, berendezési tárgyak, a 

ruházat megnevezései, az ételek elnevezése és elkészítésükkel kapcsolatos szavak, 

kifejezések, népi hangszerek neve, a népi időjóslással kapcsolatos szavak, az emberi test 

részei, a betegségek megnevezése. A hatodik kötet, amely Magyarországon készült és 

jelent meg (Bańczerowski–Balogh–Posgay 2001) a pásztorkodással és az állattartással 

kapcsolatos szavak és kifejezések térképlapjait foglalja magában. A Kárpát nyelvatlasz 

olyan forráskiadvány, amely a dialektológia, a kontaktológia, a nyelvföldrajzi kutatások, 

valamint a néprajzi kutatások szakembereinek érdeklődésére egyaránt számot tarthat. Az 

eddig elkészült kötetek megjelenésük sorrendjében: 1. kötet: Kisinyov 1989., 3. Kötet: 

Varsó 1991., 4. kötet: Lemberg 1992., 2. kötet: Moszkva 1994., 5. kötet: Pozsony 1997., 6. 

kötet: Budapest 2001. és a 7. kötet: Belgrád, megjelenés előtt. 

A Kárpát nyelvatlasz anyagában elsősorban a lexikai interferenciát vizsgálhatjuk meg, 

amely a nyelvi kölcsönhatás legismertebb típusa (Kiss Jenő 1995: 203). A vizsgált régió 

népeiről feltételezhető a nyelvjárási szintű kétnyelvűség, bár nyilvánvalóan úgy is 

átkerülhetnek szavak egyik nyelvből a másikba, hogy az átvevők nem beszélik az átadók 

nyelvét és fordítva. A természetes kétnyelvűség szimmetrikus, balansz kétnyelvűség volt a 

vegyes lakosú településeken. A beszélők spontán módon tanulták meg egymás 

nyelvét/nyelvjárását (Péntek 1997: 43). A határon túli magyar kisebbségek esetében ezt a 

természetes kétnyelvűséget váltotta fel 1920 után az ún. felcserélő vagy szubtraktív 

kétnyelvűség (Lanstyák 2000: 150). 

A Kárpát nyelvatlaszban tehát jól nyomon követhetjük a szókészleti 

kontaktusjelenségeket, amelyek a magyarok és a régióban élő szomszédos népek 

nyelvében/nyelvjárásában jelen vannak. Olyan szavak térképlapjait néztem meg, ahol a 

magyar volt az átadó nyelv. Ezeknek a szókölcsönzéseknek két nagy csoportjuk van, 

aszerint, hogy saját szavainkat adtuk-e át a szomszédos népeknek, vagy csak közvetítői 

voltunk a nyelvünkbe bekerült nem magyar eredetű szavaknak (Posgay 2000). Az 

öltözködéssel kapcsolatos szavak közül az első csoportban találhatók: a magyar eredetű 

bakancs, csipke, kapocs, ujjas. Ezek közül legérdekesebb bakancs szavunk elterjedése, 

amely az első világháború idején vált ismertté (TESz), s került be a környező népek 

nyelvébe. Ugyanakkor mi közvetítettük az oszmán-törökből szerb-horvát közvetítéssel a 

magyarba került csizma, a szláv eredetű kucsma, az ugyancsak szláv eredetű nadrág, az 

oszmán-török eredetű papucs és a bajor-osztrák eredetű surc ’kötény’ szavakat. 

Az ételek megnevezései közül említést érdemel a leves (OKDA III, 66–67) és a 

palacsinta (OKDA III, 62–63) szavunk. Az előbbi szemantikai térképlapon jelenik meg, 

’húsleves’ jelentésben. (A szó magyar fejlemény, a finnugor léből, vö. TESz, EWUng.) A 

szlovák nyelvjárásokba átkerült szó leveška alakban is megjelenik, vagyis analogikusan 
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felvette a -ka főnévképzőt. A szó elterjedési iránya: K-Szlovákia és Kárpátalja. A 

palacsinta szóról a laikus beszélők közül sokan gondolják azt, hogy magyar eredetű, pedig 

a románból vettük át, ahol a latin placenta ’lepény, kalács’ folytatója, viszont magyar 

közvetítéssel került be számos nyelvbe, vö. az atlaszban a cseh, szlovák, ukrán, szerb-

horvát adatokkal, valamint az atlaszban nem szereplő ausztriai némettel (TESz palacsinta 

a.). A szláv adatokban itt is egy analogikus -ka képző jelenik meg a szóvégen, mint a leves 

szlovák adatában. 

A fentiekben már említettem, hogy a hatodik kötetben a havasi pásztorkodás szavai, 

kifejezései is megtalálhatók. Ezek közül ki kell emelnünk szállás szavunkat, amelyet a 

szomszédos szláv nyelvek mind átvettek. Az atlaszban 121 kutatóponton jelenik meg, 

lengyel, morva, szlovák, ukrán, román, moldáv és szerb adat egyaránt van, de ezek között 

jelentésbeli eltérések vannak. A szó leggyakoribb jelentése az atlaszban: ’pásztorok hegyi 

szállása’. 

Bár elsősorban a lexikai kontaktusokat vizsgáltam, szeretném felhívni a figyelmet a 

standard és a nyelvjárások közötti szemantikai eltérésekre, amelyre ugyancsak számos 

példát találunk az atlasz anyagában. Ezek közül említek meg néhányat: a bordély jelentése 

a nyelvjárásokban ’kunyhó’, a határ jelentése a nyelvjárásokban ’falu körüli földek’ és a 

tarka nyelvjárási jelentése ’foltos szőrű tehén’. 

Rövid áttekintésemben csak ízelítőt adtam abból, hogy a hetedik kötettel kiegészülő 

Kárpát nyelvatlasz mennyire jó lehetőséget kínál a nyelvi kölcsönhatás vizsgálatához 

nemcsak a szlavistáknak, hanem a magyar dialektológusoknak is. 
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AZ EGYESÍTETT NYELVATLASZOK JELENTŐSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

Az itt elhangzó előadásom egy nagyobb tudományos munka részeként a nyelvatlaszok 

egyesítésével létrehozható (sőt terveim szerint létrehozandó) adatbázis 

hasznosíthatóságáról szól. Ez az előbb említett nagyobb terjedelmű munka nem más, mint 

a készülőben lévő PhD-disszertációm, amelyben a magyar nyelvterületen gyűjtött és 

kiadott nyelvjárási atlaszok számítógépes egyesítésének technikai megoldásáról és – 

többek között – az egyesítés miértjéről, értelméről, az egyesített atlaszok felhasználásáról 

írok. Az eddig megjelent 20 táji nyelvatlasz, nyelvföldrajzi szótár és a két nagyatlasz (a 

„Magyar nyelvjárások atlasza” és „A romániai magyar nyelvjárások atlasza”) nyelvi 

adatainak egyetlen adatbázissá alakítása és az adatbázisnak egyszerűen és gyorsan 

térképpé történő alakíthatósága óriási lehetőségeket tárna nemcsak a nyelvészek, hanem 

azon kutatók elé is, akik a nyelvészet eredményeit hasznosítani szándékoznak. A IV. 

Szombathelyi Dialektológiai Szimpozionon tartott előadásomban már szóltam az atlaszok 

egyesítésének technikájáról. Bár az atlaszegyesítés, az adatbázis létrehozása még nem 

kezdődött el, részeredményekről mégis be tudok számolni: 17 atlasz kutatópontjait és 9 

kötet címszavait sikerült egyesítenem Excel táblázatkezelő program segítségével, 

eredményeképpen 1132 kutatópontból és 2868 címszóból álló jegyzéket állítottam össze. 

Miért célszerű, sőt miért szükséges elkészítenünk ezt az adatbázist? Elsősorban 

gyakorlati okai vannak: A több százezer adattal teli, súlyos nyelvatlaszok nehezen 

forgathatók, komplikált bennük a keresés, és az adatok összevetése nehézkes. Az atlaszok 

számítógépesítésére, informatizálására ezért van szükség. Másodsorban pedig ma már 

tudományos igény, hogy állításainkat jelentős mennyiségű nyelvi adat összehasonlítása 

révén tegyük meg, ezért célszerű egyetlen adatbázisban szerepeltetnünk minden egyes 

nyelvatlaszunk összes adatát. De hangsúlyoznom kell, hogy nemcsak előnye, hanem 

hátránya is van a „számítógépesítésnek”: az egész nyelvterületet nem lehet átlátni a 

képernyőn, és számítógépen követni egyes nyelvjárási jelenségek terjedési körét, a terjedés 

irányát sok esetben nem lehetséges. Mégis úgy gondolom, jelentősen több előnye van, 

mint hátránya a nyelvatlaszok számítógéppel történő egyesítésének. 

Tehát: „Mire lenne jó” ez az adatbázis? Mire lehetne hasznosítani? 

1. Az azonos időszakokban gyűjtött, ugyanazon fogalomra vonatkozó adatok szinkrón 

nyelvi vizsgálatok alá vonhatók. Ugyanazon címszavú, a térben egymás mellé – vagy 

nagy- és regionális atlaszok esetén egymásba – helyezhető több nyelvatlaszlap révén a 

egyes nyelvi jelenségek, egyes lexémák térbeli terjedése, a terjedés iránya és hatóköre 

pontosabban megfigyelhető, mint egyetlen térképlap segítségével, főként ha abszolút 

sűrűségű kutatópont-hálózatú egyesített térképlappal dolgozhatunk. (Itt szeretném 

megemlíteni, hogy bár a magyar nyelvatlaszmunkálatok kezdetén megfogalmazódott, hogy 

„A magyar nyelvjárások atlasza” gyűjtését az egész magyar nyelvterületet lefedő, a 
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nagyatlasz kérdőfüzetét felhasználó táji regionális atlaszok fogják követni, az ötlet nem 

valósult meg, így, sajnos, nem követhetjük településről településre a jelenségek terjedését 

az egész magyar nyelvterületen.) A jelenségek terjedése határának lehető legpontosabb 

meghatározásához – amelyet a nyelvjárási tipológia is igényel – az egyesített nyelvatlasz 

sok segítséget adhat. 

2. Szintén a szinkrón vizsgálati lehetőséghez sorolom, ha nyelvi variabilitást vizsgálunk 

több nyelvatlasz felhasználásával. A nyelvi változatok, valamint a régi és az új nyelvi 

forma egymás mellett élése nemcsak akkor figyelhető meg, ha egyetlen atlasz egy 

kutatópontján több válasz is született a feltett kérdésre, hanem akkor is, ha több kiadvány 

számára is gyűjtöttek egyetlen kutatóponton. Például Zágon a nagyatlasznak, „A romániai 

magyar nyelvjárások atlaszá”-nak és a „Székely nyelvföldrajzi szótár”-nak is kutatópontja, 

a három különböző kötetben szereplő nyelvi adatok vagy megerősítik – ha ugyanaz a 

válasz született mindháromban ugyanarra a kérdésre –, vagy kiegészítik egymást. Például a 

gólya 3 különböző kötetből származó térképlapjain, illetve szócikkében más és más 

adatok szerepelnek a zágoni kutatóponton. A gólya lexéma mindhárom kötetben õ 

nyitódó diftongust mutat az első szótagban, de a diftongus második tagja háromféle 

variációban (hosszú, félhosszú, széles ejtésű) jelenik meg. A „Székely nyelvföldrajzi 

szótár” három adata közül kettő a gólya lexéma; az egyik adatban zártabb, a másikban 

nyíltabb hangszínű a szó végi a. „A romániai magyar nyelvjárások atlasza” adatában 

zártabb a szó végén az a, a nagyatlaszban pedig köznyelvi ejtésű. A „Székely 

nyelvföldrajzi szótár”-ban egy plusz lexémát is találhatunk: koszta. Az iménti példa is jól 

mutatja, hogy jelentős különbségeket figyelhetünk meg az egyes adatok között. 

Természetesen teljes azonosság is előfordul: például „A romániai magyar nyelvjárások 

atlaszá”-ban és a „Székely nyelvföldrajzi szótár”-ban is zártabb az a a gój6 lexémában az 

árapataki kutatóponton, vagy például a hétfalusi atlaszban és a romániai magyar 

nagyatlaszban is ugyanolyan fonetikai realizációban jelenik meg a gõ' ja Tatrangon. 

Mivel a legtöbb kiadványból az adatok társadalmi érvényességére is következtetni lehet, 

egyes lexémák mint nyelvi változatok használatának alakulását is figyelemmel kísérhetjük, 

sőt történeti szociolingvisztikai megállapításokat is tehetünk akkor, ha más időszakokban 

történt gyűjtések eredményeit hasonlítjuk össze. Például a petróleum térképlapja mind „A 

romániai magyar nyelvjárások atlaszá”-ban, mind a „Szilágysági nyelvatlasz”-ban 

szerepel. A szilágysági atlasz gyűjtése 1971 és 1975 között folyt, a romániai nagyatlaszé 

pedig 1957 és 1967 között. A két gyűjtés közötti időszakban lezajlott nyelvi változások 

figyelhetők meg az egyes adatok társadalmi helyzetének, pozíciójának változásában. A két 

nyelvatlasznak 7 közös kutatópontja van, ezek: Bogdánd, Diósad, Dobra, Ipp, Kárásztelek 

és Völcsök. Az ugyanazon településen gyűjtött szóalakok összehasonlítása révén érdekes 

eredményekre juthatunk. Bár most kizárólag a két kötet adatait vetem össze, maga a téma 

(a petróleum műveltségszavunk nyelvföldrajzi képe nyelvatlaszaink alapján) akár egy 

újabb előadást vagy tanulmányt is megérdemel. Tehát: Bogdándon és Völcsökön a 

„Szilágysági nyelvatlasz” adathiányt mutat, viszont a romániai atlaszban ezen a két 

kutatóponton a gyűjtő kapott választ a feltett kérdésre. Ez még nem jelenti azt, hogy az 

RMNyA. gyűjtése idején használták Bogdándban a petróleum-ot a lámpában égő folyadék 

elnevezésére, és kb. másfél évtizeddel később pedig már nem, sokkal valószínűbb, hogy a 

gyűjtés során nem került felszínre az adat. Az RMNyA. gyűjtési időszakában Völcsökön a 
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petróleum-on kívül a fotogén is általánosan el volt terjedve (vagyis nincs ritka vagy régies 

alakra utaló jellel megjelölve). A „Szilágysági nyelvatlasz”-ban Kárásztelken futogéÇm az 

egyetlen adat, pedig egyébként a korábbi gyűjtésű romániai nagyatlaszban – igaz, más 

kutatópontokon – ez a lexéma többnyire régies alakként van feltüntetve. „A romániai 

magyar nyelvjárások atlaszá”-ban a kárásztelki kutatópont mellett két lexéma is szerepel: a 

petróleum és a fotogém, egyik sincs régiesnek minősítve. Dobrán az RMNyA. szerint két 

lexéma élt 1957 és ’67 között a petróleumra: a petróleum és a fotogén, ez utóbbi régies 

alakként. A „Szilágysági nyelvatlasz”-ban pedig csak a fotogém szerepel, jelölés nélkül. 

Az RMNyA. szilágyperecsenyi kutatópontjánál három adatot találunk: fotogin, fotogim és 

ritka használatúként jelölve a petroljom. A mintegy 10 évvel későbbi gyűjtés szerint, a 

„Szilágysági nyelvatlasz”-ban a korábban ritkaként feltüntetett petróleum általánosan 

elterjedt volt. Diósadon a RMNyA. szerint még használatos volt a gájz kifejezés is a 

petlorijom mellett, de a szilágysági gyűjtés már ezt az alakot nem hozza, hanem a régies 

futagém-et, és megmaradt a petló\rijom is. Az Ipp nevű településen a romániai 

nagyatlaszban pëtroljom olvasható, a szilágyságiban a petró\lijom is és a régies fotagéÇm. 

Érdekes, hogy a később gyűjtött adatok között általában olyan alakok is feltűnnek régies 

használatúként minősítve, amelyek a korábbiak között nem jelentek meg. Két különböző 

időszakban gyűjtött anyag összevetése során természetesen nemcsak az időbeliség fontos, 

hanem a gyűjtés körülményeit is figyelembe kell vennünk: milyen mélységű gyűjtést 

sikerült végezni, volt-e egyáltalán lehetőség ellenőrző gyűjtésekre. 

Itt említem meg, hogy a nyelvatlaszok adatainak egyetlen adatbázisba integrálása révén 

nyelvjárási homonimákra is bukkanhatunk. Sokkal könnyebben, mintha nyomtatott, papír 

formátumú térképlapjainkat pásztázzuk végig szemünkkel. A különböző denotátumra 

vonatkozó azonos lexémákat igen gyorsan megmutathatja nekünk adatbázisunk. Például 

„A romániai magyar nyelvjárások atlasza” barázda  és mezsgye  címszavú térképlapjai 

szerint Csíkjenőfalván és Gyergyószentmiklóson is borozd6-nak mondják a két különböző 

denotátumot. Hagyományos módon, a térképlapokat nézegetve sokkal nehezebben derítjük 

ezt ki, mintha egyetlen adatbázisban vizsgálódunk. A szinonimák is könnyebben kitűnnek: 

például a „A romániai magyar nyelvjárások atlasza” csúszkál  (a  jégen)  címszavú 

térképlapja szerint Borszéken az iszánkodik lexéma él, de ha utánanézünk ugyanennek a 

címszónak a „Székely nyelvföldrajzi szótár”-ban, kiderül, hogy az iszánkodik-on kívül 

még két megnevezést ismernek a fogalomra: csicsinkázik és csúszkál. Vagy 

Csíkmenaságon az RMNyA. szerint a szik=maddzik lexéma él a ’csúszkál’-ra, a „Székely 

nyelvföldrajzi szótár” szerint pedig az isz<nkodik. A két adat szépen kiegészíti egymást. 

3. Nemcsak a szinkrón, hanem a történeti nyelvészet is segítségül hívhatja hipotézisei 

bizonyítására a nyelvföldrajzot. A 2001-ben megjelent új dialektológiai tankönyvben 

Juhász Dezső külön részt szánt a nyelvföldrajzról szóló fejezetben a nyelvföldrajz 

történeti, névtani, település- és népiségtörténeti tanulságainak (Kiss J. szerk. 2001. 119–

127). Mindezek közül talán a településtörténet hasznosíthatná leginkább a nyelvatlasz-

egyesítésből meríthető eredményeket, mivel a nyelv- és nyelvjárásszigetek lakosságának 

kibocsátó területe – vagyis az, hogy honnan települt át a nyelvjárást beszélő népközösség – 

jelentős mennyiségű nyelvi adat feldolgozásával (és egyéb történeti vizsgálódásokkal, 

valamint célzott nyelvi gyűjtésekkel) meghatározható. Példaként említem Szabó Józsefnek 

a magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetekről írott munkáját, a benne 
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felvázolt módszertani elveket. Egyéb határon túli magyar nyelvjárásszigeteink ilyen jellegű 

vizsgálatával még adósak nyelvészeink. Sűrűbb kutatópont-hálózatról származó, százezres-

milliós nagyságrendű adatbázisból – vagyis az összes, eddig kiadott nyelvjárási atlaszból 

és nyelvföldrajzi szótárból összeállított gyűjtemény segítségével – sokkal pontosabban 

meg tudjuk határozni a kibocsátó terület határait, mintha egyetlen nagyatlasz vagy egy, 

esetleg több nagyatlaszba „helyezhető” regionális atlasz térképlapjai felhasználásával 

próbálunk a nyelvjárássziget kibocsátó vidékéről tudakozódni. Miért kaphatunk pontosabb 

eredményeket? Mert az egész magyar nyelvterületet átfogja az adatbázis, mert az összes 

nyelvi adat között kereshetünk, mert a lehető legsűrűbb a kutatópont-hálózat, és 

legfőképpen azért, mert jelentős mennyiségű szóalakkal tudjuk bizonyítani (vagy adott 

esetben cáfolni) feltételezéseinket. Például az oltszakadáti nyelvjárássziget sajátos 

archaikus nyelvjárásával és érdekes neologizmusaival már régóta felkeltette a nyelvészek 

érdeklődését. A kutatóknak nem egységes a véleményük arról, honnan származik magyar 

ajkú lakossága. Van, aki (főként a nyelvjárás jellegzetességei alapján) székely gyökerűnek 

tartja – példaként említem Vámszer Gézának a Szakadátról írt monográfiáját (Vámszer 

1940) –, és Horger Antal is hangsúlyozza az 1910-es, szakadáti nyelvjárásszigetről írott 

tanulmányában a lakosság nyelvének székely jellegzetességeit (Horger 1910), mások pedig 

– például Kálmán Béla és Benkő Loránd (Kálmán 1966: 87, Benkő 1990) – a Mezőségről 

származónak vélik a szakadáti szórványmagyarságot. Ha meglenne az egyesített 

adatbázisunk, adatainak felhasználásával és feldolgozásával – és természetesen még egyéb 

célzott kutatások segítségével – talán jó eséllyel be tudnánk határolni azt a területet, 

ahonnan betelepültek. 

4. A névkutatás is hasznosíthatná egyesített nyelvatlaszunkat. Legfőképpen azért, mert 

számos tulajdonnévi és névelemként használt köznévi adatot tartalmazna adatbázisunk. 

(vö. Juhász 1999: 395–400.) Nemcsak a nagyatlaszok (a „Magyar nyelvjárások atlasza” és 

„A romániai magyar nyelvjárások atlasza”) tartalmaznak tulajdonnévi címszavú 

térképlapokat, hanem egyes regionális nyelvatlaszaink is tőszóként, valamint ragozott 

formában is, személyneveknél és a személynevek kicsinyítő-becéző alakjainál általában a 

családi helyhatározórag, helyneveknél pedig az inessivus, sublativus ragos alakjuk 

vizsgálhatósága érdekében. 

5. Diakrón nyelvi vizsgálódásra is alkalmas lenne egyesített atlaszunk. Elsősorban a 

nyelvatlaszokban megbúvó számtalan nyelvi reliktum miatt. Köztudomású, hogy főként 

peremvidékeinken őrződtek meg jobban régi idők nyelvi alakjai bizonyítékként 

nyelvtörténeti kutatásainkhoz. Jó néhány olyan nyelvatlaszunk van, amelynek anyagát a 

magyar nyelvterület szélén gyűjtötték, pl. Penavin Olga atlaszai, az „Őrségi és hetési 

nyelvatlasz”, illetve a nagyatlaszok peremvidékekről származó adatait is ide lehet sorolni. 

Ezek a kötetek történeti hangtani, alaktani, jelentéstani és lexikai vizsgálatokra is 

alkalmasak. 

Ha egyszer, belátható időn belül megvalósul, és az interneten mindenki számára 

elérhetővé válik az egyesített számítógépes magyar nyelvatlasz, nyilván még újabb 

lehetőségek és ötletek merülnek majd fel hasznosíthatóságára. 
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BOKOR JÓZSEF 

 

 

ADALÉKOK A KISEBBSÉGI NYELVJÁRÁSOK ÉLETÉHEZ A MURAVIDÉKEN 

 

 

 

 

1. Referátumom egy szolidabb terjedelmű, kísérleti jellegű friss gyűjtés és megfigyelés 

néhány tapasztalatát szándékszik közreadni a Muravidék magyar nyelvjárásairól, illetőleg 

regionális nyelvhasználatáról. Elsődlegesen kérdőfüzetes gyűjtésen, kisebb arányban 

szövegeken és részt vevő, passzív megfigyelésen nyugszik. Anyaga több helyi 

nyelvjárásból (északnyugatról délkelet felé haladva Hódos, Domonkosfa, Göntérháza és 

Kót nyelvhasználatából) gyűlt össze. Több különböző korú (73 és 22 év közötti), más-más 

foglalkozású (pl. nyugalmazott kisiparos és gépkocsivezető, illetve gyári munkás, 

háztartásbeli nő, okleveles közgazdász, egyetemi hallgató), eltérő iskolázottságú és 

különböző vallású (Lendva környékéről katolikus, Goricskóból evangélikus) adatközlőtől 

származik 2002 tavaszáról. A teljes statisztikázásig még nem jutott el. Azokból a 

problémákból kíván néhányat felvillantani, amelyeket időszerű feladatokként említettem a 

IV. dialektológiai szimpóziumon Szombathelyen 2001 augusztusában. 

Azzal a feltevéssel láttam a munkához, hogy a muravidéki magyar nyelvjárások is 

megindultak már a köznyelviesedés útján, de még mindig jóval archaikusabbak, mint a 

hazai nyelvjárások. Sajnos lépten-nyomon szembe kellett kerülnöm azzal a korábban alig 

tapasztalt ténnyel, hogy adatközlőim némelyike, még a legidősebbek is, nemegyszer 

viselkedtek, szinte nem tudtak semlegesen viszonyulni anyanyelvjárásukhoz, s emiatt – 

megdöbbenésemre – többször igen nagy különbségek adódtak a folyamatos beszéd 

nyelvjárásiassága és a kérdőfüzetes gyűjtés kérdéseire kapott válaszok köznyelviessége 

között. Pedig a friss anyag komplex elemzésével épp a reálisabb helyzetkép megrajzolása 

állt szándékomban. 

2. A nyelvjárásra mint nyelvváltozatra itt és most is úgy tekintek, mint nyelvi jelenségek 

összességére. E nyelvi jelenségeket nyilván a nyelvhasználatból kigyűjtött konkrét nyelvi 

adatok testesítik meg. E szempontból a friss anyagot igen fontosnak tartom. Figyelmem 

középpontjába ezért új adataimat állítom, amelyek a nyelvi és a szociológiai változókat 

egyaránt tükrözik. Ugyanis minden nyelvi adatnak több tulajdonsága van. A kóti tekenü pl. 

zárt és rövid ü-ző, aktív indirekt, I. nemzedékbeli, formális (gyűjtési) szituációból, egy 

pincei születésű háztartásbeli nőtől származó objektív és tudatos nyelvi adat, amely a 

mosutekenü társaságában a kérdésre elsőként hangzott el különösebb gondolkodás nélkül. 

A nyelvhasználatot, közismert, elsődlegesen társadalmi, illetőleg azoktól is függő tudati 

tényezők határozzák meg. A nyelvjárások esetében mindezekhez persze földrajzi 

meghatározottságú különbségek társulnak. Ezért természetes adott esetben, hogy Kóttal 

szemben Goricskóban már a sajtár és a tekenyü ~ tekeny válaszok hangzottak el ugyanarra 

a kérdésre, miközben a női adatközlő rögtön hozzátette, hogy a tekenyübe kënyeret 

gyurtak. Persze ezek is objektív és tudatos nyelvi adatok voltak. Ezzel szemben nagyon 

sok tudatosan közölt szubjektív adat is elhangzott a gyűjtés során. Ilyen például, amikor 
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egy 24 éves kóti közgazdász azt mondja, hogy Radamosban mënök, ëszök, vëszök van 

szemben az ő hasonulásosan is ö-ző anyanyelvjárásának mönök, öszök, vöszök adataival. 

Mindenesetre ezeknek a nyelvi adatoknak a mérlegelése, viszonyítása, elemzése vezet el 

bennünket akár a nyelvjárás mai állapotának, akár archaikusabb alaprétegének, akár 

területi eltéréseinek leírásához, akár a regionális nyelvhasználat legfőbb jellemzőinek 

bemutatásához. Ezúttal csak három hangtani jelenség vázlatos leírására és az adatközlők 

viselkedésére, nyelvi-nyelvjárási attitűdjük és tudatuk néhány megnyilvánulására térek ki. 

3. A magánhangzó-jelenségek sorából 1. a kny.-i ó, ő : nyj.-i u, ü megfelelést, azaz a 

zárt és rövid u-zást, ü-zést; 2. a kny.-i é : nyj.-i i megfelelést, vagyis a zárt és rövid i-zést; 

illetőleg 3. a kny.-i ë : nyj.-i ö megfelelést, nevezetesen a sajátos muravidéki ö-zést 

választottam ki. Az egyes jelenségeket sorrendben 10, 6 és 8 kérdésem tudakolta, a 

jelenségre jellemzően persze többféle fonetikai helyzetben, de adattárát kiegészíti néhány 

szövegbeli, illetve orvadat. 

Az u-zást, ü-zést illetően a Muravidék három tájegysége (Goricskó, Hetés, Göcsej) 

között több az egyezés, mint a különbözés. A jelenség ma is viszonylag erősen tartja 

magát, különösen a toldalék előtti helyzetben. A cipük mind a 6 nyelvi adata változatlan, 

de a legelüre is mind a három kistájon legalább kétszer előfordul egy-két variáns mellett. 

Hódosi adatközlőm a folyamatos szövegben élt a bizonyító erejű legelsübe ’legelőször’ és 

szülükná ’szülőknél’, a legidősebb kóti pedig az idüt alakkal is. A legtöbb mozgás 

egyébként a köznyelvi felhő nyelvjárási alakváltozatain figyelhető meg: fölhö (Hódos), 

fölhc (Domonkosfa), fölhü ~ fölh^c˰  (Göntérháza), fölhüˬ  (Kót). Göntérházán ugyanakkor 

mindhárom adatközlő esetében is egybevágott több u-zó, ü-ző adat: disznu (3), szakasztu 

(3), mosutekenyü (2) ~ tekenyü. Arról persze nincs szó, hogy egyéb különbségek ne 

adódtak volna a gyűjtés során. Göntérházán az archaikus jegzü, a terület nagy részén még 

ismert páropli ’ernyő, esernyő’, az Őrségben járatosabb viëka, illetve a Hetésben és 

Göcsejben gyakoribb szakasztu mindenképpen feltűnt. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, 

hogy – főleg Göntérházán – a riHtre ~ riétre alakok több adatközlőnél is megelőzik a 

legelüre változatot. Ez az egyik informátorom szerint azért van így, mert itt emlékezete 

szerint nem volt legelő, hanem csak rét. Lehet ebben valami, mert a rét lexéma 

orvanyagként másik két idősebb adatközlő válaszában is előbukkant. 

A zárt i-zést illetően is sok tekintetben hasonló a helyzet területileg. A nyelvi adatok 

dominánsan i-zők mind a tőbelseji helyzetben, mind a relatív tövek toldalékos alakjaiban. 

A legények megfelelői például kivétel nélkül; Goricskóban: leginyëk (2), Göntérházán: 

leginyök (3), Kótban leginyëk ~ leginyök. Igaz, több adat is mutat már változást, főként a 

beszélgetnek és a szomszédok helyi megfelelői; Goricskóban: beszigetnek ~ besz?lgetnek, 

Göntérházán: beszélgetnek ~ beszigetnek (a jelenlegi legidősebb adatközlő legelső 

válaszában ilyen sorrendben!), beszigetnek (a másik két adatközlő – anya és leánya – 

válaszában egybehangzóan így), illetőleg Goricskóban: szomsz‰dok ~ szomszŠdok. A 

szinkrón mozgás jele a goricskói szövegbeli két példa is, a besz¼nek (a férjtől) és a beszitte 

(a feleségtől). A kny.-i é : nyj.-i i megfelelésben ugyanakkor a gazdag nyelvhasználati 

variánsok ellenére sincsenek releváns nemzedéki különbségek. Az ebidëzünk ~ ebidëlünk 

kettősségben a -z képzős alakok vezetnek 6 : 2 arányban (az l-es alakot Kótban I., 

Göntérházán III. nemzedékbeli adatközlő szolgáltatta, s az előbbi azt is megjegyezte, hogy 

soha nem tudja, melyik a helyes). 
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Sokkal változatosabb képet mutat azonban az ö-zés. Nemcsak nyelvileg, 

rendszertanilag, hanem földrajzilag, szociálisan és egyénileg is. A szórványos hangsúlyos 

ö-zés ugyan mindhárom vizsgált kistájon megvan, sőt szinte mozdulatlan: bötük (2), fölhö 

~ fölhc (Goricskó), bötük (2) ~ de: bëtük (ez az egyetlen kivétel a III. nemzedékbeli 

egyetemista leány adata), fölhü ~ fölhc (Göntérháza), fölh üˬ  (Kót). – A hangsúlytalan ö-zés 

helyzete viszont rendkívül tarka. A legszilárdabban mind a mai napig a hetési Göntérházán 

tartja magát mind toldalékban (hiH̀ tön ~ hiHtön ~ hiétön), mind toldalék előtt, ahol a 

leginyök és a lisztöt 3-3, a lëszök 2, a löszök, mënök, mëgyök (!) és a zeniszök 1-1 nyelvi 

adatával csak az egyetlen II. nemzedékbeli mënëk ellenpélda, egy teljes 

elbizonytalanodáson nyugvó téves adat áll szemben, ami viszont attól a völgyifalui 

születésű középkorú asszonytól származik, aki néhány perccel később szülőfaluja helyi 

nyelvjárásának löszök adatát közölte ugyanazon körülmények között. Több adat jelzi 

ugyanakkor a hangsúlytalan ö-zés mozgását Kótban: hi‰tö.n ~ hiëtön, de: leginyëk ~ 

leginyök, lisztët ~ lisztöt, mëgyëk ~ mönök (bár meglepő, hogy minden esetben az első 

változat az egy családon belüli I. nemzedékbeli, a második variáns pedig a III. 

nemzedékbeli informátortól való, akik különben korban is, iskolázottságban is nagyban 

különböznek egymástól). Ennek teljességgel ellentmont viszont az említett idősebb 

adatközlőnek a folyamatos szövegbeli két ö-ző adata: leginyök, gyerëkök (?). – Valami 

halvány jelét viszont mintha a goricskói anyag is jelezné az efféle ö-zésnek: két esetben is 

találkoztam a zárt ë labiálisabb színezetű ejtésével: lëszhk (nő), lisztht (férfi). – Az ún. 

hasonulásos ö-zésre azonban – a már említett göntérházi-völgyifalui löszök mellett csak 

Kótból vannak adataim: löszök (2), mönök (2). Igaz, a mönök előtt az I. nemzedékbeli 

adatközlőnél – egyértelműen negatív viselkedést mutatva – megjelent a köznyelvi megyek 

alak is. 

4. Amint most is látszott, adatközlőim, informátoraim nyelvi viselkedésére menet 

közben többször kitértem. Ezért adós már csak a nyelvi-nyelvjárási attitűdre és tudatra 

vonatkozóan vagyok. – Mint friss felmérésből is tudjuk, a muravidéki magyar nyelvjárások 

tetszési indexe itthon Magyarországon rendkívül alacsony. Tény, hogy a muravidéki 

magyarság sincs elragadtatva anyanyelvjárásától, általánosnak mondható szégyenlő-

önfeladó attitűd azonban nem jellemző rá. Spontán nyelvi tudati reakcióik kétfélék: 

önmentők-önigazolók vagy pozitív tudatra vallók. Az előbbiek főleg olyan esetekben 

jönnek elő, amikor egy-egy köznyelviesített adat hallatán megkérdezi az ember, hogy 

mindenki így mondaná-e. Ekkor ilyen válaszokat kaptam: „Hódoson másképp, de itt 

[értsd: Domonkosfán] így beszélnek.” „Egyszer így beszilünk, másszor úgy beszilünk.” 

„Mások így mondják, de én sosem mondom azt, hogy gyiég.” A nyelvi tudat zavarát 

jelezheti a Hódosból származó szlovén nyelvi hatást tükröző kimëgy ~ kümëgy ’szórakozik, 

mulat’ ige spontán használata is. 

Vannak azonban az egyéni attitűd, tudat, viselkedés motivációira ellentétes, pozitív 

példák is: „Mënünk, mönünk, de semmiképpen sem mëgyünk.” „Hatott rám az anyu pincei 

beszéde.” „Saját nyelvén szebbül, jobbul tud beszélni az ember.” „Mi egymással csak 

magyaru beszilünk.” „Ha magyaru, akkor magyaru” [értsd: nem szeretnénk a magyart a 

szlovén nyelvvel keverni]. Gyakoriak az összehasonlítások, elsősorban más falvak 

nyelvhasználatával, másodsorban más nemzedékbeliével. „Zalaszombatfán, Göcsejben: 

evüttö.” „Petesházán, Csëntibe, Gyertyánosban mönnek, de minálunk [értsd: Göntérházán] 
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mënnek.” „Pincén mindig gyünnek.” „Párëkli [értsd: esernyő] – most már nem mondja 

senki.” Pozitív nyelvi tudatra vall az a viselkedés is, amikor első, köznyelvi adatát maga az 

adatközlő javítja rögvest másodikként nyelvjárásira. 

De a legrokonszenvesebbek számomra az egyik édesanya megható szavai voltak, 

amelyekkel azt ecsetelte, mennyire és miért tartotta fontosnak egyetlen leányának magyar 

nyelvre tanítását még Muraszombatban is, ahol többször megszólták, hogy majd nem fog 

tudni rendesen szlovénül a gyereke. Szép Margit a kétkedőknek azt válaszolta: „Ha én nem 

tanítom meg, akkor más nem fogja.” 

 

 

Irodalom 
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KOLLÁTH ANNA 

 

 

NYELVI VÁLTOZÓK LENDVAI DIÁKOK ÍROTT NYELVÉBEN 

 

 

 

 

1. A nyelvi változó problématikája új dimenzióval bővítette a nyelvelméletet, nem véletlen 

tehát, hogy napjaink szociolingvisztikai kutatásaiban egyre hangsúlyozottabb szerepet kap. 

A szakirodalom meghatározása alapján a nyelvi változó egy nyelv struktúrájának az 

egysége, olyan nyelvi jelenség, amelynek alternatív megvalósulásai vannak, azaz 

használata során ugyanazt a jelentést két vagy több nyelvi formában fogalmazzuk meg. 

Ezek nyelvi szempontból egyformán működőképesek, tehát egymással felcserélhetők 

annak veszélye nélkül, hogy agrammatikus mondatot kapnánk, azonban társadalmi 

megítélésük különbözik. A változatok egyike ugyanis megfelel a kodifikált sztenderdnek, a 

másik (vagy a többi) ettől eltér (Wardhaugh 2002: 124). Az eltérés lehet stigmatizált vagy 

akár semleges, esetleg idegenszerűbb, tehát magyartalannak tűnő. A nyelvi változók 

megléte, az egyes változatok mozgása, változása a nyelv életének, lüktetésének tárgyi 

bizonyítéka, szociolektális és stilisztikai gazdagságának rendkívül izgalmas mutatója. 

Semmi kétség sem fér ahhoz, hogy a jelenség, tehát a nyelvnek, az egyes beszélők 

nyelvtudásának, valamint e tudásnak és a tényleges nyelvhasználat összefüggéseinek 

hálózata még színesebb képet mutat a kétnyelvű nyelvhasználatban. Ott ugyanis a nem 

sztenderd változat többnyire a fölérendelt nyelvvel való kontaktushelyzet magától értetődő 

közvetlen vagy közvetett következménye. A színek meggyőződésem szerint a kétnyelvű 

világ velejárói az egyhangúbb monolingvis léttel szemben – az egyik oldalon, s leginkább 

csak akkor, ha a kétnyelvűség a két kultúrában való otthonosságon alapszik. Ugyanakkor 

az is tény, hogy a két nyelv, a két kultúra egymásra hatásában a nagy számok törvényében 

a kisebbségi szorul élénkítésre, támogatásra – megmaradása érdekében – az oly sokat 

emlegetett nyelvi és extralingvális okok miatt. 

2. Az a nyelvi anyag, amelyre támaszkodva ma megkísérlem néhány muravidéki nyelvi 

változó egyfajta lehetséges rendszerezését, tipizálását, két forrásból keletkezett. Elsőként 

Horvat Laura magyar–történelem szakos hallgatóm gyűjtését említem, amely a 2001 

májusában megvédett, a lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjainak nyelvhasználatáról 

szóló szakdolgozata alapjául szolgált. 20 harmadikos és negyedikes gimnazista, illetve 

közgazdasági technikus diák harminc feladatból álló nyelvhasználati tesztje 

(mondatkiegészítéses feladatok, illetve alternatív formák közötti választás), valamint 

megadott címre az iskolai órán írt fogalmazása állt rendelkezésemre. A másik a muravidéki 

általános és középiskolások számára 2002 tavaszán megrendezett fogalmazási verseny 

produktumai: a 104 dolgozatból 54-et vizsgáltam meg tüzetesen, elsősorban – az előbb 

említett anyaggal való összehasonlítás miatt – a középiskolásokét (30 fogalmazás), de 

kitekintésképpen a 7–8. osztályosok munkáiból (24) nyert adatokra is kitérek. 

Az elemzés előtt elengedhetetlen három módszertani-technikai kérdés megválaszolása. 

1): miért az írott nyelvet választottam vizsgálódásom tárgyául; 2): miért kétfajta 
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módszerrel gyűjtött anyagon dolgozom, s végül 3): miért az óvatos fogalmazás magát a 

vizsgálatot, illetve az eredményeket illetően. 

A beszélt nyelv változásai és változatai napjainkban eddig szinte sosem látott mértékű 

és intenzitású, sokszor erős érzelmi megnyilvánulásoktól sem mentes tudományos 

leírásokat, vitákat váltanak ki nyelvész és nem nyelvész körökben egyaránt. A legégetőbb 

problémák egyike az iskolai beszéd- és íráskultúra rohamos hanyatlása az összes 

iskolafokokon. A nyelvi kultúra oly sokat emlegetett elerőtlenülése nagy veszélyeket 

hordoz: az érintkezéskultúra elszegényesedését hozza magával elsősorban, amelynek 

következményei – a szűkszavúság, fogalmazásszegénység, fogalomszegénység stb. – már 

nem csak nyelviek. Lépten-nyomon tapasztalható, hogy egyre kevesebben képesek a 

nyelvet alkotó módon, lelkiviláguk, szakmai ismereteik, értelmük és érzelmük 

kifejezéseként használni (Glatz Ferenc 2001: 32). A beszéd mellett talán kevesebb szó esik 

az írásról, s itt most nemcsak a helyesírást kell értenünk, hanem az írásbeli nyelvhasználat 

egészét. A figyelem arányos eloszlása különösen fontos lenne a kisebbségi 

kétnyelvűségben: a kontaktushelyzet ugyanis nemcsak az anyanyelv helyesírásának 

biztonságát kezdheti ki, hanem rányom(hat)ja bélyegét a szövegalkotás minden fázisára is. 

Hogy az iskoláskorú fiatalok magyar helyesírása nemcsak a Muravidéken aggasztó, azt 

mindennemű írásos megnyilatkozások bizonyítják. Ez alól a most megvizsgált 

fogalmazások sem kivételek Az a tény pedig, hogy egy igazán formális szituációban, az 

iskolai írásbeli szövegalkotásban a beszélt kontaktusváltozat nyelvi változóinak nagy része 

megjelenik, mindenképp elgondolkodtató. Annak megállapításához azonban, hogy a 

muravidéki kontaktusváltozók inkább egyediek, s a nyilvánvaló és a rejtett interferencia 

megnyilvánulásai, azaz csak nyelvhasználatiak és nem nyelvrendszerbeliek, nagyobb 

lélegzetű vizsgálódás szükséges. Ennek egy szerény próbálkozása a jelenlegi elemzés. A 

kérdés bonyolultságára, a nyelvi változók minősítésének, rendszerezésének nehézségeire, 

összetettségére rámutatandó fogalmaztam túlzott óvatossággal mai vállalkozásomról még 

akkor is (vagy talán éppen amiatt), ha (mert) a szakirodalomban már kiváló minták vannak 

e témára vonatkozóan (pl. Lanstyák–Szabómihály 1998., Szabómihály–Lanstyák 1998., 

Király 1998., Bodó 2001). 

A másodikként megfogalmazott kérdésre a jelen vizsgálat menetének leírásával 

válaszolok, a harmadikra pedig az eredmények maguk adhatják meg a feleletet. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a kapott adatok csak hasonló gyűjtés eredményeként 

keletkezett más nyelvi adatokkal hasonlíthatók össze, így távol áll tőlem mindenfajta más 

jellegű összevetés vagy általánosítás. 

A nyelvhasználati tesztből – az eddigi tapasztalataim alapján – kiválasztottam 12 nyelvi 

változót, bemutatom a használatukra vonatkozó statisztikai adatokat, és kísérletet teszek 

jellemzésükre, típusokba sorolásukra, méghozzá két aspektusból: egyrészt első- és 

másodnyelvi összefüggéseik szempontjából (Lanstyák–Szabómihály 1998: 104–107), 

másrészt változói státuszuk, a velük kapcsolatos értékítéletek alapján (Labov 1972, 

Wardhaugh 2002: 124, Király 1998). A továbbiakban megvizsgáltam, hogy előfordulnak-e 

a fogalmazásokban a kiválasztott nyelvi változók, illetve az adott típusokba sorolható más 

reprezentánsok. Ezeknek csak puszta felsorolására vállalkozom egyelőre, előfordulásuk 

gyakoriságának statisztikai feldolgozása folyamatban van. Célom a már említettekkel 

együtt az, hogy hozzájáruljak a nyelvcsere minden valószínűség szerint utolsó előtti 
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fázisában lévő muravidéki magyar kontaktusváltozatok minél teljesebb leírásához, hiszen 

ezzel még jócskán adósak vagyunk (Borbély 2000: 45–46). 

3. A vizsgált nyelvi változók a következők: 1. hasonlítsuk össze: hasonlíssuk össze,  2. 

iskolában tanul: iskolán tanul, 3. számos hiba: számos hibák, 4. szoktam enni: szokok enni, 

5. gratulálok az eredményhez: gratulálok az eredményért, 6. eltiport az autó: föltiport az 

autó, 7. felhívjuk egymást: halljuk egymást, 8. tízórai: málica, 9. lóg az óráról: spricáz az 

óráról, 10. lámpaláz: tréma, 11. lakótömb: blok, 12. hosszúfalui: hosszúfalusi. Valamennyi 

nyelvi változó kéttagú a felsorolásomban, nem tartom ugyanis e vizsgálódás 

szempontjából relevánsnak az egyes változatok esetleges fonetikai variánsait (pl. 

hasonlissuk, hosszufalusi). 

3.1. A kiválasztott korpuszban hármat sorolok az egyetemes magyar változók (EV) 

csoportjába: a 4. és a 12. számú páros az egész magyar nyelvterületen, az 1-es 

Magyarországon csak Zala megye délnyugati részein, viszont az egész Muravidéken 

változó, s egyik változatuknak sincsen közvetlen párhuzama a szlovén nyelv egynyelvű 

változataiban. Nagy részük nyelvhelyességi vagy stilisztikai kérdésnek számít (ezeket 

szoktuk/szokták „klasszikus nyelvhelyességi hibaként” emlegetni). Az egyes változatok 

használatának gyakorisága a szociológiai változók függvénye elsősorban (pl. 

iskolázottság), a beszélő kétnyelvűségének ebben szinte semmi szerepe nincs. Ezen 

látszólagos egyértelműség ellenére a három változó teljesen másként viselkedik a 

tesztfeladat alapján: a Magyarországon erősen stigmatizált szokok segédigeváltozat a 

kétnyelvű oktatásban is kellő hangsúlyt kap. Ezt bizonyítja a sztenderd változat 70%-os 

előfordulása a stigmatizált változat 30%-ával szemben A beszélt nyelvben a segédige 

mindig iktelen jelen, illetve múlt idejű ragozásával tesznek különbséget a még most is 

tartó, valamint a már lezárult többször ismétlődő cselekvésfolyamatok között. A 

versenydolgozatokban nem találtam nem sztenderd formákat, míg a többiben összesen 

hármat: …az anyja olyan jó sütiket szok sütni…, …csütörtök este szok lenni a tévében a 

Kriminális…, …ilyen ritkán szok történni…. Hozzá kell tennem, hogy a jelenség a 

Muravidéken még marker, s nem sztereotípia, mint a magyarban. 

Azt a meggyőződésemet viszont csak zárójelben merem hozzátenni, hogy a muravidéki 

nyelvhasználatban az összes nyelvi változó marker, azaz nem fűződik hozzájuk belső 

stigmatizáció. Lehetséges, hogy a szlovéniai magyar nyelvváltozatok sztenderdizációjának 

oly sokat emlegetett teljes vagy részleges hiánya pontosan e tudati tényezővel (is) 

magyarázható? 

A hosszúfalusi típusú változat Magyarországon nem annyira gyakori (pl. hegyfalui, de: 

rábatótfalui: rábatótfalusi), mint a Muravidéken. Az igencsak formális szituációban 

„produkált” 90% a téves elvonással keletkezett -si képzős javára igen erős regionális-

lokális identitás nyelvi vetületeként értelmezendő (akárcsak a mostani anyagban ugyan 

nem szereplő, de számtalan hasonló helyzetben következetesen előforduló Muravidék 

földrajzi név határozott névelő nélküli formája). A beszélt nyelvben nagyon érdekes a 

jelenség flexibilitása. Az inkább ugyan leíró mint előíró nyelvművelő cikkek hatására 

nemcsak a középiskolások nyelvhasználata ingadozik, hanem elsősorban az értelmiségi 

rétegé is. Hivatalosan, tehát mondjuk egy rendezvény megnyitásakor az igazgató a 

hosszúfalui faluotthonban megjelent vendégeket köszönti, majd két mondattal később saját 

hosszúfalusi származásáról beszél. Itt a beidegződésen kívül ugyanazt az érzelmi kötődést 
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kell hangsúlyoznunk, mint a középiskolások esetében. Pontosan ezt tiszteletben tartva én 

az iskolai fogalmazásokban sem húzom alá a helyi változatot (bezzeg a számítógép!). 

Egyébként nem is fordult elő a vizsgált anyagban egyszer sem. 

A hasonlítsuk össze: hasonlíssuk össze változót vizsgáló mondatot az összehasonlít ige 

megfelelő, felszólító módú alakjával kellett kiegészíteni: Nem a suksükölés, hanem az -ít 

végű igék felszólító módjának spirantizációs megvalósulását akartuk mérni, tehát nem az 

egyetemes határmetsző országos (hasonlítjuk: hasonlítsuk), hanem az egyetemes 

határmetsző táji változót (amennyiben besorolásom helyénvaló). Suksük egyébként van a 

szlovéniai magyar nyelvváltozatokban, erősségét a fogalmazásokbeli viszonylag gyakori 

előfordulása is bizonyítja (még a legjobbak által írt versenydolgozatokban is: pl. …a 

keresztény hit azt tanítsa, hogy… De: nem taníssa, mint ahogy azt a beszélt nyelvben, akár 

formális szituációban is halljuk; …az ember irtsa az emberiséget.., …elválassza őket 

egymástó…, csak azt követhessük, amiben hiszünk…, ha akarjuk, összefűzhessük más 

történetekkel…, minden nap lássuk egymást… stb.). A jelenség friss és sokat gyakorolt 

tananyag. Az eredmények mégis (vagy éppen ezért) a diákok bizonytalanságát mutatják: a 

sztenderd formát 65, az inkább nyelvjárási eredetűt 10, s a túlhelyesbített kijelentő módot 

25%-uk választotta. Meggyőződésem, hogy az iskolában elhangzik a teljesen általánosnak 

mondható helyi változat „nem választékos” minősítése, ennek ellenére kaptunk rá adatot 

még a fogalmazásokban is, igaz, hogy csak egy középiskoláséban: „…ne engesse, hogy 

egy szikla megállissa a folyóját…”, s egy nyolcadikoséban: „…fontos, hogy úgy dönsek, 

ahogy akarok…”. 

3.2. A maradék kilenc nyelvi változó a kontaktusváltozók három csoportjába tartozik.  

A besorolás néhány esetben nem kis gondot okozott, s még most sem vagyok egészen 

biztos abban, hogy mindent a helyére sikerült tennem. Az egyetemes kontaktusváltozó 

(EKV) olyan jelenség, amely mind Magyarországon, mind Szlovéniában változónak 

számít (esetleg akár itt, akár ott csak regionális szinten), de a változó egyik változatának 

van párhuzama a szlovénban. Éppen ezért a muravidéki nyelvhasználatban e változat 

gyakoriságát a másodnyelv hatása is befolyásolja. Meglétük a rejtett interferencia 

kategóriájával azonosítható: „az alárendelt nyelv bizonyos elemeinek a használati 

gyakorisága csökken, míg másoké, amelyek átveszik az előbbi funkcióját, megnövekszik” 

(Bodó 2001: 175). Erre a külső nyelvi hatásra bekövetkezett belső arányeltolódásra a 3. 

nyelvi változó a példa: a magyar sztenderdben a több dologra utaló határozatlan 

számnevek után a főnév egyes számban áll: számos hiba. Az indoeurópai párhuzamú 

többes szám: számos hibák a szlovéniai magyar nyelvváltozatokban teljesen általános. A 

tesztben a diákok 55%-a választotta a kontaktusváltozatot, s az egyes számot csak 45%. A 

fogalmazásokban is sok példa érzékelteti a jelenség erős kontaktusosságát: néhány dolgok, 

sok tűzhányók, számtalan sok kérdések, minden legbelsőbb és legmélyebb titkaid stb. Ebbe 

a típusba sorolható még a víz a patakokban, folyókban ihatatlan hátravetett jelző értékű 

határozós szerkezet is a patakok, folyók vize sztenderd változattal szemben. A példák 

előfordulása bizonyítja azt a tényt, miszerint e változótípus idegenségét a kisebbségben 

kevésbé vagy alig vagy egyáltalán nem érzik, ezért terjed(het)nek olyan gyorsan. 

3.3. A kontaktusváltozók második csoportját az analóg kontaktusváltozók (AKV) 

jelentik. Ezek olyan jelenségek, amelyek formailag az anyaországban is élnek, de a 

Muravidéken sztenderd jelentésükön túl szlovén párhuzammal rendelkező jelentésük is 



 

204 

 

van. A nyilvánvaló interferencia egyik altípusát képezik (a másikat a „csak” 

kontaktusváltozók) a felvevő nyelvben az új elemek megjelenésével. Az idegenszerűséget 

még itt sem érzik, „sztenderdizálásuk” iskolában és iskolán kívül elég nagy gondot okoz. 

A korpuszból három változó tűnik ide tartozónak: a 2., a 6. és a 7. számú. Az iskolában 

tanul: iskolán tanul változó sztenderd változata csak elvétve fordul elő a beszélt nyelvben, 

ezért a diákok 100%-osan köznyelvi teljesítménye nagy meglepetés volt számomra. A 

külviszonyragok használata valószínűleg szlovén hatás. A fogalmazásokban már jócskán 

van példa a kontaktusváltozatra: pl. bejutok az iskolára, az iskolánkon tartottak egy 

meghallgatást, a mi iskolánkon tanít, volt futkározás az iskolán. 

Az eltiport az autó: föltiport az autó változónak csak a második változata él a 

muravidéki beszélt nyelvváltozatokban. A diákoknak csak a 15%-a választotta a sztenderd 

formát.  A felhívjuk egymást: halljuk egymást változóval szinte ugyanaz a helyzet: 80%-os 

a kontaktusosság. Az írásművekben találtam konkrét példát is: délután okvetlenül halljuk 

egymást, de ebbe a csoportba soroltam még a lemásol: átír (hozta a leckét, hogy írjam át), 

illetve a szüksége van vmire: használ vmit (…használtam egy barátot, akinek elmondhatok 

mindent…, …a szervezetünk használ lelki táplálékot is…) változókat is. 

3.4. A még nem elemzett 5 változó (5., 8., 9., 10., 11.) magyarországi párhuzammal 

nem rendelkező muravidéki magyar fejlemény, ezeket simán kontaktusváltozóknak (KV) 

nevezzük. Legfontosabb jellemzőjük, hogy csak kontaktushelyzetben alkotnak sztenderd 

megfelelőjükkel nyelvi változót. Általában egyediek (azaz néhány konkrét lexémához 

kötődnek), nagyrészt szókészlettaniak, illetve vonzatok. Mivel Magyarországon a 

kontaktusváltozat szinte teljesen ismeretlen, nem is járul hozzájuk társadalmi megítélés, 

tehát indikátor típusúak. A vonzatokat a tesztben a gratulálok az eredményhez: gratulálok 

az eredményért változó képviselte. A diákok 55–45%-os arányban a köznyelvi változat 

javára döntöttek A fogalmazások példái is ezt az előfordulási arányt tükrözik: 

elgondolkodtam arról, nem sok múlik attól, nekivágtunk a hosszú útra, …adatok, 

amelyekre azt hisszük…, olajra fűtünk, az igazi húrra játszunk, arról törjük a fejünket, 

magaviseletre nagyot változott, a folyó vize átváltozott piros borba stb. A vonzatok 

esetében nagyon óvatosan kell eljárnunk: az ingadozások, illetve az egyes változatok 

variábilis sávjai a beszélők bizonytalanságának tükröződései, sok esetben hapaxok is 

lehetnek, esetleg szerkezetkeveredések. Ennek tisztázása a jelenlegi korpuszon még várat 

magára. Természetesen a másodnyelvi hatás az erős, hiszen előfordul, hogy a 

magyarországi változatot nem is ismerik, mert a többségi nyelv domináns kétnyelvűségben 

a magyarokhoz – különösen a középiskolát végzettekhez – a szlovén nyelv logikája 

közelebb áll, mint az anyanyelvé. 

A szókészlettani változókról kapott értékekből kitűnik: a lexikai K változókat – érezvén 

idegenségüket – a beszélt nyelvvel ellentétben írásban kerülik a középiskolások. Csupán 

10%-ban alkalmazták a közkeletű blok változatot a 65%-os sztenderd lakótömbbel 

szemben (az átvétel a szlovénból történt, ezt bizonyítja a szó helyesírása), a maradék 25% 

válasza nem volt megfelelő a mondatban; a diákoknak csak 5%-a élt a tréma változattal, 

65%-uk a lámpaláz változatot használta, míg 30%-uk nem adott értékelhető választ. A 

diáknyelvben mindennapos spricáztam az óráról változat egyáltalán nem fordult elő, a 

gyerekek 15%-a nem válaszolt, 85%-uk pedig a lógtam formával egészítette ki a mondatot. 

Teljesen egyértelmű a tízórai: málica változó esete: senki sem írta a kontaktusváltozatot, 



 

205 

 

mindenki a sztenderd változópéldánnyal válaszolt. A fogalmazásokban sem találtam sok 

példát erre a jelenségre (pl. csúzda: tobogán, összejövetel: festa). 

4. Az, hogy kisebbségben országonként más a konkrét nyelvi-nyelvpolitikai helyzet, 

régóta nem újdonság. De a nyelvi valóságok ilyen mérvű különbözőségei, ugyanakkor a 

nyelvi tendenciák hasonlóságai egy olyan, viszonylag bonyolult nyelvi képet rajzoltak a 

tudomány palettájára, amelynek puszta leírása sem annyira egyszerű. Nem beszélve az 

egyes jelenségek értelmezéséről, megítélésének felelősségéről, rendszerbe foglalásának 

lehetőségeiről. S akkor ma még nem is beszéltem a rengeteg szerkezetfordításról, ezekről 

az egyszavas vagy egyszerkezetes kódváltásokról, amelyekben igazán bővelkednek a 

diákok fogalmazásai (pl.: …minden legjobbakat kívántunk neki…, .a barát az mindig 

szoros időben utánad áll…, …a kérdések arra fűződnek…, ..ettől olyan érzést kapunk…, 

…emberek milliói maradnak fedél nélkül a fejük felett…, … nem csináltam 

öngyilkosságot…nem írott törvény…, …a tanítók nem bírnak nekik semmit… stb. De erről 

majd máskor. 

Az összegzésben a kiemelt változók egyes változatainak tesztbeli előfordulását mutató 

táblázat lehet a segítségünkre. Ha a teljesítmények alapján kiszámítjuk a sztenderd, illetve 

nem sztenderd változatok arányát, a következő eredményre jutunk. A vizsgálat egyik 

alapjául szolgált nyelvi tesztfeladatban a lendvai középiskolások 57,1%-ban 

köznyelviesek, 35%-ban kontaktusos a nyelvhasználatuk, és 7,9% a mondatba különböző 

okok miatt nem illő megoldás. A tanulság levonható elsősorban a nyelvhasználatra, de a 

nyelvre vonatkozóan is. A legformálisabb szituáció ilyen mérvű kontaktusossága feltűnő 

és elgondolkodtató. Nem hiszem, hogy csak az iskolarendszert lehet „felelőssé tenni” érte. 

Okai sokkal mélyebben rejlenek, tisztázásuk nagy körültekintést és széles körű 

vizsgálatokat igényel. Bízom benne, hogy a Kisebbségkutató Intézet és a muravidéki 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közös kétnyelvűség-kutatási programja alapján – 

ebben a tanszékünk is részt vesz – a közeljövőben már eredményekről is beszámolhatunk. 

 

A nyelvi változó 

 
Helyezése sztenderd változata nem sztenderd helyezése változótípusa 

1. iskolában 
100 

: 
% 

iskolán 
0 

12-11-10. AKV 

2-3-4. 
 

tízórai 
100 

: 
% 

málica 
0 

12-11-10. KV 

2-3-4. 
 

lógtam 
85 

: 
% 

spricáztam 
0 

12-11-10. KV 

2-3-4. lámpaláz 
65 

: 
% 

tréma 
5 

9. KV 

5-6. lakótömb 
65 

: 
% 

blok 
10 

8-7. KV 

5-6.  hasonlítsuk! 
65 

: 
% 

hasonlíssuk! 
10 

8-7. EV 

7. szoktam 
70 (!) 

: 
% 

szokok 
30 

6. EV 

8-9. eredményhez 
45 

: 
% 

eredményért 
55 

5-4. KV 
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8-9. számos hiba 
45 

: 
% 

számos hibák 
55 

5-4. EKV 

10. felhívjuk 
20 

: 
% 

halljuk 
80 

3. AKV 

11. eltiport 
15 

: 
% 

föltiport 
85 

2. AKV 

12. hosszúfalui 
10 

: 
% 

hosszúfalusi 
90 

1. EV 
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BALOGH LAJOS 

 

 

A KETTŐSHANGZÓK FONOLÓGIAI STÁTUSZA A KÁRPÁTALJAI DERCEN 

NYELVJÁRÁSÁBAN 

 

 

 

1. A magyar dialektológiai irodalomban meglehetősen sokat vitatott kérdés a nyelvjárási 

hangok fonológiai megítélése, közelebbről az, hogy a sokféle realizáció – főként a 

magánhangzók esetében – milyen funkcionális egységekbe tömöríthető. Ennek a 

témakörnek csak a vázlatos áttekintése is nagy terjedelmet igényelne, ezért egyelőre 

elégedjünk meg azzal, hogy utalunk többek között Csűry Bálint, Laziczius Gyula, Deme 

László, Sebestyén Árpád, Imre Samu munkásságára, akik elméletileg is nagymértékben 

hozzájárultak a jelenlegi állapot kialakításához. Imre Samu például a magyar 

nyelvjárásokról írt monográfiájában kifejtette álláspontját, hogy a jelenségek tárgyalása 

során mit tekint fonémának. Elődeivel egyetértve, vitatkozva jó tájékozódást ad a 

kérdéskör szakirodalmáról is (Imre 1971: 7–55). 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a nyelvjárások fonológiai rendszerének 

szinkron leírásában a köznyelvvel való egybevetés érvényesül, vagyis a köznyelvi 

fonémákhoz soroljuk az alaprealizációhoz közel álló nyelvjárási változatokat is. Így tehát 

az [a] fonémához tartozik például a palóc illabiális ™, az [á] fonémához az á helyén 

jelentkező hosszú labiális #, stb. Elismert gyakorlat, hogy kettőshangzó fonéma nincs, mert 

az ié, éi az [é]-nek, az üő, őü az [ő]-nek, az uó, óu pedig az [ó]-nak a fonetikai variánsa. 

Persze probléma van ezzel a szemléletmóddal akkor, ha olyan hangjelenséget kell 

minősítenünk, amelynek nincs köznyelvi megfelelője, mint például a polifonémikus 

hosszú #. Ide tartozik valójában a zárt ë is, de ennek a köznyelvi státuszáról viták folynak, 

egyesek szerint a köznyelvben van, mások szerint nincs zárt ë. Az, hogy a nyelvjárások 

mintegy kétharmadában ez a beszédhang önálló fonéma, senkinek sem okoz problémát, és 

jelölése is egyértelmű a két pontos ë-vel. 

Ugyanígy probléma az is, ha egy köznyelvi magánhangzó-fonéma helyén egy nyelvi 

rendszerben záródó és nyitódó kettőshangzók is előfordulnak. Régóta ismert volt, hogy a 

magyar nyelvterület északkeleti részén, meglehetősen nagy területen köznyelvi é helyén 

előfordul a záródó éi és a nyitódó ié is. Ennek a jelenségnek nyelvtörténeti oka van, 

amelynek kifejtésére itt most nincs lehetőség. Szinkron alapon leginkább úgy 

magyarázhatjuk, hogy más nyelvjárásokban a zárt í-zés esetei közé tartozó morfémákban 

nyitódó, míg a többiben záródó kettőshangzókat találunk. Imre Samu a kétféle realizáció 

mögött funkcionális különbséget látott, ezért az északkeleti nyelvjárás hangrendszerébe két 

[é] fonémát, [é]1-et és [é]2-t iktatott be (Imre 1971: 155–157). 

I. Káposztai Erzsébet 1966-ban előadást tartott a debreceni nyelvészkongresszuson a 

kárpátaljai Dercen kettőshangzóiról, és arról számolt be, hogy ennek a településnek a 

nyelvjárásában nemcsak az [é] helyén, hanem az [ő] és az [ó] helyén is hallhatók mind 

záródó, mind nyitódó kettőshangzók (I. Káposztai 350–358). Ettől kezdve Imre Samu 

nyomán már az [ő]1, [ő]2 és [ó]1, [ó]2 fonémák is bevonultak a szakirodalmi leírásokba. Ezt 
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a szemléletmódot vette át a nemrég megjelent Magyar dialektológia című egyetemi 

tankönyv is (Kiss szerk. 2001: 328). 

2. Az [é] kétféle realizációja általában nem váltott ki nagyobb vitát, hiszen a 

nyelvtörténeti háttér eléggé meggyőzően indokolja az elkülönítésüket. Annál nagyobb 

gondot okoz viszont a másik két magánhangzó realizációinak megítélése. Itt ugyanis nincs 

nyelvtörténeti fogódzó, és még az sem egyértelmű, hogy a kritikus nyitódó kettőshangzók 

milyen köznyelvi magánhangzó helyén fordulnak elő. 1987. április 11-én mintegy egyórás 

hangfelvételt készítettem a kárpátaljai Dercen községben. Ebből jegyeztem ki az alábbi uó 

és üő típusú kettőshangzókat: 

õ, l előtt: 

huól van ’hol van’, induóltunk, kolhozbuól, lëforduól, locsuóltunk, mozduólni, nyuólfarka 

táncot, nyuóltunk ’nyúltunk’, pakuólnak, szoruól, tanuólt, uólvasztunk, – ellenpéldák: alól, 

fëlfordóllok, fëlfordólok, indólnának, magyaról, mindenhol. 

õ, r előtt: 

buórba, buórt, csopuórt, mikuór, suórba, – ellenpélda: nincs. 

õ, j előtt: 

kettőshangzó nincs, – ellenpélda: gyótani ’gyújtani’. 

´, l előtt: 

füstüőlni, kërësztüől, kiészüőlnek, kiészüőltek, lërövidüőlt, novembertüől, nős´l, – 

ellenpéldák: belől ’belül’, felől ’<ezeren> felül’, keresztőlmënnyën, köről ’körül’, 

lërövidőlt, mëgnősölgettek, összegyöl, telepőlés, telepőlésëk, terőletéről. 

´, r előtt: 

szin´re ’színűre’, – ellenpélda: nincsen. 

ê, l, r-től függetlenül: 

fijõnak ’fiúnak’, – ellenpéldák: fijó ’fiú’, fijók ’fiúk’. 

´, l, r-től függetlenül: 

ny´ni ’nyűni’, – ellenpéldák: csepő ’csepű’, ënyü ’enyv’, kutyafejő tatár, ő, tőlök 

’tőlük’. 
ë #, r előtt: k ë #rt 

Ebből a példatárból eléggé egyértelműen kiderül, hogy az esetek többsége, mintegy 

90%-a az l és az r hangokkal függ össze, közelebbről azzal a jelenséggel, hogy a keleti 

nyelvjárásokban eléggé erős ezeknek a hangoknak a nyújtó hatása, megnyújtják az előttük 

levő magánhangzót, és bizonyos esetekben annak hangszínét is megváltoztatják. Erre utal 

Sebestyén Árpád is a Magyar dialektológia című tankönyvről írt recenziójában (Sebestyén 

2001: 198). Ilyen körülmények között tehát nem egyértelmű még az sem, hogy tényleg az 

[ó] és az [ő] fonémák realizációjáról van-e szó. Lássuk egy-két példaszóval illusztrálva a 

fontosabb előfordulásokat. 

a) Viszonylag kevés azoknak az eseteknek a száma, ahol a nyitódó kettőshangzó 

köznyelvi [ó] és [ő] helyén fordul elő: kolhozbuól, novembertüől. Itt egyértelmű, hogy 

valójában miről is van szó. 
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b) Köznyelvi rövid [o] helyén van nyitódó kettőshangzó: huól van ’hol van’, uólvasztunk, 

csopuórt. Ez a jelenség a következőképpen értelmezhető: olvasztunk > ólvasztunk > 
uólvasztunk. 

c) Köznyelvi [u] és [ü] helyén van nyitódó kettőshangzó: szoruól, lëforduól, kërësztüől, 

kiészüőlnek. Ennek értelmezése: szorul > szoról > szoruól. 

d) Azokban az esetekben, ahol a kettőshangzós realizáció nincs összefüggésben az l, r 

hangok nyújtó hatásával, ott is számolnunk kell minőségi változással, ha a diftongust az 

[ó] és [ő] fonémákkal akarjuk azonosítani: fijúnak > fijónak > fijuoFnak, nyűni > nyőni >  

ny´ni. 

Hogy valami ilyesféle változássorról lehet szó, azt az ellenpéldák is némileg 

megmagyarázzák. Az ellenpéldák ugyanis arról tanúskodnak, hogy ezekben az utolsó, a 

kettőshangzós fokozat hiányzik, a minőségi változás viszont végbement: felfordulok > 

fëlfordólok, magyarul > magyaról, körül > köről, összegyül > összegyől. 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy vannak olyan nyítódó 

kettőshangzók is, amelyek még a legnagyobb jóakarattal sem tekinthetők az [é]2, [ó]2, [ő]2 

variánsainak. Az l, r, j hangok hatására ugyanis megnyúlhat az alsó nyelvállású e is, és 

további folyamatként nyitódó diftongusban realizálódik. Az általam gyűjtött anyagban egy 

példa van erre: k ë#rt. Itt is fölállítható az előbb vázolt változássor: kert > k#rt > kë#rt 

Felteszem a kérdést, ha ié = [é]2, üő = [ő]2, uó = [ó]2, akkor viszont az ë# mivel egyenlő? 

I. Káposztai Erzsébet gazdagabb példatárában előfordulnak olyan adatok is, amelyek 

nem vezethetők le egyértelműen a fent leírt módon. A nyõl, bornyõ, gyanõ, sarjõ, 

varjõ, gyõr, nyõz adatokban nem minden esetben lehet feltételezni előzményként egy 

hosszú [ó] monoftongust, tehát erősen megkérdőjelezhető, ha ezeket a kettőshangzókat 

egyfajta [ó]2 fonéma realizációinak tekintjük. 

Hasonló példákat említ Imre Samu is A magyar nyelvjárások atlaszának két romániai 

kutatópontjáról. Ro–2: b´, cs´, f üőkötőü, k´, ´, Ro–12: b´, cs´, f üőkötő, küő, l´ 

(Imre 1971: 145). 

3. Nehéz lenne valamiféle tanulságot levonni az eddig elmondottakból. Nagyon 

bonyolult problémáról van szó, ugyanis az adatok sokfélesége nem teszi lehetővé az 

egyértelmű állásfoglalást a fonológiai besorolást illetően. Az azonban bizonyosnak látszik, 

hogy nem járható út, ha ilyen funkcionális megoszlás mellett az összes nyitódó 

kettőshangzót a középső nyelvállású hosszú magánhangzókkal azonosítjuk. Sebestyén 

Árpád elismeri ugyan az [é]1 és [é]2 szétválasztását, de jogos az aggodalma: „Vitathatónak 

tartom viszont az [ó]1 és [ó]2, illetőleg az [ő]1 és [ő]2 fonémák megkülönböztetését. 

Mi tehát a teendő? Nehéz választ adni erre a kérdésre. Én is úgy gondolom, talán 

célszerűbb lenne, ha nem erőltetnénk az üő, uó esetében a funkcionális megkülönböztetést. 

Éppen Imre Samu fejtette ki, hogy bizonyos pozíciókhoz kötött realizációk más fonémák 

ingadozási sávjában is előfordulnak. Példa erre a dunántúli á utáni o-zás esete. Szóvégi 

pozícióban, á utáni helyzetben még a tiszta o-s realizációkat is az a fonéma adatai közé 

sorolta (Imre 1971: 48). Könyvének írása idején sokat vitatkoztunk erről a kérdésről, én 

nem értettem egyet ezzel a megoldással. 

4. Röviden érintenünk kell még egy kérdést, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. 

Vajon mennyire él ez a jelenség a derceniek jelenkori nyelvhasználatában? Az 1987-ben 
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készült hangfelvételből nem állapítható meg egyértelműen. Az ellenpéldák mindenesetre 

arról tanúskodnak, hogy a jelenség felbomlóban van. Váltakozva használnak monoftongust 

és diftongust, természetesen inkább az idősebb korosztályhoz tartozó adatközlők. A 

bomlási folyamat szociológiai hátterét azonban csak szélesebb körű vizsgálattal lehetne 

földeríteni. 
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VARGA JÓZSEFNÉ 

 

 

EGY TELEPÜLÉS MAI NYELVÁLLAPOTÁRÓL 

 

 

 

 

1980-ban végeztem el egy vizsgálatot szülőfalumban, Osliban. A célom a falu 

nyelvállapotának, a szinkróniában zajló nyelvi mozgásoknak a feltérképezése volt. A 

dolgozathoz a lakás, lakásbelső szóanyagából válogattam. E tárgykörből 110 szóra 

kérdeztem rá az iskolázottság, nemek, életkor szerint megfelelően megválasztott 

adatközlőktől. Nem csupán az élő nyelvben, a nyelvhasználatban jelen levő tájszókincs 

állapotára voltam kíváncsi, hanem a különböző alaktani, hangtani, nyelvjárási jelenségekre 

is, valamint az anyanyelvjáráshoz fűződő viszonyról szintén gyűjtöttem anyagot. Így 

elhangzott – többek között – ez a kérdés: Milyen ház az, amit mostanában építenek? Alul is 

van szoba, meg fölül is. Válaszként a következőket kaptam: kiëccüntös, kiëtszintës, 

kéccintës, emeletës. A kétszintes szó a nyelvjárási szókészletben akkor neologizmusnak 

számított, az adatközlők negyede válaszolt ezzel a szóval, a többiek felelete az emeletes 

melléknév volt. Sok tanulsággal szolgált ez az egyszerű, mindenki által megválaszolható 

kérdés. Bizonyítékot kaptam a labializálódó i hang jelenlétére, a kettőshangzó gyakori 

ejtésére, a ë természetes, kivétel nélküli használatára. Ez a válasz megmutatta, hogy az új 

fogalommal új szóalak kerül be a szókészletbe, és az új szó sokféle alakváltozatban épül be 

a nyelvhasználók szókincsébe. 

A 20 évvel ezelőtti felmérést ismételtem meg 2001-ben. Nagyon egyértelmű és könnyű 

feladatnak látszott, gyűjtés közben viszont sok nehézség adódott. Némely kérdés 1980-ban 

aktuális volt, ma már nem az, egyes megfogalmazások napjainkban a fiatalok számára 

tartalmatlanná váltak. Az idős, friss gondolkodású adatközlők mindent megválaszoltak, 

ellentétben a legfiatalabbakkal. Az adatokból kimutatott eredményekben, a levont 

következtetésekben mindez tükröződik. Sokat gondolkodtam, hogy a pontos megismétlést 

vagy egy módosított, a nemzedékek arányát megváltoztató vizsgálatot végezzek-e el. 

Végül az 1980-as kérdéseket tettem fel a korábbival azonos szempontok alapján 

kiválasztott 12 adatközlőnek (4 adatközlő 66 év fölötti, 4 fő 36–65, ugyancsak 4 fő 20–35 

év közötti). Róluk részletesebben nem szólok, mivel az egyéni nyelvhasználat értékelésére 

itt most nincs lehetőségem kitérni. Az előző munka összegzéséhez kapcsolódva a mostani 

vizsgálat eredményei közül az egész falura jellemző összesítő következtetéseket vonom le, 

és a generációk nyelvének jellemzését, összevetését végzem el. Az 1980-as kategorizálást 

követem: bemutatom mekkora a nyelvjárási, a köznyelvi, a kettő közötti átmeneti jellegű 

és a kihalt szóanyag aránya a falu szókészletben és a három vizsgált nemzedék 

nyelvhasználatában. A konkrét adatokon túl a passzív megfigyeléseimet és a magnóra 

rögzített spontán beszélgetések tapasztalatait is felhasználom, hogy a két szinkrón metszet 

által megmutatott különbségeket, azok okait értelmezhessem. Gondolataimat a 

nyelvjáráshoz kapcsolódó attitűdvizsgálat rövid bemutatásával zárom. 
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A megismételt kikérdezéskor a 12 adatközlőtől a 110 fogalomra 261-féle alakváltozatot 

kaptam. Mind a különböző ejtésű nyelvjárási alakváltozatokat (például: csallán, csollán, 

csalány), mind a köznyelvi formát (csalán) külön szónak tekintettem. Egy fogalomra  2,38-

nyi szóalakot kaptam eredményül. 1980-ban valamivel változatosabb volt a nyelvi kép: 

átlagosan 2,86-nyi szóval neveztek meg egy fogalmat (ez összesen 315-féle szóalakot 

jelentett). 

A falu 1980-as nyelvállapotát úgy jellemeztem – több más szempontot most elhagyva –, 

hogy a vizsgalt szavakat, kifejezéseket négy csoportba soroltam be. Az elsőbe azok a 

nyelvi formák kerültek, amelyek a nyelvjárásra jellemző alapvető sajátosságok 

mindegyikét hordozták, például tüszfal [tűzfal] ü-vel ejtve. Korábban is, ma is ebbe a 

csoportba került a kálho [kályha] forma, de már a kájho alakot az átmeneti kategóriába 

soroltam, míg a kájha a köznyelvi csoportba került. A padlás szó nyelvjárási megfelelőjét, 

a hí vagy hijj szót három idős adatközlőn kívül senki nem ismerte, tehát a többiek 

nyelvhasználatában nem szerepel, ők már nem használják, általában nem is értik, így nem 

adhatják tovább, tehát az ő nemzedékük szókincséből kihalt ez a szóalak. Átmenetinek 

tekintettem azokat az alakváltozatokat, amelyeken még található a nyelvjárásra jellemző 

hangtani, alaktani jegy, de ennél a formánál létezik egy archaikusabb, a mai beszélő 

közösség idős tagjai által még ismert, esetleg használt forma. Például: fiërhang 

(nyelvjárási) – függön (átmeneti) – függöny (köznyelvi). Az 1980-as és a 2001-es adatok 

összevetése a következő táblázatban látható. Az utolsó oszlopban jelöltem a változást és 

annak irányát. 

 

1. táblázat 

 

Szóalak 1980 2001 Változás 

Nyelvjárási 51 32,88 - 18,12 

Átmeneti 15 18,78 + 3,78 

Köznyelvi 28 28,72 + 0,72 

Kihalt  6 19,62 + 13,62 

Összesen 100% 100%  
 

 

18,12%-kal csökkent az elsődlegesen nyelvjárási használatú szavak, szerkezetek aránya 

a 12 adatközlő nyelvében. Azaz míg húsz évvel korábban az e tárgykörben előkerült 

tájszók (valódi, alaki, jelentésbeli) 51%-át, tehát valamivel több, mint a felét ismerték a 

megkérdezettek, ma csupán a szavak egyharmadáról mondhatjuk el ezt. Az átmenetinek 

tekinthető formák aránya közel 4%-kal emelkedett az adatközlők nyelvhasználatában. Alig 

változott a köznyelvi formák mennyisége. A kihalt szavak hányada viszont jelentős 

mértékű emelkedést mutat. 
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A diagramok még szemléletesebben érzékeltetik a változást. Természetesen látnunk 

kell, hogy ez az egyéni nyelvhasználatból kialakított, falura jellemző átlag, és azt is, hogy 

csupán egy témakör szavait emeli ki, annak ismeretét várja el a kiválasztott adatközlőktől. 

A szinkrón metszetek, az állapotrajzok alapján a változás folyamatát mégis 

érzékeltethetjük: jelentősen csökkent a nyelvjárási szóalakok aránya, és nagy mértékben 

emelkedett a nyelvhasználók szókincséből már kikopott szavak mennyisége. 

Ezt a képet árnyalhatja a generációk nyelvhasználatának összevetése. 

 

2. táblázat 

 

szóalak I. II. III. 

 1980 2001 vált. 1980 2001 vált. 1980 2001 vált. 

nyelvjárási 81,38 68,88 -12,50 67,26 22,69 -44,57 30,12 5,48 -24,64 

átmeneti 6,96 18,51 +11,55 15,87 26,84 +10,97 18,87 10,25 -8,62 

köznyelvi 11,66 9,96 - 1,70 16,87 38,65 +21,78 44,12 43,11 -1,01 

kihalt - 2,65 + 2,65 - 11,82 +11,82 6,87 41,16 +34,29 

összesen 100% 100%  100% 100%  100% 100%  
 

 

A táblázat legfelső sorában a három nemzedéket jelzik a számok. Fontos információt 

hordoznak a változások mértékét és irányát feltüntető oszlopok. Az idős adatközlőknél  

más irányú, de arányait tekintve majdnem ugyanakkora a átalakulás a nyelvjárási és az 

átmeneti formák tekintetében. Tapasztalataim is ezt igazolják, ők ismerik, és ha alkalom 

adódik, használják az archaikus kifejezéseket, de beszédükben egyre több az átmeneti 

alakváltozat is. Egy idős asszony fogalmazott úgy, hogy az unokái (fia családjával, négy 

unokájával él együtt) megtanították, hogyan kell beszélni. Az unokák viszont az átlagosnál 

nagyobb mértékben használják anyanyelvjárásukat. (Felső tagozatosok beszédéről 

magnófelvételt készítettem.) 

Meglepő, hogy csökkent a köznyelvi szavak aránya. Próbáltam az okait kutatni, talán 

magyarázatot adhat az idős tanítónő (negyedik adatközlő) nyelvhasználatának 

megfigyelése. 1980-ban 30%-nyi volt a nyelvjárási formában adott válaszainak az aránya. 

Akkor még a középkorú nemzedékhez tartozott, aktív kereső volt. Ma nyugdíjasként 

meglepően osliassan beszél: 64,54%-ban tartoznak válaszai az első csoportba. Ebben a 

nemzedékben is akadt példa arra, hogy a régen ki nem mondott szó kiesett az 
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emlékezetből: 2,64%-nyi a kihalt szavak aránya, húsz évvel korábban ilyen nem fordult 

elő. 

A második generáció, azaz a középkorúak esetében – talán meglepő, talán ez volt 

várható – 44,57%-kal csökkent a nyelvjárási szókincsük (ebben a témakörben!). A 

magyarázat világos: a munkahely, a tömegkommunikációs eszközök hatása, a 

gyermeknevelésben jelentkező új elvárások, a mobilitás stb. mindezek erőteljesen 

befolyásolják e korcsoportbeliek nyelvhasználatát. A változásnak megfelelően nőtt a 

beszédben az átmeneti és a köznyelvi megfogalmazások részesedése, és jelentős mértékben 

emelkedett szókincsükben a kihalt nyelvi jelek aránya. 

A legfiatalabb generáció tagjai közép- vagy felsőfokon tanultak, ezt tükrözi, hogy 

nyelvhasználatukban a köznyelvi és átmeneti formájú szavak együtt 53,36%-ot jelentenek. 

Nagyon alacsony az elsődlegesen nyelvjárási ejtés és gondolkodásmód (5,45%), ennek 

megfelelően nagymértékben megemelkedett az általuk sosem használt, nem értett nyelvi 

alakok aránya (41,16%). 

A legnagyobb változás mindegyik nemzedékben a nyelvjárási szókincs csökkenésében 

és a kihalt nyelvjárási formák számának növekedésében tapasztalható. 

 

 
 

A diagramokon százalékos arányban tüntettem fel a nemzedékekre jellemző nyelvjárási 

szóhasználatot (1. számú oszlopdiagram), majd a másodikon a kihalt szavakét. Az első 

oszlop mindegyik esetben az 1980-as állapotot szemlélteti, a második pedig a 2001-est. 

Megállapítható, hogy húsz évvel korábban a legfiatalabb adatközlők nyelvhasználata 

változott legjelentősebben. Az előző generáció nyelvjárási szókincsének csak a 44,78%-át 

ismerték, viszont a köznyelvi szavak használata 2,6-szer gyakoribb volt beszédükben, mint 

a középkorúakéban. Ma a középső nemzedéknél zajlik ugyanez a folyamat. Ők részben 

azonosak a húsz évvel ezelőtti fiatalokkal, és a korábban elindult változások folytatódnak 

náluk, erősödnek tovább. Majdnem négyszer gyakoribb a köznyelvi alakváltozatok 

választása ma a második nemzedékben, mint ugyanez az időseknél. Az összesítésekből 

ennél mélyre hatóbb általánosítást csak óvatosan fogalmazhatunk meg, mivel az 

eredményeket erőteljesen befolyásolta a kiválasztott tárgykör (például a kenyérsütés 

eszközeit szinte egyáltalán nem tudták megnevezni), és a kapott adatok nagyban függenek 
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a kiválasztott adatközlők személyétől is. Vannak egészen archaikusan beszélő fiatalok, de 

akad bőven ellenpélda is. 

 

 
 

Levonható az a következtetés, hogy valóban tanúi vagyunk az anyanyelvjárás-

vesztésnek, az anyanyelvjárási szókincs és szemléletmód, gondolkodásmód 

fogyatkozásának. Mindannyian ismerjük az okait. Szülőfalumban is minden területen 

lemérhetők a változások. Például míg a ’80-as években a középkorúak között szinte nem 

lehetett felsőfokú, és csak nehezen lehetett középfokú végzettségű adatközlőt találni, addig 

ma ez nem okoz gondot. Az iskolázottság növekedésével párhuzamosan nő a köznyelvi 

nyelvhasználat felé törekvés, és természetes következményként nő az anyanyelvjárástól 

való tudatos távolodás. 1980-ban viszont bőven akadt helyben született és egész életét 

helyben leélt adatközlő. Ma nem könnyű helyben dolgozókat felkutatni, ugyanis a 

munkahelyek jelentős része nem a faluban található. A mindennapos ingázás felgyorsítja a 

falu életéből való kiszakadást. 

A nyelvjárásvesztésnek van egy még súlyosabb oka, magyarázata is. A rábaközi 

települések népesedési mutatóit vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a hajdan gazdag, virágzó 

falvak lélekszáma egyre csökken, a faluk népességmegtartó ereje egyre kisebb. A 

legutóbbi népszámlálási adatok sajnos bizonyítják állításomat. Ezt néhány Kapuvár 

környéki falu lélekszámának csökkenésével szemléltetem. 

 

3. táblázat 

 

település neve lélekszám 

 1990 2001 

Kapuvár 11167 10658 

Babót 1219 1203 

Cirák 695 664 

Gyóró 460 407 

Himod 820 726 
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Hövej 348 309 

Kisfalud 881 837 

Mihályi 1218 1148 

Osli 1037 950 

Szárföld 978 867 

Veszkény 921 892 

Vitnyéd 1450 1410 
 

 

Osli lélekszámváltozását hosszabb időszakban vizsgálva még jobban kirajzolódik ez a 

folyamat: 1960-ban 1448 fő, 1980-ban 1205 fő, 1990-ben 1037 fő, 2001-ben 950 fő a falu 

lakossága. 1991-ben 102 iskolás korú gyerek élt a faluban, ma 84. Ezek a tények 

egyértelműen a nyelvjárásvesztést siettetik, elöregszik a falu, az idősekkel kihal az 

anyanyelvjárásból nagyon sok pótolhatatlan szín, erő, érték. 

Az adatközlőket hallgatva akarva-akaratlanul összeállt egy attitűdvizsgálathoz is 

elégséges anyag. Néhány gondolatot kiemelek, részben azért, mert itt is találhatunk 

magyarázatot a nyelvjárás pusztulására. Nagyon sötétre is festhető az a kép, amely elénk 

tárul beszélgetés közben. Az idős asszony még így fogalmaz: Tudod, kicsinyëm, mink má 

csak immongyuk. Egy nála fiatalabbtól hallottam: A zöregëk aszt monták … És a 

huszonéveseknél gyakori reakcióként ez hangzott el a feltett kérdésre: Foggalmam sincs. 

Egy 24 éves fiatalember – miután tíznél többször nem tudott válaszolni – őszinte 

döbbenettel tette fel a kérdést: „Milyen szavak ezek?” Lehet érezni az elidegenedési 

folyamat szakaszait: a mink-től az öregëk-en át eljutunk oda, hogy a beszélőnek nincs 

kapcsolata ezekkel a dolgokkal, tárgyakkal, nincs kötődése hozzájuk. Természetesen nem 

ez volt az általános tapasztalatom. A legtöbb esetben az első 20-30 perc után találtunk 

olyan fogalmakat, amelyek segítségével sikerült megszüntetni a távolságot, a tartózkodást, 

és a beszélgetés kellemes, jó élményként maradt meg az emlékezetükben. Különösen igaz 

ez az általános iskolás korosztályra, akik a honismereti gyűjteményt mutatták be. Eleinte 

úgy beszéltek róla, mintha idegen népek kultúrájáról szólnának. Miután felidézték, hogy „a 

papának is ilyen ostora volt”, hévvel, lelkesen, boldogan meséltek a nagyszülőktől 

tanultakról, a náluk látottakról. 

A kettősnyelvűség kialakítása és megőrzése mindannyiunk számára fontos lenne. 

Erősödne a szülőföldhöz való kötődés, a faluk megtartóereje, múltunk megbecsülése. 
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Melléklet 

 
1. ëgyenës ház 56. láptul 

2. kërëszház 57. csizmavetüő 

3. sátortetüős 58. ágyok alla 

4. kiëtszüntös 59. kálho 

5. funtus (telek) 60. fiërhang (függöny) 

6. fendemëntom (alap) 61. függöntartuó 

7. közösudvar 62. pëtrom 

8. uccafront 63. cilindër 

9. tömísfal 64. kanuóc 

10. hásztetüő 65. uóra 

11. zsuptetüős 66. tikër 

12. tüszfal 67. finkíp 

13. hergelik (herkelyuk) 68. ruhafogas 

14. kímín 69. szenkíp 

15. esztërgya/csöpögüő (eresz) 70. szentűtvisztartuó 

16. szomogy (eresz belső fele) 71. polhert (tűzhely) 

17. plafon (mennyezet) 72. csipüővas 

18. gërëndás 73. piszkavas 

19. mestërgërënda 74. kászli 

20. mesziëtfal 75. krëdënc 

21. füődes 76. asztuóruha (asztalterítő) 

22. palluós 77. prics 

23. szobajtuó 78. pakruóc 

24. ajtuóragasztuó 79. ajtuóruha 

25. szëmüödökfa 80. stokëdli 

26. spalëtta 81. karsziëk 

27. salu 82. fonyotsziëk 

28. kiëtszárnyos 83. álluósziëk 

29. ablakpárkán 84. sámëdli 

30. vakablak 85. tuluószekiër 

31. lípcső 86. törűközüő 

32. gërádics 87. lavuór 

33. lajtërgya (létra) 88. mosuóduó 

34. dërík (helyiség) 89. gyuruódëszka 

35. gádër 90. fűsűtartuó 

36. iësüő szoba 91. kujcs 

37. hátusuó szoba 92. tëlázsi 

38. gang 93. dagasztuóteknyüő 

39. spájz 94. dagasztuósziëk 

40. híjj (padlás) 95. pemet 

41. füstülüő 96. kurugla 

42. kamora 97. sütüőlapát 

43. nyári konyha 98. kenyiërálluó 

44. uómárijom (szekrény) 99. zsompor 

45. sublat 100. viëka 

46. asztuó 101. kábosztáshorduó 

47. asztuófija 102. bontuósziëk 

48. szuómazsák 103. katlan 

49. dunyha 104. kohuó 

50. vánkos (párna) 105. vasfazík (üst) 

51. dunyhahëjj 106. rakotpolhert (tűzhely) 

52. toltartuó 107. söprü 
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53. atyterittüő 108. szul (szu) 

54. tuli 109. sárhuzuó 

55. büöcsüő 110. föcskefíszëk 
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FAZEKAS TIBORC 

 

 

A BUKOVINAI SZÉKELYEK NYELVJÁRÁSÁNAK IDOMULÁSA A 

KÖZNYELVI VÁLTOZATOKHOZ 

 

 

 

1. Az egykori bukovinai székelyek öt falunyi közösségének lakói a 18. század végén 

szakadtak ki a keleti székelység települési területeiről (Csík, Gyergyó és Háromszék 

megye), és csaknem két évszázadon át éltek a Kárpátok keleti oldalán a magyar nyelvet 

beszélők közösségeitől elszakadva. Bukovinai életük során soha nem álltak szervesen, 

közvetlenül kapcsolatban Magyarországgal, még az Osztrák–Magyar Monarchia ideje alatt 

is egy Magyarországgal szomszédos tartomány kisebbségi lakói maradtak csupán. E 

hosszú időszakban nyelvjárásuk egyrészt számos archaikus elem megőrzésével, másrészt 

többféle idegen nyelvből (német, román, ruszin) származó nagyszámú újabb kifejezés 

átvételével a magyar nyelvváltozatok egyik legizgalmasabb, legszínesebb példájává vált 

(Sebestyén 1989). Az 1883-as al-dunai, az 1941-es észak-bácskai áttelepítéseket, majd 

1944 utáni menekülésüket és 1945-ös Tolna-Baranya-Bács megyei letelepítésüket 

követően a bukovinai székelyek hagyományos tárgyi kultúrája szinte teljes egészében 

megsemmisült, összetartó családi kötelékeik szétszakadtak, nyelvi és kulturális 

jellegzetességeik hátrányos megkülönböztetések alapjául szolgál(hat)tak, s így egyre 

erősebben háttérbe szorultak. Az 1960 utáni Magyarország mezőgazdaságot átalakító, 

többnyire szakképzetlen ipari munkát preferáló humánpolitikája, városba terelő migrációs 

jellegével csak erősítette a nyelvben még meglévő sajátosságok gyors feladását, a 

nyelvjárás köznyelv(ek)re való fölcserélésének folyamatát. 

A bukovinai székelyek nyelvjárási jellegzetességeit illetően – sajnos – mindmáig nem 

utalhatunk egyetlen teljességre törekvő elkészült monográfiára sem. Ilyen értelemben a 

legátfogóbb anyagot mennyiségi és minőségi tekintetben egyaránt a jugoszláviai székely 

telepek nyelvének feldolgozását kitartó szorgalommal végző, 2001-ben elhunyt Penavin 

Olgának köszönhetjük. Számos kisebb tanulmány mellett két könyvben (1978 és 1980) 

adta ki a jugoszláviai székely telepeken beszélt nyelvváltozatok szókészletét bemutató 

gyűjtéseit. A vonatkozó szakirodalom, mindenekelőtt a Magyar Nyelvjárások Atlasza 

három (Kéty, Kakasd és Hidas) bukovinai adatközlők nyelvi adatait bemutató anyaga 

alapján a következőképpen írható le vázlatosan az „eredeti” bukovinai nyelvjárás. 

A 18. század vége felé, mintegy húszévnyi moldvai bolyongás után szervezett formában 

Bukovinába letelepített, vegyes székely és moldvai csoportok nyelve a keleti székelyek 

nyelvjárásainak szinte minden korabeli jellegzetességét magán viselte. E változatok a 

Bukovinában töltött csaknem kétszáz esztendő során részben keveredtek egymással, 

részben el is mosódtak, egy részük azonban még századunkban is jól érezhető 

különbségeket okozott az öt falu nyelvében. Természetesen az eltelt közel két évszázad 

messzemenő változásokat okozott az alapnyelvjárás szókészletében is, mindenekelőtt a 

nagyszámú idegen, elsősorban  román, török, német szó átvétele következtében. 

Lényegében megállapítható, hogy a Magyarországra való áttelepüléskor a bukovinai 
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székelyek egy alapvetően archaikus, régies székely nyelvváltozatot beszéltek, amely 

azonban az erdélyi székely nyelvváltozatoktól lényegesen különbözött, főleg a szókészlet 

tekintetében. Feltűnően és érthetően hiányoztak belőle pl. a nyelvújítás következtében a 

magyar köznyelvből a székely nyelvváltozatokba időközben átkerült neologizmusok, 

amelyeket a bukovinai székelyek kivétel nélkül idegen eredetű szavakkal voltak 

kénytelenek pótolni (pl. ügyvéd helyett adëkát/ádvokát; bőrönd helyett kufer, hozomány 

helyett staférung stb.). 

Ugyanakkor számos, a moldvai csángó nyelvjárásokból is ismert olyan alak honosodott 

meg benne, amely a székely nyelvváltozatokban ismeretlen volt. Miután a magyar 

Bukovinában sohasem volt hivatalos nyelv, minden formális, közéleti jelenség elsősorban 

a mindenkori hivatalos nyelven kapott a székelyek nyelvében is megnevezést, az első 

világháború végéig németül, majd azt követően románul. A hivatalos nyelvhez való 

„idomulás” jellegzetes példáiként említhetjük a települések kettős megnevezéseit 

(Józseffalva – „Vornicsény” = Vorniceni; Istensegíts – „Cibény” = Ţibeni stb.), illetve sok 

esetben a fogalmakra vonatkozó román megnevezések elsőbbségét (alkohol helyett ispirt, 

bölcső helyett krincsó, (hó)vihar helyett furtina stb.) még a mindennapi magyar nyelvű 

szóhasználatban is azoknál, akik már a huszadik század folyamán születtek. 

Nyelvszociológiailag is egyedülálló vonás pl. az a nyelvi-kulturális „szakadék”, ami a 

19. század végén, a 20. század elején születetteket az első világháború után születettektől 

elválasztja. Míg az előző csoport tagjai az Osztrák–Magyar Monarchia részeként szinte 

minden kulturális újdonságot a német intézményrendszeren és a német nyelven keresztül 

ismernek és neveznek meg, a katonáskodó férfiak tudásanyaga nyugat-európai 

színhelyekkel és kulturális „kalandokkal” teli, addig a háború után születettek mindezt a 

román nyelven és az akkoriban kialakult Románia intézményrendszerén, kulturális 

viszonyain, kapcsolatain és kulturális „perspektíváin” át élték meg. 

Bár, mint az elmondottakból látható, a nyelvi „konfrontáció” a bukovinai székelyek 

számára a korábbiakban sem volt ismeretlen jelenség, Magyarországra való áttelepítésük 

mégis eddig soha nem látott újabb kihívásokkal volt teli. Egyrészt teljes mértékben átélték 

a saját archaikus anyanyelvjárásuk és a modern magyar köznyelv közötti különbségek 

teljes mivoltát, másrészt fizikailag egyik napról a másikra egy addig ismeretlen, teljesen 

idegen világba kerültek, ahol a megszokott tartalmak hiányoztak, a jelen lévők pedig 

ismeretlenek voltak, harmadrészt a dunántúli telepítés következtében egy olyan 

szociológiai környezetbe, a Duna menti svábok településeire kerültek, amely maga is zárt 

és voltaképpen német nyelvű közösségként küzdött a kevert/vegyes településszerkezeti 

nyelvhasználat mindennapi problémáival, s így nem lehetett segítségére az újonnan 

érkezetteknek. Ma már nehéz elképzelni, miféle kulturális-nyelvi sokkot éltek át az 

áttelepültek, de annak következményei jól leolvashatóak a nyelvhasználat változásaiban. 

Mindezen körülmények együttesen vezettek ahhoz a – normális nyelvi érintkezések 

esetében meglehetősen ritka – eredményhez, hogy a Bukovinában használt nyelvváltozat 

nem átalakult, nem valamiféle hosszabb folyamat eredményeként olvadt bele a mai magyar 

köznyelvi változatokba, hanem – úgymond – „kizuhant” a használatból, szinte egyik 

napról a másikra elveszítette használhatóságát. Ezt a fejleményt némi túlzással akár belső 

stigmának is nevezhetnénk, amihez a külső stigmatizáció is csatlakozott, hiszen a nem-

bukovinaiak szemében és „fülében” a bukovinai nyelvjárás használata a „betolakodók”, a 
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„nincstelenek”, a „kultúrán kívüliek”, bizony, a barbárok ismérve volt. A nyelvjárást 

beszélők természetesen rögtön felismerték az új helyzetet, drasztikusan igyekeztek a 

„bukovinás beszéd” használatának alkalmait csökkenteni. A nyelvjárás visszavonult, 

bizonyos belső, intim alkalmakhoz kapcsolódott a használata, a bukovinaiak voltaképpen 

kétféle nyelvi kódot használtak egymás mellett. Egyúttal, mivel a nyelvjárás eredeti 

formájában már nem volt képes kapcsolódni a beszélőket körülvevő mindennapi 

valósághoz, el is idegenedett attól, s valami távoli, jelen nem lévő, mitikus és szinte rituális 

(bizonyos tevékenységekhez funkcionálisan tapadó) világhoz, fizikailag gyakorta hiányzó 

mentális hagyományhoz kötődött. Bukovina ennek következtében mitizálódott, mintegy az 

„Ígéret Földje” lett, noha a történetek, a rítusok tartalma és célja annak idején Bukovinában 

bizony gyakorta csupán az ottani egykori szerény viszonyok elviselését kívánta 

megkönnyebbíteni. 

2. Minden egyes nyelvjárás átalakulása, adott esetben elvesztése – noha bizonyos 

általánosnak tűnő törvényszerűségek mellett történik – minden esetben egyedi, más 

példákkal csak szerkezetében összehasonlítható jelenség. Különösen igaz ez a bukovinai 

székelyekre, akik archaikusnak nevezhető nyelvi és néprajzi környezetből kerültek 

számukra idegen, egyrészt polgárosodottabb, de ugyanakkor a maga módján mégiscsak 

elmaradottnak tekinthető paraszti kulturális környezetbe. Ráadásul a ténylegesen fennálló 

különbségeket szinte nyílt ellenségeskedéssé, mindennapi összeütközésekké tették a 

politikával súlyosbított előzmények kényszerű következményei, hiszen az eredetileg 

szervezett áttelepülésre vállalkozó bukovinai székelyek 1944 őszére már vagyontalan 

menekültekké váltak, akiket 1945-ben a növekvő problémák gyors megoldásaként az 

elmenekült vagy kitelepítésre ítélt dunántúli németek üres vagy még lakott épületeibe 

telepített az ideiglenes magyar kormány. Vagyis áldozatok osztozhattak nyomorúságukban 

áldozatokkal, s e ténynek évtizedekre kiható következményei lettek. Az egyik ezek közül 

éppen a nyelvjárásvesztés volt. Ugyanakkor, noha a folyamat több mint egy fél évszázada 

zajlik, mégsem záródott le véglegesen, még nem tűnt el teljesen maga a bukovinai székely 

nyelvjárás, csupán redukált formában és egyre erősebben bizonyos alkalmakra, 

szociológiai mikrokörnyezetre korlátozódva hallható. Azt elmúlt négy évtized messzeható 

szociológiai és kulturális változásai, az iskolai oktatás, a nagycsaládos közösségek 

megszűnte, a termelési formák, a foglalkozási ágak gyökeres átalakulása, a migrációs 

életforma, a tömegkommunikációs eszközök megjelenése és intenzív elterjedése teljesen 

visszaszorította az eredeti nyelvjárási alakok használatát. 

3. Az átalakulás, maga a nyelvjárás elveszítése természetesen hosszabb folyamatként 

következett be. Legelébb – érthetően – a legfeltűnőbb jellegzetességek, mindenekelőtt a 

hanglejtés, a beszéd megszokottan lassabb tempója változott meg. A Magdics Klára (1959) 

által leírt archaikus hangzású mondatokat az ötven év alatti generáció mindennapi 

beszédében ma már nem hallhatjuk. Az eredeti hangzást néhány művészi fellépésen túl, 

amikor is az archaikus nyelvezet a szerep részét képezi, csak az öregek nyelvében 

fedezhetjük fel, mivel a még Bukovinában születettek vagy ott fölnevelkedettek ma már 

mind hetven év körüli vagy fölötti korú emberek. Mindezen körülmények miatt a mai 

Magyarországon élő volt bukovinai székelyek nyelve minden más nyelvváltozatunknál 

alkalmasabb a generációk közötti nyelvi változások pontos nyomon követésére, a nyelvi-

nyelvjárási változások sorrendjének, mikéntjének vizsgálatára. 
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A nyelvjárás eredeti hangtani, hangkészletbeli sajátosságai (pl. a zárt ë használata, a 

palatalizáló ´romány´és a depalatalizáló ´kórmán´ szóalakok) viszonylag stabilan 

kihallhatóak az idősebbek beszédjéből ma is, ám a fiatalok nyelvében a nyílt e hang a 

köznyelvhez hasonló mértékben uralkodik. Az l (bèlsö, h#lgatag), a j (#jtò, h#j) és az r 

(k#rt, tak#rgatò) hang nyújtó hatása a generációs különbségeknek megfelelően ugyancsak 

végleg eltűnőben van, s ez igaz a bukovinai székely nyelvjárás szinte minden archaikus 

hangtani jellegzetességére. Viszonylag hamar tűntek el egyes feltűnő morfológiai vonások 

(pl. a nyelvjárási sajátosságként ismert nem illeszkedő határozóragok közül a -val/-vel 

egykori alakjai, a késvel, szek#rvel stb. formák nem hallhatóak többé a mindennapi beszélt 

nyelvben), a jellegzetes hangátvetéses alakok (kanál~kalán, fekete~feteke, özvegy~ögyvez) 

ma már sehol sem bukkannak fel. 

4. A legnagyobb mennyiségi változás – persze érthetően – a szókincs területén 

következett be. A földrajzi és társadalmi környezet radikális idegensége, az ebből fakadó 

gyökeres életmódbeli változások a Bukovinában használt szókészlet egy igen jelentős 

rétegétől egy csapásra elvették a létjogosultságot. A legradikálisabban a bukovinai székely 

nyelvjárás román jövevényszavait érintette ez a változás, s mert a külső környzet e 

szavakat se nem értette, se nem tűrte, a román elemekkel sűrűn átszőtt mondatok, illetve 

maga a román nyelv is a privát szféra „titkos” nyelvévé vált, a magyarországi polgári 

családok német nyelvhasználatának mintájára a szülők akkor kezdtek el románul beszélni, 

ha nem akarták, hogy pl. gyermekeik, unokáik megértsék, amit egymásnak mondani 

kívánnak. Az efféle román mondatok (Dă-i pace!) és kifejezések (armáta = hadsereg; 

brëhu = vastag derékszíj; guzgán = patkány/vakond; kocsòrba = szénvonó lapát; kokójza = 

vörösáfonya; málé = puliszka; palamár = templomszolga; szokmán = kabát; vatáb = 

munkafelügyelő stb.) váltak legelőször a nyelvi átalakulás áldozataivá, gyakorlatilag a 

század elején született generációk kihalásával ez a fajta „kétnyelvűség” teljesen el is tűnt. 

A tulajdonképpeni, valódi bukovinai tájszavak, mint a gica, az esztena, a capúj hagyma, 

a kártya, a móduvázás, hogy csak néhányat említsek eme tekintélyes, több száz szóra rúgó 

lexikai rétegből, egy ideig párhuzamosan éltek a magyar változatok mellett, ám részben a 

tárgyak, a szó által jelölt fogalmak hiánya, részben pedig a köznyelvi szóalakok hasz- 

nálatbeli túlsúlya, kiszorító hatása miatt a pallacsika hamarosan paradicsommá, a bosztán 

egyszerűen tökké, a h#rbuc dinnyévé szelídült, a tërëbuzá-ból kukorica, a nannyó-ból  

nagymama, az istrimfli-ből zokni lett. Ezzel az eredeti nyelvjárási alapszókészlet igen 

jelentős része szorult háttérbe vagy szűnt meg. Jelentősebb azonban az a szókészleti réteg, 

mely az imént legelőször említett okból, a jelölt fogalom fizikai hiánya miatt esett ki a 

szóhasználatból. 

A néprajzi jelenségekhez, szokásokhoz és sajátosságokhoz kötődő szavakat átmenetileg 

ugyanez a veszély fenyegette, az elmúlt évtizedekben kevés esély mutatkozott arra, hogy 

akár a tárgyak, akár a hozzájuk kapcsolódó megnevezések túlélik az áttelepítés 

megrázkódtatását. Az elmúlt közel két évtized fejleményei azonban arra utalnak, hogy a 

mesterséges környezetben rejlő hátrányokat vállalva, de újjáélednek a néprajzi elemek, 

szokások, s ily módon a megnevezéseknek, szavaknak is marad némi használati értékük. 

Nem mindennap, de a megfelelő helyzetben ma is előfordulnak különleges, elsősorban 

színpadi szereplésekhez kötődő események kapcsán olyan kifejezések az egykori 

bukovinai nyelvjárásból, mint ruva, kóbrics, kakastarés, mëntáva, karikásizirkós, silladri, 
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cserelapi vagy kolozsna. A mai emberek számára viszont ezeket a tárgyakat és fogalmakat 

már kivétel nélkül meg kell mutatni, el kell magyarázni. Napjainkra az egykor mindenki 

által ismert szavak, kifejezések, fordulatok, s a hozzájuk kapcsolódó szellemi-tárgyi 

tartalmak a nyolcvanas években megindult és igen sikeres kultúramentő mozgalom, a 

különböző hagyományápoló körök, rendezvények eredményei ellenére szinte 

maradéktalanul kiestek a mindennapi nyelvhasználatból, informális, belső, „titkos” 

beszéddé, avagy eseményhez, alkalomhoz kötött „fellépés”-szerű produkciók elemeivé 

váltak. Az egykori bukovinai szókészlet a fentiek következtében mára a tárgyakkal együtt 

a múzeumokba került. 

A Bukovinából egykor áttelepültek dunántúli településein a mai látogató már nem 

hallhatja a nyelvjárás eredeti jellegzetességeit, helyettük a mindehonnan ismerős köznyelv 

néhány helyi színnel (és esetleg a bukovinai nyelvjárásból ismert zárt ë-hanggal) 

kiegészült változata üti meg a fület. Kutatni is egyre nehezebb, mert már csak az ötven 

fölötti nemzedéknél maradt egyre csökkenő esélyünk erre, mert mint Höflerné Kelemen 

Emma, a Sebestyén Ádám nyomdokain haladó önkéntes helyi gyűjtők, kutatók, szervezők 

és oktatók nemrég elhunyt egyik leglelkesebbje, legkitartóbbja fogalmazott: „Bukovinai 

székely többé már nem születik.” 
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„… S A NAGYSZÜLŐK BESZÉLNI TANULNAK AZ UNOKÁK NYELVÉN 

A Nyitra-vidéki nyelvjárásgyűjtés szociolingvisztikai tanulságaiból 

 

 

 

Amikor Gyurcsó István az előadásom címeként szereplő sorokat a Népvándorlások kora II. 

című versében néhány évtizede papírra vetette, valószínű, hogy a nyelvcsere, mely 

konferenciánk egyik témája, a szlovákiai magyar közösségekben még csak néhány egyénre 

korlátozódó egyéni nyelvvesztés lehetett. Mára azonban ez a jelenség már egész 

településeket érintő folyamattá vált, hiszen az akkori szórványos egyéni nyelvvesztésből 

tömeges méretű nyelvcsere lett. Hogy ez az állítás megalapozott, bizonyítják a 

Szlovákiában végzett legutóbbi, 2001-es népszámlálás adatai is (vö. Gyurgyík 2002: 7–

14), mégha a népességstatisztikát, különösen a nemzetiségi hovatartozás bevallását, 

gyakran bizonytalansági tényezők kísérik is (Kiss 1995: 169). De ezt támasztják alá a 

Kárpát-medencei magyarok körében végzett kétnyelvűségi kutatások is (Csernicskó 1998; 

Göncz 1999; Lanstyák 2000). E megállapításokhoz azonban hozzátartozik még az is, hogy 

a nyelvcserefolyamatok gyorsasága és intenzitása az egyes közösségekben nagy eltéréseket 

mutat. Leggyorsabb a peremvidékek és a nyelvszigetek magyar közösségeiben. 

A Nyitra-vidék, mely kutatásaim helyszínéül szolgál, köztudottan ilyen. A számos 

nyelven kívüli tényező (társadalmi, földrajzi, gazdasági, nyelvpolitikai, 

pszicholingvisztikai) együtthatásaként jelentkező asszimiláció nemcsak a statisztikai 

adatok alapján mutat riasztó méreteket (vö. Gyurgyík 2002: 9), hanem az általam végzett 

kétnyelvűségi felmérések is ezt a sajnálatos tényt – ha szabad egyáltalán egy tudományos 

eszmefuttatásban a nem tudományos sajnálatos jelzőt használni – igazolják (l. Sándor 

2000). De ugyanezt a tanulságot és tapasztalatot vonhatom le azokból a közvetett 

módszerrel begyűjtött adatokból is, melyeket a Nyitra-vidéki nyelvjárási atlasz adatainak 

gyűjtése folyamán szereztem, s melyekre ez az előadás is épül. 

Bár előadásomban mindenekelőtt a nyelvcserével kapcsolatos észrevételeimet osztom 

meg Önökkel, de néhány mondatban érintenem kell a nyelvjárásvesztésnek azon kérdéseit 

is, amelyek a nyelvcserével szoros összefüggést mutatnak. Ugyanis a nyelvcsere a vizsgált 

régióban gyakran nyelvjárásvesztést is jelent. De ez a nyelvjárásvesztés nem a magyar 

standard hatására következik be, hanem a magyar nyelvnek a szlovákkal való felcserélése 

idézi elő. Ez azzal magyarázható, hogy a Nyitra-vidéki településeken a magyar 

nyelvhasználat domináns változata a nyelvjárás, ezért a szlovák egynyelvűvé válás 

folyamatában a magyar nyelvnek ez a változata, pontosabban ez is, eltűnik. Mindez 

különösen azokban a csoportokban jellemző, ahol a nyelvcsere rohamosan, mondhatni egy 

nemzedék alatt zajlott le (pl. a magyar–szlovák vegyes házasságokból származó fiatalok 

esetében). Ez a típusú nyelvcsere és nyelvjárásvesztés általában a fiatalok korcsoportjára 

jellemző. Ott viszont, ahol a nyelvcsere lassabban, a második vagy a harmadik 

nemzedékben a szlovák nyelvű iskoláztatás következtében ment végbe, először a magyar 

nyelv standard változatának ismerete csorbult meg, de a helyi magyar nyelvjárás ismerete 
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még megmaradt (l. Sándor 2000: 25). Viszont az is köztudott, hogy csak a nyelvjárás 

ismerete fokozza az anyanyelv stigmatizációját (vö. Péntek 1993: 484), s a negatív 

viszonyulás pedig felgyorsíthatja a nyelvcserét. 

Maga a nyelvjárásvesztés lehet strukturális – a beszélők nyelvjárási ismereteinek 

zsugorodása – és funkcionális – a nyelvjárás pragmatikai visszaszorulása (vö. Kiss 2001: 

251). Az anyanyelvükben egyesnyelvű magyaroknál a magyar köznyelv hatására 

bekövetkezett strukturális nyelvjárásvesztésről általában nem beszélhetünk, de 

funkcionálisról már annál inkább. Ugyanis azokban a beszédhelyzetekben, amelyekben a 

többi beszélő a magyar köznyelvet használja, olyan stratégiát választanak, hogy vagy nem 

vesznek részt a kommunikációban, vagy a szlovák nyelvre váltanak át. Náluk tehát a 

funkcionális nyelvjárásvesztés olyan típusával állunk szemben, amely bizonyos 

beszédhelyzetekben egyben nyelvcserét is jelent (l. Cs. Nagy 2002: 349). A magyar 

köznyelv hatására bekövetkezett strukturális és funkcionális nyelvjárásvesztésről 

elsősorban azokban a Nyitra-vidéki községekben beszélhetünk, melyekben adott a magyar 

nyelvű iskoláztatás lehetősége. De ez a nyelvjárásvesztés nem jár nyelvcserével, mert a 

nyelvjárás helyére a magyar köznyelv nyomul be. Az anyanyelvi oktatás ugyanis egyrészt 

elősegíti a standard elsajátítását, másrészt lassítja a nyelvcserefolyamatok tempóját 

(Lanstyák–Szabómihály 1997: 7; Borbély 2001: 27). 

Visszatérve az előadásom elején jelzett témához, a nyelvcseréhez, elsőként az 

adatgyűjtés módszereiről szólnék. Ezen előadás alapjául szolgáló adatokat a 

nyelvjárásgyűjtés folyamán elsősorban részt vevő megfigyeléssel és kötetlen beszélgetések 

szövegfelvételeivel mintegy orvanyagként nyertem. 

A zoboralji falvakban járva figyeltem az utcán és a házak portáin beszélgetők 

nyelvválasztását, magyarul szólítottam meg nemcsak az időseket, hanem a középkorúakat 

és a fiatalokat is, hogy képesek-e, ill. hajlandók-e magyarul válaszolni. A községi 

hivatalban az ügyintézés és a községi hangosbemondó nyelvválasztását kísértem 

figyelemmel. A családon belül pedig azt követtem, hogy az egyes nemzedékeken belül és a 

nemzedékek között hogyan történik a kódválasztás. 

A nem irányított interjú készítése folyamán alig akadt olyan adatközlő, aki spontán 

módon előbb vagy utóbb ne érintette volna a magyar és a szlovák nyelv használatának 

kérdését. Ez általánosan előforduló jelenség az egyes Nyitra-vidéki kutatópontokon, 

melyből arra lehet következtetni, hogy az itt élő kétnyelvű kisebbségi közösségek 

érzékenyen és figyelmesen követik az interetnikus kapcsolatok által előidézett nyelvi és 

nem nyelvi folyamatokat, illetőleg jelenségeket, s észreveszik a bennük megnyilvánuló 

tendenciákat, de a fonákságokat is. 

Az asszimiláció az egész régióra jellemző, azonban az egyes Nyitra-vidéki falvak között 

a nyelvcserefolyamatok tempóját és mértékét illetően nagy különbségek vannak, melyek a 

különböző extralingvális tényezők hatásával magyarázhatók. Az idevágó szakirodalom a 

nyelvcserét, ill. nyelvmegtartást előidéző tényezők között leggyakrabban a beszélők 

lélekszámát, házassági szokásait, a település földrajzi elhelyezkedését, a vallási 

szertartások nyelvét, az anyanyelvi iskolarendszer meglétét vagy hiányát, a kulturális 

szervezetek meglétét vagy hiányát említi (vö. Borbély 2001: 24–33). Ha a felsorolt 

tényezők meglétét vagy hiányát számba vesszük, a régió települései három csoportba 

sorolhatók aszerint, hogy a nyelvmegtartó, ill. a nyelvcserét előidéző tényezők vannak-e 
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túlsúlyban. A hátrányosság fokát a magyar lakosság lélekszáma, a település területei 

elhelyezkedése és a magyarul tudó pap, a magyar iskola, a magyar kulturális 

önszerveződés megléte vagy hiánya szerint állapítottam meg. Eszerint a nagyon hátrányos 

minősítésűek közé azok a falvak kerültek, melyekben a nyelvmegtartás szempontjából a 

fent említett öt tényező mindegyike, vagy legalább négy negatív: alacsony a magyar 

lakosság lélekszáma (20% alatti), a nyelvsziget peremén szlovák községekkel van 

körülvéve, nincs magyarul tudó pap és magyar iskola, ill. hiányzik a kulturális szervezet. A 

nyelvcserét és asszimilációt illetően ilyen hátrányos település északi irányból dél felé 

haladva Vicsápapáti, Nyitraegerszeg, Béd, Menyhe, Nemespann és Felsőszőlős. Húsz 

százalék alatti lélekszámuk nyelvpolitikai szempontból is kedvezőtlen, hiszen az e 

százalékarány alatti lélekszám már nem teszi lehetővé sem az 1994. évi táblatörvény 

értelmében a kétnyelvű helységnévtábla elhelyezését, sem pedig az 1999. szeptember 

elsején hatályba lépett kisebbségi nyelvhasználati törvény érvényesítését, melynek 

rendelkezései biztosítanák anyanyelvüknek a hivatalos érintkezésben való használatát. 

Ilyen periferiális körülmények között hogyan élheti meg önazonosságát e kis számú 

magyar közösség? Hol és kivel használhatják még anyanyelvüket ott, ahol az állam a 

törvény erejével már semmilyen lehetőséget nem biztosít ahhoz, hogy a kisebbség 

használhassa anyanyelvét? Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztattak, s gyűjtöttem 

azokat az adatokat, melyek e kérdések megválaszolásához elvezetnek bennünket. 

A rendelkezésemre álló adatoktól függően így esett a választás a nagyon hátrányos 

csoport egyik jellegzetes községére, Nyitraegerszegre. Az írásban először 1326-ban 

említett település magyarsága, mely a 20. század első felében még a 80%-ot meghaladta, 

2001-re 10,32%-ra zsugorodott (Gyurgyík 2002: 9). E statisztikai adat ismeretében arra 

kerestem a választ, hogy formális beszédhelyzetekben, elsősorban a hivatalos 

érintkezésben, van-e még esély az anyanyelv használatára ott, ahol a törvény már nem 

teremti meg ezt a lehetőséget. Hiteles és megbízható információkat a községi hivatalban 

történő több rendbeli tartózkodásom alatt szereztem, amikor a szomszédos helyiségben 

tartózkodva megfigyelhettem, hogy az ügyintézés még magyarul is zajlik. A 

hangosbemondóban felolvasott közlemények még magyarul is elhangzanak. Vagyis 

törvényen kívül az állam által inkább akadályoztatva, a magyarságtól elhagyatva 

önerejéből még tovább működteti e megfogyatkozott közösség a régebbi hagyományok 

szellemében kialakult nyelvhasználati szokásokat. E lehetőség megteremtésében azonban 

nagy szerepe van annak is, hogy a közösség által megválasztott középkorú polgármester 

helybeli születésű, magyar–szlovák kétnyelvű, s ez jellemző a községi hivatal 

alkalmazottjaira is. 

Rendkívül értékes adatokat meríthettem az egyik adatközlővel, a 78-éves nyugdíjas 

asszonnyal zajló kötetlen, tematikailag nem, vagy csak elvétve irányított interjúból is.  A 

spontán beszélgetésként induló interjú tartalmilag az adatközlő családjához, fiatalkori 

éveihez, volt munkahelyéhez, szülőfalujának múltjához és jelenéhez, valamint a vallás 

gyakorlásához kapcsolódott, de mindegyik témába beszüremkedett a magyar–szlovák 

kontaktusok, a magyar nyelv és a magyarság ottani helyzetének kérdése, melyből számos, 

a nyelvcserehelyzettel kapcsolatos tanulságot vonhatunk le. Az interjúból az otthon 

nyelvhasználatáról, a nyelvi attitűdről, a kétnyelvűvé válás folyamatáról, a 
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nyelvcseretényezőkről, az egyházi életről és a múlt, jelen, jövő idevágó összehasonlításáról 

nyerhetünk képet. 

1. Az otthon nyelvhasználata. A nyelvcserehelyzetbe került közösségekben általános 

jelenség, hogy a kisebbségben élők a családon belül használják a legszabadabban és 

leggyakrabban anyanyelvüket (Borbély 2001: 142). Emellett azonban az is általános 

jelenség, hogy az egyes nemzedékek között e tekintetben is lényeges különbség van, 

hiszen köztudomású, hogy az életkor csökkenésével csökken az anyanyelv használatának 

gyakorisága (Sándor 2000: 133). Ebből az egyes korosztályok között gyakran viták és 

konfliktusok keletkeznek, mert különösen a nagyszülők nehezményezik a fiataloknak a 

magyar nyelvvel szembeni elutasító magatartását. A nyitraegerszegi szövegfelvételből ezt 

támasztja alá az a részlet, melyben az adatközlő az unokájával zajló beszélgetést egyenesen 

idézi. Az unoka, aki Pozsonyban dolgozik, magyarországi egynyelvűekkel kapcsolatba 

kerülve felismerte a magyar nyelv ismeretének fontosságát, s az alábbi következtetésre 

jutott: „N™gym™m$, tudod mit, mingyík përész vëlünk, hogy nëm ™k™runk bëszínyi 

m™gy™ró, dë ig™z™d is v™n.” A nagymama válasza: „No l#tod! Nëm mont™m, hogy hugy™n 

v™ttok tík. Ȧ h#ny nyëlv, ™nnyi ëmbër. […] nëkëd ëz ™z ílëdbë mindíg jó lëssz!” 

Viszont a másik unoka, aki még otthon, a magyar nyelv használatát nem támogató 

Nyitra-vidéki szlovák környezetben van, nyelvileg ekképp viselkedik a nagymama 

elmondása szerint: „És ëz ™ m#sik is, ™ki ithon v™n, ëz is. Bëszílëk nëki m™gy™ró, ő nëkëm 

vissz™ szlov#kó.” Ezzel kapcsolatban talán érdemes megjegyezni, hogy Manga János 1942-

ben a Nyitraegerszeghez közeli Menyhéről készült monográfiájában azt írja, hogy a 98%-

ban magyarok lakta községben két bevándorolt szlovák család élt, s „a bevándorolt 

családoknál az öregek még szlovákul beszélnek egymás között, szlováknak is tartják 

magukat, de a legutóbbi népszámlálás alakalmával 6–14 éves tanköteles gyermekeiket 

magyar nemzetiségűeknek vallották és a helybeli magyar iskolába járatják őket. A 

gyermekek állandóan magyarul beszélnek, akkor is, ha szüleik szlovákul szólnak hozzájuk. 

[…] A többi falubeliekkel az öregek is magyarul beszélnek”(4). Ezt az idézetet azért 

hoztam fel, hogy érzékeltessem, milyen drámai változások történtek az emberéletnek is 

rövid hatvan év alatt nemcsak a lakosság lélekszámában, hanem a nyelvhasználati 

szokásokban, a nyelvi attitűdökben is. Hiszen az, hogy a szlovák származású fiatalok a 

múlt század 40-es éveiben, Trianon után még elsajátították a magyar nyelvet, nyelvünk 

magas presztízséről tanúskodik. Ennek okát főleg abban látom, hogy az említett 

időszakban a hagyományos falusi társadalom még nem bomlott fel, helyben éltek, 

dolgoztak, és volt magyar iskola is. 

2. A nyelvi attitűdről köztudott, hogy nagyban befolyásolja a nyelvek helyzetét és 

sorsát. A fiataloknak a magyar nyelvvel szembeni elutasító magatartását ugyancsak 

erőteljesen befolyásolják a többségi és kisebbségi beszélők negatív attitűdjei. Mindkét 

csoportban különösen a kódkeverés csökkenti a kisebbség nyelvének presztízsét. Az egyik 

egerszegi szlovák fiatalasszony az ottani magyarok nyelvéről ekképp vélekedett: „Naši 

otrasne rozprávajú. Fele maďar, fele tót, kúpili sme malacot” (’A mieink borzalmasan 

beszélnek. Fele magyar, fele tót, vásároltunk malacot’.). A kódkeveréssel szembeni negatív 

viszonyulás következtethető ki a hetvennyolc éves adatközlőm alábbi kérdéséből is, melyet 

Pozsonyban dolgozó unokájának tett fel az anyaországi magyarokkal történt beszélgetése 

kapcsán: „Ugy mont™d nëkik, min nëkëm, hoty fëlit szlov#kó, fëlit m™gy™ró?” 
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3. A kétnyelvűvé válás folyamata. Az idős adatközlő saját megítélése szerint tud 

szlovákul, s felnőttkorában sajátította el a szlovák nyelvet. Kétnyelvűvé válásának 

történetét így mesélte el: ”… mëkt™nót™m…. Ëngëm r#vitt a kényszër, munk#r™. Mer én 

nëm tutt™m, mikor #mëntëm dógoznyi. …v™l™mit mëgértëttëm, dë këvësët. Mëgmond™nyi 

n™gyon nëhéz vót. Nëm tutt™m összër™knyi ™ sz™v™k™t. Mink nëm t™nótunk iskol#b™. 

Énëkényi tutt™m.” 

4. A nyelvcseretényezők. Spontánul hozta fel az idevágó szakirodalomban is számon 

tartott földrajzi tényezőt, melyet így fogalmazott meg: „Tuggy™, n™gyon rosz hëjën l™kunk. 

Még m™guk ot jó v™nn™k. Még maguk körő ott ™ … jó ™ … sok m™gy™rs#g v™n. Dë ics cs™k 

mink és Vics#p™p#ti. És Vics#p™p#ti m# ™nnyirë sincs, mind mink.” Az idézet azt is 

példázza, hogy minden viszonylagos. Az ugyan valóban tény, hogy a Nyitra-vidéki 

nyelvsziget központi fekvésű falvaiban a magyarság lélekszámát illetően ma még jobb a 

helyzet, mint a nyelvsziget peremén, de az asszimiláció az egész Nyitra vidéki régióban is 

jóval gyorsabb a délebbre fekvő, tömbben élő településekhez viszonyítva. 

5. Az egyházi élet. A kétnyelvű kisebbségek esetében az is nyelvhasználati univerzálé, 

hogy a vallás gyakorlásában funkcionál a legtovább a kisebbség anyanyelve (vö. Gal 1992: 

51; V. Borbély 1993: 85, 2001: 143; Sándor 2000: 132). Nyitraegerszegen ugyanezt 

tapasztaltam, sőt a vallás gyakorlása az egyetlen olyan terület, amelyben a község 

magyarsága nem pusztán beszélőközösség, hanem az antropológiai vizsgálatokban újabb 

kifejezéssel illethető gyakorlóközösségnek tekinthető. Gyakorlóközösség, mert olyan 

egyének csoportja alkotja, akik kapcsolatban állnak egymással, s egy közös cél 

megvalósítása érdekében együttes tevékenységet fejtenek ki, melyre jellemző az azonos 

viselkedési és nyelvhasználati repertoár kialakítása és alkalmazása (vö. Langman 2002: 

59). A gyakorlóközösség e tevékenységben identitását gyakorolja és éli meg, s a benne 

zajló kommunikáció nagy része a vallás gyakorlásán kívül arra is szolgál, hogy 

fennmaradjon a magyar közösség, ill. használja anyanyelvét. A magyar közösség 

identitását az éneklés módjában is kifejezi. A szívvel-lélekkel történő éneklés a többségi 

csoporttól való megkülönböztetésre a „mi” és a „ti” elhatárolására is szolgál. A községben 

ugyanis a vallási szertartások is kétnyelvűek. Minderről így vall informátorom: ” … ™ 

misék ™zok ugy v™nn™k, hogy ™ p™p szlov#kó, és mink mëg m™gy™ró ínëkëlünk. Tënn™p 

ugyi vót Szënt Józsëf tisztëlëtirë misë. Szíp misét mondott, nëm moh™tom, hon nëm. Isz ™ 

k#ntor #kësztë ugyi m™gy™ró. Ȧ szt#n  ™z olv™sm#ny vót m™gy™rul. … (És azt ki olvasta?) 

L#nyk#k. … És a szëntlëckë ™z meg vót szlov#k. A.z ëv™ngélium, ™sz m# nëm is tom h#ny 

évtő nëm h™llottuk m™gy™rul…. H™ közös misénk v™n, ™kkor ™ fëlë m™gy™r, ™ m#sik fëlë 

szlov#k. Eccër ™z ëlëjë, m#soccor ™ h#t™. … Dë h™ v™n oj™n nëhëzëbb szlov#k ínëk, ™mi 

nëm oj™n gy™korótt, higgyë ël, hogy nëm tunn™k vëlë énëkényi. De mink, h#t ™sz t™ktuzsb™, 

™hugy™n t™nótuk ™ d™l#rd#b™ … t™ktuzsb™ ínëkëlünk.” 

6. Múlt, jelen, jövő. Az egerszegi magyar közösség múltját, jelenét és jövőjét így látja: 

„N#lunk ™kko (= a 20. század negyvenes évei) még ™ Lënc (= Lencz) t™nító vót ig™zg™tó. 

És h#t ő ërős m™gy™r ëmbër vót. …És ™kko még mink is ™zok vótunk. Cs™k h#t m# 

lël™nk™ttunk. Mink h™ mëgh™lunk, ittët …nëm lësznëk m™gy™rok. […] Higgyë ël, sokszor 

h™ úgy ëszëmbë gyün ™z ™ … v™l™mikori m™gy™rs#g … ™mi it vót n#lunk, h#t ™ könnyëjim 

kihún™k…(Sír.) … Dë ugyi nëgyvënkëttőbë még, v™gy nëgyvënëgybë j#rt™k idë ëz ™ gróf 

Ësztërh#zi (Esterházy), Cs#ky. …  Ezëk oj™n ërős m™gy™rok vót™k. …™kkor vót Nyitr#b™ 
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m™gy™r h#z, itt ™ v#r ™l™tt. Vótunk ott is színd™r™bot j#dz™nyi. Vót iskol™, kultur#lis élet, 

m™gy™rs™g.” 

Befejezésként két kérdést tehetünk fel: 1. Mi okozta ezt a drámai lefolyású nyelvcserét? 

Az okokat elemezve a földrajzi fekvésen kívül az anyanyelvi iskola megszűnését, a falu 

hagyományos gazdasági szerkezetének felbomlását, a munkalehetőségek utáni szlovák 

városokba történő ingázást, s az ezt követő vegyes házasságok ugrásszerű megnövekedését 

említhetjük. 2. Mit tehetünk, tehetünk-e valamit a folyamat lassítása érdekében? A 

nyelvtudomány eszközeivel szinte semmit, legfeljebb felhívhatjuk a figyelmet azokra a 

tényezőkre, amelyek lassíthatják a nyelvcserét (az iskolák megőrzése, az oktatáspolitika, a 

helyben maradást támogató gazdaságpolitika). 
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MIZSER LAJOS 

 

 

NÉPNYELV ÉS KÖZNYELV DÉL-ABAÚJBAN 

 

 

 

 

Abaúj megye meglehetősen elhanyagolt területe nyelvjáráskutatásunknak. A hozzá 1881-

ben csatolt, járásnyi területű Torna megyével többet foglalkoztak. A Benkő Loránd és 

Lőrincze Lajos által szerkesztett Magyar nyelvjárási bibliográfia 1817–1949 (Bp., 1951) 

32 helységet említ, a NyAtl. 9 kutatópontot hoz. Mivel a kettőben négy egyezik, így 

összességében 37 helységből vannak kisebb-nagyobb szóközlések, rövid prózai szövegek. 

Dél-Abaújnak nevezem a Homorogd–Kázsmárk–Csobád vonaltól délre eső községeket, 

név szerint Hernádszentandrás, Hernádbüd, Abaújszántó, Alsó- és Felsődobsza, 

Hernádkércs, Halmaj, Nagy- és Kiskinizs, Szentistvánbaksa, Aszaló, Szikszó, Alsóvadász. 

Imre Samu ezt a területet a Szikszó környéki nyelvjárástípushoz sorolja, de mindössze 

kilenc sort ír róla  (A mai magyar nyelvjárások rendszere, Bp., 1971, 358). 

A miskolci Herman Ottó Múzeum Etnológiai Adattárában néprajzi leírásokkal is 

találkozhatunk (summásság, kenderfeldolgozás, cigányság), de ezek inkább a 

szókincsvizsgálathoz elegendőek. A szakkifejezéseket aláhúzták, az úgymond különleges 

szavakat idézőjelbe tették, és ez nagyon megkönnyítette a szógyűjtés munkáját. 

E terület nyelvjárása a bodrogközihez áll igen közel, bár a beszédtempó lassúbb annál.  

A felsorolt helységek nyelve között lényeges különbség nincsen, tehát a beszédből bajosan 

lehet megállapítani, hogy ki hová való. 

Kétszer jártam ott: ez év januárjában és augusztusában, így adataim meglehetősen 

frissek. A központom Halmaj volt, a legtöbb adatom onnan való, de több község lakóival 

is sikerült felvételeket készítenem. A feldolgozáskor Imre Samu módszerét követtem. 

A magán- és mássalhangzók aránya megegyezik a köznyelvvel, hogy pontosabb legyek: 

18 magánhangzóra 22 mássalhangzó esik. Ha kiszednénk a fonémaértékkel nem 

rendelkező hangokat, az arány eltolódna a mássalhangzók javára. Ez persze csak 

elméletileg igaz, mert igenis használják ezeket is. A nem fonémaértékű zárt ë használata 

érdekes: nem ott jelentkeznek, ahol a köznyelvben: ëstë, levës, ötvën, vëzët stb. Némi 

fonémaértékkel azért találkoztam: a tagadószó általában nyílt e-vel használatos, de 

kategorikus tagadáskor a zárt ë fordul elő (nem~nëm). Vallási megkülönböztetés is 

megfigyelhető: a reformátusok tëmplom-ot és szënt-et mondanak, míg a katolikusok 

templom-ot és szent-et. 

Diftongusai közül a záródó o\, az öÝ, a nyitódóak közül az Çë a leggyakoribb. A 

kettőshangzók kezdenek – de csak kezdenek! – a zártság irányába felbomlani. Az o\ 

felbomlására kevés példánk van: lú, júszág, az öÝ már gyakoribb: barátnűm, elűre, szűlű, 

de leggyakoribb: az Çë felbomlása: rígen, szegíny, szíp. Természetesen a monoftongizáció 

megmaradhat a középső nyelválláson: hizó, palló, csőröge, kenőtollu, peszérke ’sampion’, 

abalé ’abárolólé’. 
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A nyílt–zárt tendenciában az utóbbi használata a sűrűbb: dabál mast (de: mostan), 

kukorica, gyüker, püfeteg, de nyíltság sem példa nélküli: csötörtök, kocsijok, komonista, 

onoka, sőrő ’sűrű’. 

A magánhangzók mennyiségi különbségei közül a rövidülés a gyakoribb: buza, griz, 

level, szeker, turó. A nyúlás kizárólag akkor következik be, ha az -l-, ritkábban a -j- kiesik: 

gyümőcs, kűd, Miskóc, zsótár, gyút, nyút. 

A hangkivetés ritka: gazdasszon, lapcsánk, baksi ’szentistvánbaksai’, ugyancsak 

szórványosan jelentkezik az illabializáció is: meg ’hátsó rész’, megett, veres. 

Ez a nyelvjárásterület nem ismeri az ly-t, helyette mindig j-t mond. Olykor azonban az l 

helyett is j jelentkezik: ján, pájinka, tajiga. 

Mind a geminációra, mind a rövidülésre kevés példát lehet találni: tülle, belülle, egíssz, 

szűlű, illetve álít, válalkozó, istáló, szalona, rosz, var(oda). A zöngésülés és zöngétlenedés 

sem gyakori: guzsu (>kuzsu) ’ködmön’, zsojtár ’sajtár’, lapta, nutli. Az affrikációra szinte 

mikroszkóppal kell keresni példát: varnyu, gyün. 

A palatalizáció is hasonló képet mutat: szenyved, nyőtt ’nőtt’. A depalatalizáció csak a 

szóvégi -ny esetében érvényesül (de ott sem mindig): asszon, sütemín, szekrín. 

A hasonulások csaknem teljesen megfelelnek a köznyelvi normának: részleges: 

mekszorit, egísbe, dógosztunk, illetve teljes hasonulás: salló, talló (de: borsó, korsó), av 

vo\t, ec cigán, han nézzem, manna. 

A hangkivetés eléggé gyakori: bisalma, Çëfél, testvír, át ’állt’. A szóvégi -t többször 

elmarad: azér, mer, mos. A hozzátoldásra is vannak példáink: incifincik sütemín 

’aprósütemény’, kajszimbarack, tövisk ~ töviskes, vijaszk ~ vijaszkos. A szóeleji 

mássalhangzó-torlódást ez a nyelvjárás tűri: brúgó ’nagygereblye’, krompli, kröpli ’fánk’, 

tracska ’terményhordozó ponyva zsinege’, néhány esetben azonban feloldja: garádics, 

Poletár sor (népi utcanév), szetter ’szvetter’. 

A hármas szóeleji torlódást viszont nem szeretik: priccol, trapacska. 

Egyéb változások: cseresnye (de: cseresznyepaprika), csizma, mán, kescsű ’kesztyű’, 

danol. 

Ezek után hadd szóljak az alaktanról is! Ez a nyelvjárás sem használja a -ban/-ben 

ragpárt, hanem a -ba/-be párral helyettesíti: hol vagyok? a bo\dba, hová megyek? bo\dba. 

Egyes határozóragok zártabban jelentkeznek: -bul/-bül, -rul/-rül, -tul/-tül formában. Az -ig 

és az Çë ~ -ér ’-ért’ ragok előtti -a-, -e- hangok megmaradnak rövidnek: szátvajig 

’szövőszékig’, sekrestyejig, szirkajér ’húsvéti ételért’, körtejér. A -hoz/-hez/-höz-t 

használják ugyan, de a -nál/-nél helyettesíti, ha személyre vonatkozik: hová megyek? 

anyósoméknál, jányoméknál, Istvánéknál, papnál. 

A személyes névmások a következők: Çën, te, ű, mink, tik, űk. A kiegészült alakokban 

megszokott az -l- geminációja. 

Az igeragozásban változatosabb fonémák jönnek elő. Kijelentő mód jelen idő alanyi 

ragozás többes szám első személyben a köznyelvi felszólító módú alakok használatosak: 

kijájjunk ’kiállunk’, szeressünk ’szeretünk’, vegyünk ’veszünk’. A tárgyas ragozás egyes 

szám harmadik személyében igen gyakori az -i: irhati, eltáti a száját, nem biri felfogni. Az 

ikes igék egyes szám első személyében -k ragot találunk: eszek, harakszok, kuglizok. 

Érdekes, hogy a hisz ige itt ikes. A suksükölés is jellemző erre a nyelvjárásra: 

mekszoriccsa, kiszaggassuk, lássuk. Feltűnő a fog-os jövő idő használata – még akkor is, 
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ha utalás történik a jövőre: hounap el fogok menni nálatok a gombóudájét (reszelt tésztáért). 

Feltételes mód jelen idő egyes szám első személyben a -nák a gyakoribb (bár 

visszaszorulóban van): halnák, olvasnák, tudnák. 

Természetesen itt is vannak jellegzetes kifejezések, állandó szókapcsolatok: lekköröm ’a 

köröm vége’, egymásra olvastak ’egymás szemére vetették’, éltünk bele a világba 

’csendesen, feltűnés nélkül éltünk’, átment a hídon ’meghalt’ (a híd mögött van a temető 

Halmajon), feldagatt a fejem ’dühbe gurultam’, ki van meghalva? ’ki halt meg’, nem 

szalmával gyün az ünnep ’alaposan fel kell készülni rá’, hallotta az összesfalut 

’mindenkiről tud mindent’ (többnyire a pletykás vénasszonyokra mondják). 

Töltelékszavak, -kifejezések is előfordulnak: izé, hoty hijják, hogy monygyák, teccik tuni 

(tudod-e), hogy mit akarok mondani (ereszkedő hanglejtéssel): akkor használják, amikor  a 

másiknak át akarják adni a szót. Nekem az egyik nagyon feltűnt: anyám tyúkja. Többnyire 

a stb.-t helyettesíti, de mást is jelenthet: a bucsuba minden anyám tyúkját megvett, vóut ot 

még anyám tyúkja is. 

Alighanem a lassú beszédtempónak tudható be, hogy a mondathatárok mindig tiszták.  

A mondatszerkesztés is szabályos. A megszakított mondat ritka. A kongruencia a 

normának megfelelő, legfeljebb a sok számnév után következhet többes szám. Az oszt 

kötőszót csaknem teljesen kiszorította az Çë ~ és. 

Az idegen nyelvi hatás minimális, és csak két nyelvre szorítkozik. Szlovák: bobájka 

’pogácsaszerű karácsonyi sütemény’, cábár ’elhanyagolt öltözékű, rongyos’, szattying ’a 

gyermek ingecskéjét összefogó madzag’, szirka ’húsvéti étel’. Német: feszt ’mindig, 

állandóan’, firhang, sparhet ’fatüzelésű tűzhely’ (a gáz- vagy villanytűzhelyet még 

véletlenül sem mondják sparhetnak), stafirung ’kelengye’. A nokedli, hokedli, sámli stb. a 

köznyelvből került a nyelvjárásba. 

Az obszcén szavak használata nagyon ritka. Mindössze kettővel találkoztam: kutyafasza 

paprika ’hegyes, félhosszú erős pirospaprika’, pinafüstölő ’pöfeteg’. A káromkodás is 

ritka, a köznyelvi istenit! helyett az ördögét! használják. 

A nyelvjárást leginkább a 60 év feletti asszonyok őrzik. A hasonló korú férfiak 

nyelvjárásiasságának megkopása a katonasággal kezdődött (ők még három évet szolgáltak 

a Dunántúlon, általában Marcaliban). Köztük sok ingázó került ki, hiszen közel volt 

Szikszó is, Miskolc is. Ez inkább a hangtani sajátosságok ritkább használatában 

mutatkozik meg.  A tájszókincset aktívan használják. A szüleiktől, a nagyszüleiktől hallott 

szavakat jobban megőrizték, mint a nők, de csak a passzív szókincs szintjén. A régiek még 

a gruja szót használták a kompri helyett. 

A középkorúak kezdik elveszíteni nyelvjárásiasságukat, s csak akkor használják, ha a 

szüleikkel beszélgetnek. Az iskoláskorúakra nagyon hatott a televízió hangzószegény, 

formalizált nyelve (sokat tévéznek). A nyelvi durvaságot is onnan tanulták. Azokat a 

kifejezéseket használják, amelyek egy westernben vagy akciófilmben fordulnak elő. Hadd 

ne idézzek belőlük! Az iskoláskorúak beszédtempója felgyorsult, mondatszerkesztésük 

akadozik, a megkezdett mondatot sokszor nem tudják befejezni. Náluk számolni kell az 

angol nyelv hatásával is, hiszen sokan számítógépeznek (ők így mondják: számítóznak). A 

megismert angol szavakat többnyire saját nyelvükhöz idomítva ejtik, pl. montenbáj (úgy 

látszik a -k-t a többes szám jelének fogták fel), pikkupp (ezt feltehetően ikerszónak 

érezték). Kissé kevert nyelvváltozat az övék. Nyelvjárásukhoz általában csak a szókinccsel 
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kötődnek. Pedagógus adatközlőim szélmalomharcot folytatnak a suksükölés ellen, hiszen 

már kialakult helyette és mellette a tyuktyük nyelv is. A -ba/-be és a -ban/-ben használata 

nem következetes, igen gyakran felcserélik őket. 

A felsorolt helységek közül Szikszó és Onga nyelvjárása áll legközelebb a kihaláshoz. Az 

egységesülési folyamat egyre inkább felgyorsul. És számolnunk kell az ott élő cigányok 

hatásával is. Egyes falvakban, ahol sok cigány él (pl. Aszaló), cigányos hanglejtést lehet 

megfigyelni, és részük van a nyelv eldurvulásában, a szókincs szegényítésében is. 
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Nyelvi változás a szókészlet 

és a névtan tükrében 
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GUTTMANN MIKLÓS 

 

 

A SZÓKÉSZLET NÉMET ELEMEINEK VÁLTOZÁSA A MURAVIDÉKI 

MAGYAROK NYELVÉBEN 

 

 

 

A magyar szókészlet gazdagságában fontos szerepet játszanak a jövevényszavak. Az 

idegen szóként nyelvünkbe kerülő lexémák a történelmi múltunk évszázadai során 

jövevényszókká váltak, beilleszkedtek a magyar szókészletbe. Jövevényszavaink egyik 

jelentős csoportját alkotják a német jövevényszavak. Ezek legrégibb rétege a XIII–XV. 

században került nyelvünkbe, majd ezt követően, a Mohács utáni évszázadokban, 

elsősorban a szorosabb történelmi kapcsolatok, valamint a közvetlen nyelvi érintkezések 

nyomán is. A nyelvi érintkezés a különböző német nyelvjárások és a magyar nyelv 

tekintetében figyelhető meg, amely különösen a bajor–osztrák dialektus szókészleti 

hatásában jelentkezik. A szakmák nyelvének szakszavai körében a német, illetőleg a német 

eredetű lexémák domináltak még a múlt század első felében is, de más nyelvi rétegekben is 

szép számmal megfigyelhetők. 

A magyar nyelv nyugati nyelvjárási régióiban különösen jelentős a német eredetű 

lexémák ismerete és használata. Ebben a fentebb említett okok játszanak döntő szerepet, s 

különösen fontos megemlíteni a közvetlen nyelvi kontaktust, a nyelvhatárok érintkezését. 

Mindezt megerősítik a régióból származó tájszóközlések, tájszótárak, így Imre Samu 

Felsőőri tájszótár (1973) és A felsőőri földművelés (Debrecen, 1941) című munkái, Kiss 

Jenő Mihályi tájszótára (Bp., Akadémiai Kiadó, 1979), s más publikációk. 

A német eredetű tájszavak vizsgálatát, állapotának elemzését a nyolcvanas évek elején 

kezdtem el vizsgálni, amelyek eredményeként a II. dialektológiai szimpozionon (VEAB 

Veszprém, 1990: 79–88) foglaltam össze tapasztalataimat A német eredetű tájszavak 

állapota Náraiban című előadásomban. Nyolcvan német eredetű lexéma (A lexémák 

felsorolása a hivatkozott publikációban, helykímélés miatt itt nem közlöm.) kérdőíves 

vizsgálatára került sor nyelvszociológiai szempontok alapján. Három generáció: fiatalok, 

középkorúak, valamint az idősek nyelvében megfigyelhető sajátosságok feltárásának 

szándékával. A téma kutatása azóta is folyik a nyugati régióban hazai és határokon túli, 

elsődlegesen muravidéki kutatópontokon. A munkába bekapcsolódtak magyar szakos 

főiskolai hallgatók is, és irányításommal négy szlovéniai magyar településen – 

Szerdahelyen, Szentlászlón, Radamosban és Völgyifaluban – került sor a 80 német eredetű 

lexéma mai állapotának feltárására a korábban említett három korosztály nyelvében. A 

négy település közül kettő, Szerdahely és Szentlászló a történelmi Vas megye, Radamos és 

Völgyifalu a történelmi Zala megye települései voltak, és lettek a trianoni békediktátum 

áldozatai. 

Mielőtt a nyelvi vizsgálati tapasztalatainkról szólnánk, szükségesnek tartjuk, hogy 

szóljunk e nyelvterület mai nyelvállapotának néhány jellemzőjéről. A szlovéniai 

Muravidék mintegy 30 magyar anyanyelvű, ma már kétnyelvű településén a magyar nyelv 

léte és használata a burgenlandi magyarsághoz hasonló módon a legveszélyeztetettebb 
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helyzetbe került. Ezt annak ellenére megállapíthatjuk, hogy a mai Szlovénia törvényei 

igyekeznek megadni az őshonos magyar kisebbség számára a nemzetiségi külön jogokat a 

nyelvhasználat terén is. A gyakorlat, a mindennapok valósága azonban a magyar 

anyanyelvűek gyors  ütemű csökkenését bizonyítja az asszimiláció, az elvándorlás, a 

nyelvváltás tényei szerint.  A Trianon óta eltelt nyolcvan év elég volt ahhoz, hogy a 

magyarok száma több mint felére csökkenjen, az akkoriban Alsólendvának 90%-os 

magyar lakossága már a 40%-ot sem éri el. Göncz László A muravidéki magyarság 1918–

1941 (Lendva, 2001) című munkájában részletesen elemzi ezek történelmi okait, azt a 

magyarellenes politikát, amelyet a korszakban végeztek. A homogén magyar települések 

etnikai képének megváltoztatása érdekében tett intézkedések, amelynek eredményeként a 

magyar települések tőszomszédságában mesterségesen létrehozott szlovén kolóniák, a 

magyar anyanyelvűek kizárása a nagybirtokok felosztásából, a magyar iskolarendszer 

felszámolása és a magyar anyanyelvűek szempontjából káros átformálása stb. mind ezt 

szolgálták. Mind a mai napig Szlovénia legszegényebb települései a hajdani magyar 

anyanyelvű települések. Ez kikényszeríti ma is a fiatalok elvándorlását tanulás, 

munkavégzés, kenyérkereset stb. érdekében, amelyek kifejtik, kikényszerítik a többségi 

nyelv elsajátítását, amely önmagában hasznos, de együtt jár sok esetben az anyanyelv 

feladásával, presztízsének elvesztésével, az asszimilációval, a nyelvcserével. A 

nyelvterületen végzett korábbi nyelvészeti vizsgálatok, Bokor József áttekintő tanulmánya 

(2001: 34–52) s jelenlegi tapasztalatok ezt egyértelműen bizonyítják. 

Rátérve a német eredetű tájszavak mai állapotának bemutatására először néhány fontos 

statisztikai adat elemzésével szemléltethetjük az egyes generációk szóismeretét és -

használatát. A kérdőíven szereplő 80 lexémából a legidősebb generáció, tehát a 60 év 

felettiek a négy kutatóponton 60–70%-ot ismernek és használnak. A legtöbb és a legkisebb 

adat közötti 9%-os különbség nem elhanyagolható, aminek okait magyarázhatjuk a német 

nyelvterülettől való távolság növekedésével, a nyelvjárási régiók különbözőségével stb. A 

hecsëdli, heiszitt, herbek, herbekül, këfëránc, këkk, pétli, rempül stb. szavak hallatára az 

adatközlők azt válaszolták: „sohasem hallottam, ezt nálunk nem így mondták”. 

A második generációhoz tartozó adatközlők (40–50 évesek) szóismerete és használata 

46–63% között adatolható. A csökkenés kimutatható, de szembetűnő, hogy a 

középgenerációs adatközlők Radamosban több szót ismernek, mint a legidősebbek 

Völgyifaluban. Az idősebb korosztályhoz tartozó adatközlők valamennyien saját paraszti 

gazdaságukban dolgoztak egész életükben, alig-alig mozdultak ki a faluból, iskolai 

végzettségük 6 elemi, néhányuknál 8 általános. Így a nyelvközösség helyi szóhasználata 

ma is stabilabban érvényesül. A második generáció adatközlői ugyan ismerik és végzik a 

paraszti gazdálkodást, de nem ez a fő tevékenységük, mert naponta utaznak a városba, s a 

környező gyárakban dolgoznak, iskolai végzettségük is magasabb, legalább 

szakmunkásképzőt végeztek. A gazdaság gépesítése következtében a szekerek és lovak 

helyett traktorral és egyéb mezőgazdasági gépekkel dolgoztak a földeken. Így nemcsak a 

hagyományos paraszti gazdálkodás lexémái, pl.: fédër, slájfër, stëcli stb. merültek 

feledésbe, hanem a régi életformához kapcsolódó eszközök, fogalmak, pl.: ress, 

strabancër, stráf, virtikli, abriktul, mókszul, herbekül stb. is. 

A harmadik generációhoz a legfiatalabb adatközlők tartoznak, életkoruk 18–25 év 

között van, most végezték középfokú tanulmányaikat, és kezdték el munkájukat a 
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környező szlovén gyárakban, üzemekben, hivatalokban. Ők a vizsgált szavakat 32–44% 

között ismerik és használják. A csökkenés ebben a generációban is megfigyelhető, mértéke 

itt a legnagyobb, hiszen egyik kutatóponton sem éri el a közép korosztály értékeit. Az 

okokat keresve megállapíthatjuk, hogy még fokozottabb mértékben érvényesülnek ebben a 

korosztályban a második generációban említett tényezők. A szülők, nagyszülők 

beszélgetései alapján hallhatnak a régi életformáról és a régi szavakról. A fiatalok már csak 

dísztárgyként, régiségként használják a szakajtót, ismerik meg a nagypapa dozniját. A 

konyhában azonban ma is ráülhetnek a sámlira ~ sámedlire, sőt a konyhai tűzhelybe 

silingában viszik be a tűzifát. 

A korábbi két generációhoz képest a német eredetű tájszavak ismeretének és 

használatának kiavulási folyamata egyértelmű. Ez elsősorban a magyar nyelv belső 

változásával hozható összefüggésbe, de azt sem feledhetjük el, hogy a fiatalok a közeli 

városokban dolgoznak, ahol a szlovén nyelvet használják, amelynek szókészleti és 

strukturális hatása egyre nagyobb. A fiatalok nyelvében is megmaradtak azok a lexémák, 

amelyek napjainkban is gyakran használt tárgyakat jelölnek, igei, melléknévi tartalmakat 

hordoznak. Ilyenek pl.: ánizslag, cakompakostu, fiérhang, kiszli, krisztéroz, pákli, 

kuglihupp, platni, prëzbors, pruszli, sámëdli, serbi, sérhokli, silinga, simfül, sróf, 

samakkul, spagét, tëpik, tislér. 

A vizsgálatokat kiterjesztettük minden kutatóponton az együtt élő családi generációkra 

is, tehát a nagyszülő, szülő, gyermek (unoka) szóismeretére is: a családi nyelvi környezet 

mennyire dominál a lexémák átörökítésében. A korábban elmondott tendenciák mellett a 

családoknak vannak egyedi jellemzői is. Több család esetében megfigyelhető az idős 

adatközlő és gyermeke szóismeretének azonossága, különösen azonos foglalkozás esetén. 

Emellett a család egyéni szóhasználata is érvényesül, hiszen a futrás helyett a fattyukéve, 

az encpikre helyett az áncvájro járja. 

Az adatgyűjtés magnetofonos adatrögzítéssel történt, így nemcsak a szókészleti adatok, 

hanem a hozzáfűzött kommentárok értékes szinkron anyagként kínálják a nyelvjárási 

elemzés lehetőségét. A 48 adatközlőtől rögzített terjedelmes nyelvi anyag hűen tükrözi az 

egyes településeknek nyelvjárási kis régiókhoz való tartozását, így Szerdahely és 

Szentlászló a történelmi Őrség peremén az őrségi nyelv sajátosságait, Radamos nyelve a 

Hetés jelenségeit, míg Völgyifalu máig pontosan nem tisztázott, de jelentős mértékben a 

Göcsej nyelvi hatását mutatja. 

A jelenségek részletezésére most nincs lehetőség, de néhány jellemzőre felhívjuk a 

figyelmet. A zárt ë-zés minden kutatóponton ma is nagyszámú adatban, különböző 

fonetikai helyzetekben megfigyelhető. Pl. fëszt, sámëdli, fédër, këvëtál stb. A jelenség 

együtt él az ö-zéssel, különösen az idős generáció nyelvében. A köznyelvben is meglevő ö-

ző alakok mellett a zárt ë helyén gyakran megfigyelhető az ö, pl.: möggy, bötű, föcske stb. 

Az ö-zés ritka jelenségeként az ü helyén is előfordul, pl.: böcsöletös. Lendva környékének 

helyneveiben is találkoztam ezzel a jelenséggel a börü ~ bürü ’kis híd, palló’ név 

viszonylag gyakori előfordulása során. A nyelvtörténet tanúsága szerint nyelvünk ómagyar 

korszakában az ü-k gyakran egy fokkal nyíltabbá válnak, amely nyíltabbá válás teremtette 

meg a magyar hangrendszerben az ö hangot. Az ÚMTsz. a börü alakot kizárólag a nyugati 

magyar nyelvterületről, annak is széléről jegyzi. Így a jelenségben szláv, elsősorban 

szlovén, horvát hatást is feltételezhetünk (vö. Guttmann Miklós 1999: 408–409). 
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A nyugati régióra jellemző nyitódó típusú diftongusok minden adatközlő nyelvéből 

adatolhatók: võt, jõ, f´d stb. Egymás mellett élnek a rövid és hosszú magánhangzós 

alakváltozatok, így a komét ~ kumet, pákli ~ pakli, dózni ~ dozni stb. Ugyanez figyelhető 

meg a labiális–illabiális szópárok esetében is, pl.: párokli ~ perepli, grájful ~ greifül. 

Az igei szófajú szavakhoz kapcsolódó igekötőket mint prefixumokat a szó jelentésének 

leggyakoribb használata határozza meg. Így az abriktul ~ elabriktul, greifül ~ egreifül, 

riful ~ eriful, összeriful, simfül ~ lesimfül, slingül ~ beslingül, srótul ~ megsrótul. A 

jelentésváltozás is megfigyelhető a szóhasználatban. Így a pakli ~ pákli csomag 

jelentésben pakli dohány, pakli gyufa, pakli cukor szerkezetekben volt gyakori, ma már 

csak a pakli kártya, bent van a pakliban formában használatos. A dozni cigarettatárca, 

dohánytároló jelentés mellett a villanydozni is ismert, „az a doboz, ami a falban van és a 

villanydrótok végződnek benne” – ahogy az adatközlő értelmezi. 

A szókészlet német eredetű tájszói rétegének vizsgálati tapasztalataiból néhány fontos 

kérdést elemezhettünk. A ma már szókészleti archaizmusoknak tekinthető lexémák 

kiavulásának folyamata a vizsgált három generáció nyelvállapotából világosan látható. A 

folyamat mégsem tűnik gyorsnak, ugyanis azok a lexémák, amelyeknek napjainkban is 

megvan a jelölő funkciója, továbbra is fontos szerepet hordoznak a beszélő közösség 

kommunikációjában. 

A vizsgálat megerősíti azokat a már ismert megállapításokat, miszerint a 

peremterületeken a nyelvállapot archaikus jelenségei napjainkban is határozottabban 

vannak jelen a beszélők nyelvében, s kiavulásuk folyamata lassúbb ütemű, mint a többi 

területeken. A szlovéniai kutatópontokon a kétnyelvűség körülményei ellenére a többségi 

nemzet nyelvének kimutatható hatása nem olyan mértékű, hogy az immár nyelvtörténeti 

jellegű szókészleti jellemzőket megszüntesse. A szomszédos hazai régióban e témakörben 

végzett vizsgálatok szinte minden kutatóponton gyorsabb ütemű kiavulást mutatnak. 

 

 

Irodalom 

 
Bokor József 2001. A magyar nyelv és használata a Muravidéken az ezredforduló küszöbén. Magyar 

Nyelv XCVII. 

Guttmannn Miklós 1999. Az ö-zés jelensége Lendva környékének helyneveiben. Névtani Értesítő 

408–409. 

Imre Samu 1973. Felsőőri tájszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó. 



 

239 

 

BENŐ ATTILA 

 

 

ROMÁN KÖLCSÖNSZÓ – MAGYAR IGEKÖTŐ 

 

 

 

 

1. Az igei átvételek magyar nyelvi integrálódását elősegíti az igekötős szerkezetben való 

használatuk. Kérdés azonban, hogy mi dönti el azt, hogy milyen igekötő járulhat egy adott 

igei átvételhez. Milyen morfológiai, szemantikai viszonyok határozzák meg az igekötős 

szerkezetek kialakulását? Egy másik megválaszolandó kérdés az, hogy milyen 

grammatikai, szemantikai funkciók indokolják az igekötők használatát. Ezekre a 

kérdésekre választ keresve megvizsgáltam az eddig lejegyzett román eredetű 

kölcsönszavak igekötős összetételeit. A napjainkig felhalmozódott gyűjtések alapján létre 

hoztam egy számítógépes adattárat, és ennek az alapján folytattam vizsgálataimat. 

Forrásként használtam a következő lexikográfiai munkákat, monográfiákat: Balázs László 

kéziratban maradt kandidátusi értekezését a román–magyar nyelvi interferenciáról, 

Zsemlyei János doktori értekezésének adattárát (1974), Márton–Péntek–Vöő 1977, Bakos 

1980, 1982, 1984-es munkáit. 

 

2. Az eddigi szakirodalomban az igei átvételhez járuló igekötő motivációját abban 

látták, hogy a kölcsönszó érintkezésbe lép az átvevő nyelvbeli szinonima párjával, és 

mintegy örökli annak igekötős szabályrendszerét (Bakos 1982, Márton–Péntek–Vöő 

1977). Az 1. táblázat adatai ezt a jelenséget példázzák: 

 

1. táblázat 

 
Igei átvétel Román etimonja Igekötős alakja Magyar nyelvi szinonimája 

faketurálál făcătură ’igézés’ megfaketurál ← megigéz 

szkepál a scăpa  megszkepál← megszabadul 

lesinál a leşina ellesinál ← elájul 

trezál a se trezi kitrezál  kijózanodik 

szpovegyál a spovedi megszpovegyál ← meggyón 
 

 

Valóban vannak olyan esetek is, amikor jogosan magyarázható valamely konkrét 

magyar igekötős szerkezet hatásával egy-egy igekötős román kölcsönelem. Ilyenek azok az 

adatok, amelyeknél a magyar jelentésbeli ekvivalense igekötős, azaz igekötőjének 

jelentésspecializáló szerepe van, és nem egyszerűen a cselekvés irányát vagy 

befejezettségét jelöli. Ilyenkor az adott magyar ige csak a jelentésspecializáló igekötővel 

együtt használható a szóban forgó jelentésben (2. táblázat). 

 

2. táblázat 
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Igei átvétel Román etimonja Igekötős alakja Magyar nyelvi szinonimája 

floszketyál nyj. folscoti odafloszketyá ← odamond 

retesál a se rătăci elretesál ← eltéved 

zepecsál zăpăci megzepecsál ← megzavarodik 

Jertál a ierta megjertál ← megbocsát 

Kolcil a încolţi kikolcil ← kikel (az elvetett meg) 
 

 

Mivel magyarázhatók azonban az olyan igekötős összetételek, amelyek esetében 

nyilvánvaló, hogy az igekötő nem egy konkrét magyar nyelvi szinonima hatásának 

eredményeként jelenik meg? (3. táblázat) 

 

3. táblázat 

 
Igei átvétel Román etimonja Igekötős alakja Magyar nyelvi szinonimája 

szuperálódik a supăra leszuperálódik megharagszik 

Szpurkál a spurca elszpurkál bepiszkít, összepiszkít 

mutujoz ’mutujnak 
(gyámoltalannak) nevez’ 

mut(ul) lemutujoz ? 

maritál ’férjhez megy’ a se mărita elmaritál ? 
 

 

Ezekben az esetekben sem lehet véletlenszerű az igekötők használata. Ha a jelenségre 

magyarázatot akarunk keresni, akkor nem egy konkrét szinonimában kell keresnünk az 

adott igekötő használatának indítékát, hanem a szinonimasor vagy még inkább a 

jelentésmezők, az állandósult metaforikus névátvitelek szintjén. 

Ismert, hogy az igekötő legkorábbi funkciója a cselekvés irányának megjelölése volt. 

Ebből származik mind a grammatikai funkció (aspektusképzés), mind a 

jelentésspecializáló szerep.
1
 Ilyen értelemben mindkét funkció származékjelentése 

azoknak a térbeli viszonyoknak, amelyeket az igekötőrendszer jelölni képes.
2
 A 

mozgáshoz, a térhez kapcsolódó érzékelési élményeink elsődleges forrásai nemcsak 

fogalmi struktúráinknak, de a nyelv szemantikai rendszerének is (Lakoff–Johnson 1980, 

Danesi 1990). Az ilyen jellegű nyelvi anyag vizsgálata alapján megállapítható, hogy 

különböző térdimenziókhoz különböző metaforikus jelentésmezők kapcsolódhatnak. 

Szilágyi N. Sándor az értékjelentés szempontjából vizsgálta a nyelvi térviszonyok és a 

metaforikus értékek összefüggését. Így – amint már említettem – a FENT és a LENT 

helyviszonyhoz, valamint az ehhez kapcsolódó FEL/LE irányhoz rendszerint pozitív, 

illetve negatív értékjelentés társul, amint azt a következő példák is szemléltetik: 

felszabadít, felmagasztal, feldicsér, fennkölt, felsőbbrendű, felnéz (vkire) – leigáz, lehord, 

leszid, lenéz (vkit). Ugyanilyen módon kapcsolódik a FENT és LENT dimenzióhoz az 

aktív/passzív értékjelentés: felbiztat, felbosszankodik, felbőszül, felbujt, felbuzdul, 

felcsigáz (érdeklődést), feldühödik stb. – lecsendesít, lepisszeg, lecsillapít, lehiggad.
3
 A 

                                                 
1
 Az igekötő funkcióival kapcsolatban l. D. Mátai 1992. 

2
 Ezért sem választható mereven el az igekötőnek ez a két szemantikai vonatkozása, lévén 

hogy az igei aspektus kérdése is végső soron jelentésbeli probléma. 
3
 Szilágyi N. 1996: 11–37. (Vö. Lakoff 1980). 
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térdimenzióknak és a metaforikus jelentéseknek ez a kapcsolata része lehet a beszélők 

implicit nyelvi tudásának, amennyiben ezt a szemantikai szabályszerűséget kreatív módon 

alkalmazni tudja új nyelvi elemek vonatkozásában is. Így válik érthetővé, hogy a mutuj 

melléknévből képzett mutujoz ige miért éppen a le igekötővel alkot összetételt. Az 

elmaritál igekötős szerkezet kialakulását könnyen értelmezhetjük a térdimenziók és a 

metaforikus jelentések kapcsolatában, hiszen ez a kapcsolat azt is jelenti, hogy bizonyos 

térbeli viszonyokra utaló vagy ezekből származó igekötős igék elsődleges vagy 

metaforikus jelentésszerkezetében van valami közös elem (elmegy, elköltözik, eltávozik 

/irány/, elront, elhibáz, elmulaszt, elszomorodik, elidegenedik, elhidegül stb. 

/értékjelentés/). Ez a közös szemantikai tartalom megnyilvánul a speciális 

jelentésárnyalatbeli gazdagodásban (nevet – kinevet /vö. kicsúfol, kigúnyol/), a hasonló 

névátviteles jelentésváltozásban (dől – eldől ’elválik valami’, dönt – eldönt ’határoz 

valamiben’), valamint az értékjelentés azonosságában (az el igekötős összetételek 

általában negatív értékjelentésűek). Az elszpurkál igekötős szerkezet szemantikai 

motivációja ebben a megközelítésben érthető és világos, amennyiben az el igekötő egyik 

funkciója éppen értékvesztés jelölése. A leszuperálódik összetétel pedig a le igekötőhöz 

társítható passzív értékjelentés felől értelmezhető. 

Mindez arra enged következtetni, hogy a meghonosodás útjára lépett kölcsönelem úgy 

integrálódik a nyelv rendszerébe, hogy nem csupán az átvevő nyelvbeli szinonimájával lép 

érintkezésbe, hanem azokhoz a viszonyokhoz is alkalmazkodik, amelyek az adott 

jelentésmezőt jellemzik. Az igekötős összetételek esetében nem csupán arról van szó, hogy 

az igei átvételhez a magyar szinonim ige megfelelő igekötője társul, hanem hogy a 

megfelelő jelentésrendszer mint metaforikus viszonyhálózat egésze hat rá. 

 

3. Milyen grammatikai funkciók indokolják a román eredetű igei átvételek igekötős 

szerkezetekben való használatát? A kérdés azért is megválaszolandó, mert a kölcsönszó 

kor- puszunkban az erdélyi nyelvváltozatokban használt román eredetű igéknek 47,5%-a 

igekötővel is előfordul, 12%-ukat pedig kizárólag igekötős alakban jegyezték le, ami azt 

jelzi, hogy az igekötőnek jelentős szerepe van az igei átvétel szemantikai integrálódásában 

(Benő 2000). 

A kizárólag igekötővel használatos igei kölcsönszók alapján az igekötő használatának 

motiváló tényezői közül a következők jöhetnek számításba: 

a) A befejezett aspektus jelöléséül szolgál 

A románban az igének nincs jelen idejű befejezett aspektusa. A magyarban pedig az 

igekötő igen fontos szerepet játszik a folyamatos (általános), valamint a befejezett 

jelentésű igék szembeállításában (pl. keresi – megkeresi; indul – elindul). Ugyanakkor az 

igekötő az aspektusbeli különbség mellett nyomatékot is ad a megnevezett cselekvésnek, 

hiszen jelzi, hogy szükségszerűen eléri a célját. Az igei átvétel grammatikai jelentésbeli 

gazdagodásának első jele az aspektust érintő differenciálódás. Az igekötős kölcsönelemek 

elemzése azt mutatja, hogy az igekötőknek ez az egyik legfontosabb funkciója. A csak 

igekötővel használatos igék többségében az igekötőnek ez a funkciója látszik érvényesülni. 

Íme néhány példa ezekből: megbutukol ’megver, megfenyít’; megcsupelál ’baromfit 

megkopaszt’; megfaketurál ’megigéz’; meggrozilódik ’megcsömörlik, összeborzong’; 

megkopiladzik ’a lány törvénytelen gyermeket szül’; mekkurucil ’megtakarít’; meglegenál 
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’ringat’; ellesinál ’elájul’; megparil ’elfonnyad’; kiparkettáz ’vágterületeket kijelöl az 

erdőben’; kiparceláz ’kioszt (húst)’; megpesztrál ’megőriz’; élpreusál ’elprédál’; 

megpreparál ’feldolgozásra előkészít’; mekpriptálodik ’kenyér külső felülete megég, belül 

sületlen marad’; mekszkocsorál ’megpiszkál tüzet’; megszkuturál ‘megráz’; kitrezál 

’kijózanodik, megzbingál ’meghajigál’; megzepecsál ’megzavarodik’; megzsentel 

’meggyúr’; elzsentel ’eldönget, elver’. 

b) A beszélő szükségesnek érzi a cselekvés irányának megjelölését 

A cselekvés irányának az értelmezése függ a beszélő nézőpontjától és a nyelvi 

szemlélettől. A nyelvi kategorizáció befolyásolja annak mentális megjelenítését, hogy mi 

van bent és mi van kint, hiszen a bent helye nem szükségszerűen háromdimenziós tér. A 

körszerű vagy ilyennek érzékelt jelöltek is olyan entitásként jelennek meg a nyelvben, 

amelyek szükségessé teszik a mozgást kifejező ige be, illetve ki igekötővel való használatát 

(pl. beevezni a tó közepébe). Bármilyen határ létrehozhat egy kint és egy bent helyet, még 

akkor is, ha esetleg a térbeli viszony kétdimenziósként értelmeződik. Ezért fordul elő 

kizárólag a be igekötővel alkotott összetételben a mardzsináz (’földutak szélét fával 

szegélyezi’). Ilyen értelemben az igekötők használatában megmutatkozó 

irányjelölésnek nyelvspecifikus dimenziója is van. (A nyelvspecifikusság itt nem azt 

jelenti feltétlenül, hogy az a bizonyos térbeli viszony ilyenként való szemlélete csak a 

magyarra lenne jellemző, hanem azt, hogy – mint bármely más nyelvben – a magyarban is 

ez sajátosan valósul meg.) Ugyanígy a térbeli helyzethez kapcsolódó attributumok a 

különböző nyelvek névátviteles kifejezéseiben különbözőképpen, eltérő jelölési módban 

fejeződik ki. A magyarban a bent helyhez olyan negatív minőségek társulhatnak 

metaforikus módon mint TITOK, ISMERETLEN, SÖTÉT, ROSSZ, PISZKOS stb. Ami 

ismertté válik kitudódik, mert valaki kitalálja vagy kifürkészi, ha kisüt a nap kiderül az idő, 

a ruhát bepiszkítja, bemocskolja a gyerek, az édesanyja pedig kimossa. Ezek az eredetileg 

irányjelöléshez kötődő metaforikus jelentések is megjelennek az igei átvételek 

kötőszóhasználatában: kiafisál ’kiragaszt, hirdetőtáblán kihirdet’; beszpurkál ’bepiszkít’; 

kigisál ’kitalál’; kimouriskál ’lencsét rostán kitisztít’. 

Vannak olyan igekötők, amelyeknek használatára a szó szoros értelmében a cselekvés, a 

hatás irányának kifejezéséért került sor. Ezeknek a viszonyítási alapja a beszélő. Így a 

beszélői nézőpont szabja meg, miért éppen az adott irányjelölés jelenik meg az igekötős 

összetételben.
4
 Az ’elhelyezkedik, letelepedik’ jelentésű ásezál igekötős alakváltozatai 

példaként idézhetők ilyen vonatkozásban: bésezál ’elhelyez, betesz’; felásázálódik 

’elhelyezkedik valamin, felül valamire’; lesëzál ’leül’; megásezálódik ’elhelyezkedik, 

összerakódik’. További adatok ilyen vonatkozásban: elmaritál ’férjhez megy’; 

                                                 
4
 A beszélői nézőpont nem független a nyelvhasználatban konvencionalizálódott térbeli viszonyjelöléstől, 

amely előírja, hogy milyen helyzetek értelmeződnek az adott relációban. Az épületek, intézmények tipikus 

bent helyek. A velük kapcsolatban használt térbeli mozgást kifejező igekötős igék jelölik is ezt a viszonyt 

(bemegy a házba, bejut az egyetemre stb.). Minden bizonnyal a magyar nyelvi szinonima hatása mellett 

ezzel is összefügg az, hogy a ’gyűjt, begyűjt’ jelentésű román colecta a magyarban csak békolektál 

igekötős alakban és az etimonnál némileg szűkebb jelentésben (’leszerződött terméket begyűjt’) fordul elő. 

Ugyanígy a ’munkára alkalmaz’ jelentésű ángázsál beángázsál igekötős alakban is használatos ’hivatásos 

katona lesz’ jelentésben. Ebben a vonatkozásban vizsgálandó a kontraktál (’szerződést köt [állatra v. 

terményre az állami kerskedelem egyik szervével]’), amelyet a magyar a magyar leszerződtet hatására 

utaló lekontraktál mellett bekontraktál igekötős összetételben is lejegyeztek. 
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legremegyil(cs) ’összekucorodik’; kiszkóbil ’kiváj (fát)’; elszkutyál ‘megmenekül’; 

bépánál ’ékkel beszorít’; besztivujil ’berak (edényt az égető katlanba)’. A beszélői 

nézőpont abban is megnyilvánul, hogy a jelhasználó szabadon választhat egy cselekvéssor 

szemléltetésére a nyelvileg kifejezhető relációk közül. Számos igei átvétel több igekötővel 

is használatos, és ezáltal a megnevezett cselekvés többféle térbeli viszony szerint 

értelmeződik. Így az ’agyagot rögökre szaggat’ jelentésben használatos bócol igei 

származékot lejegyezték ugyanazon jelentésben felbócol, megbócol, összebócol alakban is. 

Ugyanígy a ’végzett munkát, jelenlétet számba vesz’ jelentésű pontálnak van azonos 

szemantikai tartalmú igekötős változata is: bepontál, felpontál. 

c) Az ige etimonja -îm, -în prefixumot tartalmaz 

Bár kis mértékben és rejtett módon, de a román nyelv morfoszemantikai rendszerének 

hatása az igekötők használatában is érvényesül. Nem arról van szó, hogy a román nyelv 

morfoszemantikai szerkezete hatással lenne arra, hogy melyik igekötő járul a kölcsönzött 

igéhez, hanem hogy bizonyos esetben a román ige morfológiai struktúrája motiválhatja az 

igekötő használatát. Zsemlyei János fogalmazta meg azt a feltételezést, hogy a prefixumos 

etimonok analógiás hatásaként is társulhat igekötő az igei átvételekhez (Zsemlyei 1974: 

201). Az îm-, în- prefixumos igék a román népnyelvben elöljáróval és elöljáró nélkül is 

előfordulhatnak: (îm)bodroji ’bebugyolál’; (în)cîrliga ’keresztbe tesz, begörbít’; 

(îm)preuna ’egyesít’; (în)vîrti ’forgat’. Ez azt jelzi, hogy a népnyelvben a prefixum és az 

ige nem alkot olyan megbonthatatlan egységet, mint az irodalmi nyelvváltozatban. A 

magyarba rendszerint elöljáró nélküli alakban kerültek át, de bizonyos igék esetében a 

prefixumot nyelvünkben kötelező módon felváltotta az igekötő. Így feltételezhetjük, hogy 

a román -îm, -în prefixumok hatásának is szerepe volt abban, hogy ilyen természetű 

etimonra visszavezethető ige csak igekötős alakban használatos: 

r. împătura ’ráncba szedi a ruhát’ › m. lepaturál ’ua.’ 

r. încîlci ’összecsomósodik (a szösz, a gyapjú)’ › m. összekilcsálodik ’ua.’ 

r. îngrozi ’iszonyodik, undorodik’ › m. meggrozilódik ’megcsömörlik, összeborzong’ 

A prefixum használatának említett népnyelvi ingadozása hozzájárulhatott ahhoz, hogy a 

prefixumos alakot öntudatlanul is szabadon választható összetett szerkezetnek értelmezzék, 

és ilyenként funkcióját a magyar igekötővel érezzék rokonnak. Az îm-, în- prefixum és a 

magyar igekötő használata közötti korrelációt mutatja az a tény is, hogy a nem csángó 

adatokban az îm-, în- prefixumos etimonokra visszamenő igékből 75, illetve 54,54%-nyi 

igekötős összetételekben (is) használatos. Így a tizenegy în- prefixumos etimonú igéből 

hatot, a négy îm- elöljárós román eredetű igékből pedig hármat igekötői használatban is 

lejegyeztek. A fentebb idézet adatokon kívül a következőkről van szó: beinkadrál ’besorol 

(munkahelyre, fizetési osztályba)’ (< r. încadra ’ua.’); összekurkál ’összezavar’ (< r. a 

încurca ’ua.’); összekilcsálódik, ’összecsomósodik (a szösz, a gyapjú)’ (< r. a se încîlci 

’ua.’); felkîrligál ’keresztbe teszi a lábát’ (< r. încîrliga ’meghajlít, begörbít’); 

bebondrozsál 2 ’bebugyolál’ (< r. îmbodroji ’ua.’); bepreunál ’beméri a juhokat’ (< r. 

împreuna ’egyesít’). 

Azok az igék, amelyeknek a román etimonja îm- vagy în- elöljárót tartalmaz, de a 

magyarban nem fordulnak elő igekötős alakban, arra utalnak, hogy a jelenség 

érvényesülését az is befolyásolja, hogy a kölcsönszó magyar szinonim párja igekötős-e 

vagy nem. 
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d) Az ige visszaható 

Bármilyen furcsának is tűnik első hallásra, az igekötős szerkezetek elemzése arra enged 

következtetni, hogy összefüggés lehet az igekötő használata és az ige reflexív jellege 

között. A cselekvés irányulása szempontjából visszaható igék jóval gyakrabban társulnak 

igekötővel, mint a cselekvő, szenvedő vagy műveltető igék. Megvizsgáltam ilyen 

vonatkozásban a csak igekötős alakban előforduló kölcsönszavakat, és meghatároztam 

arányukat az igei átvételek teljes számához viszonyítva. (Ezt külön-külön végeztem el a 

moldvai csángó és a nem csángó elemek csoportjában.) Ugyanakkor elemeztem a 

kizárólag igekötős alakban lejegyzett visszaható igék számát és arányát a visszaható igék 

körében. Ez a vizsgálat azt mutatta, hogy a csak igekötős összetételben használatos 

visszaható igék aránya mindkét adatcsoportban jóval nagyobb, mint általában az ilyen 

jellegű igéké: a csángó adattárban ez az arány 33,33% a 6,90%-hoz képest, míg a nem 

csángó adatok sorában 46,42% a 36%-hoz viszonyítva (l. a 4. táblázat adatait). 

Ezenkívül azt is figyelembe vettem, hogy a nem kizárólag igekötővel használt, de ilyen 

összetételben is lejegyzett igéknél milyen szerepe van a reflexivitás kritériumának. Itt is az 

derült ki, hogy a visszaható igék gyakrabban fordulnak elő ilyen szerkezetben: az erdélyi 

adatok alapján általában az igék 23,2%-ban alkotnak igekötős összetételt, míg a szenvedő 

igék 3,25%-ban. A csángó nyelvjárásból származó lexémák vonatkozásában a jelenség 

érvényesülése még meggyőzőbb, ha összehasonlítjuk a két gyakorisági értéket, ez ugyanis 

8,69%, illetve 27,77%-nyi. 

4. táblázat 

Az igekötővel használt igék és az ugyanilyen jellegű visszaható igék vizsgálatának 

eredményei 

 
 Kizárólag igekötős 

alakban előforduló 

igék száma és az igék 

teljes számához 

viszonyított aránya 

Igekötővel is használt 

igék száma és az igék 

teljes számához 

viszonyított aránya 

Vissza-

ható igék 

száma 

Csak igekötős alakban 

lejegyzett visszaható 

igék száma és aránya 

a visszaható igéken 

belül 

Igekötővel is hasz-

nált visszaható 

igék száma és ará-

nya a visszaható 

igéken belül 

Nem 

csángó 

adatok 

35 11,36% 71 23,12% 32 13 46,42% 10 (31,25%) 

Csángó 

adatok 

35 16,90% 18 8,69% 18 6 33,33% 5 (27,77%) 

 

 

Végül azt is megnéztem, hogy a csupán igekötős szerkezetben megjelenő igék körében 

milyen a hapax elemek aránya. Elemeztem általában a kötőszóval használt igei átvételeket 

és külön a visszaható igéket. Az erdélyi nyelvjárásokból gyűjtött igei kölcsönszavak közül 

35 kizárólag igekötős összetételben fordul elő. Ebből 16, azaz 45,7% egyszeri 

előfordulású. A 13 ilyen természetű, de visszaható igéből csupán 4, azaz 30,76% hapax. Ez 

azt mutatja, hogy az igekötős visszaható igék elterjedtebbek, mint általában az igekötős 

igék. 

Ezek alapján valószínűnek látszik, hogy reális összefüggés van a visszaható igealakok 

és az igekötői használat között. A kérdés csupán az, miért van ez így. A 

kölcsönszóanyagban szereplő visszaható igék szinte kivétel nélkül állapotváltozást 
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jelölnek. Az igekötő funkciói között tartandó számon az állapotváltozás beálltának a 

kifejezése: (fogy – lefogy, süketül – megsüketül, gyengül – elgyengül stb.). Lehetséges, 

hogy ez az a szemantikai alapú érintkezési felület, amely a visszaható igealak és az igekötő 

között létrejön. Legalábbis a kizárólag igekötővel használt visszaható igék ezt a 

feltételezést látszanak igazolni. Íme néhány ezek közül: lebiécivul (cs) ’megrészegszik’; 

legremegyil(cs) ’összekucorodik’; meggrozilódik ’megcsömörlik, összeborzong’; 

mekhupilódik ’(a nagy melegtől) megszorul a gabonaszem’; megęnkremenyil (cs) 

’megdermed, mozdulatlanná válik’; megkletyálodik ’megbolondul’; fëlkoskoválódik (cs) 

’feltáskázik a fal’; ellesinál ’elájul’; megoporilódik (cs) ’kisül a búza’; megparil 

’elfonnyad’; elpegyeszilódik ’elfárad’; mekpriptálodik ’kenyér külső felülete megég, beül 

sületlen marad’; elretesál ’eltéved’; kirezbunálódik ’kiderül az idő’; megszkëpál 

’megszabadul’; kitrezál ’kijózanodik’, megtreziódik ’megtisztul’; megzepecsál 

’megzavarodik’. 

Amint az eddig elmondottakból is kitűnik, ezek az igekötő használatára vonatkozó 

szempontok nem zárják ki egymást, hanem inkább kiegészítik, hiszen egyidőben több 

motivációs tényezőnek is szerepe lehet az igekötős szerkezet létrejöttében. 
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BURA LÁSZLÓ 

 

 

ÚJ SZAVAK, ÚJ JELENTÉSEK (A ROMÁNIAI) SZATMÁR KÖZNYELVÉBEN 

 

 

 

 

1. A XX. században megtapasztalhattuk, hogy a társadalom gazdasági-társadalmi 

fejlődésének függvényeként minden nyelv, így a magyar nyelv szókincsének gyarapodása 

is a társadalmi fejlődés felgyorsulásával párhuzamosan mind számottevőbb mértékű volt. 

A jelenség jellemző a dolgozatomban vizsgált földrajzi területen beszélt magyar köznyelv 

szókincsére is, konkrétan a történelmi Szatmárnak arra a részére, amelyet több mint nyolc 

évtizede az anyaországban beszélt magyar köznyelvtől és az azt beszélő közösségtől 

komoly válaszfal zárt el (az országhatár következtében is, a személyes, valamint az érdemi 

művelődési kapcsolatok jelentős korlátozása következtében). 

A nyolc évtizednyi elszigetelődés ellenére is a romániai Szatmár magyar köznyelvének 

szókincse részben az egységes közmagyarral azonos módon bővült, ugyanakkor attól 

eltérő elemekkel is. A magyar nyelvi eredetű új fogalmak és jelentések egy része a 

magyarországival azonos, más része attól eltérő megnevezéssel gyökeresedett meg az 

(észak)erdélyi magyar köznyelv szókincsében, ugyanakkor az itt élők szókincsébe számos 

(fölösleges) idegen nyelvi elem is került. 

2. A romániai Szatmár magyar köznyelvében a nyolc évtized folyamán megjelent új 

szavak és jelentések számbavétele és körültekintő nyelvtudományi elemzése meghaladja 

egyetlen, terjedelmében is rövid előadás kereteit, másrészt több nyelvész időigényes 

munkáját igényelné. Ezért jelen dolgozatomban a romániai magyar nyelvközösség életében 

változást hozó 1990-es éveknek csupán egy szakaszával, annak is pontosan körülhatárolt 

szeletével foglalkozom, konkrétan azt vizsgálom, hogy az anyaországtól való 

elszigetelődés jelentős feloldódása körülményei között milyen új szavak és jelentések 

jelentkeznek az írott médiában Szatmárban, konkrétan egy megyei- és egy országos 

napilap hasábjain egy félévnyi idő során.
1
 

A viszonylag rövid időszak, valamint a vizsgált nyelvi anyag (közel 800 szó) 

körülhatároltsága alapján megállapításaimat nyilvánvalóan csak az általános jelenségek 

jelzésének, a szókincs főbb mozgásirányaira utalásnak tekinthetjük, tudván, hogy a 

jelenség mind általános vonatkozásaiban, mind részleteiben elmélyültebb, alaposabb 

tanulmányozást kíván. 

Az anyaggyűjtés elvi és módszertani szempontja: új szónak (illetőleg jelentésnek) az 

értelmező szótárban nem szereplő szavakat (ill. jelentéseket) tekintettem. 

                                                 
1
 A Szatmári Friss Újság, megyei napilap, példányszáma 8 000, a heti műsort közlő napon 12 000. az 

országos terjesztésű Krónika a megye városaiban olvasott, előfizetőinek száma 350. 
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3. Az új fogalmakat kifejező új szavak
2
 szerkezetüket tekintve összetett szavak és 

képzett szavak. A szóalkotás módja alapján túlnyomó többségük összetett szó, kevés a 

képzett szó, néhány szóalak más, sajátos alkotásmód alapján keletkezett. 

3.1. Szerkezeti felépítésük szerint az új összetett szavak háromnegyede kéttagú, mintegy 

negyede háromtagú, néhány pedig négytagú. 

3.1.1. Kéttagúak: állásbörze, bagolymentő, béranya, bíróverés, csigaüzem, csótányevés, 

dzsungelbetegség, ebesküvő, egérbakter, ételtesztelő, fényírás, fülbélyeg, gólyákszépe, 

grillpatkány, gumibor, gyémántbélyeg, holdfürdőzés, keresőrobot, kocsmapanoráma, 

kopaszkutya, márkasznobizmus, mesekaláka, űrcincogás, nyelvhaldoklás, örömzenélés, 

patkányvadász, rágcsálópestis, rendőrmókus, rovarkoszt, sünkonda, teabál, tehénluxus, 

tejbotrány, vadvizelés. 

3.1.2. Háromtagúak: alapaktaszint, bankjegyrablás, biciklihadtest, bozóttűzidény, 

dióhéjbab, ebmasszázsszalon, gyászfuvardíj, hangsugárszóró, harcibiciklista, 

kémrepülőgép, köldökpihegyűjtés, koronakitörés, napfoltminimum, öngyilkosjelölt, 

struccfiókamentés, toronyóragyár, űrsiklócsalád. 

3.1.3. Négytagúak: csörgőkígyó-fesztivál, egészségügyi-kártyaügy, hadipostagalamb-

részleg, iskolateleház-avató, tájház-megnyitó. 

3.2. Írásmódjuk szerint az új összetett szavakat többnyire egybeírják, ugyanakkor 

kötőjeles írásmóddal találkozunk mind a kéttagú (fal-rekord, íjász-vadász, kamikáze-utas, 

térdig-bugyi), mind a háromtagú összetételekben (bűzveszélyes-szobor, cigánynapközi-

otthon, elefánt-árvaház, elemózsiasegély-csomag, férfi-hajléktalanszálló, makarónievő-

vetélkedő, tájbringa-verseny). 

A hat szótagnál hosszabb szavak kötőjeles írását a helyesírási szabályzat írja elő, így a 

négytagú, öttagú szóösszetételek kötőjeles írásúak: antivarjú-hadművelet, bevásárló-

bérbarát, elalvásgátló-sapka, iparigép-karbantartó, készenlétihitel-egyezmény, 

marhahúsimport-tilalom, mobiltelefon-múzeum, nadrágszíj-összehúzás, nőstényvaddisznó-

illat, plasztikaiműtét-őrület, zsebtelefonakku-töltő. 

3.3. Az összetett szavak nyelvi eredetük szempontjából kevés kivétellel magyar nyelvi 

eredetűek, vannak azonban olyan összetételek, amelyekben az egyik tag idegen nyelvi 

eredetű: bébiszitter, fantomblokk, hackeretika, hackerparádé, kíberkonfliktus, 

lízingtevékenység, megaterv, nanotechnlógia, ofszetgépmester, telejunior, transzgénikus, 

zseniokrácia [’igazolt géniuszok’]. 

(Természetesen a nyelvhasználatban megjelennek (teljesen) idegen nyelvi eredetű 

szavak is, ezekkel itt nem foglalkozunk.) 

3.4. A fentebb felsorolt új szóösszetételek mind főnevek, de vizsgált anyagunkban 

számos új melléknevet találunk. 

Az összetett szó melléknév az utótag szófajisága következtében, amely esetenként 

(alapszóként) melléknév: fajidegen, kártyafüggetlen, közösségérzékeny; klubhű, vadiúj, 

máskor  -s melléknévképzős: bioszociális, egyhimnuszos, transzgénikus; vagy -i 

melléknévképzős: szaporodástechnológiai, vadkeleti, vadvizelési. 

4. Az új szavak között kevés a szóképzéssel alkotott. 

                                                 
2
 A dolgozatban nem közlöm az összegyűjtött teljes szókincsmennyiséget, minden jelenségnél példákat 

sorolok fel, a teljes anyagot az adattárban közlöm. 
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4.1. Főnévből képzett melléknevek: érintőképernyős, hagymakupolás, hóbiciklis, 

mesebérletes, mobilos. 

4.2. A melléknévi igenévképzős utótagú összetételek: között vannak jelen idejű, -ó, -ő 

melléknévképzős: elalvásgátló, génfüggő, gyomorkesergető, macskagrillező, önbarnító, 

patkányhalálosztó, szagkötő, tejkiváltó, törpedobáló, zöldövezetfenntartó; és múlt idejű 

melléknévi igenévképzős: hósujtotta szavak. 

4.3. Deverbális igeképzővel képzett igék: devizázik, hüvelykel ’fej’ mikrotelefonál, 

mobiloz. 

5. Szóösszevonással keletkezett: teolimpia (teológia + olimpia) 

6. Az új szavak/jelentések gyakorlatilag a szókincs szinte minden fogalmi területén 

megjelennek. Néhány, mennyiségileg számottevőbb réteg: 

6.1. Az emberi tevékenységek, foglalkozások szétágazódása folytán keletkezett 

foglalkozásnevek: allergológus, bagolymentő, bányakovács, bányavirágcsempész, 

bélyegvadász, családterapeuta, csillagvadász, divattervezőnő, doppingvadász, egérbakter, 

fajkoordinátor, fogyatékos-gondozó, gelotológus, hotdog-árus, íjász-vadász [= íjjal 

vadászó], kármérő-felügyelő, kiberkalóz, közlekedéstörténész, luxusautótolvaj, média-

művész, neuropszichofarmakológus, ofszetgépmester, órakikiáltó-toronyőr, 

orvosbioterapeuta, parfümszakértő, patkányvadász, számszakértő, színszakértő, 

szörfrestaurátor, természetgyógyász, terroristavadász, tűzoltószóvívő, üstököskutató, 

zúgszeszgyártó. 

6.2. A mindennapi nyelvhasználat: állásbörze, betongarázs, csúcstechnológia, 

fülbélyeg, gólpárbaj, kábszerkereskedő, láboskoncert, lemezgarázs, madárháború, 

mentőűrhajó, mobilzseb, piacrendőrség, rakétaeső, ruhacentrifuga, státuskérvényiroda, 

szívféreg, tetoválógép, toronyóragyár, zöldhatár, zsebtolvajtrió. 

6.3 Táplálkozás: algazselé, biosajt, bográcsoskészítés, császárgulyás, csokishangya, 

csótányevés, dióhéjbab, energiarudacska ’kalóriaszegény csoki’, gesztenyekrémleves, 

gránátalmaszörp, grillpatkány, görögcsorba, gumibor, gyümölcsragu, kukacsült, 

narancskrém, patkányétel, patkányleves, póréhagymaleves, rágóbor, rebarbaralepény, 

rovarkoszt, sáskakuszkusz, sütőtökkrémleves, szöcskekuszkusz. 

6.4. Öltözködés: csodamelltartó, divatguru, iskolaturbán, metrókölni, ‹mellnagyobbító› 

szilikonbetét, tanturbán. 

6.5. Közélet, közigazgatás, törvényhozás: asszonyöröklés, cigarettafogás, 

csúcsképviselet, intézkedéscsomag, lágerfalu, titokmánia, fejprémium, feszületítélet, 

fordítóház, himnuszbüntetés, iriszvizsgáló, iskolateleház, keresztbeszámlázás, 

lízingtevékenység, távértekezlet : telekonferencia. 

6.6. Gyógyászat, orvostudomány: béranya, dzsungelbetegség, emberklónozás, 

immunválasz, oxigénbár, rágcsálópestis, sejtvonal, szoláriumgép, vérbank. 

6.7. Természettudományok: cukorlánc, halottasvirág, megaterv, nanotechnológia, 

napfoltminimum, osszárium, ősegér, ősmókus, ősszurok, transzgénikus ‹állat›. 

6.8. Az állatvilággal kapcsolatos szavak: borjúfiatalítás, csigaüzem, csörgőkígyó-

fesztivál, diszkópatkány, ebesküvő, ebhúsétel, ebmasszázsszalon, ebtál, elefánt-árvaház, 

hadipostagalamb-részleg, kóborkutya-hisztéria, kopaszkutya, krokodiltojó, kutyaburger, 

kutyafohász, kutyakönyv, menyszuka, minigyík, rendőrmókus, robotkígyó, 
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sertésszervdonor, sünkonda, sünsüldő, struccfarm, tehénazonossági ‹igazolváy›, 

tehéncsend, tehénluxus, tehénrobbantás, vőkan. 

6.9. Informatika: almenü, féregvírus, hackerböngésző, hackeretika, hackerparádé, 

internetmagatartás, kiberkalóz, kiberkonfliktus, webcenzúra. 

6.10. Űrkutatás: űrhivatalnok, űripar, űrodisszea, űrtávcső, űrturista. 

7. Mint szóalkotási folyamat a vizsgált időszak szóösszetételei mondatban is, a 

mondaton kívül is keletkezhettek. Anyagunk java része a mondatban leginkább jelentés 

szempontjából is egységesülő szók fokozatos összekapcsolódása útján keletkezettek 

csoportjába sorolható (oxigén + bár = oxigénbár, sztár + sebész = sztársebész, zöld+határ 

= zöldhatár), mások a mondaton kívül keletkezhettek, tudatos összekapcsolás útján jöttek 

létre (atomvonat, ebesküvő, fülbélyeg, hadipostagalamb, hangostrom, holdfürdőzés, 

kutyakönyv ’oltási igazolás’, levéllavina, grillpatkány, gumibor). 

8. A napjainkban keletkező összetett szavak többségében az új szó föltámasztja az 

alkotóelemek képzetét, a szó mégis új fogalmat fejez ki: díszcigány, divatguru, fényírás, 

jégkugli, közlekedéstörténész, műcincogás, telefonbetyár. 

8.1. A nyelvtudomány jelentéstömörítő vagy jelentéssűrítő összetételeknek nevezi 

azokat, amelyek egy bonyolultabb, kettőnél több szóból álló nyelvtani szerkezet jelentését 

sűrítik magukba. Közéjük sorolhatjuk: bíróverés, ebtál, féregvírus, himnuszbüntetés, 

kocsmapanoráma, macskatúltengés, titokmánia. 

8.2. Az új összetett szavak jelentése gyakran nem az elő- és utótag jelentésének puszta 

összege, hanem olykor több, olykor kevesebb, többnyire egészen más (hadikerékpár, 

hangostrom, hangpostafiók, templomváros, terrortörténelem). 

8.3. Esetenként a szóösszetétel jelentése teljesen eltávolodott alkotó elemeinek 

jelentésétől: bélyegkávé ’kávéillatú ragasztóanyagú bélyeg’, csöndgyanta, gyémántbélyeg 

’millió (font) értékű bélyeg’, kávébélyeg ’(ragasztóanyaga) kávéillatú’; rubinbélyeg ’50 

ezer (font) értékű’, tehéncsend, tehénrobbantás ’tehéntemetek robbantással történő 

megsemmisítése’, útlevélbáró ’útlevélhamisító’, zafirbélyeg ’10 ezer (font) értékű’. 

8.4. Az új melléknevek többnyire jelzős szerkezetekben keletkeztek: adóvarázsló 

mágusok, behajtásvégrehajtó csoport, egyhimnuszos viadal, elalvásgátló sapka, 

érintőképernyős számítógép, hóbiciklis viadal, kacagáscsökkenési sorrend, kocsmabetájoló 

szerkezet, kukacfelismerő ételtesztelő, megerőszakolásgátló nadrág, mobilos 

számlainformáció, órakikiáltó toronyőr, szexszellőztetős kikötés, szexpellengérezős 

végrendelet, tehénazonossági igazolvány, teremlabdarúgó torna, vadkeleti báj. 

Számos ilyen szerkezet újságcikk címében fordul elő, pillanatnyi céljuk nyilvánvalóan a 

figyelemfelkeltés. Az így keletkezett szavakat többnyire alkalmi szóalkotásnak kell 

tartanunk, elterjedésük, meggyökerezésük nyilvánvalóan kétséges. 

9. Egy-egy új szó nagyon gyorsan egész szócsaládot teremt: euroaprópénz, eurobarát, 

eurobélyeg, eurobusz, eurodugó, euroemelés, euroérett, eurohit, eurokakofónia, 

eurokészpénz, eurokrata, euroláz, euronyerészkedő, euroövezet, europénztárca, 

euroszavak, euroszenvedély, euroszkeptikusok, eurovadász. 

10. A magyarországi közigazgatásban és a közéletben az új fogalmat megnevező 

magyar nyelvi eredetű szó egészen más, mint a Szatmárban beszélt magyar köznyelvben 

ugyanazt a fogalmat megnevező magyar nyelvi eredetű szó. Oka az, hogy a hasonló 

fogalmat rendszerint a román hivatalos nyelvből fordítás révén nevezik meg: 
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hozzáadottérték-adó: m. ’értéktöbbletadó’; fronthajtású’ (jármű): (a magyarban) 

’orrmotoros’, tanügyminisztérium: m. ’oktatásügyi minisztérium’.
3
 

Több szó szakszerűtlen fordítás eredményeképp keletkezett: leánybank ’bankfiók’ 

(‹rom. filială ’fiók, tagozat’; aranyhalnövesztő ’aranyhaltenyésztő’ ‹rom. crescătorie ’ 

(állat)tenyésztő (telep)’ téves fordításából; ’elhivatottsági’‹középiskola›’. 

11. A szókincs egyes elemei hangalakjuk megőrzése mellett újabb jelentéssel bővülnek: 

aranybányász ’a futballkupadöntőn az aranyéremért küzdő futballcsapat’ 

egérbakter ’a vonaton megtelepedett egereket felderítő/eltávolító ‹személy›’ 

hüvelykel ’fej’ (Hüvelykeli a kecskét.) 

indítózás ’(be)gyújtás’ 

karton ’nagyobb méretű, kartonpapírból készült csomag’ 

mobil (régi jelentése: ’mozgó, elmozdítható; ingó vagyon’, ma: ’mobiltelefon’. 

Szóössszetételben: ősmobil ’a legrégibb mobiltelefon’; szóképzés révén: mobiloz 

’mobiltelefonon beszél’; 

nadrágszíj-összehúzás ’takarékosság’ 

pengeforgató ’kardvívó’ 

pénzcsap ’pénzforrás’ 

rególyásítás ’‹gólyák› újratelepítése’ 

reszelős [korszak] ’megpróbáltatást okozó’ 

tejkiváltó ’a tejhozamot növelő tápanyag, termék’ 

vadvizelés ’ a vizelet tiltott helyen történő kiengedése’. 

 

Összegzés 

 

A két napilap félévnyi anyaga a jelenkori nyelvnek csak egy kisebb szeletét képezi. Az 

ebben megjelenő összetett szavak jelentős száma viszont érzékelteti, hogy a magyar 

köznyelv szókincse állandóan számottevő (magyar nyelvi eredetű) szómennyiséggel 

gyarapszik.
4
 

A köznyelvi szókincs mai gyarapodásának legtermékenyebb szóalkotási módja a 

szóösszetétel. 

A jelenben keletkező új szavakról egyelőre nem állapíthatjuk meg meggyökerezésük 

mértékét, tartósságukat, s megfelelő kutatások hiányában a nyelvközösség különböző 

rétegeiben való elterjedtségük mértékét, mélységét sem minősíthetjük, azonban 

mindenképpen a Szatmárban beszélt köznyelv szókincse számbeli bővülésének lehetséges 

alapját képezik. 

Az új szavak tekintélyes száma az országhatáron túli közmagyarban is (a 

jelenben/nemrég) megjelenő új szó, amelyet napilapjaink elsősorban az internet révén 

gyorsan megismernek, s a magyarországi megjelenésével párhuzamosan megjelentetnek, 

következésképp ezek erősítik a romániai Szatmárban beszélt magyar köznyelv és az 

egységes közmagyar kapcsolatát. 

                                                 
3
 A kérdés részletesen tanulmányozható az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége kiadásában májusban 

megjelent Román–magyar közigazgatási szótárban. 
4
 Joggal feltételezhetjük, hogy a mai magyar nyelv szókincse bizonyosan jóval meghaladja a nagyságáról 

eddig becsült számokat. 
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Elképzelhető néhány új összetett szó fordított irányú áramlása is, a romániai Szatmár 

köznyelvében keletkező új összetételek egyike-másika a média, az internet útján is, de az 

áttelepülők jelentős száma révén is átszivároghat, átkerülhet és megjelenhet a szomszédos 

magyarországi tájak köznyelvében. 

A szókincs gyarapodásának vizsgálata nyelvészek, nyelvművelők, de főiskolások 

számára is kutatásra, elemzésre alkalmas kiaknázatlan terület. 

 

 

Adattár 

 

alapaktaszint, algalapanyag, algazselé, állásbörze, allergológus, antivarjú-hadművelet, 

asszonyöröklés, átadólista, atomvonat, bagolymentő, bankjegyrablás, bányakovács, 

bányavirágcsempész, bazárhangulat, bébiszitter, bélyegvadász, béranya, betongarázs, 

bevásárló-bérbarát, biciklihadtest, biosajt, bioszociális, bíróverés, bográcsoskészítés, 

bombázásvád, bozóttűzidény, borjúfiatalítás, bravúrközel, bűzveszélyes-szobor, 

cigánynapközi-otthon, cigarettafogás, családterapeuta, csigaüzem, csillagvadász, 

csúcstechnológia, csodamelltartó, csöndcsillám, csöndgyanta, csörgőkígyó-fesztivál, 

csótányevés, cukorkabát, cukorlánc, denevérlexikon, denevérvédő, dióhéjbab, díszcigány, 

diszkópatkány, divatguru, divattervező, drogbáró, drogtranzit ‹ország›, drótpostacím, 

dzsungelbetegség, ebesküvő, ebmasszázsszalon, ebtál, egérbakter, egészségügyi-

kártyaügy, egyhimnuszos ‹viadal›, elalvásgátló ‹sapka›, elemózsiasegély-csomag, 

ellenterrorizmus, előembrió, elpatkánymérgesedett ‹állatkerti helyzet›, emberklónozás, 

energiarudacska, érintőképernyős ‹számítógép›, erősember-verseny, fajidegen, 

fajkoordinátor, fal-rekord, fantomblokk, fejprémium, felolvasómaraton, fémhiéna, 

fényírás, féregvírus, férfisztriptíz, feszületítélet, fitneszterem, focimágus, fogerózió, 

fogorvoslány, főpalesztin, fordítóház, földrengésbomba, fülbélyeg, garázsfeltöréses 

‹betörő›, gelotológus, génfüggő, gólpárbaj, gólyákszépe, gorillalány, grillpatkány, 

gumibor, gyászfuvardíj, gyémántbélyeg, gyomorkesergető ‹dal›, habszivacslap, 

hackeretika, hackerparádé, hadikerékpár, hadipostagalamb-részleg, hagymakupolás, 

halálnem-gyűjtemény, hangostrom, hangpostafiók, hangsugárszóró, hangyakolónia, 

hangyalmanach, harcibicikli-brigád, harcibiciklista, himnuszbüntetés, hóbiciklis, 

hógolyóbolygó-elmélet, holdfürdőzés, hotdog-árus, hűtőházajtó-gyártó, hüvelykel, 

időkapszula, időugrás, íjász-vadász, imareggeli, immunválasz, internetmagatartás, 

intézkedéscsomag, iparivarrógép- karbantartó, iriszvizsgáló, iskolateleház-avató, 

iskolaturbán, játékoseladás, jégkugli, kábszerkereskedő, kacagáscsökkenési ‹sorrend›, 

kakukkfogyás, kamikázer-utas, kárfelmérő-felügyelő, kárfelmérő-szakfelügyelő, 

kartonkoporsó, kártyafüggetlen, katasztrófapszichológus, kémrepülőgép, kémtoll, 

kenderkarosszéria, keresőrobot, keresztbeszámlázás, készenlétihitel-egyezmény, 

kiállításpremier, kiberkalóz, kiberkonfliktus, klubhű, kóborkutya-hisztéria, kocsmabetájoló 

‹szerkezet›, kocsmapanoráma, konferenciakötet, kormány-ajándék, ködboxolás, 

ködemberke, ködleány, ködlovas, köldökpihegyűjtés, könyvtemető-egyetem, kopaszkutya, 

korcsolyaszövetség, kórházbotrány, koronakitörés, közlekedéstörténész, 

közösségérzékeny, közvasaló, krokodiltojó, krumplipergető, kukacfelismerő ‹ételtesztelő›, 

kukacsült, kutyafohász, kutyakönyv, láboskoncert, lágerfalu, látványturizmus, leánybank, 

légideszantos, légtérhasználat, lemezgarázs, lépfenefertőzés, levéldísznövény, levéllavina, 

lézervitorlás, lexikonpaletta, lízingtevékenység, lovagfokozat, luxusautótolvaj, 
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luxusnyugdíjas, macskagrillező‹parti›, macskatúltengés, madárháború, magyarságpecsét, 

majomhölgy, makarónievő-vetélkedő, marhahúsimport-tilalom, márkasznobizmus, média-

művész, megaterv, megerőszakolásálló ‹nadrág›, mentőűrhajó, menyszuka, mesebérletes, 

mesekaláka, metrókölni, minigyík, mobilbárd, mobilos, mobilzseb, műcincogás, 

műházőrző, nacionáldilinyós, nanotechnológia, napfoltminimum, 

neuropszcichofarmakológus, nőstényvaddisznó-illat, nosztalgiatévé, nyelvhaldoklás, 

nyelvvizsga-ajánlat, ocsmányságtár, ofszetmester, önbarnító ‹krém›, önbélyeg, 

öngyilkosjelölt, órakikiáltó-toronyőr, öröklista, örökrangadó, örömzenélés, 

orvosbioterapeuta,  őssejt-forrás, őssejt-háború, őssejt-vadászat, ősszurok, óvodarablás, 

oxigénbár, pályázatképtelenség, parfümszakértő, patkánybutik, patkányétel, 

patkányhalálosztó ‹szakács›, patkányleves, patkányvadász, patkányvadászigény, pénztáros-

kincstárnok, piacrendőrség, plasztikaműtét-őrület, pókember, pokolgépkészítő ‹műhely›, 

póréhagymaleves, pszichotechnika, radiátorhasú, rágcsálópestis, rágóbor, rakétaeső, 

rebarbaralepény, rendőrmókus, reorrszarvúsítás, rizsnap, robbanóanyag-üzem, roboteb, 

robotkutya, robotkutyafajta, robotújságíró, rovarkoszt, rubinbélyeg, ruhacentrifuga, 

sarlósejtes ‹vérszegénység›, sáskakuszkusz, sejtterápia, sejtvonal, sertésszervdonor, 

síbörze, sofőrvadászat, státuskérvényiroda, státusraportőr, struccfarm, struccfiókamentés, 

sünkonda, sünsüldő, szagkötő ‹fehérje›, számszakértő, szaporodástechnológiai, szélharang, 

szendvicsmatuzsálem, szexpellengérezős ‹végrendelet›, szexszellőztetős ‹kikötés›, 

szextelefonálgatás, szextelefonper, szilinkondús ‹bájhölgy, szívféreg, szívférgesség, 

szoláriumgép, szöcskekuszkusz, szörnyvadász, sztársebész, szuperbuli, szupersarok, 

tagkártya, tájbringa-verseny, tájház-megnyitó, tankpezsgő-módszer, tanturbán, 

táplálékpiramis, távértekezlet, taxis-kérdés, teabál, tehénazonossági ‹igazolvány›, 

tehénanyai ‹öröm›, tehéncsend, tehénluxus, tehénrobbantás, tejbotrány, tejkiváltó, tejpor-

segély, tejprémium, teleházvezető, telekonferencia, teletini, templomváros, teolimpia, 

térdig-bugyi, természetgyógyász, terroristavadász, terrortörténelem, tetoválógép, 

tigrisszunyog-vadászat, titokmánia, tomporreform, topliga, toronyóragyár, törpedobálási 

‹jog›, törpedobáló ‹verseny›, transzgénikus, triciklitaxi, tyúklogika, tűzoltószóvivő, 

ufóészlelés, ufóhiány, ufóiroda, ujjasgombóc, űrsiklócsalád, ürülékkutatás, üstököskutató, 

útlevélbáró, vadkeleti ‹báj›, vadvizelés, vadvizelési ‹bírság›, vákuumbomba, 

vendéggyőzelem, vérbank, versenytöbblet, virágkorzó, víruskoktél, vőkan, webcenzúra, 

zafirbélyeg, zöldhatár, zúgszeszgyáros, zöldövezetfenntartó, zsebtelefonakku-töltő, 

zsebtolvajtrió. 
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KISS GÁBOR 

 

 

ÉLETMÓDVÁLTÁS – SZÓKINCSELTOLÓDÁS 

Szókészletvizsgálat a Magyar Néprajzi Lexikon anyagán 

 
„Ahogy a levelek változnak évről évre a fákon, úgy engedik 

át helyüket az elöregedett szavak az újonnan születőknek.” 

(Horatius) 

1. Bevezetés 

 

A szókincs egyes elemeinek, a szavak történetének vizsgálata során a nyelvtudomány 

hagyományosan elsősorban egy-egy szó felbukkanásának idejét, első előfordulását 

regisztrálja és kevesebb figyelmet szentel egy-egy szó kikopásának. Ezt a szemléletet 

tükrözi az is, hogy Peter Trudgill Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába 

című szótárszerű munkájában van „szókészletbővítés”, de nincs „szókincsszűkülés” vagy 

hasonló tartalmú szócikk (Trudgill 1997: 75). Azonban ugyanolyan hasznos és fontos 

lenne tudnunk, hogy egy adott szó mikor tűnt el nyelvünkből, meddig élt 

szókészletünkben. A kétirányú mozgásra egyik első magyar nyelvű általános nyelvészeti 

munkában már a 20. század elején rámutatott Schmidt József: „A szókincs egyrészt folyton 

fogy, másrészt folyton gyarapodik.” (Schmidt 1923: 99) Nyilvánvaló, a szókészlet 

fogyását, azaz egy-egy szó „halálát” sokkal nehezebben lehet regisztrálni, mint 

„születését”. Ha ez mégis sikerülne, akkor a szavak életéről alkotott rajzolat igen pontosan 

tükrözné használóinak kulturális, gazdasági, technikai ismereteit, szokásait és mindennapi 

életüket. A szó életének folyamatos regisztrálásának fontosságára mutatott rá Benkő 

Lóránt: „A művelődéstörténet szempontjából mindenekelőtt a szavak kronológiai 

problémája bír különleges jelentőséggel. E problematikába természetesen a szó életében 

bekövetkezett minden lényeges időhöz kötése beletartozik, az abszolút első előfordulástól 

a későbbi módosulatokig. … Ezért nem szabad azt gondolni, hogy a kultúrtörténeti 

felhasználás szempontjából elegendő például csupán a kérdéses szó keletkezését időben 

rögzítő adatokat, megközelítéseket felfedni; arra kell törekedni, hogy a szavaknak 

keletkezésük után esetleg sok idő lefolytával is végbement változásaira vonatkozó adatolt, 

időzített tények is minél részletesebben és pontosabban álljanak a felhasználók 

rendelkezésére.” (Benkő 1972: 19) A méltatlanul keveset idézett Horger Antal a szó 

„halálának” idejének fontosságáról így ír: „Sok szó, különösen a tárgynevek elavulásának 

művelődéstörténeti oka van. A művelődési viszonyok változásával ti. egy-egy tárgy 

kikerül a forgalomból, egy-egy cselekvés fölöslegessé válik, egy-egy szokásnak elmúlik a 

divatja, s velük együtt aztán lassanként a megjelölésükre használt szó is feledésbe merül. 

Ki ismeri pl. ma már az akcsa, a bárdos, a bécs vagy a poltura szavakat, melyek egykor 

bizonyos fajtájú pénzeknek voltak a nevei. … Más idevaló példa, hogy a kereszténységre 

való áttérés következtében szinte teljesen elveszett a pogánykori magyar terminológia.” 

(Horger 1926: 69) 

A fenti Horatius mottó szellemében először a Magyar Néprajzi Lexikonból kigyűjtött 

olyan szavakat mutatunk be, melyek egy letűnt paraszti világ képét idézik és mára már 

nem tartoznak a magyar szókincs sem centrális, sem perem részéhez. Majd felsorolunk a 
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Kiss Gábor és Pusztai Ferenc által szerkesztett Új szavak, új jelentések 1997-ből című 

gyűjteményből olyan szavakat (kártya, drog), melyek a 20. század végének életformájához 

szorosan tapadnak, a mai magyar nyelv szókészletének aktív részét képezik. Ezzel 

jelzésszerűen kívánunk rámutatni a magyar szókincs eltolódására. 

 

2. Kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák mint alkalmas nyelvi források 

 

A Magyar szókincstár – Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára 1999. végén 

jelent meg. A megjelenést hatalmas, 5-6 éves gyűjtő és rendszerező munka előzte meg. Az 

alkotóknak újszerű ötletük és felismerésük volt, hogy szinonim szópárokat nem csak 

korábbi szinonimaszótárakban lehet találni, hanem a különböző típusú egynyelvű szótárak 

mellett a kétnyelvű szótárak is fontos forrásul szolgálnak. Hiszen például az angol–magyar 

kétnyelvű szótárban a run angol címszó mellett felsorolt fut, szalad, száguld magyar 

ekvivalensek szép magyar szinonimasort adnak ki. A szinonimák gyűjtéséhez feldolgozott 

szótárak listája megtalálható a Magyar szókincstár XI. oldalán. 

A Magyar szókincstár beváltotta készítőinek a hozzá fűzött reményeit, igazolta a széles 

anyaggyűjtés eredményességét, a gazdag tartalmú, kínálati szótár rövid idő alatt a 

legnépszerűbb magyar szótárak egyikévé vált. 

A Magyar szókincstárban hozzávetőlegesen 25 000 címszó van, a szinonimasorokban 

pedig több mint 80 000 különböző szó található. A 25 000 címszó a leggyakoribb és a 

legfontosabb szavakból áll össze, míg a ritkább és periférikusabb jellegű szavak csak 

szinonimaként szerepelnek. Már a legelső recenzensek egyike, Szende Aladár is 

rávilágított, hogy a címszónak nem kivetített 55 000 ritkább szó a szótárból csak 

hosszadalmasan vagy egyáltalán nem kereshető ki. Ez természetesen csak a 

szinonimaszótár „nem szokványos” felhasználójának tűnik fel, hiszen általában egy 

gyakori, igen ismert szónak keressük a rokon értelmű párját. (A fenti megállapítás a 

Magyar szókincstár könyv alakú változatára igaz, az elektronikus, CD-n található 

verzióban minden szóra szabadon és eredményesen lehet rákeresni.) A recenzensek ilyen 

irányú megjegyzései sarkallták az alkotókat, hogy belevágjanak a Magyar szókincstár ún. 

„kifordításába”, melynek a Magyar szótárház munkacímet adták. A Magyar szótárház 

készítése a következőkből áll: az 55 000 ritkább, csak a szinonimasorban szereplő szavakat 

kell kivetíteni címszónak és alkalmas módon, aprólékos szerkesztő munkával ezek mögé 

kell a megfelelő szinonim szavakat felsorakoztatni. Sajátos módon míg a Magyar 

szókincstár elsősorban egy klasszikus értelemben vett szinonimaszótár, addig 

„kifordítása”, a Magyar szótárház leginkább a régi, ritka, idegen és tájszavak 

magyarázatára, értelmezésére szolgál. 

Célszerűnek látszott a Magyar szókincstárból nyert szavakat további gyűjtéssel 

kiegészíteni. Az alkotók úgy vélték, hogy a szótárak világán túl kell lépniük, és a régi 

magyar irodalmi alkotások mellett újszerű módon, lexikonokat, enciklopédiákat is be kell 

vonniuk a szógyűjtésbe. A mintegy 160–170 feldolgozott könyvet a cikk végén jegyzet 

alatt soroljuk fel. 

 

3. A Magyar Néprajzi Lexikon mint a letűnt paraszti életmód szavainak forrása 
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A Szótárház anyagának rendszerezése és szerkesztése során szembetűnő volt a Magyar 

Néprajzi Lexikon tájszavakban való gazdagsága. A magyar néprajztudomány e sokáig 

felülmúlhatatlan alkotása a letűnt paraszti életforma valóságos enciklopédiája, hiszen a 

benne megtalálható szavak nagy része az életmódváltás következtében kihullott a magyar 

szókincsből. A Magyar Néprajzi Lexikon feldolgozása során 1300 sort „céduláztak ki” a 

gyűjtők. Ez az gyűjtemény hozzávetőlegesen 5000 szót tartalmaz. 

A következőkben az anyag szemléltetésére bemutatjuk a Magyar Néprajzi Lexikonból 

gyűjtött anyagnak a K–KA szókezdő betűk közé eső részét. 

 

1. példa 

[kabát] = spencer (Heves m., Baranya m.), dokány (Csallóköz), sacco-kabát (Sárköz), 

mexikaner (Vas m.) 

[kacagány] = hátibőr 

[kádár] = bodnár, pintér, hordókészítő 

[kajszibarack] = barack, sárgabarack 

[kalácssütő] = kuglófsütő 

[kaláka] = móva (Bácska), koceta (Nagykunság), segítség 

[kalangya] = szénarakás 

[kalangya] = kereszt, kepe 

[kalap] = fejfedő 

[kalapos] = kalapokat készítő mester, süveges, süveggyártó 

[kalendárium] = naptár 

[kallómalom] = kalló 

[kaloda] = büntető eszköz, nyakló, hegedű, gallér, lerúgó, garicsa, klada, lábkaloda 

[kaloda] = tölgyfagúzs 

[kálvária] = keresztútjárás egyik színtere 

[kályhacsempe] = kályhafiók, kályhaszem 

[kanáltartó] = kanalas 

[kanapé] = pad, karosláda, élésláda, fiókos láda, kanapés padláda, padágy, lóca 

[kanászbalta] = kondásbalta 

[kanászkürt] = kanásztülök 

[kanásztánc] = kanászos, kondástánc 

[kancsó] = orros, mihók 

[kandi] = szénatartó 

[kanta] = vízhordóedény 

[kankó] = gyapjúruha 

[kantár] = kötőfék 

[kantaszekér] = kemenceszekér, ördögszekér, kuruglya, bürögle, kocsorba 

[kapálás] = daraszolás, horolás, sarabolás 

[kaparék] = gabonacsomó, bombi, gereblyélés, kusza, zila 

[kaparóháló] = gerebleháló, vonogató háló 

[kaptár] = méhlakás 

[kiskapu] = utcaajtó 

[kar] = karzat, kórus 

[karácsonyi ajándék] = angyalfia 
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[karámgazda] = favágó, bandagazda, vezér 

[karcolt díszítés] = karcolozás, sértegetés, bemetélés 

[karikás] = karikásostor, csikósostor, nehézostor, pásztorostor, kanászostor 

[karikás dobóháló] = dobóháló, pendelháló, pintőháló, pöndörháló, vetőháló 

[karikatúra] = torzkép, gúnykép 

[karkesztyű] = karmantyú 

[karóba húzás] = felnyársalás 

[karópénz] = cövekpénz 

[karosszék] = támlás szék, familiaszék (Alföld), gondolkodószék (Alföld), kétkarúszék 

(Alföld), parancsolószék (Alföld), búsulószék (Dunántúl), öregapámszék (Dunántúl), 

pihenőszék (Dunántúl), öregszék (Dunántúl), duzmálószék (Erdély) 

[kasornya] = teherhordó háló, fazékfogó, kantár, pánt, kötőkosár (Aranyosszék, Mezőség), 

fazékfogó (Kalotaszeg), szotyor (Székelyföld), fékszotyor (Székelyföld), licsok 

(Gömör, Abaúj), tracska (Gömör, Abaúj), tracskuja (Gömör, Abaúj) 

[kaszakő] = fén, fenkő, csiszakő, paticskő 

[kászu] = kéregedény, kászli (Székelyföld, Göcsej, Alsó-Őrség), kászó (Székelyföld, 

Göcsej, Alsó-Őrség), kászu (Székelyföld, Göcsej, Alsó-Őrség), kásztuó (Székelyföld, 

Göcsej, Alsó-Őrség), pőnyeg (Ormánság), sarginya (Ormánság), szükő (Ormánság), 

bédó (Zala), kácó (Zala), kákica (Zala), turba (Zala), tutika (Zala), kobak (Balaton 

vidéke, Bakony), kaponya (Balaton vidéke, Bakony), döbön (északi hegyvidék), kazup 

(északi hegyvidék), kolomp (északi hegyvidék), kozup (északi hegyvidék), medence 

(északi hegyvidék), gyób (D-Erdély), toboz (Mezőség) 

[katartikus] = tisztító 

[katarzis] = megtisztulás 

[kataszter] = katalógus 

[katikönyöke] = a juh lábszára 

[katonabál] = regrutabál 

[katonadal] = katonanóta 

[katonakeserves] = katonakesergő 

[kazal] = nagyobb szalmarakás 

 

A szögletes zárójelben a Magyar Néprajzi Lexikon címszava áll, ezt egyenlőségjel 

követi, kerek zárójelben a nyelvi adat forrására utaló helynév található. Az anyag néprajzi 

gazdagságán túl meglepő nyelvészeti, tájszóbeli gazdagsága. Sajnálatosan, bár érthető 

módon a tájnyelvi szót sok esetben nem követi annak megadása, hogy mely területen, mely 

vidéken használták. 

A főbb használati, elterjedtségi területekre való utalások a következőképpen oszlanak 

meg a kigyűjtött anyagban (a kettőnél több utalásokat soroljuk fel csökkenő sorrendben): 

 

Erdély: 60, 

Dunántúl: 34 

Alföld: 28, 

Székelyföld: 26, 

Göcsej: 16, 

Ormánság: 12, 

Felföld: 11, 

É-Magyarország: 11, 

Zemplén: 8, 

Tiszántúl: 8, 
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Zala: 7, 

Palóc: 7, 

Nagykunság: 7, 

D-Erdély: 6, 

Sopron megye: 5, 

Moldva: 5, 

Kisalföld: 5, 

Gömör: 5, 

Felvidék: 5, 

Északi-hegyvidék: 5, 

Duna-Tisza köze: 5, 

Baranya: 5, 

Ny-Magyarország: 4, 

Ny-Dunántúl: 4, 

Nógrád megye: 4, 

Mezőség: 4, 

Heves megye: 4, 

DNy-Dunántúl: 4, 

Balaton vidéke: 4, 

Alsó-Örség: 4, 

Veszprém megye: 3, 

Vas megye: 3, 

Szeged környéke: 3, 

Szatmár: 3, 

Körösök vidéke: 3, 

Kiskunság: 3, 

É-Alföld: 3, 

D-Dunántúl: 3, 

D-Alföld: 3, 

Bodrog vidéke: 3, 

Abaúj: 3, 

DNy-Magyarország: 

3.

 

Látható, hogy a területi elterjedtségre utaló jelzések „lefedik” a magyar nyelvterületet, 

az eloszlásuk azonban nem tűnik egyenletesnek (lásd Ormányság 12 jelzése) és az egyes 

vidékek, tájegységek megnevezése is néhol következetlennek tűnik. Mindezek ellenére 

állíthatjuk, hogy a Magyar Néprajzi Lexikonban egy újabb magyar tájszótár rejtőzik. 

Ennek igazolására közrebocsátjuk azokat a sorokat, amelyekben a „Göcsej” tájegység mint 

a nyelvi adat forrása szerepel. 

 

2. példa 

[fakéreg edény] = kászu (Székelyföld), kazlu (Göcsej, Őrség), kaszol (Göcsej, Őrség), 

kazup (Abaúj, Zemplén, Bereg, Szatmár), gyób (Erdély), kobak (Bakony), kozup, 

bödön, pudliszka, szükő (Ormánság), sarginya (Ormánság), toboz, bédó, bidon, kártya, 

pőnyeg, szepet, szelence, kazup (ukrán), kadlup (ukrán), gyób (román) 

[kászu] = kéregedény, kászli (Székelyföld, Göcsej, Alsó-Őrség), kászó (Székelyföld, 

Göcsej, Alsó-Őrség), kászu (Székelyföld, Göcsej, Alsó-Őrség), kásztuó (Székelyföld, 

Göcsej, Alsó-Őrség), pőnyeg (Ormánság), sarginya (Ormánság), szükő (Ormánság), 

bédó (Zala), kácó (Zala), kákica (Zala), turba (Zala), tutika (Zala), kobak (Balaton 

vidéke, Bakony), kaponya (Balaton vidéke, Bakony), döbön (északi hegyvidék), kazup 

(északi hegyvidék), kolomp (északi hegyvidék), kozup (északi hegyvidék), medence 

(északi hegyvidék), gyób (D-Erdély), toboz (Mezőség) 

[kötény] = kötő, előruha, elekötő (Göcsej), előkötő (Göcsej), szakács(ka) (északon) 

[ládacsapda] = csapóláda, görényfogó (Göcsej), lábcsapda (Borsod), paslica (Ormánság), 

kaptán (Székelyföld, bukovinai csángók), kapkán (Moldva) 

[mellbőr] = melles bunda, mellybőr (Alföld), mejjedző (Alföld), bundamelles (Göcsej), 

mellenzü (Göcsej), ümögbáttya (Göcsej) 

[tályoggyökér] = a hunyor gyökere, táragy-gyükér (Csanád), tárog-gyökér (Csanád), tállu-

gyökér (Göcsej), prezsgyüker (moldvai csángók), pundza (bukovinai székelyek) 
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[törpe] = pulya (Erdély), feketepulya (Erdély), fődipiciny (Göcsej), apróember (palóc) 

 

A Magyar Néprajzi Lexikonból kigyűjtött sorok közül további három mintát adunk 

közre. Elsőnek azokat a sorokat közöljük, amelyekben az „edény” karaktersorozat 

szerepel, másodiknak az „ágy” karaktersorozatot tartalmazó sorok mintája jön, míg 

harmadiknak azokat a sorokat tartalmazó mintát bocsátjuk közre, amelyben a „háló” 

betűsor szerepel. Ezekkel szemléltetjük azt is, hogy egy számítógéppel feldolgozott szótár, 

lexikon az adatok újszerű csoportosítására ad lehetőséget, hiszen alább az „edény”, az 

„ágy” és a „háló” gyűjtőfogalom alá tartozó tárgyak és tárgyak fajtáinak széles skáláját 

látjuk. 

 

3. példa: „edény” 

[bokály] = borosedény 

[bödön] = bodon, faedény, cserépedény 

[bögre] = pohár, csupor, cserépedény 

[butella] = butykos, butélia, cserépedény 

[cseber] = faedény 

[fakéreg edény] = kászu (Székelyföld), kazlu (Göcsej, Őrség), kaszol (Göcsej, Őrség), 

kazup (Abaúj, Zemplén, Bereg, Szatmár), gyób (Erdély), kobak (Bakony), kozup, 

bödön, pudliszka, szükő (Ormánság), sarginya (Ormánság), toboz, bédó, bidon, kártya, 

pőnyeg, szepet, szelence, kazup (ukrán), kadlup (ukrán), gyób (román) 

[fejőedény] = geleta, rocska, sajtár, vendel, fejőveder, fejőrocska, fejőcsanak, fejőkanna, 

fejőputton, fejőtipli, fejőcsupor, fejőbögre 

[fekete kerámia] = fekete edény 

[ivóharang] = vízmerítő edény, ivókolomp, mericske, vízmerő harang 

[kanta] = vízhordóedény 

[kászu] = kéregedény, kászli (Székelyföld, Göcsej, Alsó-Őrség), kászó (Székelyföld, 

Göcsej, Alsó-Őrség), kászu (Székelyföld, Göcsej, Alsó-Őrség), kásztuó (Székelyföld, 

Göcsej, Alsó-Őrség), pőnyeg (Ormánság), sarginya (Ormánság), szükő (Ormánság), 

bédó (Zala), kácó (Zala), kákica (Zala), turba (Zala), tutika (Zala), kobak (Balaton 

vidéke, Bakony), kaponya (Balaton vidéke, Bakony), döbön (északi hegyvidék), kazup 

(északi hegyvidék), kolomp (északi hegyvidék), kozup (északi hegyvidék), medence 

(északi hegyvidék), gyób (D-Erdély), toboz (Mezőség) 

[kelesztőedény] = szakajtó, vájolókosár 

[korsó] = öblös vizesedény 

[mustmerigető edény] = fickó, cserpák, káferka, káforka, finak (É-Dunántúl), kártos, 

kártus, kapinya (Szekszárd vidéke), kabak (Szekszárd vidéke), merítő (Duna-Tisza 

köze), merőcse (Duna-Tisza köze), sirány (Galga mente), kanta (Hajdúság) 

[szilke] = mázas cserépedény, rátó, röstölő, sirány 

[tejtartó edény] = köcsög 

[tömlő] = állatbőr tárolóedény, burdó (gyímesi csángók, Moldva) 

[vörös kerámia] = vörös edény 

 

4. példa: „ágy” 
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[ágy] = nyoszolya 

[búvóágy] = fekvőhely, bosznya, kuripintyó, pingyó, pokol, búvú, burcsik, kalodás ágy, 

ekhós ágy 

[dikó] = gyikó, lésza, nyoszolya, szalmaágy, heverő, pirics, csiga 

[heverő] = nappali pihenőágy, gyalogágy, gyermekágy, hentergő, hencser, hömbölygőágy, 

kiságy, dikó, ágyszék, priccs 

[hozomány] = allatura (lat), kelengye (Kalotaszeg), parafernum (Székelyföld), 

menyasszonyi ágy, menyasszony ládája 

[kanapé] = pad, karosláda, élésláda, fiókos láda, kanapés padláda, padágy, lóca 

[mennyezetes ágy] = fedeles, firhangos, szuperlátos ágy 

[padágy] = ágypad 

[tolóágy] = pótágy, tojóágy, toló, toli, tuli, tulóágy, kerekes dikó (É-Alföld), toli-dikó (É-

Alföld), dikó (É-Alföld), karikás ágy (Erdély), kerekes ágy (Erdély), szekeres ágy 

(Erdély), supedli ágy (Ny-Magyarország), supedli (Ny-Magyarország) 

… 

[ágybeli portéka] = ágynemű 

[ágyfüggöny] = firhang, superlát, ágyterítő 

[ágyszék] = kecskelábas szék, kecskés 

[díszlepedő] = cifra lepedő, csipkés lepedő, formás lepedő, hajtásos lepedő, nagyruha, 

ágyravaló 

[falvédő] = ágymentő, falravaló, fali gyékény 

… 

[hozomány] = allatura (lat), kelengye (Kalotaszeg), parafernum (Székelyföld), 

menyasszonyi ágy, menyasszony ládája 

… 

[ágyszék] = kecskelábas szék, kecskés 

 

5. példa: „háló” 

[ághegyháló] = lesőháló, merítőháló 

[balinháló] = őnháló 

[búvárháló] = fodrosháló, kutyaháló, ördögháló, pokolháló, zsákos háló 

[dobóháló] = pendelháló, rokolyaháló 

[eresztőháló] = állítóháló, lesháló 

[gyalom] = kerítőháló, réti háló 

[kaparóháló] = gerebleháló, vonogató háló 

[karikás dobóháló] = dobóháló, pendelháló, pintőháló, pöndörháló, vetőháló 

[kasornya] = teherhordó háló, fazékfogó, kantár, pánt, kötőkosár (Aranyosszék, Mezőség), 

fazékfogó (Kalotaszeg), szotyor (Székelyföld), fékszotyor (Székelyföld), licsok 

(Gömör, Abaúj), tracska (Gömör, Abaúj), tracskuja (Gömör, Abaúj) 

[kece] = koca, bóné, fenékháló 

[kétközháló] = gyalogháló, húzóháló 

[marázsaháló] = szackán, lesháló, meslenc, bibla, metica, feketeháló, svarckarn, pokolháló 

[nyomóháló] = kukucska, pók 

[ollóháló] = ághegy, sebháló, vótháló 
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[piszlicárháló] = piszeháló, piszkésháló 

[rece] = cérna, háló, rececsipke 

[sleppzsák] = rácháló, szlacsma, százma, hálóféle 

[tükörháló] = rezsina, regina, tükrösháló, hálófajta 

[vejsze] = rekesztőháló, kalicka (Balaton), vész (Alsó-Tisza vidéke) 

[villing(háló)] = villig(háló), billegháló 

 

4. A 20. század végére, napjainkra jellemző szavak 

 

A 20. században több nagy gazdasági, kulturális változás volt történelmünkben, melynek 

hatása szókészletünkben is tükröződik. Minya Károly a szókészlet változásáról így ír: 

„Századunkban [a 20. században] egyébként most harmadszor fordul elő, hogy hihetetlen 

mértékben megváltozott a szókincs. Először az első, majd a második világháború hozott 

gyors változásokat. Oka a technikai fejlődés volt, valamint az, hogy a trianoni 

békeszerződés elvágta az országot azoktól a német nyelvterületektől, amelyek fogalmait, 

szavait nyelvünk addig gyakran átvette a németből. Másodszor pedig 1945 után volt 

jelentős módosulás a szókészletben a társadalmi, politikai élet megváltozása miatt.” 

(Minya 2003: 8–9) A szókészlet harmadik változása a rendszerváltozáshoz kapcsolható. 

Az új szavak oly mértékben jelentek meg néhány (1988–1992) év alatt, hogy szótározni, 

magyarázni kellett azokat, ezért készült a Rendszerváltás szótára. Bevezetőjében a 

megjelentetés indoklásául a következőket olvassuk: „Egy új korszak beköszönte 

természetszerűen új fogalmak megjelenésével jár; az utóbbi évek változásai során – a 

rendszervált(oz)ás folytán – sok új fogalom jelent meg, és számos szó kapott új jelentést. A 

közélet iránt érdeklődő ember lépten-nyomon (akarva-akaratlan) olyan szavakba, 

kifejezésekbe botlik, amelyek ismeretlenül újak, vagy ismertek ugyan, de a történelem 

jelen szakaszában, és az adott szövegösszefüggésben új jelentést kaptak.” (Fricz T. és trsi. 

1992: 5) 

Néhány évtizeddel ezelőtt a kártya szó csupán a kártyajáték eszközét jelentette, nem úgy 

mint ma, mikor már a kis plasztik, pénzfizetésre használt lapot is jelenti. Régebben a szó 

összetételeiben is csupán ezt a jelentést hordozta. A jó fél évszázaddal ezelőtti 

nyelvállapotot rögzíti A Magyar Nyelv Értelmező Szótára is, hiszen csak a következő 

szavak címszavak a szótárban: 

 

kártya, 

kártyaadósság, 

kártyaasztal, 

kártyacsata, 

kártyacsomag, 

kártyaemelés, 

kártyajárás, 

kártyajáték, 

kártyakeverés, 

kártyalap, 

kártyamutatvány, 

kártyaosztás, 

kártyapartner, 

kártyapénz, 

kártyaszenvedély, 

kártyaszoba, 

kártyavár.
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Az ÉRTSz. az értelmezetlen összetételek között is csak az eredeti, elsődleges jelentéssel 

összefüggő szókapcsolatokat sorolja fel: 

 

kártyaállás, 

kártyabank, 

kártyabarát, 

kártyabarlang, 

kártyabűvész, 

kártyacimbora, 

kártyacsomó, 

kártyafelvétel, 

kártyafigura, 

kártyaház, 

kártyahős, 

kártyaidő, 

kártyakeverő, 

kártyakompánia, 

kártyamaradék, 

kártyamester, 

kártyanyereség, 

kártyaparti, 

kártyaszín, 

kártyaterem, 

kártyatrükk, 

kártyaveszteség, 

kártyavető, 

… 

játékkártya, 

tarokk-kártya, 

ütőkártya, 

vizitkártya.

 

A technika, a pénzügyi szokások változásának hatására a kártya szó napjainkra azonban 

már elsősorban az újabb jelentésében – ’banki tranzakciók során használt kis plasztik lap’, 

és másodsorban a ’számítógépben az alkatrészek elhelyezésére szolgáló lap’ 

megnevezésére szolgál. Mint az Új szavak, új jelenések 1997-ből című szótárból (Kiss–

Pusztai 1999) kitűnik, számos szóösszetételben is kimutathatóak ezek az új jelentések: 

 

bankkártya, 

benzinkártya, 

Budapest-kártya, 

csipkártya, 

egységkártya, 

mobiltelefon-kártya, 

kosaraskártya, 

mágneskártya, 

parkolókártya, 

szerencsekártya, 

telefonkártya, 

turistakártya, 

városkártya, 

zarándokkártya, 

… 

kártyapénz, 

kártyavadász.

 

Az újabb gyűjteményben (Kiss–Pusztai–Spannraft) a további összetételeket találjuk a 

kártya szóval: 

 

kártyabirtokos, 

kártyaelfogadó terminál, 

kártyaforgalom, 

kártyahacker, 

kártyapénz 

kártyatulajdonos, 

… 

bankkártya-elfogadó hely, 

csekk-kártya, 

hangkártya, 

plasztikkártya, 

bővítőkártya, 
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smartkártya, ugrókártya

.

 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára nem tartalmazza a „drog” címszót és ilyen kezdetű 

címszó sem található benne. (Van viszont „drogista” címszó, de ez nem azzal a jelentéssel, 

melyre ma elsődlegesen asszociálunk, hanem ’Drogériában dolgozó, az ott tartott cikkek 

árusításával, ill. részben készítésével foglalkozó [szakképzett] kereskedő, ill. 

alkalmazott’!). Az idegen szavak szótárának 1994-es, átdolgozott változata (Bakos 1994) 

tartalmazza a „drog” címszót, de semmilyen összetételét nem vette fel a szónak. Az 

alábbiakban újabb példaként bemutatjuk, hogy sajnálatos módon az oly káros jelenség, 

mint a drog és a droghasználat terjedése, mára már szókincsünkben is erőteljesen 

tükröződik. A drog előtagú szóösszetételek száma 62, a drog utótagúaké pedig 6. (Kiss–

Pusztai 1999 és Kiss–Pusztai–Spannraft): 

drogbaleset, 

drogbarlang, 

drogbusz, 

drogcár, 

drogdiszkó, 

drogfelvevőhely, 

drogfőorvos, 

drogfüggő, 

droggyár, 

droghalál, 

droghasználó, 

drogjelenség, 

drogliberalizáció, 

drogmérgezés, 

drognyomozás, 

drogpolitika, 

drogpopuláció, 

drogprogram, 

drograzzia, 

drogstratégia, 

drogterítő, 

drogtérkép, 

drogturista, 

drogüzér, 

diszkódrog, 

… 

kapudrog, 

partidrog 

drogártalom, 

drogbeteg, 

drogcentrum, 

drogcsata, 

drogcsempészet, 

drogdealer, 

drogdiplomata, 

drogdollár, 

drogéhség, 

drogellenes, 

drogelosztó, 

drogfertőzöttség, 

drogfogyasztás, 

drogfogyasztó, 

drogfutár, 

drogjogszabály, 

drogkonferencia, 

drogkönnyítés, 

drogliberalizáció, 

droglobbi, 

drogmaffiózó, 

drogmegelőzés, 

drogozik, 

drogpancsoló, 

drogpiac, 

drogprevenció, 

drogsátor, 

drogsegélyszolgálat, 

drogstratégia, 

drogszigor, 

drogszonda, 

drogszűrés, 

drogtárolók, 

drogtörvény 
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drogtréning, 

drogautókezelő, 

drogüzér, 

drogveszélyes, 

… 

kocadrogos, 

partidrog.

 

5. Összegzés 

 

Idézett – kissé talán esetlegesnek tűnő – konkrét példáinkkal azt kívántuk bizonyítani, 

hogy az életmódváltással együtt jár a szókincs eltolódása. A letűnt életmódra, életformára 

jellemző szavak kihalnak a szókincsből és az új életmód, az új gazdasági, technikai, 

társadalmi környezet pedig „megszüli” a működéséhez szükséges új szavakat. Hiszen a 

magyar anyanyelvűek igen nagy részének a Magyar Néprajzi Lexikonból idézett szavak 

ma már idegenül csengenek, e szavak helyét korunkat jellemző szavak foglalták el. 

Arra is rá kívántunk mutatni, hogy nyelvi adatokat nem csak szótárakból, hanem 

lexikonokból is gyűjthetünk. Bemutattuk, hogy a Magyar szótárház munkálatai során 

feldolgozott, nyelvi adatokban gazdag Magyar Néprajzi Lexikon felhasználható a letűnt 

paraszti kultúra szókincsének vizsgálatára. 

 

 

Jegyzetek 

 

A Szótárház munkálatai során a régi, ritka, idegen és tájszavak a következő 

kézikönyvekből kerültek gyűjtésre: 

 
Erdélyi Szótörténeti Tár (1–11. kötet), 

Magyar Néprajzi Lexikon (1–5. kötet), 

Mezőgazdasági Lexikon (1–2. kötet), 

Művészeti Lexikon (1–4. kötet), 

Pedagógiai Lexikon (1–4. kötet), 

Esztétikai Lexikon (1. kötet), 

Budapest Lexikon (1–2. kötet ) 

Magyar Hírmondó sorozat (38. kötet), 

Magyar Remekírók sorozat (22. kötet), 

Magyar Ritkaságok sorozat (16. kötet), 

Téka sorozat (12. kötet), 

Magyar Könyvtár (14. kötet), 

Magyar Századok (8. kötet), 

Mikszáth Kálmán művei (6. kötet), 

Pro Memoria sorozat (3. kötet), 

egyéb, hozzávetőlegesen további 20 kötet. 
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A SZINONIMÁK ISMERETE MÁSODIK, NEGYEDIK ÉS HATODIK 

OSZTÁLYOS KORBAN 

 

 

 

Bevezetés 

 

Régóta ismert tény, hogy a gyerekek életkorának előrehaladtával szókincsük bővülése 

tükrözi az értelmi fejlődésüket is. A szókinccsel kapcsolatos vizsgálatokban azonban 

nemcsak mennyiségi bővülés figyelhető meg, hanem a szójelentéseket illetően minőségi 

változás is. 

Egy-egy szó természete az egyén élete során folyamatosan változik. Az életkor 

előrehaladtával egy szónak egyre tágabb használati körét ismeri meg a gyerek. A helyes 

szóhasználatot az óvodások elsősorban a szituációból tanulják meg. Iskoláskorban már az 

oktatás is befolyásolja a szótanulást, sőt az oktatásnak egyik fő célja a szókincs fejlesztése 

pl. fogalmazástanításkor, olvasás- vagy írásórákon. Ekkor már nemcsak szituációból, a 

felnőttektől vagy az idősebb korú gyerekektől, hanem az olvasmányokból, a tankönyvek 

szövegeiből is tanulnak a gyerekek új szavakat és fogalmakat. Az iskola hatása továbbá 

megmutatkozik abban is, hogy a gyermekekkel tudatosítják a szó fogalmát az írás és az 

olvasás tanulásakor, az anyanyelvi és az idegen nyelvi nyelvtanok tanulásakor (Meggyes 

1977). 

A szótanuláshoz kapcsolódik a szinonimák elsajátításának a kérdése is. Az intellektuális 

felnőtt társadalom arra törekszik, hogy a szóismétléseket kerülje, és gondolatainak árnyalt 

kifejezése miatt tudatosan alkalmaz kissé eltérő jelentéstartalmak kifejezésére 

szinonimákat. A felnőtt nyelvhasználatból tanul a gyerek, értelmi fejlődése során egyre 

több rokon értelmű szóval találkozik, majd alkalmazza őket. Megtanulja, hogy ugyanazon 

szó szinonimái között milyen jelentésárnyalatbeli, szóhangulatbeli eltérések vannak. A 

szinonimák tanulásának kezdetén még csak több-kevesebb sikerrel alkalmazza ezeket, 

gyakran hibázik, de a későbbiekben egyre tisztábbá válnak számára a különbségek. 

A korábbi kutatások elsősorban a csecsemőkor és a kisgyermekkor szókincsének 

vizsgálatára irányultak. Az alsó- és a felső tagozatosok szókincsét csak kevés kutatás 

érintette, illetve a meglévő vizsgálatok a jelenlegi kutatás módszerétől eltérő eljárásokat 

alkalmaztak. Például Nagy J. József (1978) 8 és 10 éves tanulók szóhasználatát 

szóasszociációs tesztek segítségével vizsgálta, Palotás Márta (1988) képek segítségével 

szótanulásos tesztet vett fel második és harmadik osztályosokkal, Meggyes Klára (1977) 

kutatása mondatokat átfogalmazó kérdőíves vizsgálatot tartalmazott harmadik, negyedik és 

ötödik osztályosok számára. Egyedül Sándor Mária (1988) kutatása tartalmazott a jelen 

kutatáshoz hasonló szinonimagyűjtésre irányuló írásbeli tesztet. Sándor Mária célja 

azonban tesztjével az volt, hogy a normál családi körülmények között nevelkedő, illetve az 

állami gondozásban élő gyerekek szókincsét hasonlítsa össze. 
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Annak ellenére, hogy a jelen kutatást megelőző vizsgálatok módszerei mások, 

kutatásom és a korábbi vizsgálatok következtetései ugyanarra irányulnak. A fent idézett 

felmérésekben akár szabad szóasszociációról, akár képleírásról vagy más egyéb 

módszerről legyen szó, megállapításokat nemcsak a gyermekek szókincsének nagyságáról 

tesznek az adott vizsgálat során, hanem beszámolnak a gyermekek által leggyakrabban 

aktivizált szófajokról. Ennek az az oka, hogy „a szófajok arányát a gyermek nyelvi 

fejlettségi szintjének a mutatójaként szokták kezelni” (Meggyes 1985). Így Nagy J. József 

szóasszociációs tesztjei alapján a főnevek előfordulását követték az igék, a mellékneveké 

pedig csak a nyolcadik helyen állt gyakoriság szempontjából. Meggyes Klára (1985) 

vizsgálatában 6 évesekkel végzett felmérést, szerinte a főnevek és az igék előfordulásának 

sorrendjét nagymértékben meghatározza a vizsgálati feladat jellege, továbbá az 

összehasonlítás módja is. Nem azonos a szófajok előfordulásának a sorrendje, ha a 

gyakoriságukat vagy az egyszeri előfordulásukat vizsgáljuk. Vizsgálata szerint a gyerekek 

beszédében a főnevek használatának gyakorisága 31,2% volt, az igéké 22,5%. Ha azonban 

nem a főnevek és az igék összes előfordulását vizsgáljuk, hanem csak az egyszerit 

számítjuk, akkor a sorrend megfordul, az igékből többféle szerepel: 38,2%, míg a 

főnevekből 25,1%. A melléknevek aránya igen alacsony volt, 1,2%. Sugárné Kádár Júlia 

(1985) 3 és 6 éves kor közötti óvodás gyerekekkel végzett vizsgálatot. Nála a melléknevek 

aránya valamivel magasabb volt: 4%. 

 

A kutatás célja és módszere 

 

A kutatás általánosságban megfogalmazható célja, hogy három különböző korcsoportban 

hogyan változik a szinonimák ismerete, szófaji megoszlása a gyermekek értelmi 

fejlődésével. Ehhez egy kétoldalas írásbeli tesztet kellett kitölteniük a gyerekeknek. Az 

első oldalon hét ige szerepelt a következő sorrendben: eszik, fut, nevet, sír, lop, 

gondolkodik és alkot. Ezek közül a fut, az eszik és a gondolkodik semleges hangulati 

értéket képvisel, a nevet pozitív jelentéstartalmú, míg a sír és a lop negatív 

jelentéstartalmú. A második oldalon hét melléknév állt a következő sorrendben: szép, 

csúnya, családias, erőszakos, buta, sivár és szemtelen. Pozitív jelentéstartalmúak a szép és 

a családias, negatív jelentéstartalmúak a csúnya, erőszakos, buta, sivár és szemtelen. A 

tesztet egy iskolai tanóra alatt kellett kitölteni a gyerekeknek. A vizsgálat alanyai 

másodikosok (n = 25), negyedikesek (n = 28) és hatodikosok (n = 26) voltak ugyanabból 

az általános iskolából. Az adatlapot összesen 79 gyerek töltötte ki.1 

Amint azt fent említettem, a korábbi kutatások és a jelen kutatás célkitűzései és 

következtetései hasonlóak. Ennek megfelelően adataimat Meggyes Klára (1985) korábbi 

tanulmányának szempontjai szerint vizsgáltam meg. 

 

Eredmények 

 

1. Elsőként megnéztem a teljes minta teljes szóállományát, mégpedig úgy, hogy hány igét 

és hány melléknevet adtak meg a gyerekek. Ez az eredmény a jó és a rossz megoldásokat is 

tartalmazza. Ezek alapján 1478 melléknevet és 1807 igét adtak meg a gyerekek, ami azt 

jelenti, hogy 329 igével adtak meg többet. 
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2. Vizsgáltam a szavak abszolút előfordulását oly módon, hogy összehasonlítottam, 

hogy a gyermekek korcsoportonként összesen hányféle szót adtak meg, illetve a 

korosztályok között mennyi volt a növekedés. Ezt követően azt is megnéztem, hogy ebből 

mennyi volt az igék és melléknevek abszolút előfordulása korcsoportonként, illetve egy 

korcsoporton belül hány igével adtak meg többet a gyerekek: az a. b. és a c. pontokban az 

olvasható, hogy az igéknél, illetve a mellékneveknél mennyi volt a korcsoportok közötti 

növekedés. 

A másodikosok összesen 741 szót adtak meg, ebből 441 igét és 300 melléknevet. 

Összesen 141 igével adtak meg többet. 

A negyedik osztályosok összesen 1085 szót adtak meg, ebből 601 igét és 485 

melléknevet. Összesen 116 igével adtak meg többet. 

A hatodik osztályosok összesen 1436 szót adtak meg, ebből 765 igét és 671 

melléknevet. Összesen 372 igével adtak meg többet. 

a. A növekedés mértéke. A negyedikesek 344 szóval adtak meg többet, mint a 

másodikosok. A hatodikosok 351 szóval adtak meg több szót, mint a negyedikesek. A 

hatodikosok 695 szóval adtak meg többet, mint a másodikosok. 

b. Igéknél. A negyedikesek 160 igével adtak meg többet, mint a másodikosok. A 

hatodikosok 164 igével adtak meg többet, mint a negyedikesek. A másodikosokhoz képest 

324 igével adtak meg többet a hatodikosok. 

c. Mellékneveknél. A negyedikesek 185 melléknévvel adtak meg több melléknevet, 

mint a másodikosok. A hatodikosok viszont 186 melléknévvel kevesebbet adtak meg, mint 

a negyedikesek. A másodikosokhoz képest a hatodikosok 371 melléknévvel adtak meg 

többet. 

3. Ezt követően megnéztem, hogy az igékből és a melléknevekből hány jó megoldást 

adtak meg a gyerekek, illetve, hogy mennyi volt a növekedés igéknél, mellékneveknél 

korcsoportonként. 

A másodikosok összesen 397 jó igét és 203 jó melléknevet adtak meg. (Igékből a téves 

megoldások száma 44. Melléknevekből a téves megoldások száma 97.) 

A negyedikesek összesen 521 jó igét és 326 jó melléknevet adtak meg. (Igékből a téves 

megoldások száma 80. Melléknevekből a téves megoldások száma 159.) 

A hatodikosok összesen 706 jó igét és 512 jó melléknevet adtak meg. (Igékből a téves 

megoldások száma 59, melléknevekből 159.) 

a. Igéknél. A negyedikesek 124 jó igével adtak meg többet, mint a másodikosok. A 

hatodikosok 185 igével adtak meg többet, mint a negyedikesek. A hatodikosok 309 igével 

adtak meg több igét, mint a másodikosok. 

b. Mellékneveknél. A negyedikesek 123 jó melléknévvel adtak meg többet, mint a 

negyedikesek. A hatodikosok 186 melléknévvel adtak meg többet, mint a negyedikesek. A 

másodikosokhoz képest a hatodikosok 309 melléknévvel adtak meg többet. 

4. Az első táblázatban az látható, hogy az egyes korcsoportok az adott igére 

vonatkozóan átlagosan hány szót adtak meg. 

 

igék 2. osztály 4. osztály 6. osztály 

 

eszik 3,16** 4,29** 6,77** (44) 
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alkot 1,92  1,89 3,35 (22) 

fut 2,72 3,39 4,47 (49) 

gondolkodik  1,56* 0,93* 1,88* (34) 

lop  1,96 2,25 2,77 (30) 

nevet 1,96 2,89 4,12 (19) 

sír 2,6 2,96 3,54 (28) 

átlagosan 1,82 2,66 3,84 

– A táblázatban az átlagoson az átlagok átlagát értem egy adott korosztályban. 

– A zárójelben közölt számok azt jelzik, hogy a Magyar szókincstárban hány darab 

szinonimát találunk. Ebben a számban megtalálható a szinonimabokor tagjainak és az 

aljelentések tagjainak a száma is, de a szólások számát nem tartalmazza. 

– A *-gal jelölt szavakból adtak meg átlagban legkevesebbet a gyerekek. 

– A **-gal jelölt szavakból a legtöbbet. 

– Dőlt betűvel szedtem azokat az átlagokat, ahol a Magyar szókincstár a legkevesebb 

szinonimát adja. 

Mind a legkevesebbszer, mind a legtöbbször megadott igék átlaga egybeesik. Viszont 

érdemes megfigyelni, hogy a gyerekek nem ott adtak legkevesebb megoldást, ahol a 

Magyar szókincstár. A fut és a gondolkodik esetében a Magyar szókincstár és a gyerekek is 

viszonylag sok megoldást adtak. 

5. A második táblázatban az ötös pontban leírtak olvashatók a melléknevekre 

vonatkozva. 

 

melléknevek 2. osztály 4. osztály 6. osztály 

 

buta  1,72** 2,29 4,65** (56) 

családias  1,4 1,18 1,58* (10) 

csúnya  1,52 1,54 4 (45) 

erőszakos  0,44 0,89* 1,73 (18) 

sivár 1,04 1,5 2,58 (32) 

szemtelen  0,28* 1 1,88 (23) 

szép 1,72** 3,25** 3,28 (43) 

átlagosan 1,16 1,66 2,88 

 

Itt már nem annyira egységes a kép, mint az igék esetében, de bizonyos tendenciák 

megfigyelhetők. A gyerekek által legkevesebbszer megadott melléknevek nem esnek 

egybe, de az igaz, hogy a negyedikesek az erőszakos-ra, a hatodikosok a családias-ra adták 

a legkevesebb megoldást, és a Magyar szókincstár is ezekre közli a legkevesebb 

szinonimát. A legtöbb megoldást a gyerekek a buta és a szép esetében adták. A 

melléknevek közül a Magyar szókincstár szintén a butára adta meg a legtöbb szinonimát. 

A szép szinonimái is viszonylag magas értéket mutatnak a Szókincstárban. 

Ezek az eredmények mind az igék, mind a melléknevek esetében is azt bizonyítják, 

hogy azokból a szavakból, amelyekből a magyar nyelv sok vagy kevés szinonimát ismer és 

használ, a gyerekek is viszonylag sokat vagy keveset tudnak és alkalmaznak. (Továbbá azt 
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a következtetést is le lehet vonni, hogy a Magyar szókincstár adatai jól tükrözik a mai 

élőnyelv állapotát.) 

6. A típus-jel viszony vizsgálata azt jelenti, hogy megállapítottam az első korcsoportban 

legalább egyszer előforduló igék számát, majd ezt elosztottam az összesen előforduló igék 

számával. A másodikosoknál ez a szám 0,9 a negyedikeseknél 0,87, a hatodikosoknál 0,92. 

Ezekből az adatokból is látszik, hogy legtöbbet a negyedikesek hibáztak. 

7. A mellékneveknél is kiszámítottam a típus-jel viszonyt. A másodikosoknál 0,677, a 

negyedikeseknél 0,672, a hatodikosoknál 0,76. Igaz a negyedikesek és a hatodikosak 

számszerűen ugyanannyit tévesztettek, de a hatodikosoknál több volt a jó megoldás, ezért 

náluk kisebb a tévesztési arány. Az adatokból továbbá az látszik, hogy a negyedikesek és a 

másodikosok ugyanolyan arányban tévesztettek a mellékneveknél. 

8. Az összes ige és az összes melléknevek aránya a következő: másodikosoknál 1,47, 

negyedikeseknél 1,24, hatodikosoknál 1,14. 

A jelen előadásban csak a fő tendenciák meglétét bizonyítottam adataimmal, tehát azt, 

hogy az igéket gyakrabban használjuk beszédünkben, mint a mellékneveket, éppen ezért 

több szinonimájukat is ismerjük, valamint azt, hogy a kor előrehaladtával a gyerekek egyre 

több szinonimát tanulnak, használatukban egyre biztosabbá válnak, és kevésbé tévesztik el 

őket. 

A jelen előadásban nem tértem ki a hibaelemzésekre, valamint arra, hogy hányféle szót 

adtak meg a gyerekek korcsoportonként. Ez az elemzés egy következő publikáció anyagát 

képzi. Továbbá a kutatást szándékomban áll kiterjeszteni a főnevekkel kapcsolatos 

összehasonlító elemzésre. 
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VÖRÖS OTTÓ 

 

 

A NYELVVESZTÉS FOKOZATAI EGYÉNEK ÉS KISKÖZÖSSÉGEK 

NÉVHASZNÁLATÁBAN 

 

 

 

1. A nyelvi hiány mibenlétéről 

 

Előadásom témájának kiválasztása arra az időre esett, amikor Tudományos Akadémiánkon 

az ún. „nyelvi hiányról” rendeztek konferenciát. A fogalomról és az egyes 

hiányjelenségekről szóló fejtegetések arra ébresztettek rá, hogy amiről én itt beszélni 

akarok, az is a nyelvi hiánynak egy megnyilvánulása, és róla ilyen jelenségként érdemes 

szólni. 

1.1. A terminus alá rendelhető kifejezési formák megléte vagy meg nem léte alapjául 

két csoportot különíthetünk el: a) egyetemes nyelvi hiány; b) különös nyelvi hiány. 

Az elsőről akkor beszélünk, ha az általunk vizsgált nemzeti nyelvben azt tapasztaljuk, 

hogy egy nyelvi jelenség (pl. szókészleti egység, grammatikai lehetőség stb.) valamely 

másik élő nyelvhez viszonyítva hiányzik, ezért az összevethető gondolati műveletet ehhez 

képest adott nyelvünk kénytelen más módon kifejezni, vagy nem is tudja megoldani, mert 

az adott gondolati formát sem ismeri a nyelvközösség. Pl. a magyar nyelvben a duális = 

kettes szám kifejezése nyelvi hiányként jelentkezik, mert van olyan élő nyelv, amelyben 

megvan, akár nyelvi régiónkban is (mint a szlovén). Az ilyen „hiány” az adott 

nyelvközösség kommunikációját nem zavarja, mert nyelvszokása ezt látszólagossá teszi, 

mintegy „kiváltja” más lehetőségekkel. 

Különös nyelvi hiánynak tekintem, ha egy adott nyelv beszélő közösségének tagjai, 

esetleg meghatározott csoportjai nincsenek birtokában olyan meghatározott nyelvi 

eszközöknek, amelyek egyébként a nemzeti nyelv egészében rendelkezésére állnának, de 

nem ismerték meg azokat, tehát nyelvkincsükből hiányoznak. E hiányok egy része szinte 

természetes a nyelvközösségben. Például a szakszókincsek jelentős részét a beszélőknek 

csak szűk köre ismeri, mert másoknak nincs szüksége rá. Egy tipikus városlakó 

szókincséből számtalan élőlény (növények, állatfajok) megnevezése hiányzik. Mások 

esetében éppen a tipikus városi szakmák, tevékenységek fogalomkörét megnevező 

lexémák hiánya jelentkezik. A nyelvközösség az ilyen „tudatlanságot” nem tekinti 

műveletlenségnek. Természetesnek veszi, hogy az ember a környezetéből csak azokat a 

jelenségeket nevezi meg (a közösség nyelvkincséből csak azt sajátítja el), amivel élete 

során ténylegesen találkozik. 

1.1.1. A nyelvi hiány ún. „kisebbségi”, illetve funkcionális többnyelvűségi 

beszédhelyzetekben. Azt tapasztaljuk, hogy mindkét fent leírt hiánytípus egy kicsit 

másként jelentkezik azokban a Kárpát-medencei magyar (és feltehetően a nem magyar) 

nyelvközösségekben, amelyek a nemzetállami politikai eszmék miatt nemzeti kisebbségi 

csoportokat alkotnak. Ezek ugyanis a többnyire homogén nyelvközösségeik 

betelepüléssel–betelepítéssel való fellazulása miatt is nyelvhasználati kisebbségként 
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viselkednek már ott is, ahol a beszélő közösségben mind lélekszámukban, mind kulturális 

aktivitásukban statisztikai többségben vannak. Így ők jóval erősebb külső nyelvi hatásnak 

vannak kitéve, mint amilyen egy nyelvi areában az érintkezés során általában érvényesülni 

szokott. Ez okozza, hogy az ún. „hiányjelenségek” is másként jelentkeznek. 

1.1.1.1. Az egyetemes nyelvi hiányról azt mondtuk korábban, hogy a beszélők ezt 

valójában nem érzékelik, mert egynyelvűségben a nyelvhasználó nem szembesül vele. Azt 

hogy a magyarban nincs kötőmód, csak akkor tudjuk meg, ha pl. németül tanulunk. Az azt 

„helyettesítő” kifejezési lehetőségeket (körülírást, feltételes módot, módosítószókat stb.) 

automatikusan alkalmazzuk. A többnyelvűségben élők viszont nap mint nap szembesülnek 

(szembesülhetnek) hiányjelenségekkel, másik oldalról nézve többletjelenségekkel, 

amelyek, különösen a hiányos nyelvi műveltséggel rendelkezők körében megzavarják a 

hiteles kódváltást. Ugyanis a másik nyelven a helyesen megválasztott kód helyett kísérletet 

tesznek a hiány nem létező grammatikai pótlására. Ilyennek tartom például a személyes 

névmás felesleges kitételét (alanyként, birtokos jelzőként). Az ún. „kontaktushatásokkal” 

foglalkozó tanulmányok sok példát szolgáltatnak e jelenségre (l. Lanstyák István 2000; 

Csernicskó István 1998; Göncz Lajos 1999 és mások). Emiatt azt gondolom, hogy a 

kisebbségi anyanyelvi oktatásnak a megfelelő nyelvpárok vonatkozásában feltétlenül 

tárgyalni kell a hiányjenségeket. 

1.1.1.2. A különös nyelvi hiány kialakulásának nem a kétnyelvűségi helyzet, hanem a 

sajátos politikai kisebbségi lét kedvez. Egyrészt azzal, hogy a „kisebbségi” nyelv politikai 

korlátozás vagy politikai jellegű önkorlátozás
1
 miatt nem tölti-töltheti be hivatását egyes 

nyelvi rétegekben (pl. hivatali nyelv, egyéb szaknyelvek stb.). Másrészt azzal, hogy a 

globális társadalmi fejlődés nyelvi következménye többnyire áttételek nélkül közvetlenül a 

többségi nyelven (államnyelv) jelenik meg számukra. Előadásom gyakorlati részének az a 

célja, hogy a különös nyelvi hiányba sorolható jelenségek közül válogatva olyanokat 

vizsgáljak meg, amelyek két tulajdonnévi csoportot érintenek, a helyneveket és a 

személyneveket. 

1.2. A helynevek egy település lakosságának nyelvkincsében korábban éppen azért, 

mert a munkaképes népesség nagyobb részének tevékenysége a mezőgazdasághoz 

kötődött, jelentős szerepet töltöttek be. A mikrotoponimák által megnevezett denotátumok 

olyan hálózatot alkottak a település lakói által birtokolt, illetve tevékenységük színtereként 

szolgáló területen, gyakorlatilag a határban, hogy közöttük nem létezett „fehér folt”. Ezt a 

helyzetet igyekezett rögzíteni az 1964-ben indult, Végh József nevéhez fűződő 

helynévgyűjtő mozgalom, amelynek eredményei felbecsülhetetlenek. Azt csak 

sajnálhatjuk, hogy lendülete úgy fulladt ki, hogy nem sikerült rögzíteni a magyar 

nyelvterület, de még a mai Magyarország összes helységének sem a teljes helynévkincsét. 

Pedig a magyarországi eredményeken felbuzdulva sokan – Végh Józseffel vagy 

munkatársai körével kapcsolatot keresve – a határon túli szakemberek és lelkes amatőr 

                                                 
1
 Önkorlátozásnak tekintem azt az általánosnak mondható magatartásormát, amire fentebb utaltam, hogy a 

politikai kisebbség tagja nyelvi többségi helyzetben is kisebbségként viselkedik. Ennélfogva egyébként 

kétnyelvű vagy vegyes nyelvű beszédhelyzetekben nem törekszik anyanyelve dominanciájának 

elfogadtatására. Természetesnek veszi, hogy a vele egy településen élő, ott született vagy évtizedek óta ott 

letelepedett, ennélfogva (saját választásából) nyelvi kisebbségi helyzetbe került állampolgártárshoz neki 

feltétlenül alkalmazkodnia kell. 
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gyűjtők közül is jelentkeztek munkájukkal. Az elmaradt gyűjtések helyén pedig már nem 

találjuk meg ugyanazt a névkincset, amely 30–40 évvel ezelőtt részben a tényleges 

nyelvhasználatban, részben az idősebbek emlékezetében élt. Azóta ugyanis a 

tulajdonviszonyok háromszor is megváltoztak, aminek során egy-egy település 

lakosságának zöme eltávolodott az általa korábban „belakott” tájtól, nem az volt már a 

munkahelye. De az eltávolodáshoz hozzájárult a művelés szervezeti formájában és 

technológiájában bekövetkezett változás is. Mostohább helyeken a még meglevő 

munkaképes lakosság is felhagyott ősei földjének megművelésével, elvándorolt, ha tudott, 

ha nem, inkább segélyből él. Falunyi területeket vert fel a gaz, még bejárható földútjait is 

csak a vadászok ismerik. Az ilyen helyeken a helynév elveszti nyelvi szerepét, 

szükségtelenné válik, de egyben hiányjelenségként is számolhatunk vele adott konkrét 

beszédhelyzetekben. 

 

2. Mikrotoponimák élete (és halála) az utóbbi 35 év távlatában egy 

beszélőközösségben 

 

A korábban már említett helynévgyűjtő mozgalom keretében az 1960-as évek végén 

gyűjtöttük Vas megye földrajzi neveit.
2
 Szülőfalumban, Nagyrákoson, akkor még 

hagyományos paraszti földművelés folyt, termelőszövetkezet sem alakult újjá 1956 után. 

Emiatt a helynévkincs hagyományos nyelvi szerepét is be tudta tölteni. A gyűjteményben 

népi névnek rögzített adatok valóban élő nyelvhasználati tényt jelentettek. Bár rokonaim 

már alig élnek a faluban, kapcsolatomat folyamatosan fenntartottam. A határ mai képét is 

jól ismerem, az erdőt-mezőt is bejárom. Azt tapasztaltam, hogy a településen a 

hivatásszerű földművelő tevékenység gyakorlatilag megszűnt. Talán egy család sincs, 

amelynek közös fő tevékenysége az ún. őstermelés volna. 1990 óta egy-egy külföldi vagy 

magyar vállalkozó a parlagon maradt földekből valamennyit felszántott és bevetett, de a 

betakarításra már gyakran nem is került sor, a termény a vadak prédája lett. Ilyen 

körülmények között a helynevek tömegével veszítették el nyelvhasználati szerepület, csak 

az idősebbek emlékezete őrzi egy részüket, és nem örökítik át őket az utódokra. 

Vizsgálataim során a névkincs pusztulásának több változatát is megfigyelhettem. 

2.1. A denotátum megváltozása vagy megszűnése: Nyíresi-hegy, Öreg-hegy; Hosszú-

rét, Baksi-rét, Erzsébet-rét, Kerek-rét; Taligaút, Nyíresi út. 

A hegy utótagú nevek az egykori szőlőművelés emlékét őrzik, a rét utótagúak a nemrég 

még virágzó rétkultúráét, a megnevezett utak pedig részben e területek megközelítését 

szolgálták, részben a művelést, mert ide állították le az állatokat, a szekereket, itt fordultak 

meg szántáskor, hogy a már megművelt területet le ne tapossák. A Pletyka-kút közös 

vízlelőhelyként szolgáló forrás volt a Belső szeri domb alatt, ahonnan aszályos időben is 

lehetett vizet vinni az állatoknak, amikor a dombon levő kutak is elapadtak. Szerepe már 

korábban megszűnt, de ma az új magyar–szlovén vasútvonal völgyhídja húzódik fölötte. 

Az Erzsébet-tábla pedig a régi uradalmi erdőn át vezető földút mentén állított tiszteleti 

tábla, amely a mellé ültetett fákkal együtt hirdette a tragikus sorsú királyné iránti hálát. 

Ezek a nevek azért is tűnhettek el gyorsan a használatból, mert nemcsak a fentebb leírt 

                                                 
2
 Megjelent Szombathelyen, 1980-ban. 
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általános tájkultúra pusztulása érintette őket, hanem annak a tájfajtának a gyors 

megváltozása, amit általában a névtest (földrajzi) köznévi utótagja nevezett meg (rét, hegy, 

taligaút stb.). 

2.2. A lakóközösség helynévismeretének szükségtelensége. A fent leírt változások 

azonban önmagukban nem vezetnének nyelvi hiányhoz, ha nyelvhasználati igény 

fenntartaná a pótlásukra irányuló hajlandóságot. Sőt a helynevek nyelvi szerepének 

csökkenése miatt a lakosság nagyobb része számára értelmezhetetlenekké válnak közülük 

olyanok is, amelyek több évszázad óta fontos szerepet töltöttek be, mert a határnak ún. 

„összefoglaló nevei” voltak, egy bizonyos általános tájékozódást is szolgáltak. (Így: 

„Tudod, az Ebédleső-hegy arra az Aradánban van.”) 

Végső következtetésként azt mondhatjuk, hogy a települések beszélő közössége 

számára a környező táj, az ún. „külterület” nevei fokozatosan elvesztik nyelvi szerepüket, a 

megnevezett denotátumok fogynak, ritkulnak, közöttük névvel nem azonosítható „fehér 

foltok” alakulnak ki. A „veszteség” azonban nem csak helyi jellegű. A nemzeti nyelv is 

szegényedik azzal, ha a teljes névtesttel együtt örök feledésbe merülhet sok olyan köznévi 

archaizmusunk, amelyeket e tulajdonnevek őriznek még: horgos, zsib, tenárok stb. 

Élőnyelvi szerepüket a mikrotoponimák rendszeréből csupán az ún. „belterületi nevek”, 

utak, utcák, terek, lakótelepek, egyéb településrészek megnevezései töltik be a korábbi 

módon. 

 

3. Mikrotoponimák élete kisebbségi magyar nyelvközösségekben 

 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kisebbségi magyar dominanciájú (azaz nem 

szórvány) beszélőközösségek sokkal kisebb arányban városlakók, mint a magyarországiak. 

A földműveléshez, mint termelő-jövedelemszerző tevékenységhez is nagyobb részük 

kötődik valamilyen formában. Így mondhatjuk, hogy élőnyelvhasználatukban is még 

inkább szükségük van a korábbi vagy ahhoz hasonló helynévi kódrendszerre. Ennek 

alapján feltételezhetjük, bár egyelőre dokumentálni nem tudjuk, hogy a szóbeli 

nyelvhasználat töretlenül(?) őrzi a névkincs alapvető részét. 

Ezek után mondhatnánk is, hogy rózsás a helyzet a határon túl, mert a nyelv még azt is 

meg tudja őrizni értékeiből, amit itthon nem. Ez a tény azonban ilyen egyszerűen nem állja 

meg a helyét. Ugyanis míg a nyelvhasználókat szóban senki sem korlátozza e szókészleti 

réteg alkalmazásában, addig az írásbeli (hivatali nyelvi) használatuk fokozatosan 

korlátozódott, és az ún. kisebbségi nyelvtörvények sem foglalkoztak vele, talán később 

megoldandó és megoldható részletkérdésnek tartották. 

Mivel az elmúlt öt évet Szlovákiában töltöttem vendégtanárként, fenti véleményemet ott 

szerzett tapasztalataimmal tudom alátámasztani. 

3.1. A kérdés kiindulópontja az, hogy az első államváltáskor Csehszlovákia 

megalakulásakor nem volt szükség a telekkönyvek azonnali megváltoztatására, mivel a 

birtokviszonyokban alapvető változás nem következett be az egyes településeken. A 

földbirtokok nyilvántartásának alapjai továbbra is a század első évtizede táján felvett ún. 

„színes birtokívek” voltak, amelyek egy példányát a helyi hivatalok őrizték. Ezeket a 

birtokíveket váltotta fel az új állam kateszteri felmérési és regisztrálási igényeinek 

megfelelően elkészített térképrendszer Evidenčné mapy néven. A kiadott térképek a beírt 
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helynevek tekintetében kétnyelvűek voltak. A beírt nevek közül azokat, amelyeknek volt 

köznévi jelentést is hordozó eleme, lefordították. A lefordíthatatlanokat változatlanul 

hagyták, legfeljebb az írásmódjukat „szlovákosították”. A közelebbi múltban ezeket a 

térképeket is megújították, kezdetben az igényt még a szövetkezetesítés vetette fel rá, és 

Základné mapy munkacímmel csinálták meg az új kataszteri térképeket. Ezekről már 

teljesen törölték a magyar nyelvű írásbeli neveket, maradtak tehát a korábbi magyar nevek 

tükörfordításai, illetve a fordíthatatlan nevek szlovákos írásmóddal. Ezzel a szlovákiai 

magyarok szókészletének egy része, a külterületi kataszteri rögzített névkincs, amely 

évszázadokon keresztül a közelmúltig dokumentálható volt, segítette a térképezett 

területeknek a tájban való azonosítását, támaszkodott a tájat lakó nép nyelvére, egyszerűen 

eltűnt. Sorsukról egyelőre a kisebbségi nyelvtörvény is megfeledkezett, mert a 20% fölötti 

kisebbségi lakossággal rendelkező helyeken is a településnevet, illetve a belterületi 

hivatalos neveket (utcák, terek) állították vissza jogaikba a kisebbség nyelvén. Reméljük, 

hogy az újonnan felállított nyelvi irodák figyelmet szentelnek a „táblaháború”
3
 után ennek 

az „elfelejtett regiszternek” is. Ez valójában már nyelvpolitikai feladat, hogy 

összehangolják az államigazgatási igényt a nyelvhasználati joggal. A kettő között nem kell 

feltétlenül ellentétnek lenni. Az állami hatóságnak is az az érdeke, hogy a helyi térképet 

leginkább használó helyi lakos a lehető legkönnyebben, áttételek nélkül, a saját nyelvén 

igazodjon el azokon. 

 

4. A személynév-használati tények és szabályok a határon túl. Egy kevéssé ismert 

nyelvi hiány 

 

Ma a világ államonkénti berendezkedése olyan, hogy elvileg nincs olyan nyelvközösség, 

amelynek természetes úton kialakult személynévhasználatát valamikor ne szabályozták 

volna állami törvényekkel. A ma embere ebbe a közösségi szemléletbe született bele, 

természetesnek veszi, hogy a mindenkori állam rendelkezik hivatalosan használható 

nevéről, és ebben a nyelvi rétegben azt is használja. Legfeljebb más beszédhelyzet 

számára, ha jónak látta, kialakított magának egy párhuzamos szólító, illetve 

említőnévrendszert, amely részben vagy egészben eltért a hivatalosan írásban rögzített 

névtől. A magyarországi egynyelvűségben élők zöme úgy tudja, hogy nyelvünk esetében is 

töretlenül él ez a II. József óta csak keveset módosult névszokás. 10 éves szlovákiai 

tapasztalatom azt mutatja, hogy a magyar nyelvű hivatalos személynévhasználat is csak 

szóban él töretlenül tovább, mert az ottani magyar nyelvű közösségek tagjainak (becslések 

szerint) még 10%-a sem él azzal a törvény adta jogával, amely biztosítja számára nevének 

anyanyelve szerinti használatát szóban és írásban, hivatalos személyi dokumentumain is. 

Ennek következtében tényleges nyelvi hiány nem keletkezik, de a magyar 

személynévállomány tekintetében igen. Nézzük ennek néhány részletét! 

4.1. Családnevek szóban és írásban. A családnevek szóbeli használatakor nem 

érzékelünk semmi különöset, hiszen a Kovács, Kocsis, Kardos stb. ugyanúgy hangzik 

határon innen és túl. Viszont az ilyen nevet viselők írásban sokan használják azt Kovač, 

Kočiš, Kardoš formában, azaz nem a magyar, hanem a szlovák nyelv betűkészletét 

                                                 
3
 Vita a hatóságokkal a magyar nyelvű településnév-táblák elhelyezéséről. 
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használva. Ez így már nem magyar név, mert ha az volna, a szlovák nyelv helyesírási 

szabályzata szerint is magyarosan kellene írni. A latin betűs nyelvek neveit ők sem írják át 

a kiejtésük szerint. A tényt értékelhetjük úgy is, hogy ebben a magyar nyelvű térségben 

csökken a magyar családnevek állománya. 

4.1.1. Van azonban e kérdésnek egy bonyolultabb köre. A szlovákiai magyarok között 

sok olyan családnév él, amelynek írásképe eltér ugyan a magyar köznyelvben 

megszokottól, de nem idegen eredetű, hanem nyelvjárási. Pl. a magyar standardról tudjuk, 

hogy nem ismeri a szóvégi rövid o hangot, ha netán idegen eredetű szóban találkozik vele, 

hanghelyettesítéssel hosszan ejti (l. presszó). A palóc nyelvjárás sajátossága, hogy ez a 

tendencia ott nem érvényesül, így gyakoriak a Palko, Lacko, Ferko típusú becenevek, 

illetve az ebből alakult családnevek. Ezeket annak ellenére, hogy felismerhető bennük a 

nyelvi area kontaktushatása, a magyar palóc nyelvjárásban meggyökeresedett használata 

miatt is elfogadnám a magyar családnévkincs részének, helyesírási szempontból pedig a 

hagyomány elve szerint írandó szavak közé sorolnám. 

4.1.2. A családnevek helyi használatának harmadik változata az, amikor egy magyar 

anyanyelvű személy olyan nevet visel, amely szlovák (szláv) eredetű, ilyen típusú nevek 

ott ma is használatosak, vagy éppen a szlovák nyelvközösség tagja a törvények szerint a 

házasság révén közvetlenül ruházta házastársára. Ezek közül azokat is, amelyek már 

régebbi eredetük miatt magyaros alakot vettek fel, magyar viselőik magyar identitásuk 

megtartása mellett is gyakran „visszaszlovákosítják”. Így lesz a Kozsikból Kožík, a 

Palcsóból Palčo, Huncsikból Hunčík stb. Ezek közül a magyar helyesírás szerinti 

változatot tartanám kívánatosnak, mert itt már rögződött névkölcsönzésről van szó. Ezek 

szláv (szlovák) eredetű, de magyar családnevek. Átírásukkal ugyancsak szegényebbé válna 

családneveink állománya. 

Más megítélés alá eshetnek azok a „szerzett” családnevek, amelyeket vegyes házasságot 

kötve törvényesen kap a feleség. Itt ugyanis a más nyelvűnek megmaradt családnévből és a 

hozzátoldott magyar keresztnévből vagy magyar teljes névből lesz egy vegyes írásmódú 

teljes magyar hivatalos személynév: Bačo Gyöngyi vagy Bačoné Szabó Gyöngyi, esetleg 

Bačo Szabó Gyöngyi. Itt meghagynám az idegen mellékjeles írásmódot, sőt javasolnám 

ennek rögzítését „A magyar helyesírás szabályai”-ban is. A mai technikai színvonal mellett 

úgyis elavultnak tekintem szabályzatunknak azt az engedékenységét, hogy lehetővé teszi a 

latin betűs írásmódú nyelvekből magyar szövegbe épített tulajdonnevek mellékjeles 

betűiről a mellékjelek elhagyását. 

4.2. Az asszonynévhasználat. Végezetül szólni illik a szlovákiai magyar asszony 

(illetve női) névhasználatról, mivel ez a kérdés minden nyelvhasználati törvényről szóló 

vitában kiemelt publicitást kapott. A vita eredője abban gyökerezik, hogy míg a magyar 

nyelv nem, a szlovák mint indoeurópai nyelv ismeri a nyelvtani nem grammatikai 

fogalmát, és ezt a családnevekre is kiterjeszti oly módon, hogy a nevet viselőjének 

természetes neme alapján ún. nőnévképzővel látja el. A magyarok ezt ovázásnak nevezik. 

Egy időben a nőknek kötelező volt hivatalos dokumentumaikon így használni nevüket: 

Szabóova Júlia, Vargaova Mária stb. Ma már nem kötelező, de a szlovákiai magyar nők 

döntő többsége (mint a korábban említett férfiak sem) nem él nevének hivatalos magyar 

használata lehetőségével. Megkérdeztem tanítványaimat az egyetemi csoportokban, 

hogyan írják hivatalosan nevüket.  A 10–15 lányból egy-egy csoportban 1–2, másutt egy 
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sem élt névhasználati anyanyelvi jogával. A figyelmeztető tendencia az, hogy nem is 

értettek velem egyet, hogy ezt én kifogásolom. Már pedig ezt is családnév-állományunk 

pusztulásának tartom. Az ovázást egy esetben el tudom fogadni. Szóbeli névváltozatként 

kétnyelvű beszédhelyzetben magyar–szlovák kódváltáskor a magyar -né asszonynévképző 

kódpárjaként. Ez azonban már nem a magyar névhasználat témája. 

 

5. Zárógondolatként elmondhatjuk, hogy a bevezető részben említett nyelvi irodáknak 

tevékenységüket a névhasználat és a névadás nyelvi vonatkozásaira is ki kell terjeszteniük, 

a mikrotoponimák, ezen belül is a belterületi nevek vonatkozásában, új kateszteri térképek 

készítésekor (pl. Územny plan obce) pedig nyelvtervező feladatot is betölthetnek. 
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VÖRÖS FERENC 

 

 

NYELVCSERE – NÉVCSERE A ZOBOR-VIDÉKEN 

 

 

 

 

A nyelvcsere folyamatát a különféle szociolingvisztikai vizsgálatok több szempontból is 

megvilágították már. A probléma névtani megközelítése azonban kellő empirikus 

kutatások hiányában máig várat magára. Előadásomban ennek részbeni pótlására 

vállalkozom, amikor két Zobor-vidéki kistelepülésen, Kiscétényben és Nagycétényben 

vizsgálom ezt a jelenséget. A változásokat az állami anyakönyvezés kezdetétől, 1895-től 

követem nyomon egészen az 1960-as évekig. Kiscétény a magyar nyelvközösség 

szempontjából ma már nyelvszigetnek számító Nyitra-vidékhez tartozik. A korabeli 

népszámlálások azt tükrözik, hogy lakossága a XIX–XX. század fordulóján etnikailag 

vegyes volt, de akkor még többségben voltak a magukat magyarnak vallók. Csehszlovákia 

megalakulása után, 1921-ben – két évvel azt követően, hogy megtörtént az első 

csehszlovák népesség-összeírás – hirtelen megfordultak az etnikai arányok. A magyarság 

kisebbségbe került. Az 1920-as évek végétől a szlovákság fokozatos térnyerésének 

lehetünk tanúi. A lakosság a XX. század során lényegileg nyelvet váltott. Ezt tükrözik a 

legutóbbi két népszámlálás adatai. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy napjainkban közel 

400 lakosa van a településnek. 

 

Kiscétény etnikai arculata 

 

 
 

Munkámban az anyakönyvvezetők hivatalos bejegyzéseivel párhuzamosan a bejelentők 

autográf aláírásait vizsgálom. Ennek segítségével igyekszem levonni a nevek szlovákos 
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(át)írásával kapcsolatos következtetéseket. Összehasonlításul a Kiscétényben lezajló 

folyamatokat párhuzamba állítom a szomszédos Nagycéténnyel. 

*** 

A régebbi állami anyakönyvekben a bejelentőnek kutatópontjaimon az újszülöttek 

bejegyeztetését a magyar és csehszlovák fennhatóság idején egyaránt aláírásával kellett 

megerősítenie. Erre az ún. egyszerűsített anyakönyvek is külön rovatot tartalmaztak. A 

hatóság előtt megjelenő személy aláírásának megfigyelése számtalan, témánk 

szempontjából fontos következtetésre ad lehetőséget. A kérdés vizsgálata mindenekelőtt 

azért érdekes, mert az államváltások következtében több időszakban is megbomlott az 

összhang névírás és névhasználat tekintetében. 

Az első szociolingvisztikailag érdekes esetekkel a két vizsgált község esetében mindjárt 

1922-től találkoztam. Figyelemre méltó, hogy kezdetben a kiscétényi bejegyzésekkel 

kapcsolatban is hasonló módon adatolhatók a kérdéses jelenségek, mint a másik, 

alapvetően magyar ajkú községben. Ennek nyilvánvaló okaként említhetjük, hogy Trianon 

előtt ez utóbbi falu lakossága is magyarul sajátíthatta el a betűvetés alapjait. Ennek 

megfelelően nevüket írásban a korábban rögzült módon, tehát magyaros formában 

használhatták. Bizonyára az elmondottakkal hozható összefüggésbe, hogy kezdeti 

lépésként a kiscétényi autográf aláírásokban alapvetően a keresztnevek szlovákra váltása 

figyelhető meg, s csak némi késéssel indul meg a családnevek szlovákos átírása. Az átírt 

családneveket vizsgálva legszembetűnőbb jelenség eleinte az, hogy a bejelentők 

aláírásában a magyar s, cs, szlovák š, č-re vált. Az átírás fokozatosan terjed át egyéb betűk 

mellékjelezésére. 

A probléma teljes körű elemzése szempontjából az autográf aláírásokban a következő 

kérdések vizsgálatát tartom fontosnak: a) a keresztnevek írásmódja, a szlovákos átírás 

mértéke; b) a családnevek mellékjelezésének mikéntje; c) a névsorrend; d) a névírás 

következetlenségei; e) a női nevek szlovákos és magyaros jegyeinek használata (a -né 

képző elhagyása, az -ová felvétele, a férj családnevének felvétele). Ezek közül terjedelmi 

okokból az utolsóként említettel egyáltalán nem foglalkozom, de a többi jelenséget sem 

tudom részletesen elemezni. Többnyire csupán a végkövetkeztetések közlésére 

szorítkozom. 

Mindenekelőtt tisztázandó, mikor tekintettem a bejelentő saját kezű aláírását 

magyarnak. Akkor, ha a következő kívánalmaknak együttesen megfelelt: a) magyaros 

sorrendű, b) a keresztnév benne magyaros alakban van feltüntetve, c) egyik névelem sem 

tartalmaz mellékjelet, d) a női néven nem található a szlovákra jellemző -ová képző. Ha az 

aláírás az említett négy kritérium valamelyikének nem felelt meg, akkor azt szlováknak 

tekintettem. Akadtak olyan esetek, amikor az aláírás mindkét eleme megfelelt a felsorol 

négy kritériumnak, mégis fejtörést okozott a besorolás, mivel a benne szereplő keresztnév 

szlovák–magyar viszonylatban neutrális írásmódúnak tekinthető (pl. Kucsera Tibor, Kocsis 

Mária stb.), sőt a családnév írásmódja is mindkét nyelvben megegyezik (pl. Varga Ignác, 

Gazda Anna stb.). Ilyenkor – bár az eljárás egyes esetekben eléggé önkényesnek tűnik – a 

nevet mindig a magyar aláírások csoportjába soroltam be. 

A névsorrend kérdését az anyakönyvek bejelentőinek rovata alapján vizsgáltam. Ez a 

tény egyúttal időbeli korlátokat is szabott, hiszen a matrikulákban ezt a rovatot csak 1960-
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ig volt módomban tanulmányozni. Onnantól a kérdéses jelenséget a továbbiakban már nem 

tudtam nyomon követni. 

Az autográf aláírások vizsgálata még inkább megerősítette, hogy a csehszlovák hatalom 

1922-es berendezkedése után megbomlik a névviselés és az írott névhasználat korábbi, 

viszonylagos összhangja. 

Kiscéténynek – amint a bevezetőben már utaltam rá – a XIX–XX. század fordulóján is 

nemzetiségileg vegyes lakossága volt. Mindjárt az első, 1895. november 15-i bejegyzés 

erre enged következtetni, hiszen a megjegyzés rovatban a következő szöveggel 

találkozhatunk: „Felolvastatván tót nyelven megmagyaráztatott, helybenhagyatott és 

aláírattatott, illetve a bejelentő által írástudatlansága folytán kézjegyével ellátatott.” Az 

anyakönyvi hatóság előtti eljárás „tót” nyelvű fordítására egészen 1906 végéig találunk 

utalásokat. Mindaddig, amíg fel nem váltják a részletes anyakönyveket azok egyszerűsített 

változatai. 1895-től 1906-ig a 116 bejegyzésből 24 alkalommal találkozhatunk a fentebb 

idézett vagy ahhoz hasonló tartalmú megjegyzéssel. Ez azt jelenti, hogy az esetek 20,68%-

ban írástudatlan szlovák nyelvű személy volt a bejelentő (aki többnyire családfőként tett 

eleget törvényes kötelezettségének). Nem tudni, hogy „tót” ajkú férjük mellett a 

szülőanyák körében kik és hányan tudtak magyarul. Az analfabétákon túl 1906-ig további 

öt esetben találtam az anyakönyvben utalást arra, hogy a bejelentő nem vagy csak alig 

tudott magyarul. Közülük kettő magyar, három szlovák alakú névvel hitelesítette a 

megfelelő anyakönyvi rovatot. Az elmondottakból az következik, hogy a magyarul nem 

tudók aránya éppen 25%-ot tett ki. Mindenesetre tény, hogy a kizárólagosan „tótul” tudó 

bejelentőkön túl jó néhányan lehettek még olyanok, akik a „tót” mellett a magyart is bírták. 

Ők belesimultak az írástudók táborába. Közülük azonban csak pár személynek az 

aláírásmódja enged „tót” identitásra következtetni. 1918-ig csak elvétve találkozni olyan 

aláírással, ahol a családnév mellékjeles vagy egyéb ok miatt a szlovák ortográfiának 

megfeleltethető lenne. A keresztnevek is többnyire magyarosan szerepelnek. Amelyik 

nem, arról sem dönthető el egyértelműen, hogy tollhiba okozta-e a magyar alaktól való 

eltérést, vagy szándékosságot kell-e feltételeznünk mögötte. Egyértelműen a szlovák 

helyesírásnak megfeleltethető aláírásokban szerepeltek a következő családnevek: Novotný 

(1906), Vlasák (1906), Maťaus (1907), Křmkola (1908). A Křmkolá-nál egyébként az 

anyakönyvvezető is használta a mellékjelet, s a Chlpik családnevű felesége is ch-val 

(kemény h) volt feltüntetve. Ugyanazon személy aláírásmódjának többféle változatával is 

találkoztam. Az 1907-es Maťaus nevű bejelentő 1909-ban Matus-ként kanyarítja oda a 

megfelelő helyre a nevét. A keresztnevek közül kétszer találkoztam a Jozef alakkal. Ez 

utóbbi írásmód elvileg tollhibának is betudható. 

Névsorrend tekintetében egyértelműen megállapítható, hogy 1918-ig minden bejelentő a 

magyarosnak tekinthető családnév – keresztnév módhoz igazodott. 1918 és 1920 között 

négy aláírás kivételével mindenki szintén magyaros formában ejti meg a szükséges 

aláírást. A kivételként említett négy eset egyazon személytől származik, de kétféleképpen 

rögzítve: Jozefa Balaz (1918), Balazsý Jozefa (1918), Balazsý Jozefa 2x (1918). Nem 

igényel különösebb elemzést, hogy valamiféle nyelvi senkiföldjére tévedt az aláíró, hiszen 

autogramjában magyaros és szlovákos jegyek keverednek. Ezzel azonban az aláírások 

terén is kezdetét veszi a tömegesebb szlovákizálás. 1921-ben viszont még egy évig várat 

magára a nagyobb arányú áttörés, hiszen csak egy ikerszülésnél találkozunk a Michal 
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Adamuška névvel (2x). 1922-ben három újszülöttnél is írástudatlan bejelentő nevét örökíti 

meg a jegyző Berki Jánosné alakban (3x). Majd azt egy íráshoz nem szokott kéz magyar 

aláírása követi: Sos Palné. Ekkor még több a magyaros aláírás, mint a szlovák, de innentől 

megszaporodnak a hibátlan vagy majdnem kifogástalan szlovák formák. Ezek közül csak 

az első évekből sorolok fel néhányat: Štefan Zverka (1922), Florian Gajdoš (1922), 

Adamuška Michal (1922), Šálý Jozef (1922), Alexander Kečkeméty (1923), Zimmermann 

Bartolomej (1923), Nagy Paulin (1924), Imrik Vojtech (1924), Kónya Ján (1924), Florijan 

Gajdos (1924), Michal Adamuška (1924), Csasznoha Jan (1924), Florýan Gajdos (1925), 

Michal Adamuška (1925), Jozef Valszák (1926), Sojdel Jozef (1926), Michal Adamuška 

(1927), Holler Matej (1927), Florijan Gajdos (1927), Stepan Kozár (1928), Miklos Jozef 

(1928), Jozef Vlaszák (1928), Adamek Peter (1928), Adamuška Michal (1929), Nagy Jozef 

(1929), Florijan Gajdoš (1930), Ružička Štefan (1930). 

Igaz, bizonyos mellékjelezések nehezen indokolhatók. Így pl. a Šálý ý-jének betűjele, 

amely a származási helyre utaló magyar -i ~ -y melléknévképző nyelvi jellegét tünteti el, 

azt a látszatot keltve, mintha a kérdéses elem hímnemű szlovák melléknévképző lenne. 

Ugyancsak a szlovakizálás túlburjánzása ölt testet a Florijan ~ Florýan keresztnévben, 

amely egyébként mind a magyarban, mind a szlovákban Floriánként nyert polgárjogot, 

vagyis az említett nyelvek viszonylatában neutrális írásmódú keresztnév. A 

következetlenségeknek se szeri, se száma a szlovákra váltó névalakokban. A néhány 

példából is kikövetkeztethető, sok a bizonytalankodás, ingadozás. Egyértelműen 

megállapítható, hogy az aláírásokban először többnyire a keresztnevek szlovákra váltása 

figyelhető meg, s csak némi fáziskéséssel követi azt a családnevek mellékjelezése. A 

szlovákra váltó aláírásokban a magyaros és latinos névsorrend váltogatása pedig a kezdeti 

próbálkozások után 1925-től is következetlen marad. Talán csak az a szabályszerűség 

állapítható meg, hogy a magyar keresztnevet tartalmazó aláírás ebben a korszakban mindig 

magyaros sorrendű marad. Közülük csak a vizsgált időszak második feléből sorolom fel az 

ide tartozókat: Kovács Nándor (1938), Rapavi János (1938), Paller Ferenc (1939), Farkas 

Mihály (1939), Farkas Mihály (1940), Oláh András (1940), Szusztor Imre (1942), Bahorec 

László (1945), Farkas Mihály (1945), Szmutni András (1948), Balog Mihaly (1951), 

Kovács Nándor (1953), Csánky Zoltán (1959). 

1922 után is fölbukkant néhány olyan aláírás, amelyről valamilyen ok miatt nem 

dönthető el, melyik nyelv helyesírásához igazodik. Vagy azért, mert neutrális keresztnevet 

tartalmaz, vagy azért, mert éppen a tollhiba teszi bizonytalanná az egyértelmű besorolást, 

ritkán becéző alakú semleges írásmódú keresztnév. Ilyennek tekinthetők: Nagy Josef 

(1927), Kobes Félix (1928), Bittner Albert (1928), Brigant Adolf (1932, 1934), Žsemberi 

Rudi (1936)
1
. Egészen érdekes átmenetet képez viszont az említett csoportok között 

néhány ékezetét „vesztett”, latinos sorrendű aláírás, mint pl. a Janos Kmetyo (1930). 

Az egyik leányanyás születés mellett témánk szempontjából tanulságos 

megjegyzéssorral találkozni. Az aláírás itt Juliana Šoóšová (1934), de egy 1939. február 

25-i szlovák nyelvű bejegyzés alapján kiderül, hogy a kérdéses időpontban az Ujfalusy 

nevű apa a gyereket hivatalosan is magáénak ismerte el. Addig a gyermek családneve az 

                                                 
1
 A családnév az anyakönyv erre hivatott rovatában a mellékjeles aláírástól eltérően – Žsemberi Rudi – 

magyarosan, tehát Zsemberi alakban szerepel. 
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állami anyakönyvben Soósként volt feltüntetve. Egy 1971. június 6-án kelt újabb 

bejegyzéssel pedig az Ujfalusi családnév Ujfalušira változik. Ez az egyetlen eset 

Kiscétényben, amikor a hatóságok a családnév mellékjelessé válását hivatalos anyakönyvi 

bejegyzéssel teszik nyomon követhetővé. 

Az aláírások tanulmányozása közben a XX. század eleji állapotokhoz képest feltűnő 

volt, hogy jelentős mértékben csökkent a bejelentők között az analfabéták száma. 

Ugyanakkor a hivatkozott rovatok arról is tanúskodnak, hogy a bejelentést tevő személyek 

többsége a betűvetés mesterségében többnyire gyakorlatlan volt. 

Nyilvánvaló ellentmondásnak tűnik, hogy Kiscétényben az 1920-as csehszlovák 

népszámláláskor fordulat mutatkozott a szlovák nemzethez tartozók javára, ugyanakkor az 

aláírásokban ez csak részben mutatkozik meg. Az ellentmondás magyarázatát utólag csak 

sejteni lehet, de több tényező együttes hatása gyanítható. Mindenekelőtt a következők: a) 

Az 1922 után gyermekáldást vállaló családfők még a történelmi Magyarország 

iskolapadjait koptatták. A betűvetés alapjaival együtt nevük írását is magyarul 

tanul(hat)ták csak meg. Ezt a tudásukat automatikusan átvitték a világháborút követő 

hatalomváltás utánra. b) Az identitásváltás során kezdetben nem mindenkiben 

tudatosodott, hogy a névhasználat is egyik lehetséges kifejezési módja a nemzeti 

hovatartozás érzületének. c) Az 1920-as csehszlovák népszámlálás kellő pressziót 

gyakorolt a lakosságra – különösen a vegyesen lakott területeken –, hogy ne a 

magyarsághoz tartozónak vallja magát. d) A falu lakossága még mindig jelentős számban 

vallotta magát magyarnak. Tény, hogy a probléma tanulmányozása szempontjából az 

autográf aláírásokat nem lehet abszolút pontos fogódzónak tekinteni, de mindenképpen 

vezérfonalul szolgálhatnak az identitásban bekövetkező változás vizsgálatához. 

Az első diagram az állami anyakönyvezés kezdetétől 1918-ig követi nyomon az 

aláírásokat. Eszerint a bejelentőknek fenntartott rovatokban csak analfabétákra utaló 

bejegyzésekkel, valamint magyaros aláírásokkal találkoztam. Az analfabéták között nagy 

számban regisztráltam szlovák ajkú személyre utaló megjegyzést. A diagramból 

kiolvasható, hogy az írástudó szlovák bejelentők szinte kivétel nélkül magyarul írtak alá. A 

szlovákos aláírásokra utaló adatok sejtésem szerint tollhibás autogramokat is rejthetnek. 

 

A kiscétényi bejelentők aláírása 1918-ig 
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A második diagram 1918-tól követi nyomon az aláírásokat. Egyértelműen 

megállapítható, hogy az impériumváltást követően azonnal megszaporodik a szlovák 

aláírások száma. Görbéjük ugyan hektikusan föl-le mozog, de alapvetően emelkedő 

tendencia jellemzi. A magyar aláírások görbéje az előbbivel éppen ellentétes irányban 

kígyózik. Megjegyzendő, hogy mindez az első három évben úgy következik be, hogy 1921 

végéig lényegileg érintetlen maradt a magyar időkben kinevezett anyakönyvi 

adminisztráció (amelynek egyenes következménye, hogy a szomszédos Nagycétény 

lakosságát a csehszlovák fennhatóság első éveiben még mindig magyarul anyakönyvezik). 

A kiscétényi aláírások szlovákosra váltása két tényező együttesének lehet a 

következménye. A kétnyelvűség alapvetően instabil állapotként jellemezhető. A kétnyelvű 

egyén adott körülmények között nagyon érzékenyen reagál az őt körülvevő társadalmi 

változásokra. Ha ezt az instabil állapotot az államhatalom részéről látható és/vagy 

láthatatlan kényszerhatások érik, nagyon könnyen átbillen az egynyelvűség irányába (vö. 

Kiss J. 1995: 221). Tapasztalatom szerint az azonosságtudat megváltozásához vezető út 

első lépéseinek egyike – ha ugyan nem az első – a név arculatának hozzáigazítása az új 

közösség nyelvi eszményeihez, szabályaihoz, írásképéhez. Minden bizonnyal ezt a belső 

ellentmondásoktól sem mentes folyamatot tükrözik az alábbi diagram adatai. 

 

A kiscétényi bejelentők aláírása 1918-tól 
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A nevek sorsa szoros összefüggést mutat a községével. Kiscétény 1939. március 14-én 

az újonnan kikiáltott Szlovákia szlovák–magyar határközségévé lesz. A második 

világháború alatt már egyértelműen kirajzolódik a későbbi trend. A háború után pedig a 

csehszlovákiai magyarság jogfosztottságának három éve jelentős mértékben megerősíti a 

korábban megindult folyamatokat. 

Az 1918 után bekövetkező változásokat bemutató görbék magukért beszélnek. A 

fordulópontot minden kétséget kizáróan az 1922-es év jelenti. A magyar aláírások 1929-ig 

még többségben vannak, de ez – amint már utaltam rá – részben azzal is magyarázható, 

hogy az akkori bejelentők a betűvetést magyar iskolában sajátították el, s különösen 

azoknál, akiknek nem volt kenyere az írás, még egy ideig működtek a név aláírásában az 

iskolában megszerzett automatizmusok. A szlovák írásalapozás hiánya különösen a nevük 

írásában szlovákra váltók bizonytalankodásaiban figyelhető meg. 1922 után az első 

években különösen sok a következetlen, ám egyértelműen szlováknak mondható aláírás. 

Következetlenségek figyelhetők meg a keresztnevek írásában csakúgy, mint a 

névsorrendben vagy a családnevek szlovákos transzliterációjában. Bizonytalankodó a 

szlovák ý betű használata, különösen akkor, ha a családnév végén a nyelvtani nem 

jelölésére szolgál. Bár a bejelentőknek csak kisebb része nő, s így az amúgy is kis számú 

esetekből nehéz általános következtetéseket levonni, de egyértelműen megállapítható, 

hogy az -ová 1922 után csak egészen sokára válik az aláírásokban a női nevek részévé. 

Ugyancsak sok ingadozás figyelhető meg a szlovák aláírások névsorrendjében. Gyakorta 
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még egyazon személy esetén is többször váltogatják egymást a magyaros és latinos 

névsorrendű aláírások. Így van ez egészen 1960-ig, bár meg kell állapítani, hogy 1939, s 

különösen 1945 után a latin sorrendű szlovák nevek kerülnek többségbe. A családnevek 

autográf írásában bekövetkező változás kezdetben zömmel csak a magyar s-t, sz-t, cs-t, 

ritkábban gy-t érinti, s azokat is eleinte csak a szláv eredetű családnevekben. Később 

fokozatosan nagyon sok olyan családnév átírása bekövetkezik, amelynek írásmódja eltér a 

magyar alakétól. Így válnak gyakorta áldozatává ennek a tendenciának az „átlátszó” 

szemantikájú családnevek is, amelyeket a névtani szakirodalomban szónevekként szokás 

említeni (pl. Końa, Farkaš, Naď, Maďar, Šuba, Sabo, Siget, Vereš stb.). Nem kíméli az 

átírás a helynévi alapú és egyéb, egyértelműen magyar eredetű családneveket sem 

(Kečkeméty, Šálý, Ujfaluši, Žemberi; Berkeš, szlk-m. Maťo stb.) 

Az utóbbi diagram vonalainak esetenkénti hektikus mozgása itt is a vizsgált esetek 

alacsony számával magyarázható. 

*** 

Nagycétényben a bejelentők aláírásainak vizsgálata még tovább árnyalja a képet a 

csehszlovák és magyar hatalomváltásokat követő folyamatokról. Itt a szomszédos 

községhez képest több eltérés is megfigyelhető. 1895-től 1923-ig az állami 

anyakönyvekben az analfabétizmusra utaló jelzéseken kívül csak magyar aláírásokkal lehet 

találkozni. A teljes írástudatlanság a XX. század fordulóján ebben a községben átlagosan 

11%-os, az 1920-as évek közepétől pedig már csak szórványosan találkoztam vele. Vagyis 

valamivel kisebb mértékű a jelenség, mint Kiscétényben. Nagycétényben 1906-ig az 

írástudatlanok két bejelentő kivételével mindannyian értettek magyarul. Az írni tudó 

szlovákok pedig magyarul rögzítették a nevüket az anyakönyv erre hivatott rovatában. 

A szlovákság részesedése a községben 1880–1919 között nem volt jelentős: 1880-ban 

6,19%, 1900-ban 2,57%, 1910-ben 2,73%, 1919-ben 2,89%. A látványos gyarapodás csak 

1921-ben és azt követően történik meg. Az 1921-es népszámláláskor több mint ötször 

annyian vallják magukat szlováknak (14,66%), mint az 1919-es csehszlovák népesség-

összeíráskor. 1930-ra pedig a szlovákság aránya hét és félszeresére gyarapodik a faluban a 

korabeli hivatalos statisztika szerint. Ez a látványos etnikai arányváltozás nem tükröződik 

a nevek írásában. Egyik okként itt is azt gyaníthatjuk, hogy a tollforgatáshoz nem szokott 

kezek a magyar iskolában rögzült módon vetik papírra az aláírásokat. Ugyanakkor 

várhatnánk, hogy a magukat szlováknak valló egyének egy része az aláírásokban is 

igyekszik kifejezésre juttatni nemzeti érzületét, amint ezt Kiscétényben tapasztaltuk. Az 

első bizonytalankodó szlovákos aláírási kísérletek csak 1924 közepe táján jelentkeznek. A 

legelső ezek közül – Jóčik Mátyás – magyaros sorrendű, magyar keresztnévalakkal, de 

mellékjelezett családnévvel bukkan fel. A családnév a József ~ Jozef keresztnév 

tőrövidítéses továbbképzése a szlovák -čik derivátummal (a -čik képzőre lásd: Kniezsa 

1965: 55, 58).
2
 A következő – Kmetyo Ján – még mindig megtartja a magyaros sorrendet, 

                                                 
2
 Azzal, hogy a név etimológiájára utalok, nem kívánom azt a látszatot kelteni, hogy a szláv/szlovák 

eredetű családnévnek szlovák érzelmű személyt kell takarnia és megfordítva: napjainkban a magyar 

eredetű családnév mögött sem kell okvetlenül magyar érzelmű személyt keresnünk. Különösen igaz a 
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de a keresztnevet már szlovákul rögzíti. A családnév írásképe pedig nyelvi határmezsgyére 

kerül, mivel megtartja a magyar ty-t, de a szóvégi o-t a szlovák nyelv szabályainak 

megfelelően rögzíti. A Kmeťo családnév szláv/szlovák eredetű (emlékeztetőül: a név a 

szlovák kmeť ’aggastyán, agg’ tő és az -o nyelvtani nemre utaló végződésnek a kapcsolata; 

Kniezsa szerint a tő jelentése ’falusi bíró’ vö. Kniezsa 1965: 51). Ugyanennek az évnek a 

vége felé még egy bejelentő neve bukkant fel szlovákosan: Bittner Vojtech. Itt is feltűnő a 

magyaros névsorrend, s a magyar Béla mesterséges névpárjának, a Vojtechnek használata. 

A családnév német etimonú (vö. Naumann 1989: 82), írásmódja a szlovákban is, 

magyarban is megegyezik. Az 1920-as, 1930-as években az általam szlováknak minősített 

aláírásokban is többnyire a magyar névsorrend érvényesül. A tizenhét esetből mindössze 

négy aláírásban találunk latinos sorrendet. Azonos személyek egymást követő aláírásaiban 

is következetlenséget tapasztalunk. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a 

magyaros és szlovákos aláírások egymást váltják. Az 1945 utáni szlovák aláírásokat is a 

belső ellentmondások jellemzik, de itt már több kifogástalan szlovák alak is akad (Ján 

Malý, Štefan Sabo, Jozef Nevidal, František Gregor, Štefan Maťo stb.). A teljesség igénye 

nélkül nézzünk néhány következetlenséget tartalmazó példát! 

• Latinos helyett magyaros névsorrendet találunk: Prešinsky Ján. 

• A hímnemű melléknévképző jelének elvétése: Prešinsky Ján. 

• Mellékjelezett családnév mellett magyar keresztnév áll: Gaži Ferenc. 

• Elmarad a keresztnév vagy családnév valamelyik betűjéről a mellékjel: Mikle Stefan, 

Frantisek Gazi. 

• Feleslegesen alkalmazott mellékjel: Kmetýo Ján. 

• Szóvégi o magyaros nyújtása: Štefan Sabó. 

• Az egyébként szlovákosan átírt családnévbe magyar betű keveredik: Budinszký Ján, 

Mikle Stefan, Kmetó Michal. 

• A ritmustörvény megsértése: Ján Mésáros. 

• A női családnévhez nem illesztik hozzá a szlovák nyelvérzék által minden esetben 

megkövetelt -ová képzőt: Hupka Katarina. 

Néha az említett hibák halmozásával találkozhatunk: Kmetó Michal, František Kmetyó. 

Végül álljon itt az a diagram, amely 1918-tól összesíti az aláírásokra vonatkozó adatokat. 

Látható, hogy a szlovákos aláírások két időszakot jellemeznek markánsan. Az egyik az 

1920-as évek közepétől 1933-ig tart, majd a folyamat teljesen megszakad. Görbéje a 

maximális értéket 1930-ban éri el (5,5%). Az aláírások tekintetében nem kell megvárni az 

1939-es magyar hatalomváltást, mert már 1934-től visszaáll az 1924 előtti rend. Az újabb, 

de ekkor már látványosnak számító fordulatot az 1945-ös csehszlovák hatalomváltás 

hozza. A jogfosztottság éveiben – amely hivatalosan 1945 közepétől az 1948-as februári 

kommunista hatalomátvételig tart – drámaian csökken a magyar aláírások száma. Helyüket 

ezzel párhuzamosan a szlovákos aláírások veszik át. A folyamat tovább tart, mint az 

államilag is deklarált jogfosztottság, de a tetőpontot az 1948-as év jelenti. Ekkor a 

bejelentők 88,2%-a szlovákosan ír alá, s mindössze 11,8% neve szerepel az anyakönyvek 

lapjain magyaros formában. Bátran megállapíthatjuk, hogy a szlovákul aláíró 88,8%-nak a 

                                                                                                                           
megállapítás az etnikailag régtől vegyesnek tekinthető Zoboralján. A problémával más tanulmányaimban 

részletesebben foglalkozom. 
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többsége nem meggyőződésből, hanem félelemből tehette ezt. Erre utal a két görbe 1948 

utáni ellentétes irányú mozgása. A jelenséget a megfélemlített nyelvhasználat (Csernicskó 

1998: 199–2000; Fülei-Szántó 1992: 42–43; Lanstyák 2000: 136–137; Kiss J. 1994: 61–

63) részeként értelmezhetjük, amelynek névtant érintő kérdéseiről a vonatkozó 

szakirodalom mind ez ideig csak utalásszerűen tett említést (Kiss J. 1995: 286–287; 

Lanstyák 1991: 27, 2000: 172; Sándor 2000: 120). Itt tehát nemcsak azzal kell számot 

vetnünk, hogy a hatalom a névviselésbe erőszakosan beavatkozik, hanem azzal is, hogy a 

félelem légköre kihat a névhasználat mikéntjére is. Különösen akkor, amikor azt hivatalos 

közeg előtt kell gyakorolni. A szlovák aláírásokat jelző görbe 1948 utáni leszálló ága, s a 

magyar aláírásokat jelző görbe ezzel ellentétes mozgása arra enged következtetni, hogy a 

községben korántsem voltak természetesek és közkeletűek az anyakönyvbe bejegyzett 

szlovákos alakú nevek. Bár a hatóságok önkényes eljárásának kiigazítására a későbbiek 

során elvben többször is lett volna mód, a félelem légkörének továbbélését jelzi, hogy az 

anyakönyvi bejegyzés utólagos módosítására csak néhány esetben került sor. Ez is csak a 

családnevek mellékjelezésére vonatkozott. Nagycétényben mindössze két ilyen esettel 

találkoztam. Az egyik 1991. 4. 11-i keltezésű, s az 1948-ban Mésárosnak beírt nevet 

helyesbíti Mészárosra. A másik 1987. 7. 29-én kelt, s az 1950-ben Prešinskának (az apa 

családneve: Prešinský) anyakönyvezett leánygyermek neve mellett rendeli a családnevet 

Presinszkyre javítani. Megjegyzendő, hogy a bejelentő aláírásaiban is ez utóbbi alakban 

használta a nevét. 

 

A nagycétényi bejelentők aláírása 1918-tól 

 

 
 

Nem állíthatjuk, hogy az aláírások átalakulása az azonosságtudat megváltozásával 

párhuzamosan minden esetben csupán belső meggyőződés hatására következett be. A 

folyamatban minden bizonnyal szerepe volt a kisebbségeket erőteljesen befolyásoló 
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hatalom néha burkolt vagy kevésbé burkolt nyomásának is. A két Zobor-vidéki falu e téren 

mutatkozó különbségei mindenesetre arra engednek következtetni, hogy ott, ahol a 

lakosság az első világháborút megelőzően nemzetiségileg vegyes volt, könnyebben ment 

végbe a váltás. Ahol azonban a falu lakossága erős magyar érzülettel bírt, ott ez a folyamat 

valójában csak az 1945 utáni jogfosztottság éveiben tudta kezdetét venni. Igaz, akkor is 

számtalan ingadozással. Egyéb csallóközi településeken végzett kutatásaim alapján úgy 

tűnik, a kompakt magyarlakta területeken 1945 után e téren is némileg más kép tárul elénk. 

*** 

A fentebb kifejtetteknek azért szenteltem ekkora teret, mert a bemutatott jelenségek jól 

rávilágítanak arra a folyamatra, amelynek során az újonnan berendezkedő csehszlovák 

hatalom a magyar ajkú lakosság nevét is birtokba akarta venni, s ennek révén is igyekezett 

felgyorsítani az asszimilációt. A tények arra is ráirányítják a figyelmet, hogy a szlovák 

ajkú lakosság nevének sem volt más a sorsa az 1918 előtti magyar érában csakúgy, mint az 

1938/39-ben Magyarországhoz visszacsatolt területek szlovákságának. A részletekre is 

kitérő ismertetéssel a tények egyoldalú, sajátos „magyar szűrőn” keresztül történő 

bemutatását is szerettem volna elkerülni. 
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MENYHÁRT JÓZSEF 

 

 

ÉLŐ NEVEK FORRÁSÁNÁL 

Nyékvárkony község dűlőneveinek használata 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

Dolgozatomban Nyékvárkony község dűlőneveit és azok használatát vizsgálom arra a 

kérdésre keresve a választ, hogy milyen nevek élnek még aktívan, mindennapi 

használatban Nyékvárkony község nyelvében. 

Célom bemutatni az élő nevek forrását, a faluközösségi nyelvhasználatot, amelyből 

(valaha/folyamatosan) felbuzogtak, feltörtek a település és a környék földrajzi nevei. Nem 

csupán a jelenleg használatban lévő, élő dűlőnevek élete érdekelt, hanem a ma már nem 

használatos, (mondhatni „halott”), ill. az idős generációk által ismert, de már ritkábban 

használt – „haldokló” vagy már „tetszhalott” nevek is. 

 

2. Nyékvárkony 

 

2.1. Történelem és lakosság 

 

Nyékvárkony közepes nagyságú község Dunaszerdahelytől 6 kilométer távolságra, 

lakosainak száma a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 2 537 volt (Sčítanie obyvateľov, 

2001). 

 
Nyékvárkony lakossága 2001-ben 

Összesen Ebből: 

 Magyar % Szlovák % Roma % Egyéb % 

2 537 2 351 92,7 180 7,1 0 0 2 0,2 
 

 

A falu a következő községekkel határos: keletről Padány és Csilizpatas, délről Bős, 

Baka, nyugatról Dercsika és Egyházkarcsa (Amadé-, Sipos-, Pinke-, Móroczkarcsa), 

északról pedig Tejed, Hegyéte (Hegybeneéte) és Mad. 

 

3. Nyékvárkonyi dűlőnevek 

 

3.1. Nyelvészeti kutatások Nyékvárkonyban 

 

Nyékvárkony község nyelvjárásának, ill. nyelvhasználatának vizsgálatával kapcsolatban 

eddig három munka készült: Matus Alica szakdolgozatában Nyékvárkony temetőinek 

feliratait gyűjtötte össze (Matusová, 1999), Szerencsés Magdolna pedig Nyékvárkonyi 

olvasókönyv címmel eddig kéziratban lévő munkájában általános falukép és községtörténet 
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megrajzolására törekedett (történelem, népszokások, hagyományok, nyelvjárás, étkezés, 

gazdálkodás stb.). 1999-ben Nyékvárkony nyelve címmel írt szakdolgozatomban a község 

nyelvjárási és nyelvhasználati képét vizsgáltam kérdőíves-interjús módszerrel, a 

kutatásokat készülő PhD-disszertációmban folytatom. 

 

3.2. Élő nevek vizsgálata 

 

Nyékvárkony község dűlőneveinek nyelvészeti vizsgálatára mindmáig nem került sor. 

Ebben a rövid dolgozatban természetesen nem vállalkozhatom a község dűlőanyagának 

teljes bemutatására, hiszen egy alapos, részletekbe menő névtani elemzés vaskos 

monográfiát tenne ki. A dolgozat alapjául szolgáló, 2002 augusztusában elvégzett 

kérdőíves vizsgálatban arra kerestem a választ, hogy: 

 

A) mennyire élnek a térképen lejegyzett dűlőnevek Nyékvárkony község lakosainak 

mindennapi nyelvhasználatában, ill. az élő névanyag használata hogy oszlik meg az egyes 

életkori kategóriák között, 

 

B) ill. hogy milyen névváltozatok élnek az 1893-as katasztrális térképen lejegyzett 

névanyagon kívül/névanyag mellett. 

 

Kiindulópontként a kutatáshoz a Nyékvárkonyi Községi Hivatalban talált 1893-ban 

készült katasztrális térkép szolgált, amely részletesen ábrázolta a község 19. századvégi, 

ill. 20. századelői dűlőnévrendszerét. A térképeket lemásoltam, és idős nyékvárkonyi, 

mezőgazdaságban járatos adatközlőkkel kérdőíves-interjús beszélgetés során 

ellenőriztettem a térképen jelölt dűlők hitelességét. Az ún. norm adatközlőkkel folytatott 

interjúk tapasztalatait felhasználva és a térképen jelölt neveket felhasználva állítottam 

össze azt az 57 dűlőnevet tartalmazó kérdőívet, amelyet 48 nyékvárkonyi lakos töltött ki. 

 
Nyéki dűlőnevek Várkonyi dűlőnevek 

Alsó Sísára Kőhíd és Szekérköz Várkonyi erdő Aratsági rétek 

Felső Sísára Homoru Kőhíd és Kertalja Csére 

Paphídja Kerek tó Csárai erdő alja  
és csáraszögi földek 

Sebes és Csére 

Péterfa Alsó Forrád Korpod Örvényszeg 

Hőgyes Körtvélyes Közös legelő Akolhely 

Kenderes és Sebeság Gombárság és Berze Fehér árok Akolhelyi erdő 

Fúró rét Ordító Korpodi nyilas Malomhely 

Gyöngyösfű 
és János hídja 

Magla Magla Öreg Malomhely 

Felső Forrád Köves mező Ever(e)i rétek Szászelő 

Juhok hídja Keskeny ér Ever(e)i nyilas Kis remész és Komári 

Téglapest és 
Szilágyszeg 

Darvas tó Farkas kút Kis Bendő, 
Pogány sziget, 

Tréfa és Két út köze 

Bács és Mánta Szántóföldszél Kengyeles Magas és körtvés fenék 
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és Bírórét 

Kálmán hídja Fenesár Róka lyuk Országtó és melléke 

Kert melléke Mesterrét Vesszős Szilfák 

   Nyárad 
 

 

 

Az adatközlők nemek és generációk szerinti megoszlása a következő táblázatban 

foglalható össze: 

 

Nemzedék Végzettség – Nemek – Származás helye szerint 

Fiatal 
(1974–1989 

között születtek) 

Alapiskola 

(15 adatközlő) 

Férfi 
8 

Nő 
7 

Középiskola 
(12 adatközlő) 

Férfi 
6 

Nő 
6 

Főiskola/ 
Egyetem 

(4 adatközlő) 

Férfi 
3 

Nő 
1 

Középkorú 
(1952–1964 

között születtek) 

Középiskola/ 
Szaktanintézet 
(6 adatközlő) 

3 3 

Főiskola/ 
Egyetem 

(2 adatközlő) 
1 1 

Nem 
nyékvárkonyi 
születésűek 
(2 adatközlő) 

1 1 

Idős 
(1911–1937 

között születtek) 

Nyéki 

származású 
(4 adatközlő) 

3 1 
Várkonyi 

származású 
(3 adatközlő) 

2 1 
   

 

 

A kérdőíves-interjús vizsgálattal arra is kíváncsi voltam, hogy melyek azok a 

dűlőnevek, amelyek ismerete az egyes nemzedékekre jellemző. Érdekelt a kérdés, hogy 

vannak-e nevek, amelyek egy-egy nemzedéket jellemzenek, és ha igen, vajon milyen 

(nyelvi?) okok emelnek ki egy-egy dűlőnevet a feledés mocsarából: melyek azok a 

tényezők, amelyek a „névéletet alakítják”. 

 

3.3. Feltevések 

 

A gyűjtés kezdetekor a következő feltevéseket fogalmaztam meg: 

 

1. A községi hivatalban talált térkép dűlőneveinek egy részét az idős nyékvárkonyiak sem 

fogják ismerni; ezzel szemben számos dűlőnevet ismernek majd, amelyet a térkép nem 

tartalmaz; 

2. A kérdőívben „lekérdezett” dűlőnevek közül legtöbbet várhatóan az idős nemzedék 

képviselői, a legkevesebbet pedig a fiatal nemzedék tagjai ismernek majd. 

 

3.4. Nyékvárkony helyneveinek ismerete 

 

A helynevek az általuk jelölt dolgok alapján több kisebb csoportra oszthatók: 

csillagnevekre, földrész-, ország- és tájnevekre, településnevekre, közterületi, és emberi 

létesítmények neveire stb. A helynevek tovább bonthatók belterületi és külterületi nevekre. 

A fiatal nemzedék által ismert dűlőnevek száma a várt feltevések szerint nagyon csekély 

(vö. 1. sz. térkép). Felmerül a kérdés, hogy miért pont ezeket a neveket ismerik a fiatalok. 
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Magla, Fehér árok és a Várkonyi erdő a falu belterületéhez benyúló dűlők, ezek ma már a 

falu lakott részeit jelölik, így ismeretük természetes. Malomhely neve az ott élő roma 

családok miatt ismert: a romák gyakran bejárnak a faluba, lakhelyük neve ezért ismert. 

Csérében ugyan nem élnek romák, de a Csérébe vezető utat végig cseresznyefák övezik, 

amelyekről tavasz végén/nyár elején minden falusi gyerek gyakran szüretel. Más a helyzet 

a Paphídja, Homorú, Körtvélyes nevekkel: ezek neveinek ismerete véleményem szerint 

azzal magyarázható, hogy fiatal adatközlőim csaknem mindegyike az 5. számú Szent Jakab 

cserkészcsapat tagjaként gyakran vesz részt ezeknél a dűlőknél cserkészrendezvényeken. 

A középkorú adatközlők már jóval több nevet ismernek (vö. 2. sz. térkép), de itt is 

vannak olyan nevek, amelyeket csak ismernek, de saját megítélésük szerint már egyáltalán 

nem, vagy csak nagyon ritkán használnak. A lekérdezett névanyag közül a középső 

nemzedék tagjai nem ismerik többek között a Fúró rét, Gyöngyösfű és János hídja, Juhok 

hídja, Kálmán hídja, Kert melléke, Kőhíd és Szekérköz, Országtó és melléke, Sebes és 

Csére dűlők neveit. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a rendszerint kis szántókat, földeket 

jelölő nevek a szövetkezetesítés során nagyobb parcellákká lettek egyesítve, és a sok 

korábbi név helyett egy névvel jelölték az egyesített területeket. A középső nemzedék 

névismeretét a függelékben a 2. számú térkép szemlélteti: a térképen jelölt nevek a dűlő 

hozzávetőleges elhelyezkedését mutatja, és az idős adatközlők névismeretét bemutató 

térkép adatait összevetve jól látható, hogy a község legidősebb lakói mennyire élénken 

emlékeznek a valamikor élő nevekre. 

A 3. számú térkép jól mutatja, hogy mekkora az a többlet (közel 40 dűlőnév), amit a 

legidősebb nemzedék felidézni képes: nem csupán emlékszik az idézett térkép dűlőneveire, 

hanem számos változattal, pontosabb, árnyaltabb névhasználattal fedi le ugyanazt a 

területet. Az idős nemzedék személyeket, hajdan volt tulajdonosok nevét, esetleg az adott 

dűlőben megesett történeteket kapcsol az egyes területekhez egy olyan kort idézve, amikor 

a földdel „törődés” természetes jelenség, a határ dűlőinek ismerete pedig az aktív 

nyelvtudat része volt. 

Érdekes jelenség, hogy a felmérés eredményei azt mutatják, hogy a várkonyi idős 

adatközlők kevésbé ismerik a valamikori dűlők neveit (pl. Fúró rét, Téglapest és 

Szilágyszeg, Ordító), mint a nyékiek. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a falu 

történetében Nyéken laktak a módosabb, nem csupán nyéki, hanem gyakran a várkonyi 

területeken fekvő földterületeken gazdálkodó parasztfamíliák: nyéki lakhelyű idős 

adatközlőim többségében ilyen családokból származtak. 

A felmérés hiányossága, hogy nem mutatja ki, hogy az idős nemzedék által felidézett 

többletnevek közül melyeket ismeri és használja/ismeri, de már nem használja a középső 

(esetleg a legfiatalabb) nemzedék. Nagy valószínűséggel akadnának olyan nevek, 

amelyeket ezek a nemzedékek is hallottak már, de mivel ezek nem kerültek be ebbe a 

kérdőívbe, így nem állapítható meg, hogy melyek ezek. Ez a kérdőíves felmérés felveti egy 

alaposabb, a lekérdezésre kerülő névanyagában más szempontok szerint összeválogatott 

kérdőívvel dolgozó vizsgálat megvalósulását. 

A kutatásban felállított hipotézisek a várt eredményt hozták: legfiatalabb adatközlőim (a 

„nem”zedék) hagyományos dűlőnévismerete a leggyengébb, ők csupán néhány dűlő nevét 

ismerik és használják. Ez nem jelenti azt, hogy nem jártak a dűlők területein, de számukra 

már nem fontos, hogy (pontosan) ismerjék ezeket a neveket. 
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A középső nemzedék már jóval nagyobb névanyag ismeretével rendelkezik, jellemző 

tulajdonsága, hogy sok dűlőnevet már csak hallomásból ismer, nem tudja területhez 

kapcsolni, így mindennapi beszédében ezek a nevek természetszerűen csak elvétve 

fordulnak elő. Ez nem vonatkozik a mezőgazdaságban dolgozó nyékvárkonyi, ezen belül is 

a határban dolgozó adatközlőkre: traktor-, ill. teherautó-vezetőkre, agronómusokra stb. 

A legidősebb nemzedék a régi dűlőnevek egyedüli tudója: a felidézett dűlőket 

eseményekhez tudja kapcsolni (pl. „Patócs Rudit 1933. május 7-én, szombaton 

Homorúban verték agyon a cigányok, majd elvitték Mántába, és ott alátették a mántai 

kanális hídja alá”); emlékeiben még ott élnek a korábbi tulajdonosok (pl. Bognár Anti 

fűzese, Mihes Titusz gunyhója, Mester András gunyhója), és képes a nagyobb 

területneveket kisebb dűlőkre bontani (pl. /Nagy/ Szászhelő tovább bontható Bugár 

Szászhelőre, Beretvásra, Verebesre, Kengyelesre, Csíkoshátra és Dögtemetőre) (vö. 1, 2, 3 

térképek nyelvi adatait). 

 

4. (Tovább)élő nevek 

 

Annak ellenére, hogy a felmérés eredményei a régi dűlőnevek ismeretének csökkenését 

igazolták, nem feltétlenül szükséges, hogy a vizsgált nevek teljesen kivesszenek: a 

feledésbe merülő nevek élete meghosszabbodhat, ha utcanevekben élnek tovább. 

Nyékvárkony utcanevei többségükben természetes elnevezésekből származnak, hiszen a 

községi hivatal kulturális ügyekkel foglakozó munkacsoportja a faluközösség ajkán élő 

utcanevek összegyűjtésével, és azokat a névadásban tudatoson felhasználva készítette el 

Nyékvárkony község utcanév-tervezetét: 

 

Az utcanevek típus Magyar utcanév Motiváltság/Magyarázat 

Területi 
elhelyezkedésük, 
fekvésük alapján 

elnevezett utcák 

Fő utca A falut átszelő főút alkotta utca. 

Iskola utca Az iskola ebben az utcában található. 

Kereszt utca A kenderesi kerteket a Szőlőskerttel összekötő utca. 

Kertalja A Fő utca nyéki felének jobb oldalán található házak 
kertjei mögött újabb telkek eladásával keletkezett utca. 

Kétsor A Szent István tér mellett húzódó utca hagyományos neve. 

Kápolna utca Ebben az utcában található a falu kápolnája. 

Miseút Ez az út vezet a kanálison átívelő misehídhoz keresztül a 
templomdombra. 

Újsor Nyékvárkony egyik legújabb utcája, újan épített családi 
házakkal. 

Erdőalja utca A várkonyi erdő mellett fekvő utca. 

Szőlőskert A korábban létezett szőlőskert helyén épült utca neve. 

Dűlőnév alapján 

elnevezett utcák 

Mihálfi tag 

Az utcaneveket az alapján nevezték el, hogy milyen 
dűlőn épültek, vagy milyen dűlő/majorság felé vezetnek. 

Korpodi sor 

Körtvélyesi út 

Paphídja út 

Komári sor 
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Kenderesi kertek 

Fehérárok 

Szőlőskert 

Fákalja 

Faluvég 

Széleleje 

Lakói alapján 

elnevezett utcák 

Halász utca Korábban ez az utca vezetett a falu melletti Magla nevű 
kavicsgödörhöz, amely kedvelt horgászhely.  

Az utcában több halász is lakik. 

Szentek neveit 
viselő utcák és terek 

Szent István tér Ezen a téren található az 1996-ban felállított  
Szent István szobor. 

Szent János utca Az utca kezdetén áll nepomuki Szent János szobra. 
 

 

Ezek között néhány jelenleg is élő utcanévben – tudatos nyelvi tervezés eredményeként 

– dűlőnév kerül vissza a falu nyelvhasználatába. 

 

A rövid dolgozat címében szándékosan zárójelbe írt kérdőjelek kétségbe vonják, hogy 

Nyékvárkony község dűlőnevei a nyelvtudat élő elemei lennének, a munkám alapjául 

szolgáló kutatás szépen igazolta is ezt a kétkedést. Ezzel szemben rámutatott arra is, hogy 

a nevek újra élővé és használhatóvá, újra közszájon forgathatóvá tehetők, ha nyelvi 

tervezés tudatosan és megfontoltan nem hagyja feledni hagyományos dűlőneveinket. 
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SZOTÁK SZILVIA 

 

 

A BURGENLANDI MAGYARSÁG NYELVI JOGAI 

 

 

 

 

Kisebbség és kisebbségi jog 

 

A nyelvi jogi kategória szinte új fogalom az európai jogalkotásban. A nyelvi jogok 

szorosan összefüggnek a kisebbségvédelemmel, az pedig joggal, demográfiával és 

általában a társadalomtudományokkal. Mielőtt ennek ismertetésére rátérek, megvizsgálom, 

mit jelent a kisebbség, illetve a kisebbségi jog fogalma. 

A kisebbség az állampolgárok olyan csoportja, amely nemzetiségénél, vallásánál, faji 

hovatartozásánál fogva különbözik az állampolgárok többségétől. Az ilyen csoportokra 

vonatkozó jogszabályok összességét nevezzük kisebbségi jognak.
1
 A kisebbségi jog 3 

csoportja alakítható ki: (1) egyéni kisebbségi jogok, (2) kollektív kisebbségi jogok, ezen 

belül: kulturális autonómia és területi autonómia, (3) anyagi kisebbségi jog, amely egyenlő 

jogállást biztosított a kisebbségek számára a vallás szabad gyakorlása, az anyanyelv szabad 

használata magán-, üzleti, hivatalos életben, anyanyelven való tanulás és végül területi 

autonómia tekintetében.
2
 

A kisebbségi jog különböző forrásokból táplálkozhat: ezek lehetnek békeszerződések, 

államok közötti egyezmények, valamint bizonyos államok kisebbségi deklarációi. 

Azt, hogy szükség van kisebbségi jogi garanciákra, már a 19. században Európa-szerte 

kiéleződő konfliktusok is igazolták. A kisebbségi jogalkotás történetében az első döntő 

lépések mégis jóval később, az I. világháborút követően valósultak csak meg. A háború 

következtében Európa keleti felének határai nagymértékben átrajzolódtak. A trianoni 

békeszerződések aláírásával 9 állam kötelezte magát kisebbségi jogvédelemre, ennek 

ellenére meg kell jegyezni, hogy a dokumentumok elvi jelentősége sokkal nagyobb a 

nemzetközi jogban általában, mint a cikkelyek gyakorlatban elért eredményei. 

A kisebbségvédelemben a II. világháborút követő időszak sem hoz jelentős változást. 

Az ENSZ Alapokmányának (1945) létrehozása után is az derül ki, hogy az alapvető emberi 

jogok biztosítása nem jelent megoldást a kisebbségi problémákra. Az azt követő, 

kisebbségvédelemmel kapcsolatos nemzetközi okmányok
3  jelentősége nem csekély, de 

gyengíti az egyezmények jogi erejét és egyben a kisebbségek jogait az a hézagos 

                                                 
1
 In: Molnár Margit: Általános jogi és alkotmányjogi ismeretek. Pécs, 1994. 194. 

2
 In: Molnár Margit: Általános jogi és alkotmányjogi ismeretek. Pécs, 1994. 196–197. 

3
 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948), Emberi Jogok Európai Egyezménye (1950), Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 27. cikkelye (1966), Helsinki Konferencia (1975), 

Bécsi Utótalálkozó (1989), Koppenhágai Konferencia (1990), ET Parlamenti Közgyűlésének 1134-es 

ajánlása (1990), Nyelvi Charta (1992), ET Parlamenti Közgyűlésének 1201-es ajánlása (1993), 

Keretegyezmény (1994), Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1996), Isztambuli Konferencia (1999). 



 

298 

 

megfogalmazás, amely túl nagy mozgásteret enged az államoknak abban a tekintetben, 

hogy sajátos körülményeiknek megfelelően alakítsák kisebbségpolitikájukat. 

A „nyelvi jog” terminus több nemzetközi dokumentumban megjelenik; ennek egyik 

legfontosabb példája az 1996-os barcelonai Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 

amelyről kiderült, hogy számos ponton finomításra szorul. Jövőbeli feladatként hátra van 

még egy ENSZ szintű nyelvi jogi dokumentum megalkotása, amely magában foglalná a 

hiányzó nemzetközi jogi garanciákat. 

 

Magyarok Ausztriában 

 

Az Ausztriában élő magyarok ma két csoportra oszthatók: a burgenlandi „őshonos” 

magyarokra, akiket a 10–12. században telepítettek ide a magyar királyok, hogy határvédő 

feladatokat lássanak el, illetve az elmúlt 150 évben bevándoroltakra, akik nagy számban 

1956-os események hatására indultak Ausztria felé, és zömmel Bécsben és a tartományi 

székhelyeken szórványban élnek. (Azóta is megfigyelhető folyamatos kisszámú 

elvándorlás Bécs felé.) A két csoport között gyakori volt az ellentét, amely gátolta az 

összefogást. Asszimilációjuk gyors, a burgenlandi magyarok már a 17. században is 

szórványban éltek, és ma négy településen – Felsőpulyán, Felsőőrben, Alsóőrben és 

Őriszigeten – alkotnak 25%-os
4
, összefüggő kisebbségi tömböt. 

 

A hivatalos népszámlálások adatai 

 
 Népesség 

összesen 

Német Magyar Horvát Egyéb Megjegyzés 

*1920 294 849 221 185 24 867 44 753 4 044 Még a magyar népszámlálás 

szerinti adatok. 
Az anyanyelvre kérdeznek rá. 
(Muttersprache) 

*1923 286 179 226 995 15 254 42 011 1 919 Az osztrák népszámlálás anya-
nyelvi adatai 

*1934 299 447 241 326 10 442 40 500 7 179 Az osztrák népszámlálás anya-
nyelvi adatai 

*1951 276 139 239 687 5 251 30 599 599 A használati nyelvre kérdez rá. 
(Umgangsprache)  

*1961 271 001 235 491 5 642 28 126 1 742 A használati nyelvre kérdez rá 

*1971 272 119 241 254 5 673 24 526 666 A használati nyelvre kérdez rá 

*19815 269 771  245 369 4 147 18 762 1 493 A használati nyelvre kérdez rá 

**19916 263 092 237 516 6 763 19 109 1 494 A használati nyelvre kérdez rá 
 

 

A burgenlandiak az Őrvidék Ausztriához csatolásával kerültek kisebbségi státusba. A 

magyarság ekkor megtarthatta felekezeti iskoláit
7
 (noha ebből sem volt sok), amelyekben 

                                                 
4
 Az 1991-es népszámlálás eredménye alapján. 

5
 In: Éger György: A burgenlandi magyarság rövid története, Szombathely 1994. 20. 

6
 In: Volkszählung 1991. 23p./KSH/ 
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továbbra is magyar nyelven folyt az oktatás. A községek életében továbbra is jelen volt a 

magyar nyelv, németül csak mellékesen tanultak. A negatív irányú változást a német 

nacionalizmus hatalomra kerülése okozta, amely a nemzetállam elvet alkalmazva más 

kisebbségeket nem tűrt meg. A felekezeti iskolákat államosították, és bevezették a német 

nyelvű oktatást, a következő jelszóval: „Itt magyar szónak helye nincs!” Később, a Rákosi-

rendszer politikája miatt a rokoni szálak is megszakadtak. Az ausztriai magyarok ekkor 

váltak igazán kisebbséggé. A gazdasági helyzet következtében elaprózódott és tönkrement 

paraszti gazdaságok nem biztosítottak megélhetést, így az ingázást választotta a legtöbb 

munkaképes burgenlandi. Ez felerősítette az asszimilációs folyamatot, és maga után vonta 

a vegyes házasságok számának emelkedését, amely együtt járt a beolvadás 

felgyorsulásával. A családban és a közösségi intézményekben is használt kisebbségi 

magyar nyelv átadásához több feltételnek teljesülnie kellett volna, pl. annak, hogy az 

állami oktatáspolitika képzési rendszerébe bekerüljön a magyar nyelv, amivel az állam 

elismerte volna a nyelv és a magyar kisebbség létezését. 

A zártságnak az 1989-es események vetettek véget. A vasfüggöny leomlásával a rokoni 

és üzleti kapcsolatok újult erővel elevenedtek fel. A gazdasági kötődések a magyar nyelv 

státuszát is emelték, egyre több osztrák érezte motiválva magát a magyar nyelv tanulására. 

 

Ausztria és kisebbségpolitikája 

 

Az osztrák kormány sosem fektetett különösebb hangsúlyt a kisebbségpolitikára, mindig a 

mindenkori bel- és külpolitikai helyzetnek próbált megfelelni, így nem születtek hosszú 

távú stratégiák a kisebbségi kérdések megoldására. Elfogadott alapelv volt, hogy nem kell 

minden lehetséges jogot biztosítani, csak azt, ami feltétlenül szükséges. 

Az osztrák szövetségi kormány és a tartományok népcsoport-politikája a következő 

fázisokra osztható:
8
 

I. Az 1945–55-ig terjedő időszak kisebbségpolitikáját az engedmények jellemezték. A 

szövetséges erők megszállása alatt lévő ország a történelmi helyzetből adódóan azon 

fáradozott, hogy legalább a szlovén és részben a horvát népcsoport számára biztosítson 

néhány alapvető jogot. Ennek eredményeképpen egy szlovén képviselő rövid időre 

bekapcsolódhatott a karintiai tartományi kormányzásba, s bevezették a kötelező kétnyelvű 

oktatást minden szlovén diák számára Karintia kétnyelvű területein, és Burgenlandban is a 

horvátok által lakott területeken. 

II. A kisebbségi célok akadályoztatása jellemezte az 1955–72 között eltelt tizenhét 

évet. 

Újjáéledtek a német nacionalista szervezetek, az osztrák kormány aktív asszimilációs 

politikát folytatott, amely mindenekelőtt a tartományi szinten mutatkozott meg. Az 

államszerződés 7. tc.-nek kisebbségvédelmi határozatait szűken értelmezték, és így az 

valójában nem tudott megvalósulni. Noha a burgenlandi, stájerországi és karintiai 

                                                                                                                           
7
 Felekezeti iskolák (6): Felső- és Középpulyán katolikus, Felsőőrőtt katolikus és református, Alsóőrben 

katolikus, Őriszigeten evangélikus. 
8
 In: Österreichischen Volksgruppenzentrums an die herrn Martti Ahtisaari, Prof. Dr. Jochen Abr. Frowein 

und Dr. Marcelino Oreja zur Lage der etnischen Minderheiten in der republik Österreich 2000. 16–19. 
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népcsoportok lakóhelyein a gazdasági fejlődés tudatos hátráltatása alig mutatható ki, de 

tény, hogy a kisebbségi polgárok ezrei az ingázás és a (szintén gazdasági eredetű) 

elvándorlás miatt asszimilálódtak. Az időszak pozitív eredménye, hogy 1957-ben újra 

megalapították a karintiai Heimatdienstet, mely sikeresen végrehajtotta a kötelező 

kétnyelvű oktatás bevezetését. 

III. 1972–88 között az osztrák kisebbségpolitikában sorra születtek megszorító 

intézkedések. Pár példa ezek közül: 

1976-ban az érintettek akarata ellenére elfogadtak egy restriktív népcsoporttörvényt, 

amely bizonyos nyelvi jogok bevezetését csak akkor tette lehetővé, ha az adott település 

lakóinak legalább 25%-a egy-egy kisebbséghez tartozott. 

1972 őszén Karintiában nagy felháborodást keltett, hogy a szlovén helységnévtáblákat 

az ÖVP közeli és a német nacionalisták által szervezett csoportok helységről helységre 

járva erőszakkal eltávolították, pedig ezek kihelyezésével az 1955-ös államszerződésben 

biztosított jogok csak részlegesen érvényesültek. A rendőrség természetesen nem lépett 

közbe. (Ezen események után a kormány érezte, hogy sürgősen lépnie kell, különben a 

kisebbségpolitika a parlamenten kívülre kerül. Így született meg az 1976-os 

népcsoporttörvény.) 

Megakadályozta, illetve hátráltatta a szlovének tartományi gyűlésbe való bejutását a 

karintiai tartományi választási törvény megváltoztatása, amely a karintiai szlovének 

lakóhelyeit négy választókörzetre osztotta, és a gyűlésbe való bejutáshoz a szavazatok 

minimum 10%-os elérését tette szükségessé. (A többi tartományban 4 vagy 5 %-os küszöb 

szükséges a tartományi gyűlésbe való bekerüléshez.) 

Karintiában a német nacionalista szervezetek szemét időközben az iskolakérdés mellett 

a dél-karintiai kétnyelvű istentiszteletek is szúrták. 

A 80-as évek közepén német nacionalista csoportok elérték a szlovén és német nyelvű 

tanulók szétválasztását, és a szlovén, ill. kétnyelvű oktatásra jelentkező tanulók számára 

ún. központi, ill. gettóiskolákat követeltek. Az Ausztria-szerte kibontakozó szolidaritási 

mozgalom és a szlovén nemzetiségi képviselő
9
 aktív közreműködésével ezt 

megakadályozták, és 1988-ban kompromisszumot kötöttek. 

IV. A párbeszéd politikája jellemezte az 1988–94 közötti éveket. A karintiai 

iskolakérdés kompromisszumos rendezése után az osztrák népcsoportokkal szövetségi 

szinten megkezdődött a dialóguskeresés időszaka. A kisebbségi szervezetek
10

 az addig 

elutasított népcsoporttanácsokba képviselőket küldtek. A közszolgálati televízióban (ORF) 

anyanyelvi műsorok születtek. Karintiában egy kétnyelvű gazdasági középiskolát, 

Burgenlandban pedig kétnyelvű szövetségi gimnáziumot adták át Felsőőrött. 

Burgenlandban elfogadták az óvodatörvényt, valamint a hivatali nyelvhasználati törvényt. 

1992-ben a magyar népcsoporthoz tartozónak ismerték el a bécsi magyarokat, és ennek 

megfelelően a népcsoporttanácstagok száma 8-ról 16-ra emelkedett. Jelentősen 

                                                 
9
 Karel Smolle 

10
 A horvátok és szlovének az 1976-os népcsoporttörvényt visszautasítják, nem alakítják meg a törvény 

által létrehozható népcsoporttanácsokat, mert számukra ez jogi kérdésekben visszalépést jelentene az 1955-

ös Államszerződéshez képest, amely őket elfogadta őshonos kisebbségként. Így a szlovén népcsoporttanács 

csak 1989-ben, a horvát 1993-ban alakul meg. 
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megnövekedett a népcsoportok pénzügyi támogatása is. Ausztria éllovas szerepet töltött be 

nemzetközi kisebbségvédelmi normákhoz való csatlakozásban. 

Ebben az időszakban ismerik el a roma (1993) és a szlovák (1992) kisebbséget is 

népcsoportként. 

V. Az 1994–2000 közti éveket a szándékos mellőzés politikája jellemezte. Az eddig 

felépített kapcsolat az osztrák szövetségi kormány és a szövetségi kancelláriai hivatalhoz 

tartozó és egyre erősödő népcsoporttanácsok között megszakadóban van. A népcsoportok 

megoldatlan kérdéseiről (óvodák, média, névtáblák, hivatali nyelv stb.) összehívott ülések 

konkrét eredmények nélkül zárultak. Így az államszerződés fontos rendelkezései 45 évvel 

az aláírás után sem teljesültek. Ennek az időszaknak a népcsoport-politikát érintő pozitív 

előrelépései nagyrészt bírósági úton lezajlott kemény küzdelmeknek voltak köszönhetőek. 

VI. Monitoring politika 2000-től napjainkig. A 2000 februárjában újonnan beiktatott 

kormány (ÖVP-FPÖ) változtatva az eddigi gyakorlaton, azonnal párbeszédet kezdett a 

népcsoportok és népcsoporttanácsok képviselőivel. (Ez az EU-14-nek köszönhető.) A 

látható eredmények egyrészt deklarációszintűek, másrészt az évtizeden keresztül 

elhanyagolt dolgok pótlásai: mint a kétnyelvű helységnévtáblák Burgenlandban, a magyar 

hivatali nyelvhasználati rendelet és a Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálása. 

Másrészről Karintia szabadságpárti tartományi vezetője állandó kisebbségellenes akcióival 

hívja fel magára a figyelmet. 

 

Kisebbségi törvények Ausztriában 

 

Teljesen nyilvánvaló, hogy az Ausztriában élő kisebbségek ugyanazokat a jogokat – főleg 

politikai és alapjogokat – élvezik, mint minden más osztrák állampolgár. 

Emellett az osztrák jogrend ismer néhány speciális jogi normát, amelyek kizárólag a 

népcsoportokra vonatkoznak. A kisebbségekre érvényes jogszabályokat az alábbi négy 

csoportba soroljuk:
11

 

 

I. Alkotmány szintű szabályozások 

 

• A Saint-German-i Államszerződés 1920/303. törvény, 66-69. tc. 

• Szövetségi –Alkotmány 1930/1. törvény, 8. tc., újabb változata 2000/68 8. tc. 

• Az 1955-ös Államszerződés 1955/152. törvény 7. tc. 

• Karintiai kisebbségi iskolatörvény 1959/101. 1. tc. 

• Burgenlandi kisebbségi iskolatörvény 1994/641 1. tc. 

 

II. Szövetségi szintű szabályozások 

 

• 1976-os Népcsoporttörvény 1976/396. (július 7.) 

 

A Népcsoporttörvény alapján született rendeletek 
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• A Szövetségi Kormány rendelete a népcsoporttanácsokról 1977/38., 1993/895. 

• A Szövetségi Kormány rendelete azokról a községekről, amelyekben topográfiai 

jeleket kell német és szlovén nyelven elnevezni. 1977/306. 1-3. tc. 

• A Szövetségi Kormány rendelete a szlovén nyelvhasználatról hivatalos helyeken 

1977/307. 1-6. tc. 

• A Szövetségi Kormány rendelete a szlovén helységnévtáblákról 1977/308 

• A Szövetségi Kormány rendelete a horvát nyelvhasználatról közhivatalokban1991/6 

• Burgenlandi Topográfia Rendelet 2000/170 

• Rendelet a magyar hivatali nyelvről 2000/229 

• Rendelkezés a népcsoporttanácsok tagjainak járandóságáról 1979, 2002 

 

III. Tartományi szintű szabályozások 

 

• A Karintiai kisebbségi iskolatörvény újabb kiegészítése 2001/76. 

• A Karintiai kisebbségi iskolatörvény utolsó változata 

• Burgenlandi kisebbségi iskolatörvény 1998/136 

• Burgenlandi óvodatörvény 1990/7 

 

IV. Aktuális alkotmánybírósági döntések (Mindig valamilyen törvény értelmezésével 

kapcsolatosak.) 

 

• A szórend érvénytelenítése a Karintiai Kisebbségi Iskolatörvény 16. tc.-ben 

• A Szövetségi Kormány rendelete a szlovén nyelvhasználatról hivatalos helyeken 

(1977/307. 1-6. tc.) elnevezésű törvény 2. tc.-ben egy szó hatályon kívül helyezése. 

• Egy szórend hatályon kívül helyezése a következő két törvényben: 

– Népcsoporttörvény 2. tc.-ben és 

– A Szövetségi Kormány rendelete azokról a községekről, amelyekben topográfiai 

jeleket kell német és szlovén nyelven elnevezni. (1977/306. 1-3. tc.) 2. tc.-ben. 

 

Törvények és értelmezésük 

 

A következőkben a fentebb összegyűjtött kisebbségekkel kapcsolatos törvények közül  

csak azokat vizsgálom, amelyek konkrétan a burgenlandi magyarságra vonatkoznak. 

Elsőként azokat, amelyek kollektív jogokat fogalmaznak meg, ezek az alkotmány szintű 

törvények, majd a magyar népcsoportra vonatkozó szövetségi, illetve tartományi szintű 

passzusokat. 

 

I. Alkotmány szintű szabályozások 

I./1. Az etnikai kisebbségek széles körű védelmére vonatkozó első lépéseket már az OMM 

1867/142 – es állami alaptörvényben is megtaláljuk A törvény kollektív jogokat 

fogalmaz meg. A 19. törvénycikk (a továbbiakban tc.) kimondja: „Az állam összes nemzete 

egyenjogú … Az állam elismeri az országszerte használatos nyelvek egyenjogúságát az 

iskolákban, hivatalokban és a nyilvános életben.” 
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I./2. Az 1919-ben aláírt, a wilsoni elveknek megfelelő Saint Germain-i 

Államszerződésben Ausztriának kötelező jelleggel be kellett építenie jogrendjébe a 

kisebbségek védelmét. Az általános emberi jogokra vonatkozó rendelkezéseket a 62–69 

tc.-ek tartalmazzák. 

66. tc.: 

Minden osztrák állampolgár a törvény előtt egyenlő és ugyanazokat a polgári és politikai 

jogokat élvezi rasszra, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül. 

Vallási, világnézeti vagy felekezeti különbség nem okozhat hátrányt egyetlen osztrák 

állampolgár számára sem állampolgári és politikai jogai gyakorlásában, nevezetesen 

nyilvános állások, hivatalok vagy rangok betöltésében illetve különböző kereső 

tevékenységek és hivatások ellátásában. Egyetlen osztrák állampolgárt sem lehet bármely 

nyelv szabad gyakorlásában korlátozni, legyen az magán-, vagy üzleti célú, vallási-, sajtó-, 

vagy bármilyen fajta megnyilvánulás, nyilvános gyűlésen történő használat. 

Az osztrák kormány – hivatalos nyelv bevezetése nélkül – a nem német anyanyelvű 

osztrák állampolgárok számára méltányos könnyítéseket/kedvezményeket nyújt nyelvük 

bíróság előtt történő szóbeli vagy írásbeli használatában. 

 

A 67. tc. kimondja: 

Azon osztrák állampolgárok, akik egy faji, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak, 

ugyanazokat a jogi és gyakorlati garanciákat és bánásmódot élvezik, mint a többi osztrák 

állampolgár; különösképpen gyakorolhatják azon jogukat, hogy saját költségen 

jótékonysági, vallási vagy szociális intézményeket, iskolákat, és más oktatási intézeteket 

létesítsenek, fenntartsanak és felügyeljenek azon jogosultsággal, hogy azokban a saját 

nyelvüket tetszés szerint használják és a vallásukat szabadon gyakorolják. 

 

A 68. tc.: 

Ami a nyilvános oktatásügyet illeti az osztrák kormány a városokban és járásokban, ahol 

viszonylag jelentős számú nem német ajkú osztrák állampolgár él, méltányos/megfelelő 

könnyítéseket nyújt, hogy biztosítsa, hogy az elemi iskolákban ezen osztrák állampolgárok 

gyermekeit saját nyelvükön oktassák. Ez a rendelkezés nem gátolja az osztrák kormányt 

abban, hogy a német nyelvet a nevezett iskolákban kötelező tantárgyként oktassa. 

Azon városokban és járásokban, ahol viszonylag jelentős számú olyan osztrák 

állampolgár él, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak, minden 

pénzösszegből, ami állami, önkormányzati vagy más költségvetési pénzből oktatási, vallási, 

vagy jótékonysági célt szolgál, egy méltányos részt biztosítani kell ezen kisebbségek 

számára. 

A fentiek ugyancsak általános emberi jogokat fogalmaznak meg. 

 

A 69. tc. 3. bek.: 

Ausztria beleegyezik abba, hogy a Népszövetség Tanácsa bármely tagjának jogában áll 

felhívni a Tanács figyelmét a kötelezettségek bármelyikének megsértésére, avagy a 

megsértés veszélyére, és hogy a Tanács oly módon járhat el és olyan utasításokat adhat, 

melyek adott esetben alkalmasnak és hatásosnak tűnhetnek. 
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I./3. 

A szövetségi alkotmány 1930/1. tv. 8. tc. 1–2. (2000/68) bekezdése is a fentiekhez 

hasonló általános jogokat fogalmaz meg: 

„A német nyelv, a nyelvi kisebbségeknek szövetségi törvény által biztosított jogok 

csorbítása nélkül a Köztársaság államnyelve. 

A Köztársaság (Szövetségi állam, a tartományok és járások), hitet tesz a hagyomá- nyos 

nyelvi és kulturális sokszínűség mellett, amely az őshonos népcsoportok által jut 

kifejezésre.” 

 

I./4. Az 1955-ös Államszerződésben (1955/152) Ausztria visszaállítása és a fasizmustól 

való felszabadítása után újra rendezték a nemzetiségek jogait. A 6. tc. tartalmazza az 

általános emberi jogokat: 

„Ausztria továbbá kötelezi magát, hogy az Ausztriában érvényes törvények osztrák 

állampolgárokat faji, nemi, nyelvi vagy vallási téren …sem elvileg, sem gyakorlatilag jogi 

állásukban, politikai vagy polgári jogaikban, vagy akármilyen más területen nem 

diszkriminálják, vagy emiatt diszkriminációból eredő következményekkel nem sújthatók.” 

 

Az oly sokszor emlegetett 7. tc. a szlovén és a horvát nemzetiségek jogait rendezi – 

azaz népcsoportként említi meg őket –, a magyar, cseh, szlovák és roma népcsoportokat 

azonban a törvény nem jegyzi. A magyar népcsoport kéréseit és követeléseit a hivatalos 

szervek pont erre a tc.-re hivatkozva utasítják vissza, miszerint a törvény róluk, mint 

őshonos kisebbségről nem tesz említést.
12

 

7. tc. 

(1) A Stájerországban, Burgenlandban és Karintiában élő szlovén és horvát kisebbségek 

Ausztria állampolgáraiként ugyanazokat a jogokat élvezik egyenlő feltételekkel, mint 

minden más osztrák állampolgár beleértve jogaikat a szerveződéshez, gyülekezéshez és a 

saját nyelvű sajtóhoz. 

(2) Igényt tartanak szlovén és horvát nyelvű elemi oktatásra és viszonylagos számú saját 

középiskolára is. Ebben az összefüggésben felülvizsgálják a tanterveket és a horvát és 

szlovén iskolák számára létrehoznak egy tanfelügyeleti osztályt. 

(3) A szlovén, horvát és vegyes népességű Karintia, Burgenland és Stájerország 

tartományokban a szlovén és a horvát nyelv a németet kiegészítve hivatali nyelvként 

használható. Ezeken a területeken a topográfiai jellegű megjelöléseket és feliratokat 

szlovén vagy horvát, illetve német nyelven is kiírják. 

(4) A karintiai, burgenlandi és stájerországi szlovén és horvát kisebbséghez tartozó 

állampolgárok azonos feltételekkel ugyanúgy részt vehetnek a kulturális, közigazgatási és 

bírósági folyamatokban, mint a többi osztrák állampolgár. 

(5) Azon szervezetek tevékenységét betiltják, amelyek a horvát és szlovén népesség 

identitását és kisebbségi jogait meg akarják csorbítani. 
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 Az 1968-ban megalakult Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) 1983. május 5-én közzétett 

Májusi deklarációjában azt a határozatot hozta, hogy a magyar népcsoport az 1955-ös Államszerződés 7. 

tc.-ét magára is vonatkoztatja. 
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II. Szövetségi szintű szabályozások 

 

II/1. Az 1976-os Népcsoporttörvény (1976/396) hozott igazán jelentős változást a magyar 

kisebbség életében: népcsoportként nevezi meg a magyar és a cseh kisebbséget is. 

Ez nem történt minden előzmény nélkül. 1976. március 8-án a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület
13

 levélben fordult Kreisky kancellárhoz: „…a tömegtájékoztató eszközök 

tudósításából értesültünk arról, hogy a parlament elé tervezik vinni a népcsoportokat 

támogató törvényt. Ezért szeretnénk felhívni címzett figyelmét a burgenlandi magyar 

népcsoport helyzetére, és kérni a magyarok kérelmének figyelembevételét a 

törvénytervezetben.” 

Noha Bruno Kreisky 1976. július 7-ei nyilatkozatában elmondja, „…, hogy Ausztriában 

nem csak a horvát és a szlovén népcsoport létezik…”, s hogy a törvényjavaslatnak az a 

célja, hogy Ausztriában az összes népcsoportnak megadja azokat a jogokat, amelyek 

állománya megtartásához szükségesek, a törvény a szlovák és roma kisebbségről tudomást 

sem vesz. 

A népcsoporttörvény hat fejezetben foglalkozik általános rendelkezésekkel, a 

népcsoporttanácsokkal, a népcsoportok anyagi támogatásával, a topográfiai 

megjelölésekkel, a hivatalos nyelvvel, illetve a hatodik fejezetben a záró szabályokkal: 

Az 1. § (1) Az Ausztriában élő népcsoportok és azok tagjai élvezik a törvények adta 

védelmet; törvény garantálja a népcsoportok megőrzését és állományuk biztosítását. 

Nyelvüket, népiségüket tiszteletben kell tartani. 

(2) A szövetségi törvény értelmében népcsoportnak számítanak a szövetségi területen 

élő nem német anyanyelvű osztrák állampolgárok, akik saját népi hagyományokkal 

rendelkeznek. 

(3) Mindenki szabadon megvallhatja bármely népcsoporthoz való tartozását. A 

népcsoport tagjának nem származhat hátránya abból, hogy az őt népcsoporttagként 

megillető jogokkal él-e vagy sem. Senki sem köteles bizonyítani, hogy tagja bármely 

népcsoportnak. 

2. §. (1) A szövetségi kormány rendeletei alapján, a parlamenti képviselőház 

főbizottságával egyetértésben, a tartományi kormány meghallgatását követően az 

alábbiakat kell eldönteni: 

1. A népcsoportokat, akik számára népcsoporttanácsokat létesítenek, s azok tagjainak 

számát. 

2. Azokat a területeket, ahol az ott lakó népcsoporttagok viszonylag nagy száma miatt 

kétnyelvű topográfiai megjelöléseket kell alkalmazni. 

3. Azok a hatóságok és hivatali szervek, ahol a hivatalos német nyelv használata mellett 

a népcsoport nyelve is használható, mégha-e nyelv használatának joga bizonyos 

személyekre illetve ügyekre korlátozható is.
14
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 Johann Moór elnök és Julianna Tölly jegyző. 
14

 1–2. paragrafus fordítását átvettem Szépfalusi István: A magyar nyelv egész Ausztriában című cikkéből. 

In: „A nyelv ma néktek végső menedéktek…” Küzdelem a magyar nyelvért három régióban. 

Anyanyelvápolók szövetsége 2002. 
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A 3. § 2. bek. (A népcsoporttanácsokról 1976/396) népcsoporttanácsok létrehozását 

javasolja. Elsőként a Magyar Népcsoporttanács alakult meg 1979-ben, amely akkor 8, ma 

már 16 főből áll. A tanácsnak azonban beleszólási joga nincs, mindössze tanácsadó 

szervként funkcionál.
15

 A törvényben a köv. áll: 

 

3. §. (1) A szövetségi kancellári hivatalban népcsoporttanácsokat kell felállítani azért, 

hogy tanácsokkal lássák el a szövetségi kormányt és a szövetségi minisztereket a 

népcsoportok ügyeiben. A népcsoporttanácsoknak védeniük és képviselniük kell a 

népcsoportok kulturális szociális és gazdasági érdekeit, méltányos határidő alatt 

véleményt kell formálniuk olyan jogszabályok jóváhagyása előtt és olyan támogatási 

területek tervezésénél, amelyek érintik a népcsoportok érdekeit. 

A népcsoporttanácsok javaslatokat tehetnek a népcsoportok, illetve a népcsoporthoz 

tartozók helyzetének javítására is. 

(2) A népcsoporttanácsok a tartományi kormányok számára is ellátnak tanácsadói 

feladatokat, amennyiben felkérik őket erre. 

(3) A népcsoporttanácsok tagjainak a számát a népcsoport létszámát figyelembe véve 

úgy kell megállapítani, hogy az adott népcsoport politikai és világnézeti megoszlása 

megfelelőképpen képviselve legyen. 

 

II/2. A Magyar hivatali nyelvtörvény 2000/229 

 

Azon bíróságok, önkormányzatok és egyéb hivatalok meghatározásáról szól, amelyekben a 

német nyelv mellett a magyar nyelv is használható hivatali nyelvként. 

A Népcsoporttörvény (1976/396) I. fejezet 2. §-nak 3. pontja alapján, ezekben a 

változatokban BGBI. Nr. 575/1976, BGBI. Nr. 24/1988 és BGBI. I. Nr. 194/1999 a 

nemzeti tanács főbizottságának egyetértésével a következőképpen rendeli el: 

1. §. A magyar nyelv használata kiegészítő hivatali nyelvként a német mellett az ezen 

rendelet szerint megengedett hivatalokban és szolgálati helyeken, csak osztrák 

állampolgárok és az Európai Unió tagállamainak polgárai számára lehetséges. 

 

2. §. (1) A magyar nyelv használata kiegészítő hivatali nyelvként a német mellett a 

következő települések helyi hivatalaiban és szolgálati helyein megengedett: 

1. Felsőpulyai politikai körzetben: Felsőpulyán 

2. Felsőőri politikai körzetben: Felsőőrben, Vörösváron és Alsóőrben 

(2) A magyar nyelv használata kiegészítő hivatali nyelvként a német mellett azokban a 

csendőrkörzetekben megengedett, amelyek területi hatásköre részben vagy egészben az (1) 

bekezdésben megnevezett településekre terjed ki. 

 

3. §. A magyar nyelv használata kiegészítő hivatali nyelvként a német mellett a Felsőpulyai 

és Felsőőri Kerületi bíróságokon és Elöljáróságokon megengedett. 
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 Napjainkban elnöke Kullmann Ernő (Felsőpulya kétnyelvű polgármestere), aki sok mindent tett a 

magyarok jogainak érvényesítéséért. 
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4. §. (1) A 3. §-ban meg nem nevezett, azon burgenlandi székhelyű tartományi és országos 

hivatalokban és szolgálati helyeken, amelyeknek hivatali hatásköre egészben vagy részben 

a 3. §.-ban megnevezett hivatalok hatáskörével egybeesik, a magyar nyelv használata 

kiegészítő hivatali nyelvként a német mellett megengedett, amennyiben 

1. egy tárgyi illetékesség esetében az érintett ügyben a 3. §-ban megnevezett 

hivatalokban a magyar nyelv hivatali nyelvként a német mellett engedélyezve lenne, vagy 

2. a hivatal jogorvoslati hatóságként illetékes egy olyan eljárásban, amelyet először egy 

olyan hivatalnál kezdeményeztek, ahol a magyar nyelv használata kiegészítő hivatali 

nyelvként a német mellett megengedett. 

(2) A burgenlandi katonai parancsnokságon, akkor is, ha a bécsi vagy stájerországi 

sorozóbizottságot veszi igénybe, a magyar nyelv hivatali nyelvként való használata a német 

mellett megengedett, amennyiben katonai tartalékossági ügyekről van szó. 

 

5. §. A 4. § mértékei szerint a magyar nyelv használata kiegészítő hivatali nyelvként a 

német mellett a postai és távközlési, valamint vasúti hivatali ügyekben. 

 

6. §. A 4. § 1-es pontja a bécsi székhelyű szövetségi közigazgatási hivatalokra is érvényes, 

amennyiben ezeknek a hivatali hatásköre egészben vagy részben egybeesik a 3. §-ban 

megnevezett hivatalok hatáskörével, de nem fedi le az egész szövetségi területet. 

 

7. §. Ez a rendelet 2001. október elsejével lép érvénybe. 

 

II/3. A Burgenlandban 2000. június 21-én kiadott Topográfiarendelet (2000/170) a 

horvát és magyar nyelvű falutáblák ügyét rendezte. A rendelet egy nagyon régi folyamat 

végére tett pontot, hiszen a felsőpulyai hivatali testület már 1987-ben megszavazta, hogy a 

város nevét magyarul is kiírják, de az elképzelés pénz hiányában nem valósult meg. A 

rendelet négy olyan települést érint, ahol a magyar lakosság 25%-os arányban képviselteti 

magát. Ezek a következők: Felsőpulya (Oberpullendorf), Felsőőr (Oberwart), Alsóőr 

(Unterwart) és Őrisziget (Siget in der Wart). A magyar helységnévtáblákra a 2. tc. 

vonatkozik. 

 

2. §. A következő területeken azokat a topográfiai jellegű jelöléseket és feliratokat, 

amelyeket a területi testületek vagy egyéb testületek és közjogi intézmények terjesztenek 

elő, német és magyar nyelven is fel kell terjeszteni a következő módon: 

1. A felsőpulyai politikai járásban: Oberpullendorf – Felsőpulya 

2. A felsőőri politikai járásban: Oberwart – Felsőőr 

3. A pinkavörösvári politikai járásban: Siget in der Wart – Őrisziget 

4. Az alsóőri politikai járásban: Unterwart – Alsóőr 

 

III. Tartományi szintű szabályozások 

 

III/1. Burgenlandi óvodatörvény 1990/7 

 

A törvény a kétnyelvű (német–magyar, német–horvát) nevelést szabályozza az óvodákban. 
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1989, 1994 után 2002 júliusában kiadták a legfrissebb burgenlandi óvodatörvényt, 

amely heti 6 óra helyett 9 órában határozza meg azt a minimális óraszámot, amelyet a 

kisebbség nyelvén tartott foglalkozásokra kell fordítani. A törvénynek azt a pontját 

sérelmezik a kisebbségek, amely kimondja, hogy a kétnyelvű óvónőnek két éven belül le 

kell tennie egy kétnyelvű nyelvvizsgát. A törvény lehetővé teszi, hogy a bölcsődékben és a 

napközi otthonokban is taníthatják a kisebbségi nyelvet. 

 

III/2. Burgenlandi iskolatörvény 1994/641, 1998/136 

 

A törvény lehetőséget biztosít magyar, ill. horvát nyelvű oktatásra a következőképpen: 

Az elemi iskolákban (1) egynyelvű horvát vagy magyar osztályokban; ebben az esetben 

az állam nyelvét heti hat órában kötelezően kell oktatni. Az ilyen osztályokba külön 

jelentkezni kell, s legalább 7 fő szükséges az osztály beindításához. 

(2) Kétnyelvű horvát–német, illetve magyar–német osztályok esetében nem kell külön 

jelentkezni, de az osztályok beindításához itt is 7 fő szükséges. 

A polgári és szakközépiskolákban is lehetséges (1) egynyelvű osztályok indítása 

legalább 9 jelentkezővel, az állam nyelvét heti 6 órában tanulva, valamint (2) a német 

iskolákban is lehetőség van a magyar nyelv tanulására 5 fő jelentkezésével. 

A gimnáziumokban kétnyelvű oktatásra van lehetőség. A törvény úgy látja helyesnek, 

ha a magyar–német és horvát–német nyelvórák száma közel azonos. A tanulóknak 

bizonyítaniuk kell magyar nyelvtudásukat. 

 

Összegzés 

 

Négy olyan törvényről tettem említést, amely konkrétan a burgenlandi magyarságra 

vonatkozik, ezek: a burgenlandi óvodatörvény 1990/7 a burgenlandi iskolatörvény 

1994/641, 1998/136 Topográfiarendelet (2000/170) A Magyar hivatali nyelvtörvény 

2000/229. 

A topográfiarendelet életbelépésével hosszú idő után kerültek ki a négy település szélére 

a helységnévtáblák. Ezek kettős érzelmeket váltottak ki, volt, aki örömmel fogadta, voltak, 

akik azt mondták, hogy nincs különösebb jelentősége, csak a politikusoknak fontosak. 

A hivatali nyelvről szóló rendelkezés oly későn született meg (a szlovén 1977-ben, a 

horvát 1991-ben), hogy már nincs, aki a hivatalokban magyarul intézne ügyeket, mert az 

idősebb korosztály, aki beszéli a nyelvet, már nem aktív, a fiatalabb, dolgozó rétegnek 

pedig egyszerűbb németül kommunikálnia, mert jobban tudja a többség nyelvét. 

Az óvodatörvény minimum heti 9 órában teszi lehetővé a magyar nyelvű foglalkozások 

megtartását. Az általam is vizsgált pulyai gyakorlatban ezek nagyon kedveltek és sikeresek 

az óvodás gyerekek körében. 

Az iskolatörvénynek köszönhetően, a burgenlandi iskolák tantervébe a 80-as évektől 

kezdődően kerül be újra a magyar nyelvoktatás: 1980/81-es évben 9 iskolában tanítanak 

magyart, 1981/82-ben magyar tagozat indul a felsőlövői gimnáziumban, 1983/84-es 

tanévben Felsőőrben, 1984/85-ben a felsőpulyai polgári iskolában vezetik be a kötelező 

magyar nyelvoktatást heti 3 órában. 1987/88-as tanévben a pulyai gimnáziumban indul 

először kétnyelvű – horvát–magyar – osztály, az ún. „pannon osztály”, majd 1992-ben 
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Felsőőrben magyar-horvát tagozat. 1998-ban a pulyai elemi iskolában is bevezetik a 

kötelező magyar nyelvű oktatást, s mára elmondhatjuk, hogy mind a négy magyar 

település elemi iskolájában folyik magyar nyelvoktatás. Megjegyzem, ezek is szinte az 

utolsó pillanatban bekövetkezett pozitív eredmények. (Hiszen pulyai viszonylatban pl. 

1998-tól biztosították, hogy a teljes oktatási skálán, azaz egészen az érettségiig tanulhasson 

egy diák magyarul. Az első olyan tanulók tehát, akik elsős kisiskolás koruktól az 

érettségiig magyarul tanulhatnak, 2006-ban fognak végezni a gimnáziumban. Az ő 

eredményeiken lehet majd lemérni a jelenlegi oktatási forma hatékonyságát.) Ezen kívül 

12 településen szabadon választott nyelvként oktatják a magyart, valamint délutáni 

nyelvtanfolyamokon is el lehet sajátítani. Noha az iskolatörvény lehetővé teszi a magyar 

nyelvoktatást, a tanulók a magyar nyelvet nem anyanyelvként, hanem idegen nyelvként 

tanulják heti 1-4 órában. Az iskola nehezen tudja pótolni a szülők mulasztását: identitás 

ugyanis ott van, ahol a családban is megvannak a feltételek: fontos az érzelmi kötődés, a 

nyelvtudás, történelmi, irodalmi ismeret, a nemzeti értékekhez való vonzódás átadása. 

Ezért a legkritikusabb a család nyelvátadó szerepének a megszűnése, mert azt semmiféle 

intézményes vagy jogi erőfeszítés sem tudja pótolni. 

A kisebbségi nyelvek oly gyorsan szorulnak vissza és tűnnek el, mint eddig soha a 

történelem során. A burgenlandi magyar kisebbség a nyelvcsere utolsó fázisát éli át, vagyis 

(rövidebb-hosszabb idő alatt) anyanyelvét feladva folyamatosan a többségi nyelv 

használatára tér át. 

Miben rejlik a nyelvi jogok jelentősége? Egy kisebbség életében, de a nyelvek fejlődése 

szempontjából is az oktatási nyelvi jog a legfontosabb nyelvi emberi jog. Manapság már 

egyes jogalkotók felismerték, hogy a nyelvi jogok biztosítása nemcsak egy nyelvi vagy 

etnikai kisebbség érdeke, hanem az őt befogadó többségi államé is. Mivel a burgenlandi 

magyarság nyelvcsere helyzetben van, és adott esetben a család nyelvátörökítő szerepe 

sem funkcionál, a nyelvet beszélő közösség fennmaradásában egy, adott viszonyoknak 

megfelelő, de a jelenleginél hatékonyabb oktatási program bevezetése jelenthetne 

megoldást.
16 
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P. LAKATOS ILONA – T. KÁROLYI MARGIT 

 

 

AJÁNLÁS 

 

 

 

 

A konferencia tiszteletére jelent meg a „Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat 

kutatásából” című kötetünk, amely a Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén 

1997 óta folyó kutatások eredményeiből közöl mutatványokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye geopolitikai elhelyezkedése, „hármashatár volta” adta a lehetőséget, hogy a 

szociokulturálisan is változatos régió nyelvhasználatát vizsgáljuk. Több konferencián hírt 

adtunk már arról, hogy három elnyert pályázat (FKFP 0890/97., PFP 5309/1997., és 

OTKA T 025 237.) tette lehetővé a gyűjtések határon túli (ukrajnai és romániai) területekre 

való kiterjesztését. „A dialektusok a többi nyelvváltozathoz képest némely tekintetben 

szignifikáns módon eltérő létfeltételek között élnek, ennek pedig törvényszerű 

következménye a használatban is jelentkező különbség” – idézhetünk Kiss Jenő akadémiai 

székfoglalójából. Az északkeleti nyelvjárási régió nyelvhasználatában mutatkozó 

azonosságok mellett éppen ezeknek a különbségeknek, illetőleg a különbségek mögött 

meghúzódó okoknak a megragadására, feltárására törekedtünk és törekszünk. A határ két 

oldalán lévő beszélőközösségek eltérő történelmi, társadalmi, nyelvpolitikai körülményei 

ismertek, ahogyan megtapasztalt a szomszédos települések közötti közvetlen 

kommunikációs kapcsolat lehetősége Trianon előtt és napjainkban, s lehetetlensége a 

köztes időszakban. 

18 települést választottunk gyűjtőhelyül, kilencet a határon innenről, kilencet a határon 

túlról. A „párba” állítható kutatópontok között mindössze néhány kilométer a különbség, s 

az országhatár a választóvonal. 

Több helyen elmondtuk és leírtuk, hogy jelenleg közel 400 adatközlőtől kb. 140 ezer 

nyelvi, több mint 300 órányi magnetofonos szövegfelvétel áll rendelkezésünkre, s arra vár, 

hogy számítógépre rögzítsük, rendszerezzük, feldolgozzuk. Mivel a feldolgozás még 

hosszú évekre munkát ad nekünk, a nagyobb lélegzetű tanulmányok megjelenéséhez idő 

kell, eddigi eredményeinkről e kis kötetben szeretnénk számot adni. A kötetben közölt 

tanulmányok legfontosabb eredményeit szeretnénk most dióhéjban összefoglalni. 

Az eddig feldolgozott részkorpuszokból is sok érdekes tanulság rajzolódik ki. Az 

országhatár nyelvi konzerváló szerepe nyilvánvaló. Ellentétben az eddig elhangzott 

előadásokkal a vizsgált kisebbségi beszélőközösségekben – valószínűleg a vizsgált 

kisebbségi települések geopolitikai helyzetének, illetve a nyelvjárások nyelvrendszertani 

jellemzőinek köszönhetően – egyelőre sem nyelvvesztéstől, sem nyelvcserétől nem kell 

tartanunk. De természetesen a nyelvi változások itt is és ott is megindultak. A 

rendelkezésre álló rövid idő alatt szeretnénk felvillantani, hogy az eddig feldolgozott 

részkorpuszokból milyen tendenciák rajzolódnak ki az itt és ott – magyarországi és 

országhatáron túli – kettősségében. 
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Az indirekt kérdőívekkel gyűjtött korpuszok egybevetése igazolja, hogy a határon túli, 

azaz kisebbségi magyar településeken az anyanyelv változása az anyaországihoz 

viszonyítva fáziskésésben van. A nyelvi változás, vagyis a nyelvjárások bomlása, 

színtelenedése ugyan a határon túli településeken is megindult, de a változások lefolyása 

lényegesen lassúbb, mint a határon innen. 

Ez talán leghatározottabban úgy mutatható ki, ha a kisebbségi és többségi magyar 

beszélőközösségek egyes generációinak kérdőívvel gyűjtött korpuszait összevetjük. Akkor 

ugyanis szembeötlő, hogy a kétféle nyelvhasználati korpuszban ellentétes mozgások 

figyelhetők meg. 

A határon túli beszélőközösségek középgenerációinak adatai a nyelvjárási alapréteg 

hordozóiéhoz állnak közelebb, míg a magyarországi beszélőközösségekben a 

középgeneráció részkorpuszai inkább a fiatalabb generációiéhoz közelítenek. A két 

középgeneráció részkorpusza között 23%-os a különbség, azaz az országhatáron túl 23%-

kal magasabb a dialektális variánsok aránya. Ez bizonyítja legékesebben, hogy milyen 

különbségek vannak a magyarországi és a külhoni nyelvi piac elvárásai között. 

Magyarországon a közösség aktív tagjaival szemben érvényesülnek a legnagyobb fokú 

nyelvhasználati (a köznyelvi formáknak való megfelelés) elvárások (vö. Kiss Jenő szerk. 

2001: 178–79), a kisebbségi beszélőközösségekben viszont ezeket az elvárásokat inkább 

az iskola közvetíti, illetve támasztja az oktatásban részt vevő fiatalokkal szemben. Ott 

ugyanis sem a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely, sem a folyamatos élőbeszéd 

nem követeli meg a standard normák következetes érvényesítését, mivel a standard norma 

követése a beszélőközösségben inkább az írásbeliségre korlátozódik, de ott sem kötelező 

érvényű (l. Kótyuk 1995: 206). 

Az országhatárok nyelvi konzerváló szerepe, illetve a szinkron változások dinamizmusa 

legmarkánsabban akkor rajzolódik ki, ha a nyelvjárási alap hordozóinak dialektális 

adataihoz viszonyítjuk a másik két generáció adatait. Magyarországon a változások 

dinamikusabban mennek végbe, mint a kisebbségi beszélőközösségekben. Az idős 

korosztály dialektális adatainak a határon innen a középgeneráció már csak felét, a fiatal 

pedig alig több mint egyharmadát (36%) használja. A határon túli kutatópontokon viszont 

a középgeneráció az idős korosztály adatainak a 83%-át, s a fiatal is több mint felét, 59%-

át használja vagy vállalja. Az adatok mögött minden bizonnyal nyelvpolitikai kérdések és 

az azokkal szorosan összefüggő attitűd húzódik meg kisebbségi környezetben. „A 

nyelvjárás ugyanis a helyi regionális azonosságnak a szimbóluma, kifejezésformája, tehát a 

kisközösségi (kisebb közösségi) azonosságnak és együvé tartozásnak a szimbóluma, tehát 

társadalmi jegy is” (Kiss Jenő szerk. 2001: 50). 

Másfajta tanulságokat szűrhetünk le, ha az országhatár két oldalán a nyelvi változásokat 

az egyes nyelvi szintek szerint vetjük össze. Határon innen és túl is a fonémák szintjén a 

legmagasabb a standard variánsok aránya (86,8%, 63,8%). A kétfajta beszélőközösség 

legfiatalabb generációinak kérdőíves hangtani részkorpusza nagyon közel áll egymáshoz, 

mindkettőben elenyésző a dialektális variáns (5,3%, 6,6%). A standard variánsok magas 

aránya azzal magyarázható, hogy a nyelvjárási beszélők számára a szavak hangzásában 

mutatkozó különbségek a leginkább érzékelhetőek, mivel a percepció során először a 

fonémaoppozíciókban jelentkező jellemzőket fogjuk fel (vö. Kiss Jenő szerk. 2001: 325), s 

a teszthelyzetben a nyelvjárásiasnak vélt variáns helyett a köznyelviesebbet adják meg. Az 



 

313 

 

idősebb és a középgeneráció részkorpuszainak összevetése viszont azt erősíti meg, hogy az 

országhatáron túl lassabban mennek végbe a nyelvi változások, ugyanis az idősebb 

generáció esetében 21%-kal, a középgenerációnal pedig 30%-kal magasabb a dialektális 

variánsok aránya az országhatáron túli beszélőközösségekben mint a magyarországiakban. 

A morfofonológiai, morfológiai jelenségek közül vizsgáltuk a tőbelseji magánhangzók 

időtartamát váltakoztató tövek területre jellemző „tehén-tehen” típusát, az igeragozás 

köréből az E/2. személyű általános ragozású dialektális -l személyragok („tudol-típus”), az 

E/3. személyű -n személyrag („megyen-típus”) realizációit, illetve a családi 

helyhatározóragokat. 

Az országhatár két oldalán élő idősebb korosztály grammatikai részkorpuszai nagyon 

közel állnak egymáshoz, a dialektális és standard variánsok használatában kiegyenlített- 

ség mutatkozik (D: 43,3%, 49,4%, S 52,3%, 47,2%). A közép és fiatal generációk ellenben 

a kisebbségi beszélőközösségekben jobban őrzik a regionális variánsokat, dialektális 

értékeik a magyarországi csoportokéinál 15, illetve 17%-kal magasabbak. Ismét 

bebizonyosodott, hogy a kisebbségi nyelvhasználatban „az anyanyelvi kommunikációban a 

nyelvjárási nyelvhasználat részesedése jóval nagyobb, mint az anyaországiban” (Kiss Jenő 

szerk. 2001: 193). 

Elsősorban az életkor, majd az iskolai végzettség, s természetesen a mindkettőtől függő 

nyelvi tudatosság a nyelvhasználatot leginkább befolyásoló tényező a tőtípusok és az 

igeragozás körébe tartozó jelenségek tanúsága szerint. 

Az ún. családi helyhatározóragok esetében tűnik legjelentősebbnek az országhatár 

nyelvhasználatot befolyásoló szerepe. A -nál, -nél hová? kérdésre felelő latívuszi 

használata az erős köznyelviesedéssel együtt is mindenhol élő, az idősebbeknél szociális 

érvényű. Az életkor és iskolai végzettség itt is erősen befolyásoló tényező. A 

magyarországi kutatópontokon sajátos kiegyenlítődés figyelhető meg, már az idősebbek és 

az alacsony iskolai végzettségűek nyelvhasználatában is együtt él a standard és a 

dialektális változat, többen mindkettőt megadják a kérdőíves kikérdezéskor. 

A honnan? kérdésre felelő ablatívuszi -nól, -nől a nyelvjárási régió legarchaikusabb 

alaktani jelenségének számít, a most elemzett formánsok közül az egyetlen, melynek 

izoglosszája egyértelműen körvonalazódik. A határon túli beszélőközösségek idősebb 

lakóinak nyelvhasználatában (Börvely kivételével) szociális érvényű. A magyarországi 

kutatópontok közül Barabáson, Bátorligeten és Csengersimán kérdőívvel már nem 

gyűjthető. 

A kisebbségi környezetben készült felmérés a szókincs területéről is igazolta, hogy a 

történelmi-társadalmi tényezőknek, illetve a beszélőközösségi kontextusnak az egyéb 

szociolingvisztkai tényezők fölé boltozódó szerepe van. Az országhatár, illetve az ennek 

következményeként jelentkező több évtizedes kényszerű elzártság egyértelműen bizonyos 

nyelvi elkülönülést kiváltó tényező (az egyébként szinte teljesen magyar nyelvű 

beszélőközösségekben). Adataink igazolják, hogy az államhatáron kívüli magyar 

anyanyelvű lakosság nyelvhasználata jobban megőrzi a tájszavakat, mint az anyaországban 

élőké. A vizsgált variánsok sorrendje, relatív gyakorisága a határon túl D (dialektális), DS 

(dialektális és köznyelvi együtt), S (standard), a határon innen: S, DS, D. 

Ugyanakkor – az országhatár elkülönítő és különbségeket eredményező hatása ellenére 

– a vizsgált települések tájszókészlete az adott lexémákat figyelembe véve alapvetően 
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megegyezik (a kiemelt lexémák közül mindegyik dialektális variáns valamennyi 

településen élő, azaz legalább egy aktív s egy-két passzív adat van rá vö. Bokor 1995). 

Ezzel együtt a nyelvjárási szókészlet változásának, mozgásának üteme, illetve a 

mozgást befolyásoló egyéb tényezők közül a szókészlet használóinak, de maguknak a 

lexikai tájszavaknak a vizsgálata is eltérő eredményekre vezethet. A legfontosabb és 

legjellemzőbb az ún. fáziseltolódás, fáziskésés, amely a határon túl a magyarországinál 

több archaizmus megőrzésében jelentkezik [Péntek Jánost idézve: „… mert a nyelvjárások 

szélei felé haladva a nyelvjárások is egyre archaikusabbak, a kilométerek éveket, 

évtizedeket jelenthetnek visszafele a nyelv múltjába.”, idézi Kiss Jenő (2001: 194)]. 

A magyarországi kutatópontokon igaz az, hogy a köznyelvi szókincshez való közeledés 

elsősorban a valódi tájszavak visszaszorulásában, a köznyelvi megfelelőkkel való 

fölcserélődésben nyilvánul meg (vö. Kiss Jenő szerk. 2001: 383). Kisebbségi helyzetben 

viszont a valódi tájszavak státusza sokkal erősebb, a kisebbségi nyelvjárási beszélő – az 

ismert okok következtében – kevésbé érzékeli/érzékelheti a lexémák táji voltát. 

Ennek megfelelően a határon innen a köznyelvi és dialektális, a határon túl több 

tájnyelvi lexéma egymás mellett élése a jellemző, illetve úgy is fogalmazhatunk, hogy az 

anyaországban a tájszavak heteronimái, tautonimái, a határon túl a tájszavak szinonimái 

adják a tagoltságot (vö. Kiss Jenő szerk. 2001: 380–381). 

A jelentésbeli tájszavak köznyelvitől eltérő jelentései a határon innen gyorsabban 

szorulnak vissza, mint kisebbségi környezetben (pl. a gabona ’rozs’ jelentésben). 

A nemzedékek közötti eltérés mindenhol jelentős, az életkorral együtt csökken a 

nyelvjárási jelenségek száma és használata. Az életkor a határon túl kevésbé befolyásoló 

tényező, Magyarországon az idősebbek is gyorsabban elsajátítják a köznyelvi, regionális 

köznyelvi változatokat. A határon túl pl. általában még nincs szignifikáns különbség a 

középkorúak és legidősebbek nyelvhasználata között, míg a határon innen a 

középnemzedék anyagát (a D és az S variánsok egymás mellett élése mellett) már 

egyértelműen a standardhoz közeledés jellemzi. 

Anyagunk is igazolja, hogy a nemek közötti nyelvhasználati különbségek a társadalmi 

különbségek következményei (vö. Kiss Jenő szerk. 2001: 181). 

A nyelvi tudat, nyelvi attitűd erősen befolyásoló tényező. Elmondhatjuk, hogy a vizsgált 

településeken a nyelvjárásokhoz való pozitív viszonyulás a jellemző. A határon túl az 

együvé tartozás, az anyaországgal való kapcsolat szükségessége, a sokszor megható 

érzelmi kötődés, a „csak ez van nekünk”-érzése a nyelvjárás őrzését biztosító tényező. 
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MUTATÓ 

 

 

 

 

 

 

 
a kor mint faktor 91, 94 

a környezetnyelv hatása 

az anyanyelv hangrendszerére 154 

az anyanyelv szókincsére 154 

az anyanyelv mondattanára 155, 158 

a vajdasági beszélők körében 13–24, 153–162 

alkalmazott nyelvészet 101 

asszimiláció 105, 279, 280,  

asszonynévhasználat 258 

attitűd 7, 8, 26, 41, 49–51, 53, 54, 82, 91, 92, 94, 95, 104, 106, 123, 146–152, 183, 184, 195, 199, 

209, 210 

átvitel 25, 26, 28–31 

autochton kisebbség 96, 97 

autográf aláírások vizsgálata 260 

az -e kérdőszó 

a középiskolásoknál 37 

emigráns családban 60 

az is kötőszóval 72–76 

a magyar mint idegen nyelvben 88 

az iskolázottság hatása 21, 22 

befejezett aspektus 224 

bukovinai székelység 202–206 

célnyelvi környezet 86, 88, 90 

családnevek 256, 257 

csángók 118–125, 240 

csángók eredete 162–167 

cselekvés irányának jelölése 223, 224 

denotátum megváltozása 254 

dialektológia 8, 58, 100, 104–107, 128, 148, 163, 168, 176–178, 180–182, 191–194, 212, 219 

diftongusok 61, 146, 221 

diglosszia 66, 118, 119 

diszkrimináció 59, 80, 85, 105, 284 

dominanciaváltás 69 

egyesített nyelvatlasz 9, 178, 181 

egyetemes magyar változók 187 

egyetemes nyelvi hiány 253, 254 

egyeztetés 14, 16, 19, 155, 161 

élő nevek 270–273 

élőnyelvi kutatások 7, 76, 105 
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elsődleges nyelvi szocializáció 67, 122 

elsődleges proverbiumhasználat 113 

emigrációk kutatása 59 

etnikai arányváltozás 265 

etnolingvisztikai vitalitás 118–121, 124, 125 

formális, informális beszédhelyzet 58, 67 

frazeológiai tükrözés 113, 115 

generációk nyelvhasználata 292, 294 

gyakorlóközösség 211 

harmadlagos szóláshasználat 113, 114 

hasonlítás -tól/-től raggal 128 

helynevek ismerete 271 

hosszú labiális # 192 

identitástudat 68, 69 

igekötő 75, 159, 221, 223–229 

illabiális ™ 126–128, 192 

implicit nyelvi döntés 91 

interferencia 8, 26, 69, 114, 156, 160, 186, 188 

lexikai 176 

szórendi 161 

jelnyelv 77–85 

jövevényszók 219 

Kárpát nyelvatlasz 175–177 

kétnyelvű beszélőközösség 13, 91, 92, 125 

kétnyelvűségi helyzet 21, 25, 27–30, 254 

kettősnyelvűség 101, 104, 200 

kisebbségi helyzet 12, 14, 50, 67, 70, 96, 97, 254, 293 

kodifikált norma 32, 37 

kódkeverés 210 

kódválasztás 91, 208 

kódváltás 8, 28, 68, 94, 152, 189, 254, 258 

kognitív nyelvészet 40, 41, 89 

kommunikatív kompetencia 41, 77 

kontaktkód 78 

kontaktushatás 9, 14, 19, 22, 25, 28–30, 254, 257 

kontaktushelyzet 27–29, 79, 185, 186, 189 

kontaktusváltozók 16, 186, 188, 189 

kontrasztív dialektológia 163 

kontrasztív szabályok 114 

kölcsönzés 8, 25–31, 68, 112, 127 

környezetnyelvi hatások 153–162 

különös nyelvi hiány 253, 254 

magánhangzók záródása 213 

magyar igekötős kölcsönszók 222–228 

maradványhatás 25–31 

másodlagos irodalmi szóláshasználat 113 

másodlagos nyelvi szocializáció 49, 65 

másodnyelv 22, 26–28, 30, 131, 186, 188, 189 
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mennyiségi változások 205 

metaforikus jelentésmezők 224 

mikrotoponimák élete 255, 256 

muravidéki nyelvjárás 182, 184, 219 

nákolás 

a középiskolásoknál 35, 128, 136–139 

a magyar mint idegen nyelvben 87 

-nál/-nél lativusi használata 128 

német szókészleti elemek 218–222 

neologizmusok 180, 195, 203 

névelőhasználat 

középiskolásoknál 37 

emigráns családban 60 

névsorrend 260 

latinos 262 

magyaros 261, 266 

nyelvállapot 59, 60, 87, 195, 196, 219, 222,  244 

nyelvcsere – névcsere 259 

nyelvcsere 7, 25–27, 29, 30, 63, 68, 69, 77–80, 83, 91–93, 95, 97, 101, 111, 118–120, 124, 125, 186, 

190, 207–211, 259 

nyelvcserehelyzet 25, 26, 28–30, 209 

nyelvelsajátítás 25, 28, 30, 63–65, 67, 77, 83 

nyelvhasználati igény 81, 86, 255 

nyelvhasználati színterek 58, 68, 82, 91–94, 104, 130 

nyelvhasználati szokások a csehországi magyarok körében 97 

nyelvhűség 95 

nyelvi értékítélet 41, 42, 149 

nyelvi jogok 80, 278–289 

nyelvi kontaktus 9, 23, 25, 59, 175, 219 

nyelvi szentimentalizmus 52, 53 

nyelvi tervezés 8, 82, 101–105, 107, 118, 124, 125, 273, 274 

nyelvi tudat(osság) 33, 38, 59, 97, 184, 293, 294 

nyelvi változás 7, 8, 27, 37, 40, 59, 146, 179, 190, 204 

hangrendszer 204 

nemzedékek szerint 197, 198 

szókincs 205 

nyelvi változók 8, 16, 20, 22, 23, 35, 86, 87, 89, 126, 127, 135, 137, 185, 191 

nyelvi variabilitás 179 

nyelvjárási attitűd 50, 51, 183, 184 

nyelvjárási grammatika 214 

nyelvjárási hangok fonológiai értéke 192–194 

nyelvjárási homonimák 180 

nyelvjárásvesztés 7, 8, 40, 50, 96, 101, 146, 199, 204, 207, 208, 211 

nyelvmegtartás 7, 9, 63, 67, 68, 77–79, 81–83, 91–95, 121, 208 

nyelvművelés 101–107, 115, 136, 145 

nyelvtervezés 9, 39, 102, 103, 105, 119, 120 

nyelvpolitika 7, 8, 80, 189, 207, 209, 256 

nyelvválasztás 83, 208 



 

318 

 

nyelvválasztási szokások 91, 92, 95 

nyelvvesztés 7, 8, 29, 30, 50, 84, 96, 97, 101, 111, 207, 253 

nyelvvesztés a névhasználatban 257, 258 

nyelv-visszaszorulás 25, 29, 30 

nyílt a-zás 165 

nyílt tendenciák 213 

obszcén szavak 215 

ö : e hangmegfelelés 166 

ö-zés 60, 151, 152, 183, 184, 221, 222 

prefixum 221, 226, 227 

presztízs 50, 66–68, 70, 84, 118, 135, 210, 220 

prototípuselv 89 

racionális nyelvszemlélet 52, 53 

regionális köznyelv 60, 63, 295 

román igeiátvételek 222–227 

saját nyelvhasználtra vonatkozó vélemény 33–39, 40–49 

stigma 50, 80 

stigmatizált változók 135, 136, 143, 145 

suksükölés a középiskolásoknál 34 

a magyar mint idegen nyelvben 87, 89 

suksükölés és szukszükölés 13, 135, 136, 139–145, 187, 214, 215 

számítógépes feldolgozás 16, 127, 137, 178 

származásnyelv 87 

személynévhasználat kisebbségben 257, 258 

szinonimák ismerete 248, 249 

szociolingvisztikai nézőpont 89, 96, 101, 105, 106, 147, 259 

szókészleti vizsgálatok 219, 221–228 

szókincs növekedése iskolás korban 249 

szókincsvizsgálat általános iskolai tanulók körében 248–252 

szólásinterferencia 111, 112 

szólásvesztés 111, 112, 116 

tájszavak ismerete 131, 132 

térdimenzió 224 

többes számú formák 14 

töltelékszavak 21 

történeti szociolingvisztikai szemlélet 179 

tükörfordítás 159, 160, 256 

variabilitás 87, 90, 179 

zárt í-zés 166 

zárt tendenciák 213 

 

 


