
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

HAJBA RENÁTA 

 

REGIONÁLIS NYELVHASZNÁLAT SZOMBATHELYEN 

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

A doktori iskola vezetője: Dr. Bannnnczerowski Janusz DSc., egyetemi tanár 

 

Magyar Nyelvtudományi Doktori Program 

Szociolingvisztika-dialektológia Alprogram 

Programvezető: Dr. Kiss Jenő MHAS., egyetemi tanár 

 

A bizottság tagjai:  

A bizottság elnöke: Dr. Juhász Dezső CSc., egyetemi tanár 

Hivatalosan felkért bírálók: 

Dr. N. Fodor János PhD, egyetemi adjunktus 

Dr. Szabó József DSc., egyetemi tanár 

A bizottság titkára:  

Dr. Bodó Csanád PhD, egyetemi adjunktus 

A bizottság további tagjai: 

Pállné dr. Lakatos Ilona PhD, főiskolai tanár 

Dr. Posgay Ildikó PhD, tudományos főmunkatárs 

Dr. Simon Szabolcs PhD, egyetemi adjunktus (póttagok) 

 

Témavezető:  

Dr. Kiss Jenő MHAS., egyetemi tanár 

 

Budapest, 2012 



 2 

Tartalomjegyzék 

 

I. Bevezetés.............................................................................................................6. oldal 

1. Bevezető gondolatok ........................................................................................6. oldal 

2. Az értekezés tárgya, a témaválasztás indoklása ...............................................7. oldal 

3. A kutatás célja, a várható eredmények .............................................................9. oldal 

4. Fogalmak, definíciók, terminusok..................................................................11. oldal 

II. A regionális köznyelvi kutatásokkal összefüggő  

fontosabb kérdéskörök..................................................................................14. oldal 

1. A nyelvi át- és szétrétegződés ........................................................................14. oldal 

1.1. A regionális köznyelviség kialakulása, szerepe, meghatározása ..........14. oldal 

1.2. A nyelvjárások módosulása......................................................................16. oldal 

1.3. A nyelvi átmenetiség megnevezése..........................................................18. oldal 

1.3.1. A nyelvi átmenetiség megnevezése a nyelvhasználatot tekintve ....19. oldal 

1.3.2. A nyelvi átmenetiség megnevezése jelenségeit tekintve.................20. oldal 

2. Nyelvváltozat-e az átmeneti nyelvhasználati tartomány? ..............................22. oldal 

2.1. A kétnyelvváltozatúság.............................................................................23. oldal 

2.2. Hány pólusú a magyar nyelvhasználat?....................................................25. oldal 

3. Norma és regionális köznyelviség..................................................................27. oldal 

3.1. A nyelvi norma értelmezése .....................................................................27. oldal 

3.2. Nyelvváltozatok és nyelvi normák ...........................................................32. oldal 

4. A regionális köznyelvi kutatások ...................................................................38. oldal 

4.1. A regionális köznyelvi kutatások megindulása ........................................38. oldal 

4.2. Az élőnyelvi kutatások .............................................................................42. oldal 

4.3. A magyar nyelvterület további regionális köznyelvi kutatásai ................43. oldal 

4.4. Regionális nyelvi kutatások a szombathelyi főiskola  

 Magyar Nyelvészeti Tanszékén................................................................44. oldal 

4.4.1 A szombathelyi regionális nyelvi kutatások.....................................46. oldal 

4.5. A német regionális köznyelvi kutatásokról ..............................................47. oldal 

III. A kutatóhelyr ől .............................................................................................51. oldal 

1. A kutatóhely története ....................................................................................51. oldal 

2. A kutatóhely lakossága...................................................................................55. oldal 



 3 

 

IV. Az anyaggyűjtés és az adatbázis kiépítése..................................................59. oldal 

1. Az anyaggyűjtés .............................................................................................60. oldal 

1.1. Az anyaggyűjtés módszerei a regionális köznyelvi szakirodalomban .....60. oldal 

1.2. Gyűjtési módszerem .................................................................................61. oldal 

2. A mintavétel ...................................................................................................63. oldal 

2.1. Az adatközlők megoszlása területi és társadalmi jellemzőik szerint........65. oldal 

3. A gyűjtött anyag rögzítése és feldolgozásának módszere ..............................67. oldal 

3.1. A viszonyítás ............................................................................................67. oldal 

3.2. A gyűjtött anyag lejegyzése......................................................................68. oldal 

3.3. A gyűjtött anyag feldolgozásának módszere ............................................71. oldal 

3.3.1. A feldolgozás módszerei a regionális köznyelvi  

  szakirodalomban.............................................................................71. oldal 

3.3.2. Feldolgozási módszerem .................................................................73. oldal 

V. Elemzés I. Az adatbázis adatai az adatközlők társadalmi, területi és 

nyelvhasználati rétegződése szerint..........................................................78. oldal 

1. A nyelvváltozatok tükrében............................................................................78. oldal 

2. A nyelvszociológiai tényezők tükrében..........................................................80. oldal 

2.1. A nemek szerint ........................................................................................81. oldal 

2.2. Az életkor szerint......................................................................................82. oldal 

2.3. Az iskolai végzettség szerint ....................................................................84. oldal 

2.4. A foglalkozás szerint ................................................................................86. oldal 

3. A lakóhely tükrében........................................................................................87. oldal 

4. Összefoglaló megjegyzések ...........................................................................89. oldal 

VI. Elemzés II. Az adatbázis adatai a nyelvi jelenségek szerinti  

bemutatásban..............................................................................................92. oldal 

1. A Szombathely környéki nyelvjárási nyelvhasználat jellemzői .....................92. oldal 

2. Az összes jelenség ..........................................................................................93. oldal 

3. Regionális köznyelvi és nyelvjárási jelenségek .............................................96. oldal 

3.1. Nyelvjárási jelenségek Szombathelyen ....................................................98. oldal 

3.1.1. Kihalóban lévő jelenségek...............................................................98. oldal 

3.1.2. Visszaszorulóban lévő jelenségek .................................................101. oldal 



 4 

3.2. Regionális köznyelvi jelenségek Szombathelyen...................................106. oldal 

3.2.1. Aktív használatú jelenségek ..........................................................107. oldal 

3.2.2. Terjedőben lévő jelenségek ...........................................................108. oldal 

3.3. A regionális köznyelvi kulcsjelenségek bemutatása ..............................110. oldal 

3.3.1. A köznyelvi e helyén ë ..................................................................112. oldal 

3.3.2. A köznyelvi í, ú, ű helyén i, u, ü....................................................113. oldal 

 3.3.2.1. Longitudinális valóságosidő-vizsgálatok a felső nyelvállású 

magánhangzók rövidülésének köréből ............................116. oldal 

3.3.3. A köznyelvi ó, ő helyén o, ö..........................................................122. oldal 

 3.3.3.1. A határozóragok magánhangzóinak rövid ejtése..............124. oldal 

3.3.4. A mássalhangzók hangzóközi nyúlása, geminációja.....................126. oldal 

3.3.5. A mássalhangzóhiány....................................................................128. oldal 

3.3.6. A szótagzáró l kiesése ...................................................................129. oldal 

 3.3.6.1. A szótagzáró l kiesése pótlónyúlással ..............................131. oldal 

 3.3.6.2. Az l hang kiesése határozórag végéről .............................133. oldal 

 3.3.6.3. Az l hang kiesése két különböző regionális köznyelvi 

kutatóhelyen .................................................................134. oldal 

3.3.7. Az inesszívuszi -ban/-ben helyett -ba/-be.....................................135. oldal 

3.3.8. A zöngésülés..................................................................................137. oldal 

3.3.9. A köznyelvinél zártabb < ...............................................................139. oldal 

3.3.10. Követéses valóságosidő-vizsgálat a kell ige, a fel igekötő és a  

határozóragok hangtani változatainak köréből .....................................140. oldal 

3.3.11. A regionális köznyelviség beszélői .............................................143. oldal 

 3.3.11.1. Az adatközlők vallomása................................................144. oldal 

 3.3.11.2. A kapott adatok tanúsága................................................145. oldal 

3.3.12. Összefoglaló megjegyzések.........................................................146. oldal 

VII. BEFEJEZÉS ..............................................................................................149. oldal 

1. A tanulságok összegzése ..............................................................................149. oldal 

2. A hipotézisek a vizsgálati eredmények tükrében .........................................151. oldal 

3. A regionális köznyelviség jövőjéről .............................................................153. oldal 

4. A vizsgálat eredményeinek felhasználása ....................................................154. oldal 

5. További teendők ...........................................................................................156. oldal 



 5 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM .............................................................158. oldal 

MELLÉKLETEK ..............................................................................................186. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a dolgozat saját munkám eredménye. 

2012. április 10. 

  

 



 6 

 A nyelv olyan, mint az ég íve  

a maga egymásba futó színeinek  

 gyönyörű játékával. 

Kazinczy Ferenc 

 

 

 

 I. BEVEZETÉS 

 

1. Bevezető gondolatok 

 

A nyelv természetes velejárója a – sokszor kiszámíthatatlan módon történő – 

szüntelen változás, mely napjainkban igencsak felgyorsult ütemben zajlik. E módosulás 

a beszélt köznyelv és a területi nyelvváltozatok szintjén a legdinamikusabb. A kettő 

kölcsönös és folytonos kapcsolatából, egymásrahatásából, kiegyenlítődéséből keletkező 

kontaktusváltozat, a r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i s é g  vizsgálata ezért kiemelten fontos 

és izgalmas feladat.  

A kutatás közvetlenül a d i a l e k t o l ó g i a  területéhez kapcsolódik, hiszen a 

nyelvjárástani vizsgálódások során jelenik meg elsőként a problémakör. BÁRCZI GÉZA 

már 1954-ben felhívta a figyelmet a köznyelvnek a nyelvjárásokra gyakorolt erősödő 

hatására (BÁRCZI 1954: 86). Tényszerűen a Magyar Nyelvjárások Atlaszának 1950-től 

1964-ig tartó gyűjtésének tapasztalatai, továbbá a terepen történő ellenőrzési 

munkálatok mutattak rá a regionális köznyelviség egyre növekvő társadalmi szerepére, 

a regionális köznyelvi kutatások sürgető voltára. A nyelvjáráskutatás területe ezzel 

tovább szélesedik, a regionális köznyelviség jellemzőinek feltárását többen a 

dialektológia új ágaként emlegetik (lásd pl. SZABÓ G. 1982: 57, 1985a: 71, VÉGH 1990: 

185, KISS 1991: 380). 

A regionális nyelvi változások vizsgálata azonban nemcsak a dialektológia 

illetékességi körébe tartozik. A nyelvjárások és a köznyelv közti átmeneti sáv 

megragadása ugyanis lehetetlen a nyelvszociológiai tényezők figyelembevétele nélkül, 

ezért a s z o c i o l i n g v i s z t i k a  kutatási témái között is említendő.  
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Az 1965-ben megrendezett, a magyar standard kiejtési norma kidolgozására 

irányuló egri konferencia is a regionális köznyelviség problematikájára irányította a 

figyelmet. A téma tehát a változás, az átmenet kapcsán a leíró nyelvészetnek és a 

nyelvművelésnek is fontos kérdésévé válik (vö. KISS 1992: 166, 168). 

A regionális köznyelvi vizsgálódás nyelvtudománybeli jelentőségét, 

interdiszciplináris jellegét hangsúlyozandó idézem SZATHMÁRI ISTVÁN összegző 

szavait: „a regionális köznyelviség elméleti kérdéseinek (meghatározása, jellemzői, 

alakulása stb.) és gyakorlati problémáinak (gyűjtési módja, esetleges befolyásolása stb.) 

a vizsgálata nagyon időszerű és ma is fontos feladata nyelvtudományunknak. […] a 

nyelvi rétegződésnek, valamint a regionális köznyelvek sajátságainak feltárása elősegíti 

mai nyelvünk reálisabb leírását. De fontos a vizsgálat például a kiejtési norma reális 

megállapítása, az egyes nyelvi jelenségek helyességének a megalapozottabb eldöntése 

végett is (a nyelvszokás ugyanis – helyesen – ebben egyre nagyobb szerepet kap). Jó 

szolgálatot tesz továbbá a stilisztikának, mindenekelőtt az ún. hangos stílus 

jellemzőinek a számbavételében. Ide kell kapcsolnunk az általános nyelvészetet is (mi a 

norma, mikor, illetőleg meddig beszélhetünk nyelvjárásról, regionális köznyelvről, 

illetve köznyelvről stb.), a szociolingvisztika (hogyan függ össze a nyelvi átrétegződés a 

társadalom alakulásával stb.), a pszicholingvisztika (a nyelvi átrétegződés lelki 

indítékai, következményei stb.) érdekeit. Végül a regionális köznyelvek vizsgálata 

abban is segíthet, hogy az anyanyelvi nevelés még jobban alkalmazkodjék a valamely 

nyelvjárást, illetőleg regionális köznyelvet beszélő tanulók ismereteihez” (SZATHMÁRI  

2001: 14–5). A regionális köznyelviség kutatása tehát időszerű, megokolt, és széles 

nyelvtudományi érdeklődésre számot tartó terület.  

 

2. Az értekezés tárgya, a témaválasztás indoklása 

 

A Berzsenyi Dániel Főiskola (ma Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 

Egyetemi Központ) Magyar Nyelvészeti Tanszékének kutatási tervében 1975 óta 

szerepel – a nyugat-dunántúli regionális nyelvhasználat vizsgálatán belül – Szombathely 

regionális köznyelviségének elemzése. A tanszék munkatársaként kiemelt feladatomnak 

tartom, hogy ezt a kutatói hagyományt követve feltárjam Szombathely beszélt nyelvi 

jellemzőit. Vizsgálódásomat segíti, hogy jómagam Szombathelyhez közeli faluban, 
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nyelvjárási környezetben nőttem fel, és élek ma is, a térség nyelvjárását tehát ismerem, 

magamat regionális köznyelvi beszélőnek tartom. Munkám, rokoni, baráti kapcsolataim 

révén pedig sok időt töltök a városban.  

Szombathely élőnyelvének kutatásával 2005 óta foglalkozom. Vizsgálódásom 

s z o c i o d i a l e k t o l ó g i a i  s z e m p o n t ú  s z i n k r ó n  v á l t o z á s v i zs g á l a t , 

mellyel átfogó, a különböző nyelvi szintekre és nyelvhasználati színterekre kiterjedő 

leírást lehet majd adni a város beszélt nyelvi képéről, különös tekintettel a regionális 

köznyelviség átmeneti nyelvhasználati sávjára (kontaktusvizsgálat).  

 Doktori dolgozatom e kutatás egyik fontos állomása, melyben eddigi 

vizsgálataim tapasztalatainak és eredményeinek bemutatásával jellemzem Szombathely 

regionális nyelvhasználatát.  

 DEME LÁSZLÓ 1973-ban nagyon meggyőző érveket felsorakoztatva irányította a 

figyelmet az átmenetiség kutatásának fontosságára és nyelvtudományi jelentőségére: „A 

nyelvi rétegződés és átrétegződés vizsgálatára a mi feltételeink világviszonylatban is 

kiemelkedőek. Csak mai nyelvhasználati helyzetünket kell apróra felmérnünk, s 

alakulását tovább figyelnünk menet közben; maguk az adottságok szinte laboratóriumi 

mértékben ideálisak. […] E folyamat tanulságainak kiszűrése, tényeinek rögzítése 

általános nyelvészeti horderejű feladat. Ha kedvező adottságainkat jól használjuk ki, 

tanulmányozásával újabb mozzanatokat deríthetünk fel az egyetemes nyelvtudomány 

számára a társadalom nyelviségéről és a nyelviség társadalmiságáról” (DEME 1973: 

264). 

Témaválasztásomat a fentieken túl indokolja, hogy az 1970-es években kezdődő 

regionális köznyelvi kutatások sajnos mára alábbhagytak. Az érdeklődés hiánya 

érthetetlen számomra, hisz a vizsgálatok nem terjedtek ki a magyar nyelvterület 

egészére (különösen nem a regionális köznyelviség kisebbségi körülmények között 

kialakult sajátos típusára), illetve egy város regionális köznyelviségének teljes leírására. 

Véleményem szerint még mindig nem késő belefogni a kutatásba. DEME LÁSZLÓ húsz 

év távlatából a következőképp reflektál imént idézett soraira: „Ami akkor csak javaslat 

volt, vagy inkább megérzés, ma történelmileg is, tudományosan is valóságosan zajló 

folyamat” (DEME 1997: 48).  
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3. A kutatás célja, a várható eredmények 

 

Szombathely beszélt nyelvének vizsgálatával kiemelten kettős célom van. Az 

egyik, hogy hiteles képet adjak a város nyelvhasználatáról a teljes beszélt nyelvi 

tartományt vizsgálva, azaz egy általános s z i n k r ó n  vá l t o z á s k u t a t á s t végezzek el 

(vö. KÁROLY 1982: 116–117) annak érdekében, hogy felderíthető legyen a nyelvjárás – 

regionális köznyelviség – köznyelv közti nyelvi változás is. A másik, hogy munkámmal 

felhívjam az ilyen irányú kutatások fontosságára a figyelmet.  

 Vizsgálódásom több szempontból is hiánypótló munka. Egyrészt a pillanatnyi 

nyelvi valóság rögzítésével elért állapotfelmérésen túl megpróbálom megragadni a 

s z i n k r ó n  d i n a m i z m u s t a város nyelvhasználatában. Azaz a birtokomban lévő 

nagy mennyiségű adat használati gyakorisági mutatói alapján – a nemzedéki megoszlást 

is figyelembe véve – meghatározom az egyes jelenségekre vonatkozó változási 

irányokat, és megkísérlem elkülöníteni a nyelvjárási – regionális köznyelvi – köznyelvi 

sávot (vö. BALOGH 1990a: 85, KISS 1991: 373, 1993b: 65). A látszólagosidő-vizsgálat 

mellett a város nyelvhasználatával foglalkozó korábbi, de még szinkrónnak tekinthető 

gyűjtések (BALOGH 1979, 1980, SZABÓ G. 1978, 1980, MOLNÁR 1980, 1982a,b, 1984, 

1986, 2003) tapasztalatainak és következtetéseinek a saját kutatási eredményeimmel 

való összevetésével longitudinális valóságosidő-vizsgálatot is végzek. Egyetértve 

ugyanis KÁROLY SÁNDORral: „A nyelv változásait mozgató hatóerők leginkább a 

jelenben, ill. a jelen és a közelmúlt összevetésekor figyelhetők meg” (idézi KISS 1991: 

376). KONTRA M IKLÓS megállapítása szerint: „Ha csak látszólagosidő-vizsgálatot 

(TRUDGILL 1997) végzünk, nem lehet eldönteni, hogy a közösség beszéde változik-e az 

idő múlásával, vagy az egyének beszéde változik életkoruk előre haladtával, avagy 

mindkét folyamat egyszerre zajlik” (idézi P. LAKATOS–T. KÁROLYI 2009: 53). 

Másrészt a gyűjtött anyag lehetőségei szerint a helyi regionális nyelvhasználat 

s z o c i o l i n g v i s z t i k a i  á l l a p o t l e í r á s át is elkészítem. Vagyis meghatározom, 

hogy az egyes beszélőcsoportok nyelvhasználata az adott beszédszituációban melyik 

nyelvváltozathoz áll közelebb. További feladatom a szintetizálás, azaz az egyes 

beszélők nyelvállapotának feltárásával a regionalitás parole szintjének jellemzésén túl 

általánosítani és a regionalitás langue szintjén is értékelni a jelenségeket (vö. KISS 1980: 

191, 1982: 155–167, BALOGH 1987: 414, 1990b: 122). Ehhez természetesen olyan 
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módszert kell kidolgoznom, amellyel jellemezni lehet a mai beszélt nyelvi valóságot a 

maga differenciáltságában (vö. SZABÓ G. 1982: 59). 

Kutatásom újszerűsége abban is áll, hogy vizsgálatom tárgyát képezi a város 

területi tagolódású nyelvi rétegeinek nyelvhasználata (vö. BALOGH 1990c: 198). 

 További célom, hogy a szombathelyi nyelvi valóság összetett sokoldalúságának 

adekvát vizsgálatával megkíséreljek választ adni a következő kérdésekre:  

– Hogyan mérjük a nyelvi regionalitás szintjét?  

– Milyen fokú a regionális köznyelviség Szombathelyen, és melyik szélső pólushoz 

áll közelebb?  

– Meddig terjednek az egyes nyelvváltozatok, mi jellemzi őket, és mi a szerepük a 

beszélőközösség nyelvhasználatában?  

– Milyen tényezők befolyásolják a változás ütemét és arányát?  

– A nyelvi kiegyenlítődés folyamata milyen rendszerbeli következményekkel jár 

elsősorban a nyelvjárásokra vonatkozólag?  

 A gyűjtött anyag elemzése után feltételezésem szerint a következőket tudom 

majd kimutatni : 

– Hipotézisem, hogy a város nyelvhasználata elsősorban köznyelvi, világosan 

adatolható a köznyelv felé mutató nyelvi változási irány. 

– A nyelvi változás elsődlegesen nem rendszertani, hanem előfordulási gyakorisági 

mutatók alapján ragadható meg. Azaz sok nyelvjárási jelenség él ma is 

Szombathelyen, csak sokkal kisebb arányban használják őket, mint a köznyelvi, 

regionális köznyelvi megfelelőket. 

– Legkevesebb adatot a kirívó tájnyelvi jellegzetességekre kapok, a kevésbé feltűnő 

regionális nyelvhasználati sajátosságok viszont szép számmal képviseltetik 

magukat. 

– Feltételezem azt is, hogy az átmenetiség leginkább a hangtan területén követhető 

figyelemmel.  

– Úgy vélem, hogy a regionális köznyelviség hordozói Szombathelyen ma elsősorban 

a helyi születésű vagy a környező falvakból bevándorolt, középiskolát vagy 

felsőfokú tanulmányokat végzett, szellemi vagy szolgáltató területen dolgozó 

fiatalok és középkorúak – nemtől függetlenül.  
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– Egyértelmű különbségek rajzolódnak ki a nyelvszociológiai változók alapján. A 

nyelvjárás használata elsősorban az idősekre és az alacsonyabb iskolai végzettségű, 

fizikai foglalkozásúakra jellemző. A nemek tekintetében számottevő különbségek 

nincsenek.  

– A hozzácsatolt falvakban és a lakótelepeken élők beszélt nyelve regionálisabb, mint 

a belvárosiaké. A lakótelepeken élők nyelvhasználata közelebb áll a nyelvjáráshoz, 

mint a hozzácsatolt falvakban lakóké.  

– A regionális nyelvhasználat a beköltözöttekre jellemzőbb, mint az őslakosokra.  

 A vizsgálat a folyamatos nyelvi változás, így a nyelvhasználat variálódása, az 

átmeneti nyelvváltozatok instabilitása, továbbá a téma összetettsége, a nyelvváltozatok 

leírásának problematikája és a kutatói módszer kidolgozatlansága miatt sem egyszerű. 

FÜLÖP LAJOSt idézve: „bonyolultsága, sokrétűsége miatt – a téma szociális-kulturális 

összefüggései, területi jellemzői és célravezető eljárásai máig is hiányoznak” (FÜLÖP 

1995: 334). BALOGH LAJOS megfogalmazásában: „a szociolingvisztika keretében folyó 

regionális köznyelvi kutatás és a változásvizsgálat tartalmában és módszerében is jóval 

bonyolultabb, mint a hagyományos értelemben vett nyelvjáráskutatás” (BALOGH 1990a: 

85). A regionális nyelvhasználatra irányuló komplex vizsgálódás ennélfogva rendkívül 

időigényes is.  

 

 4. Fogalmak, definíciók, terminusok 

 

 A terminológiai egyértelműség végett értekezésem elején fontosnak tartom 

meghatározni, hogy az általam gyakran alkalmazott tudományos kifejezéseket milyen 

értelemben használom.  

 R e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i s é g en olyan a helyi nyelvjárások és a beszélt 

köznyelv közti átmenetet, nyelvhasználati közveleget értek, amely köznyelvközeli és 

köznyelvi funkciójú, ám helyi nyelvjárási sajátosságokat is hordoz. Pontosabb 

megfogalmazásban „nyelvjárási beszélőktől köznyelvnek érzékelt, tehát az ő 

nyelvhasználatukban köznyelvi szerepkörű, de területi vonásokat mutató, sajátos köztes 

nyelvhasználat […], amely a nyelvjárások és a (tömegtájékoztatási eszközöktől 

közvetített, illetőleg annak megfelelő) beszélt köznyelv között helyezkedik el” (KISS 

2001b: 234). A fenti terminus találóbb ugyan, a szóismétlés elkerülése végett a 
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szakirodalmi gyakorlathoz hasonlóan alkalmazom helyette a következő kifejezéseket is: 

táji köznyelviség, területi köznyelviség, tájias (színezetű) köznyelviség, relatív 

köznyelviség, regionális színezetű köznyelvi nyelvhasználat, regionális szinten való 

sztenderdizálódás, sztenderdizált regionális nyelv, nyelvi átmenetiség, nyelvhasználati 

kompromisszum, nyelvi kontaktusváltozat (MOLNÁR 1980: 72, G. VARGA 1988: 980, 

DEME 1993: 79, KISS 1993b: 63, FÜLÖP 2000: 156).  

 A k ö z n y e l v  (standard) a nyelvközösség egésze szempontjából a legfontosabb, 

polifunkcionális, nagy mértékben egységes nyelvváltozat, a nyilvános érintkezés 

eszköze, melynek van írásbeli és beszélt nyelvi változata is (vö. IMRE 1971: 46, BENKŐ 

1988: 243, 252, KEMÉNY GÁBOR szerk. 1992, KISS 1995a: 74, TOLCSVAI NAGY 1998a, 

KUGLER–TOLCSVAI NAGY 2000: 106–107, 135, KISS 2001e: 27, ÉKsz. 2008: 1198). 

Ebben az értelemben alkalmazom még a presztízsváltozat, választékos nyelv, 

legmagasabb szintű beszélt nyelv megnevezéseket.  

 A n y e l v j á r á s  terminus magától értetődően a területi nyelvváltozatokra 

vonatkozik, és általában a régióra jellemző, helyi nyelvjárásra utalok vele. Ezért 

szinonimaként használom a tájnyelv és a tájszólás műszavakat is; illetőleg a nyelvjárási 

régió elnevezést (KISS 2001c: 79).  

 Továbbá az eszményi köznyelvi normától (azt szűken értelmezve) való minden 

területi alapú eltérést általánosságban a r e g i o n á l is  jelzővel,  a  r e g i o n a l i t á s ,  

r e g i o n a l i z m u s  kifejezésekkel illetek, melyek vagy nyelvjárási vagy regionális 

köznyelvi jellegzetességekre vonatkoznak. Nyelvjárási tehát minden regionális jelenség, 

mely nem regionális köznyelvi.  
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 Mielőtt a dolgozat tárgyalásába belekezdenék, szeretném köszönetemet és 

hálámat kifejezni azoknak, akik az évek során segítették munkámat. Elsőként 

témavezetőmnek, Kiss Jenőnek köszönöm folyamatos szakmai támogatását, hasznos 

javaslatait, valamint jószándékú, biztató szavait. Külön köszönettel tartozom kedves 

volt tanáraimnak, kollégáimnak: Vörös Ottónak, Molnár Zoltánnak, Guttmann 

Miklósnak, Vörös Ferencnek és Nagyné Markó Juliannának (�), akik segítettek a 

megfelelő adatközlők felkutatásában, és mindvégig értékes tanácsokkal, észrevételekkel 

láttak el. Megköszönöm Dömjén Béláné Katinak a dolgozat szerkesztéséhez nyújtott 

segítségét. Köszönet illeti minden adatközlőmet türelmükért és segítőkészségükért. 

Végezetül hálás vagyok családomnak a mindenkori támogatásért. Külön hálával 

tartozom édesanyámnak az átvállalt családi feladatokért. Köszönöm férjemnek és 

kisfiamnak türelmüket és megértésüket. 
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II. A REGIONÁLIS KÖZNYELVI KUTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGG Ő 

FONTOSABB KÉRDÉSKÖRÖK 

 

  A kapcsolódó elméleti-módszertani és gyakorlati szakirodalmi hátteret a kutatási 

területhez kötődő központi témakörök áttekintésével mutatom be. (A tudománytörténeti 

előzményekre tematikájuk szerint hivatkozom, ezért néhol sérül a kronológiai 

szempont.) Némely kérdés esetében – még vizsgálati eredményeim bemutatása előtt – 

állást is foglalok tekintettel arra, hogy dolgozatom nem terjed ki a regionális 

köznyelviség vizsgálatának minden területére. Elsőként a nyelvi kiegyenlítődés 

folyamatával, ezen belül főképp a regionális köznyelviség kialakulásával, szerepével és 

– ehhez kapcsolódóan – elnevezésével foglalkozom. Majd a nyelvi átmenetiség 

nyelvváltozat-voltáról és a nyelvi norma/normativitás kérdéséről foglalom össze a 

vonatkozó szakirodalmi véleményeket. Végül az eddigi regionális köznyelvi 

kutatásokról esik szó – a német nyelvterületet is érintve. 

 

 1. A nyelvi át- és szétrétegződés 

 

Nyelvészeti közhely, hogy beszélt nyelvünk rétege (különösen a köznyelv) a 

korábbinál jóval nagyobb mértékben változik, alakul. Az ellentétes irányú és hatású 

mozgásformák, az e g y s é g e s ü l é s  (integrálódás, konvergencia) és a 

s z é t k ü l ö n ü l é s  (differenciálódás, divergencia) dialektikus egységű folyamata 

felgyorsult, mely nehezen áttekinthető sokféleséget eredményez. Egyrészt jellemző, 

hogy a nyelvváltozatok közelednek egymáshoz, a köznyelvhez (b e l e r é t e g ző d é s ), 

másrészt szélesítik, színesítik is a beszélt köznyelv sávját (s z é t r é t e g ződ é s ).  

 

1.1. A regionális köznyelviség kialakulása, szerepe, meghatározása 

 

Az átrétegződés, keveredés fő eredménye a r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i s é g  

kialakulása, egyre nagyobb szerephez jutása, gyarapodása. A szóban forgó 

nyelvhasználati forma feltűnésekor (az 1960-as, 1970-es években) nehéz volt állást 

foglalni a vidéki városokban beszélt, helyi színezetű nyelvről, ezért azt kezdetben a 

nyelvjárások köznyelvesült kategóriájának tekintették (e r e d e t  s z e r i n t i  
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m e g h a t á r o z á s ), ma viszont a köznyelv regionális színezetű változataként 

számolunk inkább vele (f u n k c i ó  s z e r i n t i  m e g h a t á r o z ás ) (vö. DEME 1972: 

292). A megítélésben jelentkező eltérések is az imént említett átrétegződés okozatai. 

Nyelvréteg-osztályozási modelljében míg WACHA IMRE (1992: 89–90, 2010: 20) a 

regionális köznyelvet a népnyelv beszélt változatának tekinti, SEBESTYÉN ÁRPÁD (1981: 

322–323) és SZATHMÁRI ISTVÁN (2001: 10) a köznyelv részének. KISS JENŐ is felveti, 

hogy „tisztázatlan egyelőre a regionális köznyelvek, a regionális köznyelviség 

hovatartozása. Ugyanis a nyelvközösség területileg jól elkülöníthető része számára […] 

köznyelvi funkciójú nyelvhasználati típusról van szó” (K ISS 1995b: 76). BENKŐ 

LORÁND óvatosan fogalmaz: „Ezek az ún. r e g i o n á l i s  n y e l v i  v á l t o z a t o k  a 

nyelvrendszer felhasználása szempontjából még úgy-ahogy helyi bázisúak, a köznyelv 

hatása azonban már erősen érződik rajtuk; vagy megfordított szemlélettel: a köznyelvre 

épülnek, többé-kevésbé érvényesülő helyi beütésekkel” (BENKŐ 1988: 227). A 

regionális köznyelviség kettős meghatározottságát illetően találó a megfogalmazás: „a 

köznyelv így terjesztette ki fennhatóságát a regionalitás irányába, […] itt hatolt be a 

regionalitás a köznyelvbe” (KISS 2001a: 9).  

A regionális köznyelviség fogalma a megfelelő empirikus kutatási eredmények 

hiányából eredően „nincs eléggé pontosan körvonalazva” (IMRE 1973: 257), „korántsem 

vehető tisztázottnak” (DEME 1973: 260). A különféle m e g h a t á r o z á s o k  közvetlen 

tapasztalatokon alapulnak. 1955-ben – a „regionális köznyelv” kifejezést először 

használva – DEME LÁSZLÓ a következőképp számol be a jelenségről: „a többi 

városokban még ma sem az irodalmi nyelvhez kapcsolódó köznyelv uralkodik, hanem 

egy olyan regionális köznyelv, amely a várost környező nyelvjárásban vagy 

nyelvjárásokban gyökerezik” (idézet tőle 1973: 260). Eredetük tekintetében tehát 

„alighanem sokkal inkább a nyelvjárásnak köznyelviesült formái, mintsem a 

köznyelvnek elnyelvjárásodott alakjai”, funkciójukat tekintve viszont „ezeket a 

központi köznyelv regionális, azaz táji színezetű változatainak szoktuk tartani” (DEME 

1967: 29). IMRE SAMU  a fogalmat a következőképp értelmezi: „Regionális köznyelven a 

beszélt nyelvváltozatoknak azt a típusát értjük, amely – elsősorban fonológiai-fonetikai, 

de kisebb mértékben grammatikai és lexikai jellegzetességei tekintetében is – az 

irodalmi nyelv igényes beszélt változata (a köznyelv) és a nyelvjárások között 
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helyezkedik el; tehát tipikusan átmeneti kategória” (IMRE 1973: 257, vö. TRUDGILL 

1997: 50–51). 

A regionális köznyelviség a l a k u l á s á ról szólva KISS JENŐ megállapítja: „a 

sztenderdizálódással kezdődő, a nyelvi kiegyenlítődés irányába mutató folyamat sajátos 

produktumával van dolgunk.” Keletkezése ugyanis „annak a hosszú nyelvtörténeti 

folyamatnak a része, amely a köznyelv kialakulásával, illetőleg a köznyelvnek a 

nyelvjárásokra gyakorolt hatásával kezdődik. A nyelvjárások és a köznyelv kapcsolata 

persze mindig kölcsönös kapcsolat volt. Míg azonban a kezdeti szakaszban a nyelvjárási 

hatás volt nagyobb, újabban a fordított irányú befolyás összehasonlíthatatlanul 

jelentősebb” (KISS 1995b: 1). IMRE SAMU  azonban megjegyzi, hogy „a hatás igen 

jelentős volt például a második világháború után az országban bekövetkezett társadalmi 

változások következtében, de nem lehet lebecsülni ma sem, bár az anyanyelvi 

műveltség állandó emelkedédével ez a hatás fokozatosan csökken” (IMRE 1971: 40).  

 

1.2. A nyelvjárások módosulása 

 

A n y e l v j á r á s o k  így egyre inkább színtelenednek, háttérbe kerülnek: 

„nyelvrendszertanilag közelednek a köznyelvhez, pragmatikai értelemben pedig – a 

köznyelv javára – csökkentik használati színtereiket” (K ISS 1995b: 8). A nyelvi 

tényezőkön túl a változások felgyorsulásáért a 20. század közepétől a következő 

társadalmi, gazdasági, kulturális, technikai változások tehetők felelőssé: a hagyományos 

paraszti gazdálkodás megszűnése, az iparosodás, a nagyfokú társadalmi mobilitás, az 

urbanizáció terjedése, az iskoláztatás szélesebb körűvé válása, a tömegtájékoztatási 

eszközök és a számítástechnika elterjedése (ezekről részletesebben lásd pl. BENKŐ 

1988: 226, SZABÓ G. 1993: 409–411, DEME 1994: 131, 1997: 39, KISS 1994: 84–85, 

1995a: 81–82, 2001: 234, SZABÓ J. 2007: 405).  

A fenti folyamattal párhuzamosan megfigyelhető a b e s z é l t  k ö z n y e l v  

funkciókörének bővülése, a nyelvjárási beszélők köznyelvvel szembeni nyitottsága. 

Ahogy arra a fejezet elején utaltam, a beszélt köznyelv tehát „lefelé nyit, tágul, 

befogadóbbá válik a regionalizmusok irányában” (KISS 1995b: 8), mind jobban növelve 

ezzel belső rétegzettségét. (Erre még kitérek a „Norma és regionális köznyelviség” című 

fejezetben.) 
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A regionális köznyelviség fejlődését ugyan a beszélt köznyelv irányítja, a 

nyelvjárási hatásról sem szabad megfeledkeznünk. Fontosnak tartom hangsúlyozni, 

hogy az erőteljesen érvényesülő köznyelvi befolyás ellenére a nyelvjárások nem tűnnek 

el teljesen, hanem a különféle pragmatikai változások (erről lásd KISS 2001b: 248–255) 

következtében nyelvrendszertanilag módosulnak. Méghozzá úgy, hogy megszabadulnak 

a köznyelvtől leginkább eltérő, kirívó nyelvhasználati jellegzetességeiktől, kevésbé 

feltűnő nyelvi jegyeik pedig – esetenként némiképp átalakulva – továbbra is 

fennmaradnak, és a regionális köznyelviség sávját gazdagítják (vö. ELSPASS 2005:21). 

(A mai magyar nyelvjárások változására tehát úgy tűnik, nem a hullámelmélet érvényes, 

sokkal inkább köznyelvi irányítású föléboltozódásról van szó [lásd KISS 2006: 134].) A 

nyelvjárásos kiejtés „a maga eredeti formájában is kedves, kellemes színe lehet a 

beszédnek; s még inkább kissé megkopott, a köznyelvhez közeledő válfajában” – 

fogalmazta meg DEME LÁSZLÓ (1970: 272). SZABÓ GÉZA megállapítása szerint „a 

regionális nyelvi alakulatok sok esetben éppen a köznyelv rovására terpeszkednek” 

(SZABÓ G. 1988: 72). Négy évvel később pedig a következő spontán megfigyeléséről 

számolt be: „köznyelvünk egyre több nyelvjárási elemet hordoz. A „művelt 

nagyközönség” nem jelentéktelen hányada valamiféle regionális változatban […] 

beszél” (SZABÓ G. 1998: 61, lásd még uő. 1993: 412). „A kiejtésbeli ingadozásnak […] 

egyik legfontosabb forrása a tájnyelv. Ez érthető is, hiszen a magyar köznyelvet 

beszélők tekintélyes részének kiejtése tájnyelvi alapra épült rá, természetszerűen 

számolni lehet hát esetünkben a táji kiejtés bizonyos maradványaival. Az eredetileg 

köznyelvet beszélőket, közelebbről köznyelvi kiejtéssel beszélőket is érhetik aztán 

tájnyelvi hatások. De azt sem zárhatjuk ki, hogy már eleve vannak köznyelvi 

kiejtésükben tájnyelvi eredetű általánosan érvényes ingadozások is” (LŐRINCZE 1967: 

63).  

Nem hagyható tehát figyelmen kívül a területi nyelvváltozatok köznyelvre 

gyakorolt hatása sem (vö. SZABÓ G. 1980: 117, 1990: 48). A regionális köznyelviség 

így paradox módon „egyidejűleg gyorsítja és lassítja a nyelvjárások változását, jobban 

kiszolgáltatja a köznyelviesülésnek, egyszersmind azonban védi is őket a köznyelvi 

nyomással szemben” (KISS 1993b: 62). A táji köznyelviség átszíneződésének foka 

„gyakran egyéni, sok körülmény függvénye; s kétségtelenül egyre inkább csökkenő 

tendenciát mutat. A regionális köznyelvek közötti – azaz a köznyelven belüli regionális 
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– különbségek talán sokáig fennmaradnak; de máris látható, hogy egyre kisebb 

mértékűekké lesznek” – tesz napjainkban is igazolható megállapítást DEME LÁSZLÓ 

(1972: 292). 

Részösszegzésképp megállapítható, hogy a köznyelv és a nyelvjárások közti 

nyelvhasználati kompromisszum keletkezését és formálódását tekintve Janus-arcú 

jelenség. Alakulásának rögzítése, összefüggéseinek, jellemzőinek pontos megállapítása 

kiemelten fontos, mert bizonyos nyelvjárásiasságok megőrzője, hordozója, illetőleg 

mert nagy hatással van a köznyelvre. Megválaszolásra váró kérdések többek között, 

hogy az egyes nyelvváltozatok rendszertanilag és pragmatikailag milyen kapcsolatban 

vannak egymással, miben hasonlítanak és különböznek egymástól, különböző nyelvi 

jelenségeik hogyan viselkednek az egységesülés során. 

 

1.3. A nyelvi átmenetiség megnevezése 

 

Az átmeneti nyelvhasználati tartománnyal kapcsolatos kezdeti bizonytalanságot 

tükrözi az is, hogy feltűnésekor többféle elnevezéssel illették. „MESTERHÁZI városi 

népnyelv-nek, BÁRCZI, TÖRÖK GÁBOR, SZABÓ T. ATTILA  táji köznyelv-nek, DEME 

regionális köznyelv-nek, BENKŐ regionális köznyelv-nek és provinciális köznyelv-nek 

nevezi” (ZILAHI  1978: 336). A magyar nyelvterület különböző részein élő, nyelvjárási 

színezetű köznyelvi változatokra utaló r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v / kö z n y e l v e k 

kifejezés az 1950-es évek óta használatos a magyar terminológiában, és DEME 

LÁSZLÓtól származik. A regionális köznyelvi kutatások szempontjából irányadó két 

tanulmányban ezt a műszót használták szerzőik, IMRE SAMU  és DEME LÁSZLÓ (1973: 

258–260, 260–266), továbbá SZATHMÁRI ISTVÁN is csatlakozott hozzájuk (1974: 307–

315). Történeti fejlődését tekintve írhattak a szerzők „köznyelvi regionalitás”-ról, 

„városi népnyelv”-ről; helyzetét, szerepét  hangsúlyozandó  pedig „regionális 

köznyelv”-ről, „táji köznyelv”-ről.  

Változást az 1981-ben megrendezett I. Dialektológiai Szimpozion hozott, ahol a 

megnevezés pontosítása végett több javaslat is elhangzott. SZATHMÁRI ISTVÁN a 

„fedőnév” kifejezést alkalmazta, „amely mögött ott van egész mai nyelvünknek minden 

irányú mozgása” (SZATHMÁRI  1982: 112). BENKŐ LORÁND – a változásvizsgálat 

szükségességét hangsúlyozva – a „regionális nyelviség” műszót tartja a 
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legmegfelelőbbnek utalva ezzel arra, hogy a nyelvi változásnak átmeneti szintjéről van 

szó (BENKŐ 1982: 142). A r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i s é g  terminust DEME LÁSZLÓ 

vezette be a magyar szakszóhasználatba. (Megjegyzem, hogy a szombathelyi 

konferenciát megelőzően IMRE SAMU  már használta a regionális köznyelviség kifejezést 

a „Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből” (1979) című kötet szerkesztői 

előszavában, de mindenféle indoklás nélkül.) DEME magyarázata szerint: „az én 

kifejezésemben az „-iség” az átmeneti jellegre kíván utalni. Arra, hogy az a 

nyelvhasználati forma, amely ma a kisebb-nagyobb vidéki városok, sőt immár a falvak 

középszintű vagy annál magasabb műveltséggel bíró beszélőinek ajkán megjelenik, az 

t é r b e n - p r e s z t í z s i g é n y b e n  á t m e n e t et (kiemelés tőlem: H. R.) jelent a 

nyelvjárásosságból a köznyelviség felé; de i dő b e n  is á t m e n e t i (kiemelés tőlem: H. 

R.), hiszen a „még” és a „már” között lebegő bomlási termék. Ezért mondom azt, hogy 

„megjelenik” nem pedig azt, hogy „él”, mert a regionális köznyelviség jelenségként 

létezik, de „regionális köznyelvek” entitásként nem” (DEME 1982: 129). Egy későbbi 

írásában a következőképp érvel: „Az -iség […] arra kíván utalni, hogy „regionális 

köznyelvek” vagy pláne „regionális köznyelv” mint valamiféle standard és önálló létező 

nincsen, csak regionális színezetű köznyelvi nyelvhasználat mint átmeneti fejlődési 

jelenség” (DEME 1993a: 79). A továbbiakban ezt a műszót használták a szerzők a 

szakirodalomban (l. pl. P. LAKATOS 1981, KISS 1995b, FÜLÖP 2000).  

 

1.3.1. A nyelvi átmenetiség megnevezése a nyelvhasználatot tekintve 

 

A regionális k ö z n y e l v  vagy k ö z n y e l v i s é g  terminus problematikájával 

kapcsolatosan kutatási eredményeimre támaszkodva az a véleményem, hogy a beszélők 

nyelvi tudata alapján megközelítve a kérdést a regionális köznyelviség – hisz a 

nyelvhasználók önálló nyelvváltozatként nem számolnak vele –, míg a kettősnyelvűség 

felől vizsgálódva (a regionális köznyelvi – köznyelvi kétnyelvváltozatúságra gondolva) 

a regionális köznyelv kifejezés lehetne a helytállóbb. Erről részletesebben szólok még a 

következő fejezetben.  
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1.3.2. A nyelvi átmenetiség megnevezése jelenségeit tekintve 

 

Tapasztalataim szerint azokban a városokban, ahol a regionális köznyelviség 

jelenlétét feltételezzük, találhatók olyan tájias köznyelvi jelenségek, amelyekre 

elsősorban a szűkebb területi meghatározottság a jellemző (Nyugat-Dunántúlon ilyen 

például a v hang előtti zöngésülés, a v zöngétlenülése vagy a nyílt a-zás), illetve 

olyanok, melyekre a szélesebb körű elterjedtség (például a hosszú magánhangzók 

rövidülése, az intervokalikus gemináció, a magán- és mássalhangzók kiesése, az 

inesszívusz kifejezésére a -ba, -be, az ikes ige iktelen ragozása) (vö. P. LAKATOS–T. 

KÁROLYI 2002: 191). A s zű k e b b  t e r ü l e t i s é gű  j e l e n s é g e k  esetében a 

nyelvjárás – regionális k ö z n y e l v , a t á g a b b  k ö rű  s a j á t o s s á g o k  

viszonylatában pedig a regionális k ö z n y e l v i s é g  – köznyelv egymásrahatásáról 

beszélhetünk inkább. A fejezetben leírtaknak megfelelően így közvetve a területi 

nyelvváltozatok és a köznyelv viszonyáról is szó van. Megfigyelhető ugyanis, hogy 

bizonyos nyelvjárásiasságok, regionalizmusok (l. pl. a kettős állítmány [el kell menjek] 

esetét – vö. POSGAY 2007: 260) a táji köznyelviségen keresztül a vidéki értelmiség 

közvetítésével a köznyelv szintjéig hatolnak (vö. DEME 1993a: 76–80, KISS 2001b: 

241). A folyamat természetesen fordítva is jellemző, hisz a fiatalabb generáció inkább a 

köznyelvet használja, és a nyelvjárást ismerő idős nemzedék kihalásával a köznyelv 

egyre inkább bekerül a hagyományos tájnyelvi nyelvhasználatba (vö. FÜLÖP 1993: 105). 

Kérdés, hogy ha némely jelenség esetében földrajzi megoszlásról nem beszélhetünk, 

nem a beszélt köznyelv – írott köznyelv közti különbségről van-e inkább szó, mint 

regionális köznyelviségről (vö. P. LAKATOS–T. KÁROLYI 2002: 191, BAŃCZEROWSKI 

2004: 41). 

„A beszélt köznyelvnek mindig […] volt, ma is van egy olyan variációs sávja, 

amelyre egyrészt a szabad, másrészt a regionális kötöttségű variáció a jellemző. A 

regionális köznyelviség a beszélt köznyelvnek emez utóbbi sávját bővítette ki és bővíti. 

Ha úgy tetszik: itt hatol be a regionalitás a köznyelvbe, ha úgy: a köznyelv ezen 

keresztül terjeszti ki fennhatóságát a regionalitás irányába.” – veti fel KISS JENŐ (1995b: 

9). Úgy gondolja továbbá, hogy két részre osztva a regionális köznyelvi tartományt 

„vernakuláris” (a nyelvjárások felőli) és „kollokviális” (a beszélt köznyelv felőli) részre, 

a „kollokviális” sáv a beszélt köznyelv regionális kötöttségű variációinak csoportját 
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gazdagítja (i.m. 9). Ez alapján fenti megkülönböztetésemet illetően az inkább területi 

meghatározottságú regionalizmusok a „vernakuláris” tartományba tartoznának, a 

magyar nyelvterület nagyobb részén használtak a „kollokviális”-ba. Célzott 

kutatásokkal pontosan eldönthető lenne, hogy milyen tágabb elterjedtségű jellemzőkkel 

számolhatunk. Kérdés persze, hogy az anyanyelvi beszélők nyelvszokása alapján 

hogyan és mennyire tágan értelmezhetjük a legnagyobb presztízsű beszélt 

nyelvváltozatot, és így meddig tágul(hat) annak normája. Ugyanis „a törvények alapja 

és forrása maga a tömeges beszédgyakorlat. A kiejtés szabályait nem „megállapítani” 

kell, hanem f e l t á r n i ” (DEME 1970: 271, vö. G. VARGA 1988a: 980). A beszélt nyelvi 

egységesülés kapcsán DEME LÁSZLÓ már 1981-ben levonta ma is helytálló, sokat idézett 

következtetését: „A normalizálási kísérletek (ti. a kiejtési normára vonatkozóan – 

kiegészítés tőlem: H. R.) […] hamarosan rámutattak: ha magát a (köznyelvi – 

kiegészítés tőlem: H. R.) normát nem tekintjük eléggé rétegzettnek, könnyen olyan 

„ideált” találunk körvonalazni, amelynek a realitáshoz kevés köze van; azaz olyan 

„normát” találunk felállítani, amelyhez mérve […] tíz millió ember rosszul beszél, s a 

maradék is épp csak tanulja a helyeset. Mert „köznyelv” az is, amit Debrecenben, 

Szombathelyen vagy akár Kolozsváron, Újvidéken és Pozsonyban hallunk a 

műveltektől. Csakhogy ezek […] színeződnek és megtermékenyülnek a helyi 

nyelvjárásoknak (nem szélsőséges) jellemzőivel; ami […] azt jelenti: a nyelvjárásoknak 

ezek a jelenségei lehetőséget kapnak arra, hogy a regionális köznyelvi használaton 

keresztül felemelkedjenek és felszívódjanak a standardba, s azon át akár a normába is” 

(DEME 1982: 129). NYIRKOS ISTVÁN megjegyzi, hogy „ha nagyon pontosak kívánnánk 

lenni, akkor a köznyelvet bizonyára eleve regionális köznyelvnek kellene tekintenünk, 

mivel úgynevezett tiszta (s különösen beszélt) változatában csupán igen ritkán található 

meg” (NYIRKOS 1981: 25–26). TOLCSVAI NAGY GÁBOR olyan régióktól független 

köznyelvi jelenségekre hoz példát, melyek a „magas köznyelv”-be nem férnek bele, 

ezért a köznyelv terminus értelmezési hatókörének kiszélesítését javasolja. 

Megkülönböztetése szerint „a s z t e n d e r d  (kiemelés tőlem: H. R.) a köznyelv szűkebb 

értelmezése, rá a professzionalizmus, az intellektualizmus és egyfajta reflektált 

homogenitás a jellemző. A k ö z n y e l v  (kiemelés tőlem: H. R.) tágabb értelemben vett 

közös nyelv, amelyre a tágulás, a bővülés, a differenciáció a jellemző, a városi népnyelv 
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szabad gazdagodásával” (TOLCSVAI N. 1993: 29). Ezek alapján a nagyobb területi 

elterjedtségű regionális köznyelvi jelenségek a köznyelvbe tartozhatnának. 

Regionális köznyelviség vagy regionális köznyelv? Összegzésképp elmondható, 

hogy a pragmatikai és a nyelvi/nyelvrendszertani oldal vonatkozásában csakis 

megfelelő mennyiségű és irányultságú kutatási eredmények birtokában lehetne esetleg 

használni mind a regionális köznyelviség, mind pedig a regionális köznyelv kifejezést. 

A terminushasználat tehát aspektus kérdése is, és nyilvánvaló, hogy a kérdés 

tisztázásához szükséges vizsgálni a beszélők nyelvi tudatán túl, hogy a magyar 

nyelvterületen mindenütt jellemző-e, illetve van-e különbség, tehát vannak-e típusai. 

Ezért természetesen a magam kutatási anyaga alapján, s így Szombathelyre 

vonatkozóan tudok csak érdemben nyilatkozni: szerencsésebbnek tartom az átmeneti 

á l l a p o t ,  m o z g á s f o r m a  jellegét hangsúlyozni, és ezért a regionális köznyelviség 

kifejezést használni.  

 

2. Nyelvváltozat-e az átmeneti nyelvhasználati tartomány? 

 

Tisztábban láthatnánk a nyelvi átmenetiség elnevezését illetően is, ha válaszolni 

tudnánk arra a kérdésre, hogy nyelvváltozatnak számít-e a nyelvjárások és a beszélt 

köznyelv közti nyelvhasználati tartomány. Átmeneti jellegéből kifolyólag ugyanis 

ennek meghatározása sokkal bonyolultabb, mint a két szélső pólus esetében.  

Ahhoz, hogy egy nyelvi entitást nyelvváltozatnak tekinthessünk, a 

kommunikációs célokat adott szinten tökéletesen kielégítő, rendszertanilag teljes, önálló 

egységet kell alkotnia. A nyelvjárások ilyenek, melyek ugyan nyelvrendszertanilag 

azonos kategóriák a köznyelvvel, szociológiai különbség viszont van köztük. Fontos 

továbbá, hogy a nyelvhasználók külön nyelvváltozatnak érezzék, és ennek megfelelően 

tudatosan használják.  

A nyelvváltozatok elkülönítésének két fő módszeréről szólva KISS JENŐ 

megállapítja, hogy a magyarban a regionális köznyelviséget sem az érthetőség 

tesztelésével, sem a nyelvi különbségek fokának a mérésével nem lehet úgy elhatárolni, 

ahogy a nyelvjárásokat a köznyelvtől (K ISS 1995b: 7). Kutatási célomnak megfelelően 

első lépésként jelen dolgozatomban nagy mennyiségű, gyűjtött beszélt nyelvi anyagra 

támaszkodva, használati gyakorisági mutatók, tehát kvantitatív megközelítés alapján 
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megkísérlem a kutatóhelyen meghúzni a határvonalat a nyelvhasználati kontinuumok 

között. Ez természetesen akkor lesz teljes, ha kiegészül a beszélők különféle 

beszédhelyzetbeli kommunikációs gyakorlatának, illetőleg köznyelvi – regionális 

köznyelvi – nyelvjárási tudatának és nyelvi attitűdjének a feltárásával. Az egész magyar 

nyelvterületet lefedő, hasonlóan részletes kutatások után már valószínűleg bátrabban 

lehetne állást foglalni az átmeneti nyelvhasználati sáv nyelvváltozat voltát illetően.  

KISS JENŐ véleménye szerint „a regionális köznyelvet beszélők körében nincs 

különbség a nyelvi tudat(osság) szintjén a beszélt köznyelv és s a j á t  regionális 

köznyelviségük között” (KISS 1995b: 8). Következésképp a nyelvhasználók 

köznyelvinek szánják a regionális köznyelvi alakokat beszédükben, a regionális 

köznyelviség tehát pragmatikai értelemben nem tekinthető nyelvváltozatnak. Vannak 

viszont a legmagasabb szintű, választékos köznyelvi kiejtéstől való – empirikusan 

kimutatható – nyelvi/nyelvhasználati elkülönítő jegyei, melyek nem tartoznak már a 

nyelvjárási zónába, de még nem részei a beszélt nyelvi standardnak. Sokoldalú, 

folyamatos, össznemzeti vizsgálatokkal állást lehetne foglalni a kérdésben, hogy „a 

regionális köznyelviség mennyiben építkezik pusztán belső kölcsönzéssel (tehát 

előzményeiből való átvételekkel), mennyiben interferencia-jelenségekkel és mennyiben 

önálló jelenségekkel és elemekkel, olyan újításokkal tehát, amelyek nincsenek meg 

előzményében” (KISS 1995b: 2).  

 

2.1. A kétnyelvváltozatúság 

 

A beszélt köznyelv és a területi nyelvváltozatok közötti érintkezésnek, valamint 

a köznyelvi hatás erősödésének következtében egyre általánosabb jelenséggé vált 

Magyarországon a k e t tő s n y e l vű s é g , mely elsősorban a nyelvjárást beszélőket 

érintette, érinti. A regionális köznyelvi beszélőkre vagy az egyesnyelvűség, vagy a 

kettősnyelvűség jellemző. Az előbbi az átmeneti, köznyelvhez közel álló 

nyelvhasználati forma kizárólagos (beszédhelyzettől független) alkalmazását jelenti. Az 

utóbbin pedig valamelyik beszélt nyelvváltozat (a köznyelv vagy a nyelvjárás) és a 

regionális köznyelvi változat szituációtól függő használatát értjük (l. KISS 2001b: 235–

238, vö. KRISTÓNÉ 2010: 105). Véleményem szerint azokban a vidéki városokban, ahol 

a regionális köznyelviség jelenlétét feltételezzük, a kettősnyelvű beszélők vannak 
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túlsúlyban egyrészt azért, mert sokan nyelvjárási gyökerekkel rendelkeznek, másrészt 

mert a kötött, formális köznyelvi kommunikációs gyakorlat mellett a nyelvhasználók 

igényelnek egy másik, lazább, személyesebb nyelvi kifejezési megnyilvánulási módot 

is.  

A belső kétnyelvűség azon típusáról olvashatunk a szakirodalomban általában, 

melyben a nyelvjárás elsődleges nyelvváltozatként van jelen informális 

beszédhelyzetekben, és emellett jellemző a (regionális) köznyelvi változat használata 

formális beszédszituációkban (l. pl. KISS 1995b: 3–6). Mivel a továbbiakban 

bemutatandó vizsgálatom nem terjedt ki a kétnyelvváltozatúságra, eddigi 

megfigyeléseimet itt írom le röviden. Szombathely beszélt nyelvét jól ismerve, 

nyelvjárási gyökereim miatt magamat elsődleges regionális köznyelvi nyelvhasználónak 

tartva és eddigi tapasztalataimra alapozva úgy vélem, hogy a szombathelyiek 

beszédében funkcionálisan egy vagy kettő nyelvhasználati sáv különíthető el: az 

egyesnyelvűségen túl fellelhető a n y e l v j á r á s i  –  r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i  

k é t n y e l v v á l t o z a t ú s á g  mellett a r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i –  k ö z n y e l v i  is. 

Úgy tűnik, hogy a relatív köznyelvi jellemzők az előbbi esetben formális 

beszédszituációkban jelentkeznek tájnyelvi elsődleges nyelvűek körében. Hisz ezt a 

tájias köznyelvet tartják ők választékosabbnak, ezért tudatosan használják. Itt tehát a 

köznyelv nyelvjárásra gyakorolt hatásáról beszélhetünk. Míg az utóbbi típusban a 

területi nyelvváltozat köznyelvet divergáló jelenléte is megfigyelhető, ugyanis a 

köznyelvi beszélők családi környezetben, kevésbé tudatosan regionális változatokat 

alkalmaznak inkább. Az azonban még bizonyításra vár, hogy ebben az esetben az 

elsődleges, örökölt nyelvhasználati forma a köznyelvi avagy a regionális köznyelvi-e. 

Felvetődik a kérdés, számolhatunk-e még nyelvjárási – köznyelvi kettősnyelvűséggel. A 

regionális köznyelviség átmenetisége miatt véleményem szerint a felvetésre nemleges a 

válasz.  

További fontos feladatomnak tartom annak tisztázását, hogy a szombathelyi 

nyelvhasználókra melyik kétnyelvváltozatúság-modell érvényes inkább (az milyen 

arányú, fokú és milyen a használati köre), hogy a tájias köznyelviség lehet-e 

vernakuláris nyelv, amelyre épül a köznyelv, illetőleg hogy az egyesnyelvűsödés 

(diglossziátlanodás) milyen mértékű. Ehhez elengedhetetlen a különféle 

beszédhelyzetekben való vizsgálódás, illetve annak figyelembevétele, hogy az egyén 
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nyelvhasználata témakörönként, mikroszituációnként is rétegzett. Továbbá tanulságos 

megismerni az adatközlők nyelvi attitűdjét, nyelvi tudatát, hogy a beszédbeli 

különbségeket érzékelve hogyan „látják” a nyelvhasználati tagolódást saját beszélt 

nyelvüket illetően is. Az ilyen irányultságú kutatásokkal is közelebb kerülhetünk annak 

megválaszolásához, hogy a regionális köznyelviség nyelvváltozat-e.  

 

2.2. Hány pólusú a magyar nyelvhasználat? 

 

Egyazon nyelven belüli nyelvváltozatok egymáshoz való viszonyának a leírására 

két elméletet ismertet KLAUS J. MATTHEIER nyomán KISS JENŐ (1989: 406–407, 1990: 

39–40, 1995b: 2–3, 2001: 235). Az e g y ü t t é l é s i  vagy k o e g z i s z t e n c i a - m o d e l l  

esetében két homogén nyelvi rendszer létezik, a beszélők két nyelvváltozat közül 

választanak tudatosan beszédhelyzettől függően. A v a r i a b i l i t á s - m o d e l l  szerint „a 

két, zömmel kategorikus szabályok alkotta forrásváltozat (a köznyelv s a nyelvjárások) 

egymásra hatása következtében a nyelvjárási kompetenciaszabályok kibővülnek, a 

normahatárok fellazulnak, s kialakul az a köztes nyelvhasználati sáv, amelyet előbb 

variábilis szabályok alkotnak, s amelyeknek egy része idővel kategorikussá válik” (KISS 

2001b: 235). Ez utóbbi esetben a beszélők tudatában tehát három különböző 

szabályfajta (nyelvjárási, köznyelvi vagy a kettő közti átmeneti) él egymás mellett. A 

magyar nyelvben a második modell alkalmazható a kétnyelvváltozatúság kutatásában.  

Az alfejezet címében szereplő kérdést KISS JENŐ vetette fel több írásában (1994: 

90, 1995b: 5–6, 2001: 238–241) arra hivatkozva, hogy a kutatások többpólusú 

nyelvhasználatról (nyelvjárások, regionális köznyelviség, köznyelv) számolnak be. 

Kiemeli, hogy a német nyelvben a magyarénál sokkal nagyobb a nyelvhasználati 

differenciálódás, a beszélt nyelvre mégis a kétpólusosság jellemző. Mivel a 

nyelvhasználók általában két célnormát követnek, felesleges egy harmadik, „a 

regionális köznyelviségnek mint a nyelvjárások és a köznyelv közötti átmeneti 

nyelvhasználati típusnak a beszélők mentális grammatikájában nincs önálló 

reprezentációja” (KISS 2001b: 240), tehát „aligha helytálló a magyarban a három pólusú 

beszélt nyelvi nyelvhasználattal számolnunk” (KISS 1995b: 5). Egyik felmérése szerint 

a mihályi 10–14 évesek számára helyes, ami a környék regionális köznyelviségének 

része. Ez annak bizonyítéka, hogy a tudatukban két nyelváltozat él (KISS 1998a: 269). 
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Megállapítja, hogy „ahol aktív szinten jelen van a beszélt köznyelv […], ott 

funkcionálisan fölösleges a regionális köznyelviség” (K ISS 1995b: 5). Ez a helyzet 

viszont változik a regionális köznyelvi – köznyelvi kétnyelvváltozatúság bizonyítása 

esetén. 

Eddigi kutatásaim tapasztalatai alapján számomra is úgy tűnik, hogy 

nyelvhasználati szempontból nem érvényesül a háromosztatúság, mert adatközlőim 

esetében funkcionálisan nem különül el három nyelvváltozat. Természetesen nem arról 

van szó, hogy nem létezik három nyelvhasználati tartomány általánosságban. Ennek 

bizonyítéka lehet a h i b r i d a l a k u l a t o k  megléte (vö. KISS 1993c, 2001: 236), 

amelyek a nyelvváltozatok egymásra hatásának, keveredésének természetes 

hozadékaként létrejövő, sajátos átmeneti nyelvi formák, interferenciajelenségek. 

Megfigyeléseim szerint általában akkor keletkeznek, amikor egy familiáris 

környezetben nyelvjárást használó beszélő formális helyzetben a köznyelvi normához 

akar igazodni, és bizonyos szavak esetében keverékformákat hoz létre. Pl. nyj.: 

ínëküllek, kny.: énekëjjek, r.kny.: énëküjjek; nyj.: alláru, kny.: ajjáról, r.kny.: alláról; 

nyj.: belüllö, kny.: belőle, r.kny.: belüllë, belöllë. (A példák egyik tompaládonyi 

gyűjtésemből valók [HAJBA 2006]). Nyelvrendszertani oldalról kimutatható tehát a 

három nyelvhasználati tartomány, ténylegesen azonban egy beszélő nyelvében két 

változat figyelhető meg: egy a formális, egy pedig az informális beszédhelyzetekben 

alkalmazva. Hangsúlyozom újra, hogy a beszélt nyelv különböző szituációkban való 

vizsgálata a regionális köznyelvi kutatások esetében különösen fontos, mert 

beszédhelyzet-kötöttségről, ha nem is a nyelvjárásokhoz hasonló mértékben, de 

beszélhetünk itt is.  

Összességében elmondható, hogy a regionális köznyelviséggel kapcsolatosan 

sok kérdés merül föl, melyek megválaszolását elsősorban az említett nyelvhasználati 

sáv folyton változó, instabil jellege nehezíti. Következésképp mindig friss kutatási 

eredményekre lenne szükségünk. Hasonló véleményen van STEPHAN ELSPASS is, aki a 

német regionális szókészlet változását vizsgálva azt állapítja meg, hogy a nyelvjárások 

és a köznyelv relatív stabil rendszerével szemben a regionális köznyelviség 

folyamatosan alakul, ezért szükséges a mindenkori kutatási eredmények aktualizálása 

(ELSPASS 2005: 21). 

 



 27 

 3. Norma és regionális köznyelviség 

 

 A nyelvi n o r m a , n o r m a t i v i t á s  a nyelvtudomány számos területét érintő és 

foglalkoztató kérdésköre: többek között a nyelvművelésnek, a stilisztikának, a 

nyelvtörténetnek, a nyelvfilozófiának, a fonetikának, a pszicholingvisztikának, az 

általános nyelvészetnek, a pragmatikának, a leíró nyelvészetnek, nem utolsósorban a 

dialektológiának és a szociolingvisztikának. Az egyes nyelvváltozatok elhatárolásához 

ugyanis szükség van a nyelvi-nyelvhasználati norma/normák teljes körű 

meghatározására, és fordítva: a nyelvváltozatok különféle nyelvi szintekre és 

nyelvhasználati helyzetekre kiterjedő elemzése segíthet a nyelvi normák alaposabb 

megismerésében. Tudvalevő, hogy a magyar nyelvterületen a (beszélt) köznyelv 

normarendszerét a szakirodalomban nem egységesen értelmezik. Ezért a nyelvjárási – 

regionális köznyelvi – köznyelvi adatok elkülönítése még problematikusabb. Doktori 

értekezésem témájának megfelelően elemző munkám megkezdése előtt célszerű 

tisztáznom, milyen értelemben használom a nyelvi norma terminust. Ezt megelőzőleg a 

normára vonatkozó megállapításokat próbálom a teljesség igénye nélkül, a főbb 

irodalom felhasználásával összegezni.  

 

 3.1. A nyelvi norma értelmezése 

 

 A nyelvi norma fogalmának pontos meghatározására méltán kevesen 

vállalkoznak (vö. KRISTÓNÉ 2006b: 240). A szakirodalomban sokszor csak a 

körülírásával találkozunk, illetve többen használják a műszót anélkül, hogy jeleznék, 

hogyan értelmezik azt. „A nyelvészek általában objektív és intranyelvi jelenségnek 

tartják, amely nem más, mint azoknak a lexikális és grammatikai eszközöknek, 

szabályoknak a tára, amelyek a legnagyobb mértékben stabilizálódtak a nyelvben, a 

legszélesebb körben szerepelnek a nyelvi szövegekben, és amelyeket mintának 

ismernek el” (BAŃCZEROWSKI 1998: 129). Az 1980-as évek közepéig, végéig 

általánosságban a normáról mint mintáról, nyelvileg helyesről szóltak nyelvészeink 

(elsősorban a nyelvművelők), illetőleg az irodalmi és köznyelvet tekintették normának 

(vö. LŐRINCZE 1953: 6).  
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BENKŐ LORÁND klasszikusnak mondható, nyelvtörténeti alapú 

meghatározásában érezhető HERMANN PAUL és SAUSSURE hatása: „a nyelvi norma a 

nyelv egészében, illetőleg annak különböző belső alakulataiban, változataiban heterogén 

jelleggel meglevő nyelvi jelenségeknek hagyományozódott nyelvszokással, íratlan vagy 

írott szabályokkal rögzített következetes: egységes és állandó megoldása, amely a nyelv 

egészében egy bizonyos szinten átfogóbb jelleggel érvényesül” (BENKŐ 1960: 46). 

Jellemző, hogy egy nyelvváltozatot jelölnek ki normaként, melyet a „minta”, 

„eszményi”, „nyelvszokás”, „gyakorlat”, „szabály” kifejezésekkel azonosítanak. Az 

1965-ös egri kiejtési konferencia felszínre hozta, hogy a kiejtési normával való érdemi 

foglalkozáshoz szükséges a nyelvi norma természetét, mibenlétét tisztázni. BENKŐ 

LORÁNDon kívül BÁRCZI GÉZA és FÓNAGY IVÁN  neve emelhető ki, akik a norma 

megfogalmazásával, változásával foglalkoztak – hangsúlyozva a kötelező objektivitást 

(G. VARGA 1988b: 566–569).  

A norma (strukturalista) megközelítésében változást hozott az 1960-as években 

Amerikában kibontakozó, a nyelv társadalmi meghatározottságát és a nyelvhasználatot 

középpontba helyező szociolingvisztika tudományterülete. Hazánkban a változókra és a 

változatokra koncentráló szociolingvisztikai nézőponttal az akkori politikai viszonyok 

lazulásával egyetemben csupán a nyolcvanas évek közepétől számolhatunk. Ekkor 

terjed el a hagyományos előíró és grammatikai norma fogalma mellett a  n o r m a  

s z o c i o k u l t u r á l i s  s z a b á l y s z e rű s é g ként való értelmezése: annyi nyelvi norma 

létezik, ahány nyelvváltozat, sőt továbbmenve, ahány beszédhelyzet van. Meghatározó 

RENATE BARTSCH 1985-ben megjelent „Sprachnormen” című monográfiája, melyben a 

szerző hangsúlyozza a norma szociális jellegét (TOLCSVAI N. 1998a: 32). A norma tehát 

ebben az értelemben általános közösségi kategória, „a társadalom által kialakított 

viselkedés- és cselekvésbeli szabály” (VILLÓ  1992a: 11), „a szociokulturálisan 

elfogadott és helyesnek tartott közösségi formákat jelöli ki mintaként” (HELTAINÉ 2003: 

228–229), illetve tartja össze az adott beszélőközösséget. „A nyelvi normák főképp a 

társadalmi, földrajzi különbségeknek, a kornak, a nemnek, a beszédhelyzetnek, a 

műfajnak megfelelően különböznek egymástól” (TOLCSVAI N. 1992: 42), tehát egész 

nyelvi normarendszerről beszélhetünk (vö. É. KISS 2004: 14). „A normák lehetnek 1. 

törvények (kötelező normák); 2. illemek/szabályok (szükséges normák); 3. szokások 

(lehetséges normák)” – idézi BARTSCH kategorizálását TOLCSVAI NAGY (2001: 86). A 
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nyelvi norma szempontjából különösen fontos tehát a nyelvszokás egyre növekvő 

szerepe. Egyetértve azzal a nézettel, mely szerint nem csak egyetlen norma létezik a 

nyelvben, NYIRKOS ISTVÁN kiemeli: „a mintaként való elismerés […] már nem a nyelvi 

norma része, hanem a nyelvhasználaté, a beszélőé/íróé, a kommunikálóé, azt a szerepet 

jelzi, ahogy ő az objektív szabályrendszerhez viszonyul. Mert a szabályrendszer egésze 

objektív szabályok összessége, s a szubjektív szándékot realizáló megnyilatkozó, a 

szociálisan is tagolódó társadalom beszélőközösségének tagja a saját kompetenciája 

alapján dönti el, hogy a szabályrendszer melyik elemét hogyan, mikor, miért, milyen 

céllal stb. használja fel” (NYIRKOS 2002: 221, vö. G. VARGA 1988b: 581). 

TOLCSVAI NAGY GÁBOR „A nyelvi norma” című kandidátusi értekezésében a 

nyelvi norma mint fogalom monografikus meghatározására törekszik. Hangsúlyozza, 

hogy a normát nem nyelvművelő szempontból vizsgálja, hanem olyan fogalomnak 

tekinti, amely „már eleve befolyásolja az aktuális nyelvi formákat, és nem pusztán 

ráépül viselkedésként a grammatikailag helyes mondatok elvont rendszerére” 

(TOLCSVAI N. 1998a: 5, vö. BAŃCZEROWSKI 1998: 129). Kifejti, hogy „a nyelvi norma 

szociolingvisztikai megközelítésben elsősorban kommunikációs funkciójú, a jelenre 

irányuló szabályrendszer, és mindig csoportokhoz, rétegekhez van kötve. A normák 

természetesen változnak, egy-egy beszélő több normát is ismerhet, s a beszédhelyzetnek 

megfelelően választhat közöttük” (idézi NYIRKOS 2002: 219–220). A h a g y o m á n y  és 

a s z o k á s  kettőse tehát különösen lényeges a norma szempontjából. Nem szabad 

megfeledkeznünk ugyanis arról a szociolingvisztikai axiómáról, hogy a nyelv nem 

magától változik, hanem használói alakítják. Így a nyelvi normát is, melyet a kölcsönös 

nyelvi viszonyokban érvényesítenek. Vagyis „a norma nem állandó, hanem sok 

mindentől függően időről időre változik” (SZATHMÁRI  2001: 11).  

Nagyon fontos az a t t i tű d  kérdése, mert a nyelvhasználók értékelésétől függ, 

hogy bizonyos változatokat, variánsokat használnak-e vagy sem. „A beszélő a nyelvi 

interakcióban nem egyszerűen közöl valamilyen tartalmat, a hallgató pedig nem pusztán 

megérti azt, hanem mindketten attitűdjükkel egy általános gyakorlati irányultságot s 

vele együtt egy etikai mozzanatot valósítanak meg” (TOLCSVAI N. 1998a: 27). 

Nyilvánvaló, hogy minél jobban figyel valaki a nyelvhasználatára, az annál 

formálisabbá válik, ezért LABOV megállapítja, hogy a normarendszer meghatározásához 

a vernakuláris és a formális nyelvváltozatokat kell vizsgálni, jellemzőiket feltárni és 
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viszonyítani egymáshoz (TOLCSVAI N. 1998a: 28–29). Az a l a p n y e l v nek 

(vernakulárisnak), azaz a legjobban birtokolt nyelvváltozatnak a normákkal 

kapcsolatosan alapvető szerepe van. „Az alapnyelv kiejtési formái […] a 

csoportazonosságot erősítik, ilyen értelemben tekintélyük van, más nyelvváltozatok 

értékelésével kapcsolatban azonban kaphatnak stigma- és presztízsfunkciót egyaránt” 

(TOLCSVAI NAGY 2001: 87, vö. WARDHAUGH 2005: 158–159). Ez a deskriptív modell 

fordítottja a korábbi preskriptív szemléletnek, melynek lényege, hogy a nyelvi norma 

meghatározása után, arra építve lehet a nyelvhasználatot vizsgálni. (A proskriptív, 

preskiptív, deskriptív normáról lásd DEME 1993a: 80.) 

 Célszerű a nyelvi normát a nyelvi interakciók szempontjából kutatni. TOLCSVAI 

NAGY GÁBOR szempontjait használva a nyelvi norma modellálásakor figyelembe kell 

vennünk: 1) az adatközlők szocioregionális eredetét, általános nyelvi tudásukat, mely a 

hagyományhoz kötődik; 2) a beszédszituációt, melyet a szokás befolyásol; 3) a 

szituáción kívülről érkező motivációt (TOLCSVAI N. 1998a: 29).  

 A korábbi évek magyar nyelvtudományi nézeteihez képest tehát mára 

kiszélesedett a normafogalom, sokkal árnyaltabban, differenciáltabban használják a 

szerzők a terminológiát, és ebből kifolyólag kevésbé egységesen értelmezik a nyelvi 

normát. Ehhez kapcsolódik a kiemelkedett fő változat („eszményi, központi norma”, 

„köznorma” [vö. PÉNTEK 1998: 203–204]) „irodalmi nyelv” elnevezésének „nyelvi 

standard”-ra vagy „sztenderd”-re változtatása (BENKŐ 1988: 243), mely magában 

foglalja az irodalmi nyelvet és a köznyelvet. Az irodalmi nyelv terminus azért volt 

zavaró, mert kialakulása nem a szépirodalomhoz kötődik, és az írott nyelvre utal 

elsősorban ˙(vö. DEME 1994: 97, SZATHMÁRI  2001: 7). A nyelvi standardra vonatkozó 

egyik legfrissebb összegző meghatározás SZATHMÁRI ISTVÁNtól származik. A n y e l v i  

s t a n d a r d „egy-egy nyelvnek a többi használati formán (a nyelvjárásokon, a 

szociolektusokon stb.) felülemelkedett, fő vonásaiban egységes, normatív és eszményi 

változata, amely rendszerint integrációs folyamatok útján hosszabb idő alatt alakul ki, 

majd a nép, illetve a nemzet nyelvhasználatának reprezentánsává válik, miközben azért 

a többi használati forma – ha bizonyos mértékig átalakulva is – általában megmarad, 

esetleg új is alakul, de mindegyik saját külön normarendszerrel” (SZATHMÁRI  2001: 8–

9, vö. BENKŐ 1988: 243, WACHA 1992: 86). Ez a definíció a lejegyzett (kodifikált) 

standardra értendő. Ha viszont szem előtt tartjuk, hogy a standard – mint a legnagyobb 
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presztízsű nyelvváltozat – szociokulturális tényezők, a nyelvvel kapcsolatos változók és 

nyelvváltozatok kölcsönhatásának történeti eredménye, az hangsúlyozandó, hogy 

részben mesterséges nyelvváltozat, tudatosan végrehajtott szelekcióval és kodifikációval 

alakul ki (TOLCSVAI 1998a: 56–64, vö. BALOGH 1990b: 121, KONTRA 1992: 109).  

 A fentiektől függetlenül van, aki ma is a nyelvi norma kifejezést használja a 

nyelvi standard helyett és értelmében. KESZLER BORBÁLA egyetért ugyan azzal, hogy a 

nyelvi norma meghatározásához szükséges „a nyelv állapotának a pontos 

kommunikációs szemléletű, szociolingvisztikai alapú leírása, mely nem hagyja 

figyelmen kívül a kommunikációs folyamatra jellemző, a közlést meghatározó 

tényezőket”, nyelvi normán nem a diagnózissal megállapított állapotot érti, hanem a 

művelt köznyelvet (KESZLER 1994: 18). BOLLA KÁLMÁN  a saussure-i langue és parole 

mintájára különíti el a normát a standardtól, azokat egy kontinuum egymással 

egyenrangú részeinek tekintve. „A norma a nyelvi rendszerhez tartozik, a rendszer 

optimális működésének ismeretét adja, a sztenderd a beszédbeli megvalósításnak 

társadalmilag hitelesített s bizonyos mértékig még az individuális esetlegességeket is 

toleráló formáját jelenti” (BOLLA  1994: 24).  

 WACHA IMRE megkülönbözteti egymástól a „nyelvi eszmény”-t, a „nyelvi 

normá”-t, a „nyelvhasználati normá”-t, a „nyelvi vagy nyelvhasználati standard”-ot, a 

„belső vagy rétegnormá”-t (WACHA 1992: 85–6, 2010: 18–19). WACHA IMRE 

nyelvinorma-fogalma a hagyományos előíró, grammatikai normára vonatkozik, belső 

vagy rétegnorma kifejezése, meghatározása pedig a szociokulturális normára. A 

nyelvhasználati norma pedig ezek gyakorlati megvalósulását, használatát jelenti.  

 BAŃCZEROWSKI JANUSZ (2004: 41–44, lásd még uő. 1998) – a pragmatikai 

értelmezést helyezve előtérbe – célszerűnek tartja a k o m m u n i k á c i ó s  n y e l v i  

n o r m á ról beszélni, melyben m a g a s (minta) és h a s z n á l a t i  n o r m á t különböztet 

meg. A kommunikációs mintanorma a nyelv alanyi felfogásából következik, „magában 

foglalja a konverzációs viselkedés elveit és maximáit, nemcsak a kommunikációs 

közösség létrehozását, illetve életben tartását teszi lehetővé, hanem a közösségi 

részvételt is. […] biztosítja a nyelv kultúrateremtő és kultúramegőrző funkciójának a 

megvalósulását.” A kommunikációs használati normát pedig a nyelv tárgyi koncepciója 

alapján „a kommunikációs aktus gyors hatékonysága jellemzi” (BAŃCZEROWSKI 2004: 

43), azaz legfontosabb meghatározója, hogy „mit mondunk és minek”, és nem az, hogy 
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„hogyan”. Megállapítja, hogy a használati normának általános jellege van, mivel a 

minimális kommunikáció létrehozásához szükséges; míg a kommunikációs 

kompetencián alapuló magas norma a beszédaktus optimális sikeréhez járul hozzá, ezért 

az elit ezt használja (i.m. 44). Természetesen nem minden szituáció igényel 

mintanormát. Megjegyzem, aki ritkán használja a „magas normá”-t, nem biztos, hogy 

amikor azzal akar élni, sikerül neki az arra jellemző nyelvi eszközök kiválasztása és 

alkalmazása. Ilyenkor jöhetnek létre a korábban már szóba hozott ún. hibridalakulatok. 

Mivel a mintanormát általában passzívan sajátítják el a nyelvhasználók, BAŃCZEROWSKI 

felhívja a figyelmet annak oktatásban való népszerűsítésére, ugyanis ismerete és 

használata hozzájárulhat a nyelvi tudat növekedéséhez, kommunikációs kultúránk 

fejlődéséhez (i.m. 44). 

 HEGEDŰS ATTILA  is a „kitágított normafogalom” képviselőinek táborához 

csatlakozik, és „A változó nyelvjárás” című tanulmánykötetében (2005) hangsúlyozza, 

hogy „a mai magyar norma háromtényezős: része (1.) a standard mint eszményi 

nyelvváltozat, amely elérendő célként mutatkozik meg az oktatásban, az igényességre 

törekvő nyelvhasználatban („oktatott magyar”), része (2.) az egyén alapnyelve, 

vernakuláris normája, amely minden megnyilatkozásának ősformáját, keretét 

meghatározza („vernakuláris magyar”), s e kettő alapján része továbbá (3.) minden 

egyes nyelvi helyzet normája, amelyben találkozik „társadalmi meghatározottság és 

individuális megnyilatkozás” („beszélt magyar”)” – idézi P. LAKATOS (2007: 499). 

 A fenti megkülönböztetéseken kívül beszélhetünk még e x p l i c i t  (írott nyelvi) 

és i m p l i c i t  (beszélt nyelvi) n o r m á ról. Előbbi a hagyományon alapuló, kodifikált, 

preskriptív, központi, intézményesen elsajátított; utóbbi nincs nyelvtanok és szótárak 

által rögzítve, a nyelvszokás révén alakul, deskriptív, egy adott egyénre/csoportra 

jellemző, nem vagy alig tudatosan elsajátított (VILLÓ  1992a: 14–21). 

 

 3.2. Nyelvváltozatok és nyelvi normák 

 

 A normafogalom változása mellett célszerű a mai magyar nyelv használati 

(köznyelvi, területi és társadalmi) változataival, megítélésükkel foglalkozni. A nyelvi 

norma, normativitás kapcsán legtöbbet a nyelvi standardról lehet olvasni a 

szakirodalomban, ezért elsősorban ezzel foglalkozom az alfejezetben. A nyelvjárások és 
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a regionális köznyelviség ide is kötődő kérdéseit már nagyrészt érintettem korábban, 

ezért most csak egy-egy összefüggésre térek ki velük kapcsolatban. 

A nyelvi rétegződés leírására többféle modell létezik. A szakirodalomban többen 

hivatkoznak SEBESTYÉN ÁRPÁD és WACHA IMRE nyelvréteg-osztályozására (SEBESTYÉN 

1981, WACHA 1992). Az irodalmi nyelvet és a köznyelvet SEBESTYÉN ÁRPÁD mellett 

SZATHMÁRI ISTVÁN (2001) is n o r m a t í v nyelvváltozatoknak nevezi (vö. TEMESI 

1980: 192, FÜLÖP 2000: 154). Véleményük megegyezik BENKŐ LORÁNDéval, akinek 

megfogalmazása szerint: „A sztenderd normatív volta abban áll, hogy e változatot 

rögzített használati szabályok jellemzik és irányítják […]. A sztenderdben a szabályok – 

jórészt tudatos normalizálási törekvések együtthatásaként jöttek létre. Az így értelmezett 

nyelvi normák letéteményesei és egyúttal betartásuk őrzői, biztosítékai a 

nyelvszabályozás különféle színterei, illetve eszközei: a nyelvtanok, szótárak, 

helyesírási szabályzatok, nyelvhelyességi útmutatók stb.” (1988: 244). Azaz a standard 

kodifikáltsága miatt normatív. Ezzel az értelmezéssel egybehangzóan olvashatjuk 

ZILAHI LAJOS véleményét: „a regionális köznyelvek nem normatív, csak a n o r m a  

f e l é  h a l a d ó  nyelvváltozatok, jellemző lehet rájuk a város környéki nyelvjárás több 

sajátossága” (ZILAHI  1978: 338, vö. HANGAY  1988). Viszont ha egyetértünk a többféle 

norma elvével, a normatív jelző csak standardra vonatkozó használata kirekesztő és nem 

pontos. Hisz nem kizárólag egy nyelvi norma érvényesül, hanem m i n d e n  

n y e l v v á l t o z a t  belső szabályok szerint működik, funkcionál, azaz normatív; 

továbbá „m i n d e n  k ö z l é s  normatív, mert valamilyen normának megfelel, 

másképpen nem lenne közlés” (TOLCSVAI 1992: 42, vö. KISS 1995a: 76). Különbség 

abban van, hogy a standard nemcsak normatív, hanem normalizált is (vö. KISS 1993a: 

12). 

 A s t a n d a r d  vagy k ö z n y e l v  fő jellemzői: „presztízsváltozatként 

legitimizálódott és intézményesült; használata elősegíti a társadalmi tekintélyt és 

érvényesülést; hosszabb-rövidebb történeti hagyományra tekint vissza; normák 

sorozatával van kodifikálva, amelyek megszabják a „korrekt” írásbeli és szóbeli 

nyelvhasználatot; az adott nyelvközösség tagjait illetően egységesítő, más 

nyelvközösségek tagjaival szemben elkülönítő funkciójú; a nyomtatott irodalmat ezen 

közlik, iskolában ezt tanítják; a nyilvános nyelvhasználat tipikus és leggyakoribb 

formája” (KISS 1995a: 74). Ezt ki lehet még azzal egészíteni, hogy minimális 
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formavariáció és maximális funkcióvariáció jellemző rá (MILROY–MILROY 1985 – 

hivatkozza TOLCSVAI N. 2001: 87, vö. GARVIN  1998), valamint „annak a 

beszélőközösségnek a sokrétű és összetett kommunikációs szükségeit szolgálja, mely 

elérte vagy el akarja érni a modernizáció szintjét” (GARVIN  1998: 90), tehát a 

nyelvhasználók nemcsak igazodnak a standardhoz, alakítják is – elsősorban beszélt 

nyelvi rétegét. Továbbá hogy „a magyar standardról beszélve a nyelvnek mindig arra az 

állományi részére, és a nyelvhasználatnak arra a formájára gondolunk, amelyik egyik 

oldaláról a táji kötöttségű nyelvjárások, másik oldaláról meg az alsóbb használati 

szintek fölött áll, mint a nemzeti műveltségnek szóban és írásban megnyilatkozó, 

alkalmas és illetékes hordozója, s egyben a helyességnek elismert normája” (DEME 

1994: 98). Helyes és helytelen kérdéséről általában azonban mindig óvatosan, az adott 

nyelvváltozat normarendszerét figyelembe véve szabad nyilatkoznunk. „A regionális 

köznyelvi beszélők egy részénél a nyelvjárási beütések inkább a regionális köznyelvi 

norma nem elég biztos ismeretének, a szűkebb családi körben beszélt keverék 

nyelvváltozat még mindig ható jelenlétének a következményei. Amíg a regionális 

köznyelvi norma ezeknek a beszélőknek nem biztos sajátja, addig nyelvhasználatuk 

nyelvjárási színei nem nevezhetők pongyolaságnak. Más kérdés természetesen, hogy a 

regionális köznyelvi norma felől nézve ezek a jelenségek idegenek, helytelenek” – 

állapítja meg KISS JENŐ (1980: 192). A regionális köznyelviség vizsgálata tehát nem 

lényegtelen „a kiejtési norma reális megállapítása, az egyes nyelvi jelenségek 

helyességének megalapozottabb eldöntése végett sem” (SZATHMÁRI  1974: 308).  

A b e s z é l t  k ö z n y e l v i  n o r m a  feltárása (erről lásd GRÉTSY–SZATHMÁRI  

szerk. 1967, SZENDE 1969) összetettsége, folytonos alakulása miatt bonyolult feladat, 

ezért a mai napig várat magára. TOLCSVAI NAGY GÁBOR javasol egy lehetséges 

kodifikációs módozatot: „A sztenderd kiejtési normájának a megállapítása több, 

egymással párhuzamos szelekciós és kodifikációs műveletet tartalmaz: egyfelől 

pontszerű fonémakülönbségeket jelöl ki a nyelvjárás típusú nyelvváltozatokkal szemben 

[…], másrészt fonetikai/fonológiai tartományokat jelöl ki kontinuumokban a feszítés-

lazítás skáláin. […] Annak érdekében, hogy a kodifikáció hatásos legyen, további 

szempontok bevonására van szükség, amelyek adatokat szolgáltatnak a kijelölt 

ejtésformák tényleges beszélőinek társadalmi státusáról, számáról, vagyis 

internalizáltságuk és legitimáltságuk mértékéről, továbbá a többi nyelvváltozat kiejtési 
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formáitól való elkülönbözés mértékéről, valamint a normatív változatok és a kreatív 

normaváltozások mennyiségéről. E szempontok a nyelvtörténeti folyamatokba 

helyezéssel kiegészülve érvényesülhetnek” (TOLCSVAI NAGY 2001: 87–88). Jelen 

esetben a sokszempontúság azt szolgálja, hogy a kidolgozandó köznyelvi kiejtési norma 

ne legyen merev, és hagyjon tűrési, ingadozási sávokat.  

LANSTYÁK ISTVÁN és SZABÓMIHÁLY GIZELLA  a n e m z e t i  n y e l v  kifejezést 

használja nyelvünk minden változatot összefoglaló megnevezéseként, melynek két fő 

részét képezi a standard és a köznyelv. Elkülönítik tehát a kettőt egymástól a formális és 

informális beszédhelyzeteknek, az írásbeli és szóbeli megnyilatkozásoknak 

megfelelően. A s t a n d a r d  inkább írásban érvényesül; a nyilvános érintkezés (oktatás, 

tömegtájékoztatás, államigazgatás) eszköze; a nyelvközösség tagjai elfogadják, 

beszédtevékenységük mintájának, modelljének tekintik; társadalmi és regionális 

korlátozás nélküli; tudományos beavatkozások nyomát viseli magán; kodifikált – 

normája, mely feszesebb, rögzítve van; egységesebb, mint más nyelvváltozatok. Míg a 

k ö z n y e l v  a beszélt nyelvi megnyilvánulásokra jellemző; a kevésbé formális 

beszédhelyzetekben jelentkezik a nyelvileg iskolázott, művelt beszélők 

nyelvhasználatában; szorosabb a kapcsolata a regionális nyelvváltozatokkal; normája 

lazább és gyorsabban változik (LANSTYÁK–SZABÓMIHÁLY  1998: 211–212). Egyértelmű, 

hogy különbség van az írásbeli és a szóbeli nyelvhasználat között (előbbiben a normát 

szigorúbban érvényesítjük, mivel az írott köznyelvi norma – a kiejtési normával 

ellentétben – a helyesírási szabályzatokban, szótárakban meg van határozva) (erről 

részletesebben lásd P. LAKATOS–T. KÁROLYI 2002: 192), ezt a terminológiai 

különbségtételt azonban feleslegesnek tartom. Lényeges viszont, hogy mindig jelezzük, 

a köznyelvi nyelvváltozat írott vagy beszélt formájáról szólunk-e.  

„A magyarországi magyar sztenderd egy korábbi túlértékelt és túlságosan 

befolyásos állapot után ma a belső differenciáció folyamatában van: a magyarországi 

sztenderdet beszélők úgy különböznek el a nyelvváltozattól, hogy annak alapvető 

grammatikai rendszerét nem bontják meg, nem hoznak létre új grammatikát, nem 

merülnek el az egyébként leggyakrabban bírált, a kézikönyvek által nyelvhelyességi 

hibákként számon tartott nyelvi jelenségekben, vagy legalábbis egyszerre csak az egyik 

területen lépnek radikálisan (…), ugyanakkor mégis más és más nyelven, azaz 

nyelvváltozaton beszélnek és írnak” – állapítja meg TOLCSVAI NAGY GÁBOR (1998b: 
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260). TOLCSVAI NAGY az integritás okát a művelt köz- és irodalmi nyelvet beszélők 

(elit) értékrendjének változásában, lazulásában véli felfedezni, ti. ma a magyarországi 

elit többféle nyelvváltozatot tart értékesnek bizonyos nyelvi szinteken (TOLCSVAI NAGY 

1998c: 281). Az elitek között sok a különböző társadalmi rétegből érkezett első 

generációs, akik – miközben nagyrészt igazodnak a presztízsváltozat legfontosabb 

követelményeihez, pl. nyelvhelyességi kívánalmaihoz – érvényesítik magukkal hozott 

nyelvhasználati jellegzetességeiket is bizonyos határok között (TOLCSVAI NAGY 1998b: 

261). A folyamat következménye lehet a kodifikált standard presztízsvesztése, melyet 

okozhat „(Daneš szerint) a tekintélytisztelet össztársadalmi méretű csökkenése, a 

tekintélyelvűség relativizálódása és az, hogy a standard egyre inkább a beszéltnyelviség 

hatása alá kerül, márpedig mindkettő a kodifikált írott nyelvi norma érvényesülése ellen 

hat” – vonja le a konzekvenciát KISS JENŐ (2001a: 9–10). Jellemző tehát, hogy mára 

inkább a beszélt nyelv van hatással az írott nyelvre és nem fordítva.  

 A beszélt köznyelvi norma tágulása hatással van a t e r ü l e t i  

n y e l v v á l t o z a t o k  megítélésére is. Míg a korábban felsorolt társadalmi, gazdasági 

tényezők következtében az 1950-es, 1960-as évektől a nyelvjárások értéktelennek 

tartása, leminősítése volt megfigyelhető, ma azok reneszánszának, a regionális nyelvi 

sajátságok növekvő értékelésének lehetünk tanúi. Az attitűdbeli változás nemcsak a 

köznyelvet beszélők rétegének szélesedésével magyarázható, oka lehet az ösztönös 

globalizációellenesség is, mely a regionalizmus erősödésével jár együtt. Érdemes 

vizsgálni, hogy pontosan milyen társadalom-lélektani, attitűdbeli, nyelvhasználati 

változások követik a modernizációs kényszer mellett megjelenő hagyományőrzést. 

Amennyiben ugyanis „a magyar társadalmi viszonyok a jövőben kedveznek a vidéki és 

a civil szféra életterének, akkor a többnyelvváltozatúság mindennapi, normál 

(mondhatnám normatív) beszéltnyelvi jelenség lenne” – állapítja meg KRISTÓNÉ FÁBIÁN 

ILONA (1999: 337).  

 Mivel a r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i s é g  a nyelvjárások és a köznyelv 

nyelvváltozata közti kiegyenlítődés eredménye, azaz köznyelvi funkciójú, de regionális 

jegyeket fölmutató nyelvhasználati sáv (KISS 2001a: 9), kontaktusváltozat, tehát benne 

egymás mellett él a hagyományos régi és a köznyelvi új alak – miközben keveredik is 

természetesen a kettő sajátos variánsokat hozva így létre –, nehéz a regionális 

köznyelviség normarendszerének a leírása, a jelenségek elhatárolása egymástól. Annyi 
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azonban mindenképpen megállapítható, hogy az adott település nyelvhasználata a két 

szélső pólus közül melyikhez (a nyelvjáráshoz vagy a köznyelvhez) van közelebb.  

 

Nagyon fontos tehát – látva a nagy értelmezésbeli különbségeket, hogy mindig 

pontosan definiáljuk saját nyelvinorma-fogalmunkat. A nyelvi normára elsődlegesen 

szociolingvisztikai kategóriaként, az egyes nyelvváltozatokra jellemző 

mintarendszerként tekintek, melyet a nyelvhasználók elsősorban a beszélt 

nyelvhasználat során érvényesítenek. Azzal a véleménnyel értek egyet, mely szerint a 

központi nyelvváltozat kodifikált normája mellett valamennyi nyelvváltozatnak megvan 

a maga normája, mely nem egy kívülről ráerőszakolt szabályrendszer, hanem amelyet 

az adott beszélőközösség nyelvszokása alakít ki és működtet. Az előforduló nyelvi 

jelenségeket mindig az adott típusra jellemző nyelvi viselkedési normák, normarendszer 

szerint kell megítélni, amely meghatározza a kívánatos, ill. nemkívánatos 

nyelvhasználatot (vö. HELTAI 2004: 413, WARDHAUGH 2005: 12–13, VÖRÖS 2007: 27–

28). Ezért fontos a beszélt köznyelv és a nyelvjárások (újbóli [vö. KISS 2006]) 

normájának leírásán túl jellemezni az egyes területekre jellemző regionális köznyelvi 

norma rendszerét is. Kérdés persze, hogy a regionális köznyelviségnek egyáltalán van-e 

a többi nyelvváltozattól elkülönítő normarendszere. Erre viszont csakis megfelelő 

vizsgálatokkal adható kielégítő válasz.  

Szem előtt tartva, hogy nemcsak az a lényeg, a jelenségek előfordulnak-e, 

hanem az is, hogy a helyi köznyelv normái megengedik-e a használatukat, a 

szombathelyi nyelvhasználat regionális köznyelvi normarendszerét olyan módon 

próbálom majd meghatározni, hogy elsőként feltárom a 

n y e l v i / n y e l v r e n d s z e r t a n i  jellemzőit, majd erre építve – különféle 

beszédhelyzetekben vizsgálódva kombinált módszerekkel – megkísérlem leírni a helyi 

n y e l v h a s z n á l a t i normát (vö. NYIRKOS 2002). Előbbi a nyelvváltozat belső nyelvi 

(hangtani, hangtani-alaktani, alaktani, mondattani és szókészleti) szabályainak 

rendszerét öleli fel. Utóbbi pedig azt a társadalmi-nyelvi viselkedési szabályrendszert 

foglalja magában, amely az adott kommunikációs szituációban „előírja”, meghatározza, 

hogy a nyelvi interakciók során a beszélő melyik nyelvváltozatot választja 

megnyilatkozásában, és milyen nyelvi variánsokat használ ehhez. Ez persze 

elsődlegesen a t t i tű d  kérdése, melyet befolyásol, hogy az adott nyelvhasználati forma 
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presztízsértékű avagy stigmatizált-e a konkrét beszélőközösségben. Ismételten 

kiemelem: ahhoz, hogy tisztán lássunk a mai magyar nyelv változását illetően, a nyelvi 

normarendszerek meghatározásán túl szükséges feltérképezni a nyelvjárások – 

regionális köznyelv – beszélt köznyelv ingadozási sávjait (a nyelvváltozatok érintkezési 

területeit), normájuk átlépésének határait és a belőlük adódó következtetéseket levonni.  

Összegzésképp megállapítható, hogy a városok szociodialektológiai irányú, a 

beszélők nyelvi tudatát is magában foglaló, kiterjedt általános változásvizsgálatának 

fontossága a nyelvi norma szempontjából is hangsúlyozandó. TOLCSVAI NAGY GÁBOR 

felhívja a figyelmet, hogy egyelőre hiányoznak „a település, azaz a városszociológiai 

komplex vizsgálatok, amelyek egy település lehető legteljesebb szociolingvisztikai 

leírását kísérlik meg (mint például a német szociolingvisztikában Mannheim 

szociolingvisztikai deskripciója)” (TOLCSVAI N. 2003: 275).  

 

 4. A regionális köznyelvi kutatások 

4.1. A regionális köznyelvi kutatások megindulása 

 

Hazánkban BÁRCZI GÉZA kezdeményezte a városi népnyelv tanulmányozását, a 

nagyváros kevésbé iskolázott osztályainak nyelvhasználatára hívta fel a figyelmet 

(1932, 1941, 1942). Az egyetlen ilyen irányú részletesebb munka, G. VARGA GYÖRGYI 

budapesti köznyelvben végzett vizsgálódása a programszerű regionális köznyelvi 

kutatások előzményeként is megemlítendő úttörő vállalkozás. A szerző „Alakváltozatok 

a budapesti köznyelvben” (1968) című monográfiájában elsősorban hangtani 

kérdésekkel foglalkozott. Száz eltérő szociális hátterű adatközlő mintegy százezer 

nyelvi adatán keresztül bemutatta az alakváltozatok, nyelvi jelenségek helyzetét a 

különböző életkori és műveltségi rétegek nyelvében.  

A kutatások kiszélesítésére irányult a Magyar Tudományos Akadémia 

Nyelvtudományi Intézetének és a Néprajzi Múzeumnak 1967-ben „Városunk köznyelvi 

kiejtése” címmel meghirdetett, középiskolásoknak szóló pályázata. Lebonyolításához 

DEME LÁSZLÓ gyűjtési útmutatót, IMRE SAMU  mintákat készített a táji köznyelviség 

kiejtési problémáinak összeállításához, VÉGH JÓZSEF pedig tanácsokat adott a 

hangfelvételek elkészítéséhez. A pályázatra tizenkét tanári irányítással készült 

diákmunkát (több adatközlő beszédének megfigyelésén alapuló leírást és 
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magnetofonfelvételt) küldtek be (Debrecenből, Egerből, Gyöngyösről, Kalocsáról, 

Kaposvárról, Kisvárdáról, Miskolcról, Mosonmagyaróvárról, Pápáról, 

Sátoraljaújhelyről, Szegedről, Székesfehérvárról), amelyek értékelése támpontul 

szolgált a további vizsgálódásokhoz (DEME 1973: 261–262, FÜLÖP 2000: 153).  

 A regionális köznyelvi kutatások központilag irányítottan és tervszerűen 1972-

ben indultak, ekkor vette fel őket ugyanis a Nyelvtudományi Intézet középtávú 

tudományos kutatási tervébe. A vizsgálatokat három szakaszban tervezték 

megvalósítani: a különböző városokban készített magnetofonos szövegfelvételeket 

nyelvszociológiai helyzetelemzés, majd a regionális köznyelviség földrajzi szempontú 

leírása követte volna.  

 Az átmeneti nyelvhasználati sáv elsősorban IMRE SAMU  (1973), DEME LÁSZLÓ 

(1973) és SZATHMÁRI ISTVÁN (1974) iránymutató cikkei kapcsán került a figyelem 

középpontjába. A szerzők a főbb elméleti és módszertani kérdések tisztázásán túl 

sürgették a regionális köznyelvi kutatásokat. „IMRE SAMU  – BALOGH LAJOS 

közreműködésével – az MTA Nyelvtudományi Intézetének keretében a regionális 

köznyelvi kutatások szervezésében is részt vett” (SZABÓ G. 1992: 6).  

Az intézeti programhoz kapcsolódóan egyetemi, főiskolai vizsgálatok is 

indultak, melyek tematikai-módszertani vonatkozásban is hasznosnak bizonyultak. 

Elsőként 1973-ban alakult egy regionális köznyelvi kutatócsoport az ELTE 

Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Tanszékcsoportján G. VARGA GYÖRGYI 

vezetésével, tizenkét egyetemi hallgató részvételével (erről részletesen lásd G. VARGA 

1974, 1979: 17). A gyűjtést Cegléden és Hatvanban végezték el. Ilyen jellegű 

gyűjtéseket indítottak a Szombathelyi Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti 

Tanszéke oktatói, és hallgatóikat is folyamatosan bevonták a munkába. (Erről a 

műhelyről részletesebben külön fejezetben szólok majd.) Továbbá a Janus Pannonius 

Tudományegyetem is bevette a témát középtávú kutatási programjába. 

Megindult tehát a kutatómunka szervezése, a konkrét gyűjtések lebonyolítása. A 

tanszéki közösségi vállalkozások mellett egyéni kutatások is folytak, melyek 

eredményeit folyamatosan publikálták. 1977-ben adták ki a Nyelvtudományi 

Dolgozatok sorozatában a G. VARGA GYÖRGYI által irányított kutatócsoport egyik 

tagjának, P. LAKATOS ILONÁnak „Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez” című 

dolgozatát, melyben a szerző néhány hangtani jelenség szinkrón helyzetére koncentrál a 
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településen. A sorozat következő kötete, a „Két tanulmány a regionális köznyelvek 

alaktanából” (1978) című szintén a kutatócsoport tagjainak, LADÁNYI MÁRIÁnak és 

SZILVÁS IZABELLÁ nak a munkája. LADÁNYI  Gyula város regionális köznyelvében 

vizsgálta a birtokos személyragozás alakváltozatait (LADÁNYI –SZILVÁS  1978: 3–49), 

SZILVÁS  az ikes igék ragozását elemezte a zalaegerszegi regionális köznyelvben 

(LADÁNYI –SZILVÁS  1978: 52–109).  

A széles körű munkálatok eredményeként hamarosan megjelent a 

„Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből” című kötet (1979) IMRE SAMU  

szerkesztésében a Nyelvtudományi Értekezések 100. számaként. A szerkesztő a téma 

fiatal volta miatt, továbbá a stabil kutatói módszerek hiányában úgy mutatja be a 

tanulmánygyűjteményt, hogy arra az útkeresés, a kísérletezés jellemző, ezért egységes 

tematikai, gyakorlati-módszertani háttérről nem beszélhetünk. A más-más koncepciók 

alapján dolgozó kutatók viszont rendszeresen kapcsolatot tartottak egymással (IMRE 

1979:4). G. VARGA GYÖRGYI tanulmánya (IMRE szerk. 1979: 7–31) korábbi vizsgálatai 

gyakorlati tapasztalataira épülő, elméleti-módszertani igényű, melyben beszámol 

ceglédi (1973–1974) és hatvani (1975–1979), elsősorban hangtani és alaktani jellegű 

gyűjtéseikről. BALOGH LAJOS hangtani jelenségmonográfiaszerű írása (IMRE szerk. 

1979: 33–63) kutatásom szempontjából különösen fontos, hisz a szerző Szombathely 

regionális köznyelvében vizsgálja a fel igekötő, a kell ige és a határozóragok hangtani 

realizációit. Adatai, eredményei révén 30 évvel későbbi összevetésre, s így 

longitudinális valóságosidő-vizsgálatra nyílik lehetőségem. Általános hangtani leírásra 

vállalkozik POSGAY ILDIKÓ , ZILAHI LAJOS és HORVÁTHNÉ BERNÁTH RÓZSA. POSGAY 

ILDIKÓ  a pápai regionális köznyelvi vizsgálatok tapasztalatairól számol be kiragadva 

néhány hangtani részjelenséget (IMRE szerk. 1979: 65–77). Nyolc hangtani jelenséget 

elemez ZILAHI LAJOS orosházi szövegfelvételek alapján (IMRE szerk. 1979: 79–104). 

HORVÁTHNÉ BERNÁTH RÓZSA pedig Győrben vizsgálódik nagyrészt hangtani 

jelenségekre koncentrálva, de alaktani és szókészlettani megfigyeléseit is leírja röviden 

(IMRE szerk. 1979: 105–124). A kötet utolsó tanulmánya SZABÓ JÓZSEF mondattani 

tárgyú írása, mely a nagykónyi nyelvjárás mondatszerkezeti és mondatalkotási 

jellegzetességeit kísérli meg feltárni a köznyelvi hatásra való különös tekintettel (IMRE 

szerk. 1979: 125–146).  
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A tanulmánygyűjtemény középpontjában az egyéni nyelvhasználat (idiolektus) 

regionális sajátosságainak feltérképezése állt. Ezt a hagyományt követte BALOGH 

LAJOS, aki további két írásában egy-egy adatközlő beszélt nyelvét elemzi részletesen. 

Az egyikben két szombathelyi férfitől gyűjtött adatait (BALOGH 1980), a másikban a 

győri születésű keramikusművész, Kovács Margit rádióbeli hangfelvételének egy 

részletét vizsgálja (BALOGH 1982). Mindkét esetben azonos módszerrel dolgozik: a 

nyelvi regionalitás szintjét hangstatisztikai módszerrel méri.  

Nagy jelentőséggel bírnak a későbbi kutatások számára is a megjelent regionális 

köznyelvi szövegközlések. Ilyen G. VARGA GYÖRGYI „Szövegmutatványok Hatvan 

regionális köznyelvéből” (1980) című kiadványa és ZILAHI LAJOS „Regionális 

köznyelvi szövegek Orosházáról” (1981) című bemutatója.  

A kutatómunka lendületét jelzi, hogy az 1970-es, 1980-as években 

összességében tizenegy város beszélt nyelvét vizsgálták, így sor került Cegléd (G. 

VARGA 1974), Győr (H. BERNÁTH 1979), Gyula (LADÁNYI  1978), Hatvan (G. VARGA 

1980, 1988a), Jászberény (P. LAKATOS 1977, 1981), Nyíregyháza (P. LAKATOS 1981, 

1990), Orosháza (ZILAHI  1979, 1984), Pápa (POSGAY 1979, 1982), Szekszárd (RÓNAI 

1996a,b), Szombathely (BALOGH 1979) és Zalaegerszeg (SZILVÁS 1978) bizonyos 

regionális köznyelvi jelenségeinek feltárására. (Az évszámok a megjelenés évét jelzik, 

nem a vizsgálat időpontját.) 

A regionális köznyelvi kutatások nagyrészt csak a vidéki városok értelmiségi 

rétegének beszélt nyelvére terjedtek ki. A regionális köznyelviség eredetét tekintve 

megegyeztek ugyan a vélemények, hogy az a nyelvjárásokból nőtt ki, és az atlaszgyűjtés 

során többen személyesen tapasztalták is a kettősnyelvűség, azaz a köznyelvi ejtésmód 

terjedését a falusi lakosság körében; mégsem indítványozták – az átmenetet így 

közvetlenül is szemlélve – a városok mellett a f a l v a k  táji köznyelviségének a 

vizsgálatát (vö. G. VARGA 1979: 19–21). „Kimaradt tehát a nagy lehetőség: a 

magyarországi magyar nyelvjárási beszélők tömeges diglottá válása kritikus 

szakaszának a módszeres figyelése és tanulmányozása” – állapítja meg KISS JENŐ 

(1998b: 27).  
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4.2. Az élőnyelvi kutatások 

 

Az 1980-as évek közepén az MTA Nyelvtudományi Intézetében „a korábbi 

regionális köznyelvi kutatások és a modern szociolingvisztikai vizsgálatok 

összevonásának igénye teremtette meg az élőnyelvi kutatócsoportot” (KONTRA 1990a: 

512), melynek IMRE SAMU  után 1988-tól KONTRA M IKLÓS lett a vezetője. (A 

kutatócsoport céljairól, módszereiről lásd KONTRA 1990a: 513, 1990b: 131, 1990c.) A 

regionális köznyelvi vizsgálatok körét tehát tágították, az újonnan kibontakozó 

élőnyelvi kutatások esetében az „eddigi nyelvészeti kutatásoktól tárgyukban és 

módszereikben több ponton jelentősen eltérő munkálatokról van szó” (KONTRA 1990a: 

512). Elsőként a nem, az életkor, az iskolai végzettség és a lakóhely típusa szerint 

rétegzett, reprezentatív kérdőíves gyűjtést végeztek az országban (Magyar Nemzeti 

Szociolingvisztikai Vizsgálat – MNSZV), majd erre alapozva Budapesten vizsgálódtak 

szintén rétegzett, reprezentatív minta alapján kérdőíves módszerrel, illetve 

magnetofonos interjúk készítésével (Budapesti Szociolingvisztikai Interjú – BUSZI). A 

kutatócsoport aktivitását mutatják a Nyelvtudományi Intézet kiadványaként sorra 

megjelenő kötetek: pl. „Beszélt nyelvi tanulmányok” (KONTRA szerk. 1988), „Élőnyelvi 

tanulmányok” (BALOGH–KONTRA szerk. 1990), „Szöveggyűjtemény a táji 

nyelvváltozatok köréből” (B ALOGH szerk. 1993), „A magyar nyelv táji változatai az 

1980-as évek végén” (BALOGH szerk. 1996), melyekből átfogó képet kaphatunk a 

kutatói érdeklődés alakulásáról, az elért eredményekről. A legutóbb felsorolt 

tanulmánygyűjteményben publikálta többek között RÓNAI BÉLA két írását a szekszárdi 

(regionális) köznyelv alakulásáról – újabb várossal bővítve ezzel a gyűjtőhelyek körét 

(BALOGH szerk. 1996: 11–21, 113–123). Ezekben a független ö-zés változásán túl tíz, 

főként hangtani jelenséget vizsgál. PESTI JÁNOS a nyelvi viselkedés kérdéséhez 

szolgáltat adatokat regionális köznyelvi szövegek alapján (BALOGH szerk. 1996: 25–

39). Kiemelendő, hogy PESTI JÁNOS egy faluban, Szentlőrincen végzett regionális 

köznyelvi kutatást (BALOGH–KONTRA szerk. 1990: 98–112, BALOGH szerk. 1996: 65–

99). Valamint K. FÁBIÁN ILONA Kisszékelyben (BALOGH szerk. 1996: 43–63), ZILAHI 

LAJOS pedig Doboz községben (BALOGH szerk. 1996: 125–143) elemzett 

szociolingvisztikai szempontból hangtani jelenségeket, és mutatott rá a nyelvi változás 
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irányára, dinamikájára. A kötetekben határon túli regionális köznyelvi vizsgálatokról is 

olvashatunk (LÁNCZ 1990, RAJSLI 1990). 

 Az 1980-as évek végére azonban a kutatások száma jelentősen lecsökkent. Pedig 

– ahogy már témaválasztásom indoklásakor is említettem – az átmeneti nyelvhasználati 

tartomány vizsgálata korántsem tekinthető teljesnek, mivel nem terjedt ki a magyar 

nyelvterület egészére, illetőleg egy adott település regionális köznyelviségének részletes 

leírására, ugyanis „az elemzések zömmel megmaradtak az idiolektusoknál” (KISS 1992: 

162). Vagyis „a témakör szociális-kulturális összefüggéseinek, területi vonásainak és 

módszertani eljárásainak a következetesebb feltárása még mindig akadozik” – jegyzi 

meg FÜLÖP LAJOS (2000: 153).  

 

4.3. A magyar nyelvterület további regionális köznyelvi kutatásai 

 

 A regionális köznyelvi vizsgálatok csökkenő intenzitása mellett figyelemre 

méltó tanulmányok láttak napvilágot a témán belül. Az 1990-es évek elejéről FÜLÖP 

LAJOS gyöngyösi kutatásai (1993, 1995) emelhetők ki.  

 KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA 1998-ban indított, többéves (1998–2005) kutatásának 

célja a szegedi nyelvhasználat nyelvjárási és szociolingvisztikai jellegzetességei egy 

részének bemutatása (KRISTÓNÉ 1999). Munkája érinti a regionális köznyelviség 

elméletének problémáit (KRISTÓNÉ 2002), illetve hozzájárul ezek konkrét adatokkal 

történő megoldásához (KRISTÓNÉ 2006a,b,c, 2010). A kutató fő feladatának az átfogó, 

ezredfordulós adatmentést tartja.  

 A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének oktatói SZABÓ 

JÓZSEF irányításával a regionális köznyelvi kutatások újbóli fellendítésének szándékával 

kezdték el 2006-ban vizsgálni a Veszprém megyei regionális nyelvet (SZABÓ J. 2007: 

407). Munkájuk hiánypótlás is, ugyanis Veszprémnek és környékének a regionális 

nyelvhasználatával eddig még nem foglalkoztak. A veszprémi műhely (a munkálatokba 

az egyetem magyar szakos hallgatóit is bevonták) „A magyar nyelvjárások atlasza” 

korábbi kutatópontjai közül hét faluban (Bakonyszentlászló, Diszel, Felsőörs, Kapolcs, 

Nyárád, Szentgál, Vilonya), továbbá ezeken kívül még három községben, 

településrészen (Inota, Kádárta, Vörösberény) és négy városban (Balatonalmádi, Pápa, 

Várpalota, Veszprém), összesen tehát tizennégy településen végzett anyaggyűjtést (H. 
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TÓTH TIBOR szerk. 2010: 7). A kutatások célja, hogy „az említett Veszprém megyei 

településeken – jól végiggondolt szociolingvisztikai szempontok alapján – főleg a 

hangtani, alaktani jelenségek, valamint a szókészleti elemek vizsgálatával – képet 

nyerjünk a regionális köznyelviség helyi sajátosságairól, jellemző tendenciáiról” – 

fogalmazza meg SZABÓ JÓZSEF (2007: 408). A gyűjtéseket hamarosan publikációk 

követték. Az V. Dialektológiai Szimpozionon HÁRI GYULA  Várpalota és a hozzá csatolt 

Inota nyelvjárásának nyugati gyökereiről (HÁRI 2007), S. NOVOTNY JÚLIA  pedig négy 

generáció nyelvhasználatának összevetéséről (S. NOVOTNY 2007) tartott előadást. A 

gyűjtés során rögzített beszélgetések szövegeiből ad válogatást a „Nyelvjárási szövegek 

Veszprém megyéből” című kiadvány, melyben a kutatóhelyek település- és 

népességtörténeti adatairól is olvashatunk (H. TÓTH TIBOR szerk. 2010). „Regionalitás 

és nyelvjárásiasság Veszprém megyében” című tanulmánygyűjteményükben pedig a 

kutatások eredményeit – a Veszprém megyei regionális köznyelviség jelenségeinek 

különböző szempontok szerinti bemutatását – teszik közzé (HÁRI–H. TÓTH szerk. 

2010).  

Örvendetes, hogy a szegedi és a veszprémi regionális köznyelvi kutatásokon 

kívül még Csornán (BOROS 2007), valamint Kecskeméten (TÓTH 2007) is elkezdődtek 

hasonló vizsgálódások.  

 

4.4. Regionális nyelvi kutatások a szombathelyi főiskola Magyar Nyelvészeti 

Tanszékén 

 

 A regionális kutatások programjába 1973-ban a Szombathelyi Tanárképző 

Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke is bekapcsolódott. SZABÓ GÉZA vezetésével a 

magyar nyelvterület nyugati régiójában (az ausztriai és a szlovéniai magyar lakta 

területeket is érintve) kezdődtek élőnyelvi nyelvföldrajzi–nyelvszociológiai aspektusú 

vizsgálatok. „Már a feltáró munkálatok kezdeti szakaszában egyre világosabbá vált, 

hogy a városok s így Szombathely nyelvének szociolingvisztikai kutatása a környező 

falvak nyelvi-nyelvhasználati állapotának megismerése nélkül nem végezhető 

megnyugtató módon” (SZABÓ G. 1992: 6). „Kutatásmódszertanunk gyökerei a MNYA. 

gyakorlatához, tapasztalataihoz nyúlnak vissza, másfelől pedig az ún. regionális 

köznyelvi kutatásokhoz fűződnek. Amikor az ún. „szókészleti kérdőívvel” – aktív 
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indirekt módon – magnetofonnal – gyűjtünk, és az egész hangzós anyagot […] 

adatközlőhöz kötve rögzítjük, akkor lényegében az ún. „regionális köznyelvi” 

kutatásnak egyik lehetséges módszeres eljárását alkalmazzuk a főleg nyelvjárásban (is) 

beszélő adatközlők körében” – foglalja össze tevékenységüket SZABÓ GÉZA (1990: 48). 

A szókészleti kérdőfüzet (SZABÓ G. 1976, 1980) kiegészítéseként az adatközlő nyelvi 

személyiségének megismerését célzó irányított beszélgetést folytattak etno-, pszicho- és 

szociolingvisztikai következtetések levonására egyaránt alkalmas kérdőív (SZABÓ G. 

1985b) alapján (MOLNÁR 1999: 8). A kutatásba a tanszék oktatóin túl bevonták a 

hallgatókat is (a tanszék mellett Nyelvjáráskutató Tudományos Diákkör működött). 

Számos élőnyelvi gyűjtőutat szerveztek (pl. az Őrségbe, Göcsejbe, Hetésbe, 

Kemenesaljára, Kőszeghegyaljára, a Rábaközbe) a régióban, melyek eredményeképp 

nagy mennyiségű (több mint kétezer óra) hanganyag gyűlt össze. Ezeket nagyrészt a 

tanszéki műhely munkatársai dolgozták fel (az elemzéseken kívül egy 

szöveggyűjteményt [GUTTMANN–MOLNÁR szerk. 2006] is megjelentetve), de szép 

számmal születtek szakdolgozatok is a témában. A továbbiakban a tanszéki oktatók 

kutatómunkám során hasznosított speciális vizsgálatait mutatom be röviden. 

 A tanszék a középtávú kutatási tervében szereplő regionális köznyelvi 

vizsgálatokhoz kapcsolódóan 1978-tól tanulmányozta az intézmény hallgatóinak 

nyelvhasználatát is. Ennek megfelelően MOLNÁR ZOLTÁN M IKLÓS kezdetben elsősorban 

a főiskolai hallgatók beszélt nyelvének (főként hangtani) vizsgálatával foglalkozott 

(MOLNÁR 1980, 1982a,b, 1983a,b, 1984, 1986, 1988), ami a nyelvföldrajzi, 

szociolingvisztikai vonatkozásokon kívül regionális (köz)nyelvi és pedagógiai 

szempontból is tanulságos volt (MOLNÁR 1999: 8). Majd Szombathely környékén és 

Lendva vidékén végzett nyelvföldrajzi megközelítésű, szociolingvisztikai módszerű 

kutatásokat. Mikrovizsgálatai eredményeinek összegzése a „Nyelvföldrajzi – 

szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban” című 

kiadványa (MOLNÁR 1999). (A szerző korábbi részkutatásait illetően lásd ennek 

részletes bibliográfiáját: i.m. 196–197., ezen kívül l. még MOLNÁR 1998). Az utóbbi 

időben pedig a tanszéki (mintegy ötvenezer adatos) regionális szókészleti korpusz 

folyamatos feldolgozását, részenkénti elemzését olvashatjuk tőle (MOLNÁR 2002, 2004, 

2005, 2007a,b).  
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 Kutatásom szempontjából szintén tanulságosak GUTTMANN M IKLÓS általános 

iskolások körében végzett beszélt nyelvi vizsgálódásai. A szerző elsődlegesen hangtani 

jelenségek vizsgálatán keresztül mutatja be a tanulók regionális nyelvhasználatát, a 

köznyelviesülés fokát – nyelvszociológiai összefüggéseket is feltárva. Közzétett 

kandidátusi értekezése, „A táji jelenségek vizsgálata tíz- és tizennégy évesek beszélt 

nyelvében Nyugat-Dunántúlon” ezirányú kutatásai szintézise (GUTTMANN  1995). (A 

szerző korábbi részkutatásait illetően lásd ennek részletes bibliográfiáját: i.m. 109–111., 

továbbá l. még GUTTMANN  1994, 1996, 1998, 1999). Eredményei, következtetései jól 

hasznosíthatók az anyanyelvi nevelésben, hozzájárulnak hatékonyságának növeléséhez. 

Szombathely nyelvjárási alaprétegének megismeréséhez segítenek hozzá GUTTMANN 

MIKLÓS város környéki szókészleti vizsgálatai (1990, 1992, 2002, 2007a,b).  

 Nemkülönben fontosak számomra BOKOR JÓZSEF (1992, 1995, 1998), H. 

GERENDÁS ÁGOTA (1992, 1998, 2002), KOLLÁTH ANNA (1985, 1990a,b, 1992, 1998), 

N. MARKÓ JULIANNA  (1990a,b, 1992, 1998, 2002, 2005, 2007), VÖRÖS OTTÓ (1988, 

1989, 1999) nyugat-dunántúli vizsgálatai, melyekben a nyelvjárási sajátosságok 

elemzésén túl kitérnek a nyelvi változás irányára, mértékére, a tájszókészlet minősítési 

rendszerére, a nyelvi (nyelvjárási) tudatot, viselkedést befolyásoló tényezőkre, a 

kommunikációs helyzetre, környezetre, a beszélőtípusokra, beszéléslélektani, 

névföldrajzi kérdésekre stb.  

Én 2000-től kezdve csatlakoztam a tanszékhez és így a műhelymunkához is. 

Értekezésem témáján kívül nyugat-dunántúli általános iskolások (HAJBA 2000), 

főiskolai hallgatók (HAJBA 2003, 2004), valamint szülőfalum, a Szombathelytől 30 km-

re fekvő Tompaládony (HAJBA 2006a,b) nyelvhasználatával foglalkoztam eddig.  

 

4.4.1 A szombathelyi regionális nyelvi kutatások 

 

Tanszékünk kutatási gyakorlatában találhatók kifejezetten a szombathelyi 

nyelvhasználatra koncentráló vizsgálatok is. Elsőként SZABÓ GÉZA az MTA 

Nyelvtudományi Intézetében és az ELTE Magyar Nyelvtudományi 

Tanszékcsoportjában folyó regionális köznyelvi kutatásokhoz kapcsolódó, 1976-ban 

megkezdett regionális szókészleti gyűjtéseit emelem ki (SZABÓ G. 1978, 1980). A 

szerző megjelent publikációiban elemzett anyagára hivatkozva határozottan állást foglal 
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a szombathelyi regionális köznyelviség arculatát, bizonyos jelenségeit illetően. 

Megállapításai, statisztikai eredményei saját adataimmal való összevetése az eltérő 

kutatási módszerek ellenére is sok tanulsággal szolgálhat.  

Hasonló jellegű kutatást végzett MOLNÁR ZOLTÁN M IKLÓS is a városban (2003). 

Írásában a regionalitási érték számításán kívül nyelvszociológiai vonatkozású 

következtetéseket is levon. 

 Valamint összehasonlításra nyújt lehetőséget PINTÉRNÉ BUJTÁS TÍMEA  az 

inesszívuszi és az illatívuszi nyelvi változók szombathelyi tizenhat éves diákok körében 

végzett vizsgálódása is (2004).  

 

4.5. A német regionális köznyelvi kutatásokról 

 

 Témám szempontjából sok tanulsággal szolgálhat a német nyelvi viszonyokra 

való kitekintés, ugyanis a regionális köznyelvi kutatásokat tekintve a német 

nyelvtudományi hatás volt a mérvadó a magyar nyelvtudomány életére. Ebben a 

fejezetben a német nyelvterület (Ausztria, Németország, Svájc) idevágó főbb jellemzőit 

mutatom be a kapcsolódó német nyelvű publikációk alapján.  

 A folytonos nyelvi változás miatti nyelvhasználati átrendeződés a 20. század 

európai nyelveit egyaránt érinti. Általánosságban ugyanazokat a szociális, gazdasági, 

kulturális okokat lehet felelőssé tenni mindenütt, melyeket korábban „A nyelvjárások 

módosulása” című alfejezetben felsoroltam (a német nyelvre vonatkozóan ezekre lásd 

pl. MATTHEIER 1997: 406, WIESINGER 1997: 19–23). Különbség a folyamat kezdetének, 

illetve fölerősödésének időpontjában van. Németországban például a nyelvjárások 

visszaszorulásáról már a 17. század végétől és a 18. század elejétől beszélhetünk, a 

nyelvhasználati variabilitás fokozódásáért pedig a 2. világháborút tekintik közvetlen 

oknak. Ettől kezdve ugyanis a nyelvjárások, a standard nyelv és a kettő közti nyelvi 

réteg változati viszonyai regionálisan és társadalmilag különbözően alakulnak. A déli 

területek jelentősen különböznek a középső és az északi részektől. Dél-

Németországban, a nyugat-középnémet térségben és német Svájcban a nyelvjárásokat 

használják egyedüli szóbeli kommunikációs eszközként, továbbá megfigyelhető az 

alapnyelvjárások regionális közös „nyelvjárássá” való átalakulása. Miközben Kelet-, 

Közép- és Észak-Németországban a másik véglet érvényesül: a standard nyelv és egy 
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kevésbé kötött, „szubstandard”-nak nevezett nyelvváltozat uralkodik (WIESINGER 

1997).  

A magyar nyelvhez hasonlóan német nyelvterületen is az alapnyelvjárási 

jelenségek jellemzően vagy eltűnnek, vagy pótolják őket a hozzájuk közel álló 

„regionális közös nyelv/nyelvjárás” elemeivel. Kiemelendő a nagyobb tekintélyű városi 

népnyelvek hatása. Ennek megfelelően pl. a bécsi városi nyelvjárás lett a mérvadó egész 

Alsó-Ausztria, Burgenland északi része, a felső-ausztriai Linz tartományi fővárosa, a 

steiermarki Graz és részben Salzburg számára. A változások megfigyelésére kiválóan 

alkalmas GÜNTER BELLMANN  kétdimenziós „Közép-rajnai nyelvatlasz”-a (1994–1995), 

továbbá HANS FRIEBERTSHÄUSER és HEINRICH J. DINGELDEIN próbálkozása a hesseni 

hétköznapi nyelv bemutatására (1988), valamint HEINRICH LÖFFLER vidékek szerinti 

átlagos nyelvjárásismeretet ábrázoló térképe (1994). Ezek alapján PETER WIESINGER 

kifejti, hogy javarészt poliglosszia (belső többnyelvűség) alakul ki. Az eddigi nyelvjárás 

– (regionális) köznyelv – standard nyelv hármas tagolásán túl kimutatható egy hat 

egységből álló részletesebb felosztás is. Abban megegyeznek az egyes szakirodalmi 

állásfoglalások, hogy a két szélső pólus a nyelvjárás és a művelt nyelv, a köztes tér 

rendezetlen és gyorsan változó tartományának értelmezése esetében viszont vannak 

különbségek (l. pl. BACH, RUOFF, KRANZMAYER, KNETSCHKE–SPERLBAUM 

rendszerezéseit) (WIESINGER 1997: 30). A svájciak többsége nyelvjárási egyesnyelvű, 

de vannak kettősnyelvű (nyelvjárás – standard) beszélők is. „A svájci németek általában 

tudatában vannak, hogy egy-egy konkrét nyelvi helyzetben melyik nyelvváltozatot illik 

vagy kell használniuk. […] szinte mesterei a kódváltásnak” – állapítja meg saját 

tapasztalatai alapján is SZABÓ JÓZSEF (2004: 164). Közép- és Észak-Németország nagy 

részén szintén kétnyelvváltozatúság (szubstandard – standard) alakul ki. Ausztria és 

Dél-Németország legnagyobb részén pedig a poliglosszia (elsődlegesen a nyelvjárás, 

szituációtól függően a (regionális) köznyelv – standard használata) jellemző. 

(WIESINGER 1997: 26–31, vö. SZABÓ J. 2004: 165). A hárompólusosság véleményem 

szerint egyrészt a német standard csak bizonyos nagyon formális beszédhelyzetekben 

használt, kötött, szabályozott jellegének eredménye. Másrészt a nyelvjárások kevésbé 

stigmatizált helyzetének, továbbá a köztes tér tág értelmezésének a következménye.  

Az előzőek kiegészítéséül el kell mondanunk, hogy az írott német standardnak 

(Hochsprache) nincs egyenértékű megfelelője a beszélt nyelvben. Több beszélt standard 
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(Umgangssprache) változat létezik, melyeket nehéz megkülönböztetni a regionális 

alapnyelvektől. Tudni érdemes, hogy az egyes dialektológusok között olykor eltérés van 

az értelmezésekben. A mi „regionális köznyelviség” terminusunknak leginkább a német 

„regionale Umgangssprache” fogalom felel meg, amely egy nagy kommunikatív 

hatókörű, kevésbé hivatalos, határozottan regionális jegyeket hordozó beszélt nyelvi 

kontinuumot jelöl. De ezt a köztes nyelvhasználati sávot nevezik még „regionális közös 

nyelvjárás”-nak (regionaler Verkehrsdialekt), „szubstandard”-nak (WIESINGER 1997), 

„féldialektus”-nak (Halbdialekt), „közös nyelvjárás”-nak (Verkehrsdialekt), „városi 

nyelv”-nek (Stadtsprache), „régiólektus”-nak (Regiolekt), „köznyelv”-nek 

(Umgangssprache) (DINGELDEIN 1997: 111) vagy „táji regionális nyelvek”-nek 

(mundartliche Regionalsprachen), „vidéki köznyelvek”-nek (landschaftliche 

Umgangssprachen), „táji színezetű standard nyelvek”-nek (mundartlich gefärbte 

Standardsprachen) (RUOFF 1997: 142).  

Németországban komoly hagyománya van a városi nyelv tanulmányozásának 

(ennek szakirodalmáról l. LÖFFLER 2002: 479–480). Továbbá kiterjedt, részletes és a 

lényeget, a változási irányokat jól mutató, eredményes (a hang-, az alak-, a szókészlet- 

és a mondattan területére irányuló, főként kérdőíves) vizsgálatokat folytatnak a 

nyelvváltozatok körében (l. pl. HARTMANN  1990, CORNELISSEN 2002, LÖFFLER 2002, 

DOVALIL  2003, ELSPASS 2005). Odáig is eljutottak, hogy regionális köznyelveket 

különítsenek el egymástól (l. pl. DINGELDEIN 1997: 128). Ennek ellenére megegyeznek 

a vélemények abban, hogy az átmenetiség pontos jellemzőinek, alkalmazásának 

tisztázásához még több kutatás szükséges (vö. HARTMANN  1990, CORNELISSEN 2002: 

308, SZABÓ J. 2007: 406).  

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a nyelvjárások visszaszorulásával (MATTHEIER 

elkülöníti a nyelvjárások nyelvi és szociolingvisztikai visszaszorulását [1997: 406–

407]) a németajkú beszélők nagy része egyre több helyzetben egy lazább, 

nyelvjárástarkította köznyelvet részesít előnyben, mely egy viszonylag önálló 

normarendszerű nyelvtípus. E beszélt nyelvi változat népszerűségét bizonyítja, hogy 

használata már az iskolában, nyilvános beszédben, sőt az írott nyelvben (legfőképp a 

szókészlet terén) is terjed. Ezzel kapcsolatban mindenütt megfigyelhető egyfajta 

nagyobb egyéni nyelvi tolerancia és szabad nyelvi alkalmazkodás a mindenkori 

beszédpartnernek, –szituációnak megfelelően (vö. RUOFF 1997: 143, WIESINGER 
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1997:32, 36-37, DOVALIL  2003). Jellemző, hogy a kis hatókörű (helyi, kistérségi) 

variánsok száma csökken, míg a nagy hatókörűek (nagytérségi) terjednek, szabályossá 

válnak, megszilárdulnak. Bizonyos délnémet nyelvi formáknak rejtett presztízse van, 

melyek jelentkeznek az északnémet beszélt nyelvben is (ELSPASS 2005).  

 Összességében elmondható a német nyelvterület jelenlegi nyelvi szituációjáról, 

hogy a nyelvváltozatok területi eloszlása, használata jelentősen megváltozott, de 

tájanként heterogén maradt. A változás leginkább a nyelvjárást érinti. Három fő 

fejlődési irány figyelhető meg:  

1. A nyelvjárás majdnem minden szituációban minden szociális réteg egyetlen 

kommunikációs eszköze, a standard nyelv pedig csak néhány kommunikációs 

funkciót lát el. Ez a helyzet Svájc németek által lakott részén. 

2. A nyelvjárás uralja a legtöbb hétköznapi beszédhelyzetet főleg vidéken és a 

nagyvárosok alsóbb rétegeiben, miközben hivatalos szituációkban a nagyvárosok 

közép-, illetve felsőbb szociális rétegei körében a (regionális) köznyelvet, néhány 

nyilvános szituációban pedig a standardot használják. Ez főként a felnémet 

Ausztriában, Dél-Németországban, valamint a nyugat-középnémetben érvényesül. 

3. A nyelvjárás használata az idősebb falusi lakosságra korlátozódik, míg részben a 

vidéki fiatalabb nemzedék és a városiak egy szubstandardnak nevezett, többé-

kevésbé dialektálisan színezett művelt nyelvre térnek át, így a nyelvjárás érezhetően 

visszaszorul. Ez jellemző Kelet-Közép-Németország nagy részére, Nyugat-Közép-

Németországra, továbbá az alnémet Észak-Németországra.  
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 III. A KUTATÓHELYR ŐL 

 1. A kutatóhely története 

  

 Jelen fejezetben gyűjtőhelyem történetéről nem kívánok részletes leírást adni, 

csakis azokat a nyelvi változások külső okrendszerébe tartozó (vö. BENKŐ 1988: 215–

216), főként művelődéstörténeti, szociokulturális mozzanatokat emelem ki, amelyek a 

város mai nyelvhasználatának alakulása szempontjából meghatározóak, és amelyek 

hozzásegíthetnek a nyelvi jellemzők értelmezéséhez. A vonatkozó szakirodalomra l. 

MEDGYES–VARGA 1972, KOVÁCS 1973, MEDGYES 1973, PETE főszerk. 1999, FEISZT 

2002, CSAPÓ–HORVÁTH 2004: 178–185, CSAPÓ–KOVÁCS 2006, CSAPÓ 2009).  

A Claudius császár által az I. század közepén „colonia Claudia Savariensium” 

néven alapított települést több ezer esztendőn át több nép lakta. Ez Magyarország 

egyetlen olyan városa, amely soha nem pusztult el, nem néptelenedett el teljesen. 

Népszerűségét szerencsés földrajzi fekvésének (is) köszönheti, ugyanis az utak 

találkozásánál, az Adriát a Baltikummal összekötő, jelentős forgalmat lebonyolító ókori 

Borostyánkő-út mellett helyezkedik el. A kereskedelem tehát már a kezdetek óta 

meghatározó volt a város életében. Alapítási helyének kijelölésében szerepet játszott 

sűrű vízhálózata is (a város területén három patak: a Perint, a Gyöngyös, az Arany-patak 

folyik át). Innen eredeztethető a kelta (esetleg illír) „Savaria” név, amely a városon 

átfolyó, Sibaris alakban adatolható Perint patak ókori nevével tartozik össze, s 

etimológiailag kapcsolatban van a Száva folyónév előzményével (KISS L. 1978: 618).  

Az Árpádok alatt a település kizárólag az egyház tulajdona maradt, a XIII. 

századtól a győri püspök birtoka, püspöki mezőváros lett. A birtok egy várból, 

vártemplomból és több körülötte elhelyezkedő településgócból állhatott. A 

legjelentősebb rész Szombathely (1274: castrum Zombothel) lehetett, neve alapján egy 

vásárhely körül kialakuló falucsíra, ahol szombatonként tartották a híres hetivásárt 

(KISS L. 1978: 618).  

A városi fejlődés újabb megindulása az Árpád-kor végén letelepedő ún. 

hospesek, a tatárjárás után betelepült német vendégek megjelenéséhez köthető. 

Szombathely 1407-ben Hédervári János győri püspöktől kiváltságlevelet kapott (ebben 

az ország „kulcsa és kapuja”-ként említik), amely széles körű autonómiát biztosított a 

városnak, megalapozva ezzel a gazdasági fejlődés lehetőségét. A település fontos 
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szerepet töltött be Pannónia gazdasági életében: a szombathelyi hetipiac volt a 

gazdasági központja a Gyöngyös és a Sorok patak menti falvaknak, az országos vásárok 

pedig nemcsak a megye területéről, de a határon túlról is vonzották a vevőket és a 

kereskedőket. A XV. század közepére Szombathely külső arculata városias formát 

öltött. Lakossága a körülötte lévő kistelepülésekkel együtt 1800–2000 fő lehetett.  

A mohácsi csatavesztés után a kettős királyválasztás következtében egy időre 

német kézre jutott. A nemzetiségi összetétel némiképp módosult a török elől menekülő 

horvátok és szlavóniaiak letelepedésével. 1707 végére állandósult a császári megszállás. 

A Rákóczi-szabadságharc utolsó éveiben a lakosság kétharmadát elvitte a pestis. A 

csaknem kipusztult városi népességet nagyrészt Kőszeg, Rohonc és Pinkafő 

környékéről betelepülő német ajkú polgárokkal pótolták. A város ettől kezdve német 

jelleget öltött.  

1777-ben Mária Terézia létrehozta a szombathelyi egyházmegyét, melynek első 

püspöke Szily János volt, aki 22 évi püspöksége alatt új és a kor színvonalán álló 

székhelyvárost, országosan is jelentős gazdasági, kulturális, művészeti és társadalmi 

vidéki központot teremtett. A II. József által elrendelt népszámlálás szerint 1784 és 

1787 között a település főként polgári lakossága 5000 fő körül volt, a XIX. század 

közepére pedig már meghaladta a hétezret. A reformkori pezsgő szellemi élet központja 

volt többek között az újonnan alapított királyi líceum olyan közismert tanárokkal, mint 

Bitnitz Lajos akadémikus, Kresznerics Ferenc nyelvész-akadémikus, Csődy Pál orátor 

nagyprépost, Nagy József, a magyar nyelv kiművelésén fáradozó, Kazinczyval levelező 

nagyprépost és Kultsár István, Mikes Kelemen leveleinek kiadója stb. Tevékenységük 

szerepet játszott a magyar köznyelvi egységesülésben. Híres volt továbbá az 

átszervezett, hatosztályúvá bővített gimnázium, ahol Széchenyi István is tanult egy 

darabig, valamint a hittudományi főiskola. Itt működött az akadémia alsó két tagozata 

is. Nem véletlen, hogy ekkoriban többen „Magyar Weimar”-ként emlegették a várost. 

Szombathely újjászületéséhez tartozott az is, hogy Szily János püspöki könyvtárat 

alapított, könyvnyomdát hozott létre. 1830-ban született meg a határozat, mely szerint a 

polgárjog elnyeréséhez szükséges a magyar nyelv ismerete. A líceum növendékeinek 

„Magyar Nyelvtársasága” bekapcsolódott a reformkori irodalmi nyelv kialakításába, 

csinosításába. A polgári fejlődés feltételeinek kialakulása után, a század második 

felében Szombathely népességének különösen gyors növekedése figyelhető meg. A 
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megyeszékhely egyre erősödő szerepe és jelentősége kihatott a várost övező települések 

átlagosnál nagyobb népességnövekedésére is, egy Szombathely körüli 

népességtömörülés kialakulását eredményezte.  

Szombathely 1882-ben megkapta a „rendezett tanácsú város” rangot. Ettől 

kezdve érezhető igazán a kapitalista fejlődés fellendítő hatása. A kiegyezés után a 

terület a Bécs–Kanizsa és a Budapest–Grác vasútvonalak metszéspontjába került. Új 

városrészek épültek minden irányban. A településfejlődés fontos állomása 1885 és 

1886, amikor Óperint és Szentmárton helységeket Szombathelyhez csatolták. A 

lakónépesség száma ezzel 11 ezer főről közel 35 ezerre emelkedett. Szombathely a 

Monarchia legdinamikusabban fejlődő polgári városa lett, a „Nyugat Királynője” 

megtisztelő nevet kapta. Új gyárakat és üzemeket alapítottak, új iparágak honosodtak 

meg, amelyek hosszú időre meghatározták a város ipari fejlődésének képét. Mindez 

hozzájárult az ipari munkásság létszámának növekedéséhez. 1899-ben jött létre Kárpáti 

Kelemen irányításával Vas vármegye és Szombathely Kultúregylete, amely a múzeumi, 

könyvtári működésen kívül támogatta a tudományos és az irodalmi-zenei-művészeti 

tevékenységet is. 1908-ban felépült a Múzeum, két év múlva a Kultúrpalota. A város 

társadalma is rohamos fejlődést mutatott, vezetője ekkor a lateiner értelmiség.  

Az első világháború és a trianoni békeszerződés után megváltozott történelmi és 

gazdasági körülmények között Szombathely igyekezett földrajzi fekvéséből fakadó 

piaci, stratégiai, kulturális, közigazgatási pozícióit megtartani, bár ennek az időközben 

kialakult határvárosi jelleg nem kedvezett. A környék XIX. századi elmagyarosodását 

erősítette a békeszerződés, ugyanis a német nemzetiség ezzel háttérbe szorult: a 

németújvári járás, valamint a szombathelyi járás néhány községe és a kőszegi járás nagy 

része a határon túlra, Ausztriához került (VÖRÖS 1999: 10). Az országhatár mindössze 

10 km-re esik. A két világháború között a település a polgárvárosok tipikus képét 

mutatta: megyeszékhely, több regionális hatáskörű hivatal és hatóság központja lett, 

továbbá jelentős kulturális teljesítményeket tudott felmutatni. A Lingauer Albin 

szerkesztette „Vasvármegye” című napilap érték- és ízlésformáló hatása 

meghatározónak tekinthető. Pável Ágoston 1934-ben indította el a „Vasi Szemlé”-t, 

amely a későbbiekben „Dunántúli Szemle” néven az egész Nyugat-Dunántúl szellemi és 

művészeti publikációs termését tette közkinccsé. Az 1936-ban Bárdosi Németh János 

által megszervezett, hamarosan országos publicitással bíró „Írott Kő”  című lap pedig 
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Dunántúl első irodalmi folyóirataként Weöres Sándor, Gazdag Erzsi költőknek, Fábián 

Gyula és Kertész József íróknak biztosított állandó publikációs lehetőséget. Fontos 

esemény a város életében, hogy 1933-ban Gyöngyösszőlős községet Szombathelyhez 

csatolták.  

A második világháború végén a menekülő nyilas államhatalom intézményei itt 

rendezkedtek be, ezért a várost légitámadások sorozata érte, melynek több száz polgári 

áldozata volt. A háború utáni újjáépítés kezdetben komoly lendületet vett, majd a 

határzár és a fővárostól való távolság miatt 1948 után a fejlődés lelassult. Szombathely 

olyan határváros lett, ahol a helyi és a környékbeli lakosság foglalkoztatásában 

elsősorban a könnyűipar és a mezőgazdaság járt az élen. A város településszerkezetében 

és a lakónépesség alakulásában 1950 gyökeres fordulatot hozott. Szombathelyhez 

csatolták Gyöngyöshermán, Herény, Kámon, Olad, Újperint és Szentkirály községeket. 

Ezzel a megyeszékhely területe hozzávetőlegesen 56 km2-rel gyarapodott, népessége 

pedig 47 ezerre nőtt. A város területe 1969-ban nyerte el mai méretét, amikor Zanatot 

hozzácsatolták. Zanat Petőfiteleppel együtt máig nem épült egybe Szombathellyel, a 

város keleti és déli részén szigetszerűen helyezkednek el. A gyors iramú urbanizáció 

miatti – főként a környező falvakból történő – Szombathelyre vándorlás erősödése tette 

szükségessé az 1960-as években a lakótelepek építését. Először a Derkovits, a Joskar-

Ola, majd az egykori KISZ (ma Ifjúsági), a Stromfeld és az Oladi lakótelep építéséhez 

fogtak hozzá. A város népessége a háború utánihoz képest megduplázódótt, 80 ezer fölé 

emelkedett. A szomszédos falvak bekebelezésével és a falusi lakosság beköltözésével 

Szombathely elveszítette korábbi polgári jellegét, társadalma jelentősen átalakult. A 

régebben elsősorban mezőgazdaságból élők a nem mezőgazdasági (ipari-építőipari) 

ágazatokban kezdtek el dolgozni.  

A város az 1970-es évekre már nem tudta fedezni munkaerő-szükségletét, a 

multinacionális cégekhez nap mint nap több ezer ember jár dolgozni a környékről (a 

nappali népesség 14 ezer fővel több, mint a lakónépesség, ami nagyobb arány a megyei 

jogú városok átlagánál). 1990-től az ipartelepítések túlnyomó része a város keleti 

szélére, az Ipartelepre, az ipari parkokba koncentrálódik. Szombathely szerepét növeli, 

hogy nagyvároshiányos térségben helyezkedik el, valamint a legjobban elérhető a 

régióban. Speciális helyzeténél fogva a Nyugat-Dunántúlnak és Dél-Burgenlandnak 
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egyaránt idegenforgalmi, kulturális és kereskedelmi regionális központja. A város 

iskolahálózata is jelentősen bővült, napjainkban fontos iskolavárosi státusa van.  

Összegzésül elmondható, hogy a vizsgált településen, sokféle nemzetiség fordult 

meg, melyek így vagy úgy hozzájárulhattak a nyelvhasználat alakulásához. Fent nem 

említettem, hogy a (vár)megye területén élt egy már régen eltűnt szláv lakosság. A 

helységnevek és személynevek alapján arra lehet következtetni, hogy többszöri szláv 

betelepedés történt (VÖRÖS 1999: 11). A kereskedelemmel foglalkozó, jiddis 

anyanyelvű zsidósággal is számolhatunk (vö. PETE főszerk. 1999: 149–154, GECSE 

2009). A városlakók között régóta jelen van a német, a horvát és a szlovén (vend) 

etnikum (vö. PETE főszerk. 1999: 155–175). Szombathely nyelvhasználatának bázisai, a 

vasi nyelvjárások sok száz éve ezen nyelvek szomszédságában élnek. A gazdasági, 

kulturális, baráti, rokoni kapcsolatok velejárója a rendszeres nyelvi érintkezés. 

Mindegyik népcsoport asszimilálódott, ám nyelvük nyomokat hagyott a városi 

nyelvhasználat főként szókészleti szintjén. A szombathelyi regionális köznyelviségben 

legszembetűnőbbek közülük a német (bajor-osztrák) eredetű szókészleti elemek (vö. 

SZABÓ G. 1978: 132). 

 

2. A kutatóhely lakossága 

  

Szombathely népessége a KSH 2010. évi adatai alapján 79 438 fő. A növekedés 

szempontjából a legdinamikusabbak az 1960 (53 800 fő) és 1990 (85 600 fő) közötti 

évek voltak. A bevándorlások a megyeszékhely ipari, kereskedelmi, szolgáltatóipari 

funkcióinak bővülésével hozhatók összefüggésbe. A migráció a megye falvaiból volt a 

legjelentősebb, Vas megye községeinek összlétszáma ekkoriban 175 ezerről 124 ezerre 

csökkent. Ez és a szomszédos falvak bekebelezése jelentős nyelvjárási színezetet vitt a 

városba, és elősegíti a nyelvjárásosság továbbélését. SZABÓ GÉZA a következőképp 

fogalmaz: „Egy kis túlzással azt lehetne mondani, hogy Szombathely városában szinte 

valamennyi vasi nyelvjárás „tetten érhető”, hiszen a lakosság többsége a környező 

településekről költözött be az utóbbi két-három évtizedben” (SZABÓ G. 1985a: 70, vö. 

uő. 1982: 57–58). SZABÓ GÉZA a város regionális köznyelviségének kutatásakor, 1976-

ban tett megfigyelése, hogy a városba a környező falvakból betelepültek családjaiban 

nemzedékeken át őrződnek bizonyos szókészleti elemek, melyeket odahaza használnak 
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is, tapasztalataim alapján ma is helytálló (SZABÓ G. 1990: 48). Jelentős mozzanat még, 

hogy a város törzslakosságának egy része Budapestre költözött. Ezért a mai 

Szombathelyen nehezebb „bennszülött” városlakót találni, mint bevándorlót. A 

szombathelyi születésűek nagy részének pedig valamelyik vagy mindkét szülője nem 

szombathelyi származású. A városbelieknek általában a megyében található közelebbi 

vagy távolabbi rokona (SZABÓ G. 1978: 133).  

Hangsúlyozandó továbbá, hogy a középiskolák és a két felsőfokú intézmény sok 

diákot vonz a megyeszékhelyre, akik vagy naponta ingáznak vagy bentlakók. A 

főiskolai, egyetemi hallgatók közül (főként az ország középső, keleti részéről) 

tanulmányaik végén többen Szombathelyen telepednek le a könnyebb elhelyezkedés 

reményében. Hasonló okok miatt költöznek többen a határ mellett fekvő, szélesebb 

munkalehetőségeket kínáló városba onnan, ahol jóval magasabb a munkanélküliség. 

Manapság „Szombathely a nem Vas megyeiek számára vonzó letelepedési 

célállomás, de a megyei lakosok számára már nem” (CSAPÓ–KOCSIS 2006: 72). 

Napjainkban az országos átlaghoz hasonlóan Szombathelyen is csökken a lakosság 

száma. Az állami lakásépítések megszűnésével jelentősen mérséklődött a bevándorlás 

mértéke. Valamint az alacsony számú születés mellett kiemelendő még, hogy sokan a 

város körüli agglomerációs gyűrűbe, a közeli falvakba, családi házba költöznek 

(dezurbanizáció). A megyeszékhelyen alacsonyabb a fiatal korosztály aránya, mint a 

város környékén, mert a kiköltöző családokkal a gyerekek is eltávoznak a településről. 

Emellett megfigyelhető a belvárosból és a lakótelepekről a városhoz csatolt falvak 

családi házas övezetébe való áramlás. Ezért ma már nem teljesen igaz BALOGH LAJOS 

1987-ben spontán megfigyelések alapján tett megállapítása, hogy a peremrészek 

nyelvjárásosabbak, mint a városmag (BALOGH 1990c: 198). Továbbá az újonnan épített 

lakótelepekre (az 1960-as, 70-es években) markáns regionalizmus volt jellemző a 

beköltöző falusi lakosok miatt. Napjainkban minden bizonnyal árnyaltabban kell 

fogalmaznunk, ugyanis a lakónépesség általános keveredése figyelhető meg a város 

határain belül. (Nehéz pl. Herényben, Kámonban vagy Oladon tősgyökeres helyi lakost 

találni.) Azért szerepel kutatási céljaim között a különböző városrészek 

nyelvhasználatának vizsgálata, hogy empirikus adatokra támaszkodva tudjunk állást 

foglalni a szóban forgó kérdésben. A lakosság sokszínűsége miatt vizsgálódásomba 

nemcsak a helyi születésű lakosokat, hanem a betelepülteket is bevontam, hisz ők 
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ugyanúgy részt vesznek a városi nyelvhasználat formálásában, mint a tősgyökeres 

szombathelyiek (vö. KONTRA 2003: 43).  

Kutatóhelyem településszerkezetileg öt funkcionális formára tagolódik: 

belváros, hagyományos beépítésű belső lakóterület, lakótelepek, kertvárosias 

lakóövezetek (az egykor hozzácsatolt falvak), egyéb külső városrészek. A lakótelepek 

szigetszerűen helyezkednek el a városban a centrum, a belső lakóterület és az egykori 

falvak között. Az egyéb külső részekhez tartoznak a vasútvonal túloldalán, az 

Ipartelepbe ékelődő munkástelepek (Pick-, Bébic- és Éhen Gyula-telep). Mára 

Szombathely beépített területéből a lakóövezetek kisebb részt jelentenek, mint a nem 

lakófunkciójú városrészek. Legtöbben a lakótelepeken és a kertvárosokban élnek. A 

foglalkoztatási és szociális körülmények miatt a népesség döntő hányada lakásban él. 

Anyaggyűjtésem során a lakóépületek típusai (családi ház, lakás) szerint is 

differenciáltam az adatközlőket. A gyűjtés szempontjából kedvező, hogy a kertvárosok 

családi házaiban sok helyütt együtt élnek a nemzedékek. 

Kutatásom során a városrészeket a településszerkezet kialakulásával 

összhangban három fő csoportba soroltam: b e l v á r o s , l a k ó t e l e p  –  k ü l v á r o s, 

k e r t v á r o s . Az elhatárolást segíti, hogy Szombathelyen viszonylag homogén 

városrészeket lehet elkülöníteni. Belvárosi területnek veszem a belvároson kívül a 

hagyományos beépítésű belső lakóterületet. A középső sávhoz tartoznak a lakótelepek, 

illetve az Éhen Gyula kertváros és az Ipartelep. A többi rész hat hozzácsatolt falu 

(Herény, Kámon, Olad, Gyöngyösszőlős, Gyöngyöshermán, Szentkirály), valamint 

Alsó- és Közép-hegy területe. Két, közigazgatásilag a városhoz tartozó települést, 

Zanatot és Petőfitelepet nem tekintem vizsgálatom tárgyának, mivel ezek területileg 

nem épültek hozzá Szombathelyhez. Illetőleg Újperinten olyan kevesen laknak, hogy 

így azt a területet sem vontam be a kutatásba.  

A népesség származásán kívül a nyelvhasználatot, nyelvi környezetet 

meghatározó tényező a nemzedéki, az iskolai végzettség és a foglalkozási ágak szerinti 

megoszlás. A fiatalabb kor, a középfokú vagy magasabb végzettség és a szellemi 

tevékenység ugyanis a köznyelv erősödésének kedvez a nyelvjárásokkal szemben. 

Szombathelyen (a KSH 2001-es adatai alapján) a fiatal (15–39 év köztiek) és a 

középkorosztály (40–64 év köztiek) van többségben. Az érettségizettek száma a 

legmagasabb, őket a nyolc évfolyamot végzettek, majd a szakmunkás végzettségűek 
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követik. Valamint az iparban, építőiparban foglalkoztatottak vannak a legtöbben, a 

mezőgazdasági tevékenységet folytatók száma elhanyagolható. Az iskolai végzettség és 

a munkakör között azonban ellentmondás feszül. A városban ugyanis nagy a bérmunka 

jelentősége, ezért gyakori, hogy kvalifikáltak fizikai beosztásban helyezkednek el 

multinacionális cégeknél. Mindezek alapján arra lehet következtetni, hogy a városban a 

regionális köznyelvi nyelvhasználatot a népesség többségének beszédéből ki lehet 

mutatni. Annak megválaszolása, hogy milyen mértékben, célzott kutatásaim feladata.  

Összegzésképp megállapítható, hogy Szombathely kitűnő terep a regionális 

köznyelviség vizsgálatára, ugyanis a települést a nyugat-dunántúli nyelvjárási régió 

veszi körül, tömeges népességcserére nem került sor. Értelemszerűen a városhoz csatolt 

több peremközség is sajátos nyelvjárási színt vitt a város nyelvhasználatába.  

A város lakossági összetételére a sokszínűség jellemző, a nyelvhasználatban 

társadalmi, beszédhelyzetbeli és egyéni különbségek rajzolódnak ki. A város nyelvi 

rétegződésének hiteles feltárásához, a valóságot hűen tükröző adatok nyeréséhez tehát 

összetett vizsgálódás szükséges. 
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 IV. AZ ANYAGGY ŰJTÉS ÉS AZ ADATBÁZIS KIÉPÍTÉSE 

 

 „A dialektológia legkorszerűbb, a gyakorlat próbáját is kiállt módszerei sem 

alkalmazhatók mechanikusan a regionális köznyelvi vizsgálatokban, sőt közvetlenül 

nem vehetők át a hasonló jellegű külföldi munkálatokban alkalmazott eljárások sem” – 

jegyzi meg IMRE SAMU  (1979: 4, vö. SZABÓ G. 1980: 106). Kétségtelen, hogy a 

regionális nyelvhasználat kutatása több okból is bonyolult. Tudvalevő egyrészt, hogy a 

nyelvi változás a beszélt nyelvváltozatok szintjén a leggyorsabb, s e dinamikus mozgás 

a két szélső pólus együttes hatása alatt lévő köztes nyelvhasználati kontinuumot is 

áthatja. A táji köznyelviséget ezért nagyfokú instabilitás és variabilitás jellemzi. Tovább 

komplikálja a helyzetet, hogy a nyelvhasználat beszélőnként is nagyfokú 

változatosságot mutat (vö. LÖFFLER 2002: 493–494). Másrészt a kontaktusváltozat 

jellemzőinek pontos megállapítása csak akkor lehet teljes, ha mindkét szélső 

nyelvhasználati szintet figyelembe vesszük, vagyis egy város regionális nyelvének 

feltárásakor mind az adott tájnyelvet, mind pedig a köznyelvet is vizsgálatunk tárgyává 

tesszük (vö. KISS 2005: 404). Helyzetünket nehezíti, hogy egyik nyelvváltozat sincs 

olyan részletességgel leírva, hogy az az összehasonlítás alapját képezhetné (vö. BENKŐ 

1982: 142–143, KÁROLY 1982: 116). Továbbá nem könnyű feladat a nyelvi változások 

rendszerszerű leírása sem a langue szintjén. Következtetésképp komplex kutatási 

módszerekre (vö. KONTRA 1990c: 4), rendszeres gyűjtésekre, sok adatközlőre, kellő 

mennyiségű anyagra és sok szempontú elemzésre van szükség (vö. BALOGH 1990b: 

121). 

Áttekintve a regionális köznyelvi kutatásokat, a módszertani gyakorlat széles 

skálájú variálódásával találkozunk. A regionális köznyelviség kutatási módszerének 

kidolgozása azért sürgető feladat, hogy egységes használata által objektív mércével 

összevethetők legyenek egymással az ország különböző részein végzett táji köznyelvi 

kutatások eredményei, továbbá általános, elméleti igényű következtetéseket tudjunk 

levonni a kontaktusváltozattal kapcsolatosan. A központi kérdéskörökkel foglalkozó 

fejezetben (II.) azért nem érintettem a regionális köznyelviség kutatásmódszertanát, 

hogy saját eljárásaim ismertetésekor reflektálni tudjak, mit miért követtem vagy nem 

követtem. Ebben a részben tehát az általam választott módszerek bemutatása mellett 

röviden összegzem az eddigi fő adatgyűjtési és -feldolgozási módokat is.  
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1. Az anyaggyűjtés 

 1.1. Az anyaggyűjtés módszerei a regionális köznyelvi szakirodalomban 

 

A témához kapcsolódó szakirodalomban általában két fő gyűjtési gyakorlatról 

olvashatunk.  

A) Már a regionális köznyelvi vizsgálódások megindulásakor többen 

hangsúlyozták a s p o n t á n b e s z é d - f e l v é t e l e k  fontosságát. BALOGH LAJOS a 

következőképp fogalmazott: „A dialektológiai kutatásoktól eltérően az izolált szavak 

indirekt módszerrel történő kérdezgetése helyett nagyobb jelentőséget tulajdonítok a 

szövegelemzésnek” (1975: 3). „A szöveg a kutatás mással nem pótolható tárgya – 

ahogy azt a témával kapcsolatos 1980. márciusi megbeszélésen BENKŐ LORÁND 

kiemelte. Hasonlóan szólt IMRE SAMU  is, aki a szöveggyűjtést és feldolgozást egyaránt 

sürgette” (idézi ZILAHI  1981: 4). (A szövegfelvételek készítésével kapcsolatos 

módszertani kérdésekről részletesen l. SZABÓ J. 1983a.) Ennek okán többen végeztek 

kizárólag a folyamatos beszéd felvételére irányuló gyűjtést elsősorban hangtani, 

hangtani-alaktani és mondattani elemzésekhez: BALOGH LAJOS Szombathelyen (1979), 

H. BERNÁTH RÓZSA Győrben (1979), K. FÁBIÁN ILONA Kisszékelyben (1996), MOLNÁR 

ZOLTÁN Szombathelyen (1980, 1982, 1984), PESTI JÁNOS Szentlőrincen (1990, 

1996a,b), POSGAY ILDIKÓ  Pápán (1979, 1982), RÓNAI BÉLA Szekszárdon (1996a, 

1996b), SZABÓ JÓZSEF Nagykónyiban (1979), valamint ZILAHI LAJOS Orosházán (1979, 

1984).  

B) A másik fontos gyűjtési lehetőséget, a k é r dő í v e s  v i z s g á l a t o t  is 

alkalmazták egyedüli módszerként a regionális köznyelvi kutatásokban főként az 

alaktani és a szókészlettani szint elemzéséhez: LADÁNYI MÁRIA  Gyulán (LADÁNYI –

SZILVÁS  1978), MOLNÁR ZOLTÁN (2003) és SZABÓ GÉZA (1978, 1980) Szombathelyen, 

SZILVÁS IZABELLA  Zalaegerszegen (LADÁNYI –SZILVÁS  1978). 

C) A legtöbben azonban IMRE SAMU  (1973: 259) és DEME LÁSZLÓ (1973: 266) 

javaslatát követve mindkét módon gyűjtöttek. Ám ebben is mutatkoznak különbségek a 

kutatói céltól függően. Vannak olyan vizsgálatok, melyekben egy kérdőív kitöltetése 

kap kiemelt szerepet (a gyűjtés állandó részeként), mely a különböző kutatópontokon 

gyűjtött adatok összevetésének alapja lehet. Továbbá kiegészítőleg mindenkitől 

folyamatos szöveget is felvesznek. Ilyenek voltak a G. VARGA GYÖRGYI által irányított 
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gyűjtések Cegléden és Hatvanban (1974, 1979, 1988a). Hasonló módszerrel dolgozik a 

Veszprémi Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kutatócsoportja a Veszprém 

megyei regionális köznyelvet vizsgálva (SZABÓ J. 2007), továbbá TÓTH LÁSZLÓ 

kecskeméti változásvizsgálatában (2007).  

A másik lehetőség a szövegfelvételekből való kiindulás, merthogy azok 

„biztosabb, objektívabb nyelvhasználati jellegzetességeket közvetítenek számunkra, 

mint a kérdőíves fölmérések...” (K. FÁBIÁN  1999: 336). A kérdőfüzeteket ezért 

kiegészítő céllal használják a kutatók (lásd K. FÁBIÁN  2006a,b,c, BOROS 2007).  

Köztes megoldás P. LAKATOS ILONA eljárása, aki jászberényi és nyíregyházi 

vizsgálatai során először próbagyűjtésként magnetofonos spontánbeszéd-felvételeket 

készített, majd ezekre alapozva állított össze egy nyelvhasználati kérdőívet, melynek 

kikérdezése után még rövidebb folyamatos szöveget is felvett az adatközlőktől (1977, 

1981). 

 

1.2. Gyűjtési módszerem 

 

Véleményem szerint leginkább célravezető, ha minél több és többféle módon 

gyűjtött adatot elemzünk. Szombathely beszélt nyelvét vizsgálva kutatási célom, hogy 

hiteles képet adjak a város nyelvhasználatáról objektív és tudatosan közölt nyelvi adatok 

segítségével. Ehhez kétlépcsős módszert tartok célravezetőnek. Elsőként egyórás 

szövegfelvételeket rögzítettem. A hanganyag elemzésével először feltérképezem a 

nagyobb vagy kisebb mértékben előforduló összes jelenséget, majd a kérdéses (a két 

gyakorisági véglet közti) nyelvi variánsok és a megnyugtatóan nem értékelhető 

jelenségek tisztázására állítok össze egy (a köznyelvi–regionális–nyelvjárási tudat és a 

nyelvi attitűd felderítésére is szolgáló) nyelvhasználati kérdőívet (vö. IMRE 1973: 259). 

Azért is célszerű fő gyűjtési módszernek a spontán szövegek gyűjtését választani, s csak 

második lépésként alkalmazni a kérdőíves gyűjtést, mert a regionális köznyelviség 

tekintetében nagyobbrészt kettősnyelvű beszélőkkel számolhatunk, akik esetében a 

kódváltás reflexszerűen működő jelenség (vö. DEME 1964: 70). A felvételek elkészítése 

(a megfelelő adatközlők felkutatása miatt) és lejegyzése azonban sok időt vett igénybe, 

ezért a kérdőíves vizsgálatot későbbre kellett halasztanom. A szociodialektológiai 

vizsgálatoknak megfelelően anyaggyűjtésem ettől eltekintve több lábon áll.  
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Passzív módszerrel (rokonaim, barátaim, ismerőseim beszédének és a helyi 

főiskolai hallgatók spontán órai és óraközi megnyilvánulásainak megfigyelése) gyűjtött 

adataim, próbagyűjtésem tapasztalatai, valamint saját regionális nyelvi tudásom 

segítségemre voltak a későbbi elemzés során a jelenségek helyes megítélésében (vö. 

KONTRA 1990b: 131). Felhasználtam továbbá „A regionális jelenségek 

nyelvszociológiai vizsgálata a nyugat-dunántúli nyelvjárási régió 19–25 éves 

beszélőinek nyelvében” című egyetemi szakdolgozatom helyi vonatkozású részeit.  

Adataim többségét kötetlen, nem irányított interjúk elemzésével nyertem, 

ugyanis a gyűjtési módszerek közül ez áll legközelebb az élőnyelvi nyelvhasználathoz, 

biztosabb, objektívabb nyelvhasználati jellemzőket közvetít, valamint több lehetőséget 

nyújt a nyelvi változatok, a nyelvi viselkedés tanulmányozására, mint a kérdőíves 

módszer. A szociológiailag rétegzett mintavételű, megfelelő hosszúságú (50–60 perces), 

összefüggő beszélt nyelvi szövegek egyaránt alkalmasak hangtani, morfonológiai, 

bizonyos lexikai és mondatszerkesztési jellegzetességek statisztikai vizsgálatára 

(KRISTÓNÉ 2002: 182). A megfigyelői paradoxon leküzdése céljából az adatközlőket 

nagyrészt az otthonukban kerestem fel. A felvételek Olympus DS-2 márkájú digitális 

diktafonommal készültek, melyről kicsi volta miatt viszonylag hamar megfeledkeztek a 

megkérdezettek. A vernakuláris elv (WARDHAUGH 2005: 22) érvényesítése végett (is) 

mindig törekedtem arra, hogy az adatközlő jól érezze magát a felvétel alatt. Igyekeztem 

olyan témákat felhozni, melyekről szívesen, élményszerűen beszélnek, amelyek 

elterelik a beszédre irányított figyelmüket (a figyelem elve) azért, hogy kevésbé 

formális, hétköznapi beszédstílust tudjak rögzíteni (vö. CHAMBERS–TRUDGILL 1980: 

58–59). Az adatközlők általánosságban életük fontosabb állomásairól (gyermekkor, 

iskola, munka, család, szabadidős élmények), jelen napjaikról, hobbijukról, 

szombathelyi programokról meséltek. A betegség is sokszor előkerült beszédtémaként. 

Ezeken kívül az idősebb férfiakat a katonaságról és a háborús élményeikről, az 

állattartásról, a mezei munkálatokról; a nőket pedig a leánykorukról, a házi munkákról, 

a búcsúi bálokról és esküvőjükről kérdeztem. Az idősek közül mindkét nem kedves 

témája volt a régi ünnepek, szokások elmesélése. Kiemelt szempontom volt a 

természetesség megvalósulása, ezért néha pusztán érdeklődő, a gyűjtési szituációt oldó, 

a spontán beszéd gördülékenységét segítő kérdéseket is feltettem (vö. G. VARGA 1979: 

16, PESTI 1996b: 67), melyek nem mindig feleltek meg a szigorúan vett nyelvhasználati 
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kérdezőtechnikának (vö. KISS 1995a: 44). Úgy éreztem, hogy meg tudtam nyerni 

adatközlőim bizalmát. Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a legtöbben a 

beszélgetés kezdetén még nyelvileg fegyelmezettek voltak, átlagosan a tizedik perc után 

vált többé-kevésbé természetessé beszédük. Megfigyeléseim szerint az alacsonyabb 

iskolai végzettségűekre inkább jellemző a kevésbé tudatos nyelvi viselkedés, mint az 

iskolázottabbakra. Az egyórás folyamatos beszéd a fiataloknak általában nehezebben 

jött össze, mint az idősebbeknek. Ez azzal is magyarázható, hogy ők még kevesebbet 

éltek. De összességében is az idősebbek sokkal közlékenyebbek voltak, sokszor 

anekdotáztak, míg a fiatalokra a kisebb mértékű közlésvágy volt a jellemző. Az adott 

beszédhelyzeten belüli váltás és ezzel másodlagos beszédforma választása (a stílusváltás 

elve), általában a faluról származó idősek esetében volt feltűnő. Régi témákról (gyerek- 

és fiatalkorukról, az akkori falubeli történésekről) mesélve jóval több és kirívóbb 

nyelvjárási jelenséget használtak. Továbbá néhány fiatal nyelvhasználata regionálisabb, 

amikor a falusi nagyszüleiknél eltöltött idő élményeiről beszélnek (vö. LABOV 1988). 

Az interjúk befejeztével, a felvételek visszahallgatása után mindig statisztikát 

készítettem a gyűjtési helyzetről. Ezek alapján megállapítható, hogy 82 %-ban tudtam 

fesztelen, informális beszélgetést rögzíteni, 18 %-ban pedig ennél valamelyest 

kötöttebb, kevésbé oldott légkör volt a jellemző. Ezzel összefüggésben úgy éreztem, 

hogy az egyórás szövegfelvétel nagy részében a megkérdezettek 76 %-a természetesen, 

az általa leginkább ismert nyelvváltozatot használva beszélt; 14 %-uk nyelvileg tudatos 

volt; 10 %-uk nyelvhasználatára pedig a váltakozás volt a jellemző: néhol nagyon 

„viselkedtek” nyelvileg, néhol pedig kevésbé.  

  

2. A mintavétel 

 

Az élőnyelvi gyűjtések legmeghatározóbb mozzanata a megfelelő adatközlők 

kiválasztása. A levont következtetések helytállósága ugyanis a kiválasztott minta 

reprezentativitásán alapul. A jó minta alapján általánosítani lehet a teljes népességre 

vonatkozóan. A mintavételnek ezért tükröznie kell az alapsokaság mennyiségi és 

minőségi viszonyait, amit rétegzett mintavétellel érhetünk el (vö. LABOV 1988: 24–25, 

KISS 1995a: 33–35, WARDHAUGH 2005: 133–134).  
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A „tipikusan átmeneti kategória” tanulmányozásához kezdetben a helyi 

születésű, középső nemzedékhez tartozó, középfokú végzettségű, értelmiségi 

munkakörű városiakat tartották megfelelő adatközlőknek (vö. IMRE 1973: 258–9, DEME 

1973: 262–3). Bár SZATHMÁRI ISTVÁN, BALOGH LAJOS és KISS JENŐ már a 

differenciálásra, az adatközlők körének kiszélesítésére hívta fel a figyelmet (SZATHMÁRI  

1974, BALOGH 1979). „A város nyelve éppúgy nem azonos a regionális köznyelvvel, 

ahogy a falu nyelve sem azonos a nyelvjárással” (KISS 1980: 188). Alkalmazkodva a 

változó nyelvi helyzethez, valamint az első regionális köznyelvi kutatások tapasztalatai 

alapján a későbbiekben a r é t e g z e t t  r e p r e z e n t a t í v  m i n t a v é t e l  vált 

általánossá.  

Magam is ezt a módszert tartom célravezetőnek, ezért törekedtem a népességi 

megoszlással arányos, társadalmilag és területileg is differenciált, kellően rétegzett 

mintavétel megvalósulására. Vagyis a nyelvi mintavétel megtervezésében figyelembe 

vettem a társadalmi rétegződést (életkor, nem, iskolai végzettség, foglalkozás szerint) és 

a településszerkezeti szempontokat (belváros, lakótelep – külváros, kertváros; illetve 

családi ház, tömbház viszonylatában). Ahogy kutatóhelyem bemutatásakor már szóltam 

róla, vizsgálódásomba a betelepült lakosokat is bevontam. Összesen 50 adatközlővel 

készítettem egyórás diktafonos szövegfelvételt, ami az összlakosság 0,06 %-át jelenti. 

BALOGH LAJOS (1979) korábban 20, SZABÓ GÉZA 36 (1980) adatközlőtől gyűjtött a 

városban. A Magyar Nyelvtudományi Intézetben folyó Magyar Nemzeti 

Szociolingvisztikai Vizsgálat során 850 főt, a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú 

alkalmával pedig 250 főt kérdeztek meg. Ezekhez viszonyítva az általam alkalmazott 

arány jobb. Az adatközlők 58%-a őslakos, 42%-a főként a környező községekből 

betelepült lakos.  

Fontos, hogy egyetlen csoportot sem szabad alul- vagy fölülreprezentálni 

(KONTRA 1990a: 513–514, WARDHAUGH 2005: 133). Ennek érdekében a Központi 

Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága által rendelkezésemre bocsátott, 2001-ből 

származó adatok alapján összeállítottam egy táblázatot, melynek segítségével 

kiszámoltam, hogy az össznépességgel arányosan az egyes városrészekben hány 

különböző társadalmi meghatározottságú adatközlőt kérdezzek meg.  

Az adatközlők felkutatása azonban a rétegzettségnek való megfelelés miatt nem 

volt egyszerű, ezért nem a véletlenszerűség jellemzi (vö. CHAMBERS–TRUDGILL 1980: 
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56–57, KONTRA 1989a: 391). A vizsgálatba bevont személyeket saját kapcsolataimon 

túl rokonaim, ismerőseim vagy egy másik adatközlő segítségével nyertem meg a feladat 

vállalására. Emiatt (is) a gyűjtés meglehetősen sokáig, 2006 augusztusától 2011 

januárjáig tartott. Az ismeretségi viszonyok kimerülésével egyre nehezedett a gyűjtés 

befejezése, amit az is mutat, hogy az első 42 adatközlőtől már 2008 júniusában 

rendelkezésemre állt a felvett anyag, az utolsó nyolc felvétel viszont nagyon elhúzódott. 

Adatközlőim 28 %-át ismertem, 72 %-a ismeretlen volt.  

Hat adatközlővel (a 19–23. és a 33. számúval) nem én készítettem a felvételt, 

hanem a „Szociolingvisztika” szeminárium keretében magyar szakos hallgatóink (Fülöp 

Cecília, Leibinger Csilla, Mátyás Zsófia, Simon Annamária és Varga Andrea) keresték 

fel a rokonaikat, ismerőseiket. Gyűjtői tapasztalatlanságuk a felkészítés ellenére 

megmutatkozik ezeken a felvételeken.  

 

2.1. Az adatközlők megoszlása területi és társadalmi jellemzőik szerint 

 

Mivel a nyelvi életrajzok meglehetősen különbözőek lehetnek azonos csoportba 

tartozók esetében is, fontos lenne a megkérdezettek szocioregionális eredetének 

részletes bemutatása, ám a tekintélyes adatközlőszám miatt ettől most eltekintek. Az 

adatok értékelésekor viszont figyelembe veszek mindent.  

Az 1. számú táblázatban (l. a Mellékletben) összesítettem az adatközlőket 

társadalmi és területi megoszlásuk szerint. A megkérdezetteket etikai megfontolásból 

csak sorszámmal jelölöm.  

A belváros viszonylatában 17 szombathelyi lakost vontam be a kutatásba: hetet a 

belvárosból, tízet a hagyományos beépítésű belső lakóterületről. A külső lakóövből 20 

adatközlő reprezentálja az ott élőket: 18 a lakótelepekről, 2 az ipari térségből. A hét 

kertvárosi részből pedig összesen 13 személyt kerestem fel. 28 adatközlőm lakik családi 

házban, 22 lakásban. 29-en tősgyökeres szombathelyiek, 21-en betelepültek. 

Szombathelyen valamennyivel több nő él, mint férfi. Vizsgálatomban 20 férfi és 

30 nő vett részt. Az arányok miatt sajnos van olyan városrész, ahonnan csak egy női 

adatközlőm van, férfi nincs. 

A statisztikai hivatal a népességet négy korcsoportba sorolta. Mivel demográfiai 

adataim a 2001. évi népszámlálásból származnak, ezeket a kategóriákat kellett 
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követnem. A 0–14 éves korosztállyal nem foglalkoztam, mert egyrészt az ő 

nyelvhasználatuk még kevésbé tekinthető stabilnak, másrészt nagyon elaprózta volna az 

egyes csoportok létszámát. A fiatal nemzedéket a 15–39 év köztiek alkotják. Nyilván 

különbség van a másodlagos szocializáció utolsó szakaszában lévő középiskolások, 

egyetemisták és a harmadlagos szocializációba lépett fiatal munkavállalók beszéde 

között. Az elemzés során erre külön figyelmet fordítok. A középső nemzedékbe a 40–64 

év köztiek tartoznak, az idősekhez pedig értelemszerűen a 65 év feletti korosztály. 

Zavaró, hogy így a középső nemzedékben vannak nyugdíjasok, de itt is igyekszem 

differenciáltan viszonyítani az értékeléskor. Legtöbb adatközlőm a középkorosztályból 

került ki (21 fő), kicsivel kevesebb a fiatalok közül (19 fő) és legkevesebb az idősek 

közül (10 fő).  

A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében négy kategória szerint 

gyűjtöttem. 13 fő tartozik az általános iskolát végzettek közé. Ide soroltam azokat a 

fiatalokat is, akik középiskolába járnak, de még nincs középfokú végzettségük. 

Természetesen ezt is szem előtt tartom a következtetések levonásakor. 29 középiskolát 

végzett adatközlővel számolhatunk: 16-nak van érettségije, 13-nak csak szakmunkás 

bizonyítványa. 8 szombathelyi lakos pedig egyetemet vagy főiskolát végzett.  

Mivel a nyelvhasználat beszélőnként is nagyon variábilis, különösen nehéz az 

általánosítás. A kutatásba ezért az általános szociolingvisztikai változókon túl – a 

társadalmi átrétegződést szem előtt tartva – be kell emelni tágabb tényezőket is, 

úgymint az adatközlő műveltsége, érintkezési kapcsolatai, szociális körülményei, 

munkahelyi döntési jogköre és felelőssége, a végzett munka természete stb. (G. VARGA 

1979: 9–10). Ezt a szempontot egyelőre a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely 

természete szerint próbálom figyelembe venni. 50 adatközlőmből tizenkettőt soroltam 

foglalkozása alapján a szellemi kategóriába: ebből 4 már nyugdíjas, 8 aktív. Legtöbben, 

harmincan vannak a fizikai munkakörűek: 16 nyugdíjas, 14 aktív dolgozó. És 8 tanulót 

kérdeztem meg. Azért is fontosnak tartom ezt a fajta csoportosítást, mert látható, hogy 

az iskolázottsági és a társadalmi rétegződés nem feltétlenül áll egyenes arányban. Sok 

érettségizett vagy felsőfokú végzettségű kényszerül fizikai munkát vállalni.  

 Összegzésképp elmondhatom, hogy nem volt könnyű az anyaggyűjtés a 

megfelelő adatközlők (a tipikus képviselők) megtalálása, megnyerése, a folyamatos 

beszédet fenntartó témakörök keresése és a felvételek hosszúságához (egy óra) való 
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ragaszkodás miatt sem. Mindezeket több regionális köznyelvi gyűjtéssel foglalkozó 

kutató is kiemelte (BALOGH 1979: 39, POSGAY 1979: 65, SZABÓ G. 1980: 106, SZABÓ J. 

2007: 410). A ráfordított idő és energia viszont megérte, mert gyűjtött anyagom 

kellőképp rétegzett és reprezentatív.  

 

3. A gyűjtött anyag rögzítése és feldolgozásának módszere 

3.1. A viszonyítás 

  

Mivel – ahogy arra már korábban utaltam – a regionális köznyelviség a 

nyelvjárások és a köznyelv közti kiegyenlítődés eredménye, tehát benne egymás mellett 

él a hagyományos régi és a köznyelvi új alak – miközben keveredik is természetesen a 

kettő sajátos variánsokat hozva így létre –, nehéz a jelenségek elhatárolása egymástól. A 

„mihez képest viszonyítás” kérdésére BALOGH LAJOS és KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA is a 

köznyelvnek a normatív szabályok által rögzített változatát mint reális és kézenfekvő (a 

kutatók által egyöntetűen ismertnek vehető) összehasonlítási alapot adja válaszul, mert 

így a kapott eredmények egymással is összevethetőek (BALOGH 1992: 25; KRISTÓNÉ 

2006a: 239). Mivel kutatásom tárgya a beszélt nyelvhasználat jellemzőinek feltárása 

Szombathelyen, véleményem szerint nem elegendő, ha az adatokat a kodifikált (írott 

nyelvi) normával vetem egybe (vö. KISS 1993a: 11). Úgy gondolom, hogy nyelvészeti 

leírásokra, nyelvérzékünkre és ismereteinkre támaszkodva a b e s z é l t  

k ö z n y e l v h e z  kell viszonyítanunk, és együtt vizsgálva a köznyelv – regionális 

köznyelviség – nyelvjárás rétegeit a nyelvhasználók nyelvi tudatának megfelelően kell 

meghúzni a határt köztük (vö. IMRE 1971: 46). Helyes megoldás, ha figyelembe vesszük 

a köznyelvben meglévő kiejtésbeli ingadozásokat is (BALOGH 1987: 413). Persze 

tisztában vagyok vele, hogy nincsenek éles vonalak – főként a köznyelv és a regionális 

köznyelviség között nem –, hogy lesznek átmeneti jelenségek; illetőleg hogy a laikus 

nyelvhasználók máshogy ítélik meg az egyes nyelvi alakokat, változási tendenciákat, 

mint a nyelvészek, mégis ezt a kutatási módszert tartom olyannak, amellyel igazán 

reális képet lehet adni a helyi nyelvi valóságot illetően.  

Nyelvérzékemre és saját regionális nyelvi ismereteimre azért mertem 

támaszkodni, mert helyi származású vagyok, regionális köznyelvi–köznyelvi 

kettősnyelvűnek tartom magam; én készítettem a felvételeket, tehát ismerem az adott 
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gyűjtési körülményeket, továbbá az 50 adatközlő 1500 perces anyagának többszöri 

végighallgatása után úgy gondolom, objektív képet kaptam a szombathelyi beszélt nyelv 

jellegzetességeiről, és helyesek az észleléseim. Más viszonyítási alapom nem lehetett, 

ugyanis mint ismeretes, a beszélt köznyelvi norma teljes körű meghatározása hiányzik. 

Nincs köznyelvi kiejtési kézikönyvünk, az egész magyar nyelvterületet lefedő köznyelvi 

kiejtési vizsgálatok sincsenek, továbbá egy olyan standard spontánbeszéd-adatbázis sem 

készült eddig, melyhez fonetikus lejegyzés is tartozik (a BUSZI [l. pl. VÁRADI 2003, 

www.nytud.hu/buszi/bsi.htm] és a BEA [l. pl. GÓSY 2008, NEUBERGER 2009] sem 

ilyenek).  

A köztes állapotot kutatva természetesen a másik pólust (a nyelvjárást) is 

figyelembe kell vennünk elemzésünk során. A regionális köznyelviség vizsgálatakor a 

nehézségek ellenére tehát úgy gondolom, hogy egy kettős kontrasztivitású differenciatív 

módszert kell alkalmaznunk, mellyel egyaránt bemérhető a köznyelvtől és a területi 

nyelvváltozatoktól való távolság. Különbözőségen a két szélső nyelvhasználati sávba 

nem tartozó, azoktól eltérő jelenségek leírását értem. 

A köznyelvvel való összevetéskor segítségemre voltak a „A magyar nyelv 

értelmező szótára” (ÉrtSz.), a „Magyar értelmező kéziszótár” (ÉKsz.) második kiadása, 

valamint a „Magyar grammatika” (MGr.) kötetei. A nyelvjárások vonatkozásában az 

„Új magyar tájszótár” (ÚMTsz.), „A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára” 

(TESz.) és egyéb, a régióhoz kötődő tájszótárak: „Felsőőri tájszótár” (IMRE 1973b), 

„Büki tájszótár” (BALOGH 2004), továbbá „A magyar nyelvjárások atlasza” (MNyA.) és 

a „Magyar dialektológia” (MDial.) kapcsolódó részei.  

  

3.2. A gyűjtött anyag lejegyzése 

 

A szövegeket a diktafonhoz tartozó, „Olympus DSS Player” nevű program 

segítségével hallgattam vissza, mely lehetőséget biztosít a háttérzajok kiszűrésére, 

valamint az akár pár másodperccel korábbi állapot újrajátszására is.  

A felvett hanganyagból átlagosan 30 percet, körülbelül 10 oldalt jegyeztem le 

minden adatközlő esetében. (Ha a megkérdezett gyorsabban beszélt, nyilván hamarabb 

összejött a 10 oldal. Ilyenkor, ha a felvétel végighallgatása során nem tapasztaltam 

újabb jelenséget, nem elemeztem végig a fél órát.) Természetesen a maradék 30 percet 
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is végighallgattam – kitüntetett figyelemmel, ha valamely jelenség megléte kérdéses 

volt. Így egy hozzávetőleg 500 oldalas adatbázist készítettem. Elemzendő 30 percnek 

azt az összefüggő részt választottam ki, amely a legfolyamatosabb (kevés kérdés 

közbeiktatásával) és a legtermészetesebb, amikor az adatközlő olyan témáról beszélt, 

amely érezhetően közel állt hozzá. Több esetben disszonáns helyzet volt megfigyelhető, 

ugyanis az elején összefüggőbb a felvétel (az életüket mesélik), viszont kevésbé 

oldottak még a megkérdezettek.  

A hagyományos értelemben vett nyelvjárási leírástól eltérően a táji 

köznyelviséget vizsgálva nem elegendő, ha csak a köznyelvi kiejtéstől eltérő 

variánsokat adatoljuk, és minőségi eltéréseket tárunk fel. A hanganyagok elemzésekor 

minden adatot lejegyeztem a kiejtés alapján – ügyelve a tagolásra, a szünetekre. Ha 

ugyanis „csak a nyelvjárási színezetű adatokat vesszük figyelembe a feldolgozás során, 

óhatatlanul úgy tüntetjük fel a vizsgált városi köznyelvet, mintha az erősen nyelvjárásias 

lenne” (BALOGH 1979: 38, vö. KISS 1980: 193–194).  

A kiválasztott szövegek középfinom fonetikus lejegyzését végeztem el. Az átírás 

során elsődlegesen BALOGH LAJOS regionális nyelvi szövegek lejegyzési útmutatójához 

(1993) igazodtam, annak egyszerűsített gyakorlatát követtem. De szem előtt tartottam a 

„Magyar dialektológia” (FODOR 2001a) és a „Magyar nyelvjárási olvasókönyv” 

(HAJDÚ–KÁZMÉR 1974) vonatkozó instrukcióit is. Az egyezményes hangjelölési 

rendszernek (DEME 1953) megfelelő részletes, a finom mennyiségi és minőségi 

árnyalatok feltüntetését szolgáló jelölésre ekkora terjedelmű anyag mellett nem 

vállalkozhattam (vö. KONTRA 1989b). Továbbá műszeres vizsgálati lehetőségem sem 

volt, ezért a füllel hallható finomságig tudtam eljutni.  

Kutatási célomhoz, valamint a technikai korlátokhoz igazodva a következő 

szempontokat alkalmaztam az átíráskor. A szövegeket bekezdésekre osztottam. Új 

bekezdésbe kerültek az új témák, illetőleg saját kérdéseim, közbevetett megjegyzéseim 

(szögletes zárójelben). Igyekeztem a szöveghűséget megtartani. Mondategésznek 

tekintettem minden szoros tartalmi-logikai kapcsolatban lévő, intonációval is lezárt, 

megszakítatlan szintaktikai szerkezetláncból álló szövegrészt, illetőleg az intonációs 

szempontból lezáratlan, ám tematikailag elkülönülő szakaszokat (vö. SZABÓ J. 1980). 

Nem tértem ki a szupraszegmentális sajátosságok jelölésére. A szünetet akkor tüntettem 

fel (függőleges virgulával), ha mondatfonetikai szempontból funkciója volt (pl. 
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valamely szabályos fonetikai módosulás megakadályozásában: hogy| közel, vagy a szó 

végén jelzi, hogy a hangkiesés nem a mondatbeli helyzet következménye: mer| közbe), 

illetve ha a szó belsejében fordult elő (pl. munkaszolgálatosok|nál), és ha a 

hangkapcsolat elemei tipikus realizációban jelentkeztek (pl. sog|gyermëkës). A 

szövegek központozása, a szavak és a mondatok tagolása a magyar helyesírás 

gyakorlata alapján történt.  

A határozott névelő z-je sokszor átvonódik, közeledik a követő szóhoz a 

kiejtésben. Ezt minden esetben jelöltem (pl. a zembër). Ha a névelő után hosszabb 

szünetet tartott a beszélő, olyankor kitettem a szünetjelet (pl. a | zasszony). Nem tartom 

regionális jelenségnek ezt az ejtésmódot, mivel a szavakban nem módosul egy hang sem 

(vö. SZABÓ G. 1984: 99), és az új tagolás nem eredményezett új tőszót, mégis 

tanulságos lehet annak statisztikai adatokkal való szemléltetése, hányszor fordul elő a 

szövegekben. Minden szöveglejegyzés után összeszámoltam ezeket az eseteket. Az 

összes adatot a Melléklet 2. számú táblázata mutatja. A számszerűsítésből kiolvasható, 

hogy a határozott névelő z-je minden adatközlő beszédében az esetek többségében (az 

összes adat 88 %-ában) hozzátapad az utána következő szóhoz. Egyéb tapasztalataim 

alapján is (többek között a médiában, egyetemi hallgatók nyelvhasználatában, sőt a 

felsőoktatási hallgatók Kazinczy Ferencről elnevezett országos versenyén egyaránt 

gyakran előfordul) elmondhatom, hogy a jelenség a köznyelvi kiejtés velejárója lett 

mára.  

Egyszerű, közérthető jeleket használtam. (…)-tal jeleztem, ha a felvétel egy 

részét kihagytam, mert érthetetlen volt, vagy személyes vonatkozású közlést 

tartalmazott. [= ]-ben közlöm a magyarázatra szoruló kifejezések, összemosások, 

tájszók köznyelvi megfelelőjét (pl. tom [= tudom], asszëm [= azt hiszem], elsőbe [= 

először]). Ha a szó végéről egy hang hiányzott, vagy csak egy hang maradt az elnyelt 

szóból, zárójelbe tettem a kiegészítést a könnyebb azonosíthatóság végett (pl. jó(l), 

(há)t). A határozott névelők hiányát a Ø jelzi. A szövegek jellemzői a különféle 

megakadásjelenségek, ismétlések, néha torzultan, más alakban ejtett szavak és 

szótöredékek, melyeket elhangzásuknak megfelelően jegyeztem le. A szokatlan 

ejtésmódot (pl. betűejtést, a hosszú mássalhanzó rövidült ejtését) a szó utáni (!)-lel 
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jelöltem. Hezitációkor az ejtett hangokat (pl. ööö, mmm) tüntettem fel. Az elíziót 

aposztróffal (’) jeleztem.  

A fonetikus szempontot annyiban érvényesítettem, hogy föltüntettem a 

kettőshangók alapalakjait (õ, ´, Ì), a magánhangzóknak az alaprealizációtól eltérő és 

a nyugat-dunántúli nyelvjárási régióra különösen jellemző nyíltabb és zártabb ejtését (<, 

6, A, 9, H). Jelöltem a polifonemikus és az időtartamcsere miatt megnyúlt hosszú #-t, #-t. 

A félhosszú magánhangzó-változatokat csak az l, r, j mássalhangzók nyújtó hatásának 

vonatkozásában különböztettem meg. A zöngétlen mediákat a szokásos nagy betűvel 

(pl. baB) írtam le.  

Lejegyzésem annyiban fonematikus, hogy nem jelöltem a hangszínárnyalatokat, 

a magánhangzók előrébb és hátrébb, labiálisabb és illabiálisabb képzését, a 

mássalhangzók félhosszú, hehezetes és kakuminális ejtését, a magánhangzók ultrarövid 

és túlhosszú változatait, a kettőshangzók mennyiségi és minőségi variánsait. Nem 

használok az időtartam erőteljes lerövidülését jelző fölemelt betűket, valamint a 

meghatározhatatlan árnyalatú hangok helyetti ä betűt sem. Amely lejegyzéssel 

kapcsolatos pontokra nem tértem ki, azok megegyeznek a BALOGH LAJOS 

útmutatójában foglaltakkal.  

 

3.3. A gyűjtött anyag feldolgozásának módszere 

3.3.1. A feldolgozás módszerei a regionális köznyelvi szakirodalomban 

 

Jelen fejezetben a gyűjtött, spontán beszélt nyelvi anyag feldolgozásának 

módjait próbálom bizonyos szempontok szerint kategorizálni a regionális köznyelvi 

kutatói gyakorlat alapján.  

Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk olyan fontos kérdésekre, hogy egy-egy 

településen milyen fokú a regionális köznyelviség, és melyik szélső pólushoz van 

közelebb, meddig terjednek az egyes nyelvváltozatok és mi jellemzi őket, 

elengedhetetlen kvantitatív kutatás, a r e g i o n a l i t á s- f o k  mérése (l. KISS 2001d: 

138). Ennek egyik lehetősége, hogy minden, a köznyelvtől eltérő adatot figyelembe 

veszünk, és ezek számát viszonyítjuk a köznyelvi elemekhez. A másik, hogy csak 

bizonyos jelenségek regionális és/vagy köznyelvi megvalósulásait vizsgáljuk (vö. K. 

FÁBIÁN  2006c: 188). Véleményem szerint az előző módszer kiindulópontként hasznos, 
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mert segítségével megkaphatjuk az adott településre jellemző összes nyelvi jelenséget, 

melyek előfordulását, megjelenési formáit aztán egy további lépésben tárhatjuk fel. A 

karakterisztikus jelenségek megtalálása azért is fontos, „hiszen ha valaki abban 

megőrizte a táji sajátosságokat, akkor a többiben sem törekszik a választékosságra” 

(BALOGH 1978: 53). 

A) A legtöbb regionális köznyelviséget kutató j e l e ns é g s z i n t m é r é s t 

végzett, azaz kiválasztottak bizonyos regionális kulcsjelenségeket, és csak az ezek 

szempontjából érintett morfémák százalékos előfordulási arányait vetették össze (többek 

között BALOGH 1979, POSGAY 1979, ZILAHI  1979, MOLNÁR 1980, 1982, 1984, K. 

FÁBIÁN  1996, 2006a,b,c, RÓNAI 1996a,b).  

B) BALOGH LAJOS (1980, 1982) és POSGAY ILDIKÓ  (1986) viszont a teljes 

fonémaállomány számbavételével elemezték a szövegeket fonetikai–fonológiai 

szempontból, vagyis b e s z é d s z i n t m é r é s eket végeztek. Ez az eljárás előnyös, mert 

a gyakoriságban mutatkozó eltérések alapján számított százalékszámokkal 

meghatározható a regionalitás mértéke (lásd redukciós és azonossági index – KISS 

2001d: 137), illetőleg „a mérési eredmények segítségével el lehet különíteni 

lényegesnek tekinthető szinteket” (BALOGH 1990: 126); viszont időigényessége miatt 

több hosszabb szöveg esetén nehezen alkalmazható.  

Egy település beszélt nyelvét kutatva részvizsgálatokat végezhetünk 

városrészenként, különböző társadalmi csoportonként és egyénenként is. Ez utóbbi azért 

fontos, mert a kutatások azt mutatják, hogy számottevő különbségek lehetnek hasonló 

szociológiai eredetű adatközlők között (vö. K. FÁBIÁN  2006a), sőt a nyelvhasználat 

beszédtémánként, mikroszituációnként is nagyon variábilis (vö. G. VARGA 1979: 15; 

BALOGH 1987: 414–15). Valószínűleg ez okból (is) többen az idiolektusokat vizsgálták, 

azaz az egyes adatközlők szerint részletezve mutatták be a gyűjtött nyelvi anyagot 

(BALOGH 1979, POSGAY 1979, ZILAHI  1979, PESTI 1996, RÓNAI 1996a,b, K. FÁBIÁN  

2006b).  
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3.3.2. Feldolgozási módszerem 

 

Munkám során figyelembe vettem, illetve igyekeztem felhasználni a fent 

hivatkozott regionális köznyelvi gyűjtések módszertani javaslatait, tapasztalatait, de 

kutatói célomhoz igazodva alapvetően egyedi módszert alkalmaztam. 

Nem egyszerű olyan elemzési megoldást találni, mellyel reális időn belül hiteles 

képet lehet adni egy város nyelvhasználatáról a teljes beszélt nyelvi tartományt 

vizsgálva, illetve mellyel a nyelvhasználati sávok közti változás is megragadható. A 

kapcsolódó tanulmányok elolvasásakor éreztem, hogy a kutatóknak legtöbbször 

problémát jelentett a sok adat összeszámlálása. Sokat gondolkodtam jómagam is a 

feldolgozás megkezdése előtt, hogy milyen módszert alkalmazzak a hiteles statisztika 

végett. Többekkel konzultálva arra jutottam, hogy nem feltétlenül szükséges minden 

esetben bonyolult, kódolásos programok írása. Az egyértelmű volt számomra, hogy a 

gyűjtött nagy adatmennyiség feldolgozása a szokásos cédulázással itt nem kivitelezhető 

(vö. KONTRA 1989b: 403–404). Ezért úgy döntöttem, hogy a felvételek lejegyzésével 

párhuzamosan kiszűröm a korpuszból, és egyszerűen egy Excel-táblázatban 

csoportosítom a választékos köznyelvi kiejtéstől eltérő alakokat. Ez úgy történt, hogy a 

táblázaton belül minden adat bekerült egy közös „regionális adatok” elnevezésű 

oszlopba, illetve egyidejűleg jelenségenként is rendszereztem őket (az egyes változatok 

természetesen annyiszor és annyi helyre kerültek, ahány és ahányféle nyelvi variáns van 

bennük). A jelenségek neve előtti rövidítés (H., H+A., A., M., Sz.) jelzi, hogy melyik 

nyelvi szintnek megfelelő adatok tartoznak oda. A „regionális” kategória tehát 

összetettnek minősül: tartalmazza a nyelvjárási és a regionális köznyelvi variánsokat is 

egyben. Az elemzés végén a táblázat segítségével könnyen látható, hány adat található 

egy-egy jelenségcsoportban. Ennek a módszernek hátránya, hogy a teljes szöveg 

lejegyzése és az adatbevitel sok időbe telt, utána azonban viszonylag könnyedén lehet 

keresni (akár hangokat, akár morfémákat), illetve statisztikai számításokat végezni.  

Így egyrészt megkaptam a teljes szövegbeli köznyelvi és regionális adatok 

arányát, másrészt konkretizáltam az adatközlők nyelvhasználatában előforduló összes 

regionális nyelvi jelenséget az egyes nyelvi szintek szerint. Ezek értékelésével, 

összevetésével már megnyugtatóan lehet nyilatkozni egy-egy társadalmi réteg, s 

továbbmenve a város mai nyelvállapotáról. Mód nyílik a langue értékű regionális 
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jelenségek szintetizálására (vö. BALOGH 1990b) és annak megállapítására, mi normatív 

a regionális köznyelviségben. Valamint az ötven szövegfelvétel elemzése után a 

használati gyakoriság és a használók körének figyelembevételével megkísérelhetjük 

elhatárolni a nyelvjárási, illetőleg a regionális köznyelvi jelenségeket is egymástól. 

Minősíteni lehet a fő- és mellékalakokat, elkülönítve a visszaszorulót a terjedőtől.  

A továbbiakban a regionális adatok rögzítését meghatározó módszeremet 

ismertetem. A kiemelt regionális ejtésváltozatokat a teljes szövegben (a Word-

dokumentumban) pirossal jelöltem. A teljes lejegyzéssel való összevethetőség 

érdekében a táblázat „regionális adatok” oszlopában a szavak szövegbeli sorrendjüknek 

megfelelően szerepelnek. A jelenségek szerinti kategorizációkor viszont a 

táblázatkezelő rendezése segítségével ábécérendbe állítottam az adatokat. Így látható, 

hogy egy-egy alak hányszor szerepel ugyanabban a formában. Továbbá mindig 

elhangzott alakjukban vettem fel a szavakat a szólajstromba. Ahol az érthetőség 

megkívánta, ott a mondatfonetikai helyzetet is feltüntettem zárójelben. Ilyen esetek: az 

intervokalikus geminálódás a szó végére esik [pl. joll  (emlékszëm)], a szó végi 

zöngésüléskor [pl. évezs (voltam)], a szó végi mássalhangzóhiánykor [pl. doh<nyér (el)], 

az inesszívuszi -ban/-ben helyett -ba/-be ejtésekor [pl. harckocsivagonogba (vótak)], a 

névelőhiánykor [pl. (idë) Ø a (környíkre) – a jelölés úgy értendő, hogy hiányzik az a 

határozott névelő], valamint az esetleges későbbi elemzés céljából a szó végi zöngétlen 

mediák után minden alkalommal feljegyeztem a követő szót [pl. elöB (këllët)]. A 

magyarázatokat, köznyelvi megfelelőket itt is szögletes zárójelben közöltem. 

Ha olyan mondatfonetikai módosulás következett be az adott szón, mely a 

köznyelvre is jellemző, és a változatot egy másik, immár regionális ejtésmód miatt fel 

kellett vennem a táblázatba, akkor a szó után a (!KMM.) jelölést írtam, mely „a 

köznyelvre (is) jellemző mondatfonetikai módosulás” rövidítése (pl. az ëty kis szerkezet 

helyett az ëty (!KMM.) vagy a këllëd dolgoznom helyett a këllëd (!KMM.) szerepel a 

táblázatban). Még egy példa jelölésem értelmezéséhez: a „mingyá (!KMM.)” adat úgy 

értendő, hogy a variáns csak az r hang hiánya miatt regionális, a szóvégi t a köznyelvre 

is jellemzően a követő mássalhangzó hatására esett ki; a „mingyá (az)” adat ejtésekor 

viszont látható, hogy sem az r, sem pedig a t hangok hiánya nem a mondatfonetikai 

helyzet következménye. Pirossal jelöltem a táblázatban, ha az adatközlő valakit idézve 

ejtett regionális alakot.  
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A köznyelvi és a regionális változatok elkülönítése nem mindig volt egyszerű. 

Az értékeléskor ki fogok még térni rá, hogy bizonyos jelenségeket miért tekintettem 

regionálisnak vagy köznyelvinek, most csak néhány esetet emelek ki. Az ÉrtSz.-t és az 

ÉKsz.-t oly módon használtam a viszonyításkor, hogy ha a kérdéses kifejezés 

megjegyzés nélkül vagy „bizalmas” (pl. bizonyos szlenges elemek kapcsán: gőzöm 

sincs, frankón, tësó, tuti, tök [= teljesen], kiráj [= jó]) jelzettel szerepelt benne, akkor azt 

köznyelvinek, ha „népies”, „népnyelvi”, „tájszó”, „argó” megjegyzéssel volt ellátva, 

illetve nem a szótárban feltüntetett jelentésben használta az adatközlő, vagy nem 

szerepelt a szótárban, akkor azt regionálisnak vettem. A „vulgáris” jelzetűeket a táblázat 

„durva” elnevezésű csoportjába soroltam.  

Több kérdés merült föl bennem a hiátustöltő j kapcsán. A folytonos kiejtési 

vibráció okán nagyon nehéz eldönteni, hogy az adott szóban jelentkező hangűrtöltő j 

nyelvjárási, regionális köznyelvi vagy köznyelvi szerepű-e. Tisztában vagyok azzal, 

hogy a szakirodalom álláspontja sem egységes a jelenség megítélésével kapcsolatban 

(vö. KASSAI 1998: 185, SIPTÁR 2002). Az ide tartozó adatok minősítéséhez adhatott 

volna némi támpontot a műszeres elemzés, ám erre a technikai felszerelés hiánya miatt 

nem került sor. Ezért megítélésében az egységesség és az egyértelműség miatt úgy 

döntöttem, hogy a „Fonetika, a beszéd tudománya” című tankönyv meghatározását 

veszem figyelembe: „Két szomszédos magánhangzó artikulációjakor a [j ] 

mássalhangzót betoldjuk, vagyis kiejtjük a két magánhangzó között, ha az első vagy a 

második magánhangzó [i] vagy [i: ]. Egyéb magánhangzók kapcsolatában a jelenség az 

igényes köznyelvi kiejtésben nem tapasztalható” (GÓSY 2004: 252). A hiátustöltő 

karakterisztikus megjelenése annyiban regionális sajátság, hogy a területi 

nyelvváltozatokban ez az ejtés általános, a köznyelvben viszont korlátozottabb a 

használata (kiejtésben esetleges, írásban nincs szinkrón tekintetben, továbbá nem 

lényegi kérdés a kommunikáció szempontjából). 

Az l kiesését a későbbi elemzés céljából három külön részben csoportosítottam: l 

kiesése pótlónyúlással és anélkül, l kiesése határozórag végéről.  

A magánhangzóhiány kategóriájába soroltam olyan önállóan is értékelhető 

jelenségeket, mint a két nyílt szótagos tendecia és az elisio. A magánhangzó- és 

mássalhangzóhiány kapcsán vitatható pontnak tartom a hangelnyelés eseteit. 

Egységesen nem emeltem be a regionális adatok sorába az olyan (elsősorban modális 
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funkciójú) elemeket, melyekben a szó elejéről vagy belsejéből hiányzott hang (pl. kor 

[= akkor], sztán [= aztán], t [= hát], oan [= olyan], szal [= szóval], tát [= tehát], tom, 

tuom [= tudom], vaok [= vagyok] stb.). A felvételek tapasztalatai alapján, valamint helyi 

kötődésű kollégáim véleményét is kikérve azért döntöttem így, mert lehet, hogy 

ultrarövid hangok mégis vannak az ejtésváltozatokban, viszont nem rendelkeztem olyan 

technikával, mellyel műszeres elemzést lehetett volna végezni, és pontosan tisztázni a 

kérdést. Amennyiben a magyar nyelvterület egészéről több adat áll rendelkezésünkre, 

eldönthető lesz, hogy van-e és mennyiben van regionalitása a jelenségnek, mennyiben 

többközpontú. (További feladat tehát kontrollnyelvi szövegek erre koncentráló 

hallgatása.) A szó vége elmaradását viszont (igazodva a regionális köznyelvi kutatói 

gyakorlathoz) regionálisként elemeztem (pl. akko, aszt, asztá, azér, há, má, mer, miko 

stb.). Egyéb általános beszéltnyelvi jelenségeket, melyek ugyan nem jellemzői a 

választékos köznyelvnek, nem vettem regionálisnak (ilyen pl. az összemosás [saszt], a 

töltelékszók, az amely:ami változó, a kötőszóhalmozás, a szórész kihagyása 

[aszongya]). Ezek szövegkörnyezettől, beszélőtől, a beszélő fáradtságától, 

odafigyelésétől függően jelentkezhetnek bárki beszélt nyelvében. Elkülönítettem viszont 

a legmagasabb szintű beszélt nyelvi elemektől bizonyos mondattani (inkongruencia, 

hiperkorrekció) és szókészlettani (argó, ifjúsági, gyermek- és dajkanyelvi, durva, egyéni 

kifejezések) jelenségeket, melyeket a köznyelvhez viszonyítva nem feltétlenül jellemez 

területi kötöttség. Nem nevezhetők tehát kizárólag csak nyelvjárásinak vagy regionális 

köznyelvinek. Az egyszerűbb csoportosítás végett (mivel elenyésző számú adatot 

találtam rájuk) azonban ezeket is a regionális adatokat összesítő táblázatokba soroltam. 

A regionalitás mértékének megállapításakor, illetve a jelenségek értékelésekor viszont 

nem foglalkozom velük.  

Teljes hasonulásnak tekintettem azokat a változatokat, melyekben ugyan csak 

egy képzési mozzanatban van eltérés (részleges hasonulások tulajdonképpen), a 

végeredményt nézve viszont teljes hasonulásnak vehetők (pl. ész szëgin). A 

szóhatárokon bekövetkező teljes hasonulást is elemeztem (vö. HEGEDŰS 2001: 340). 

A toldalékolás kategóriájába az illeszkedési hiányokat (pl. a zérëccsiginá), a 

képzőhiányt (pl. mëgrëggeliszteg (!KMM.) [= megreggelisztettek], a köznyelvtől eltérő 

jelezés (pl. faluk, mëgért [= megérett]), raghasználat (pl. hászt, Tolnára [= Tolnába]), 

kontamináció (pl. előnyére származott) eseteit soroltam. A tájszó csoportjába a valódi és 
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jelentésbeli tájszavak, illetőleg a képzett, új, szótárban nem szereplő lexémákat (pl. 

elágazodott, mëkséritti) emeltem be. Egyéni kifejezésnek neveztem azt a néhány szót, 

melyet korábban nem hallottam még, illetve sem az ÉrtSz.-ban, sem az ÚMTsz.-ban 

nem szerepelnek (pl. belevec [= belevaló], belefëccoltunk [= beleöltünk] sok pénszt).  

Minden adatközlő anyagát külön mappában tároltam, amely tartalmazza a 

lejegyzett szövegeket (a fájl nevében az adatközlő száma után jelöltem, hogy hányadik 

perctől hányadik percig jegyeztem le a hanganyagot), egy a regionális adatokból álló 

táblázatot és a statisztika miatt külön fájlba kiemelve a kérdéseimet. 

A rögzített szövegek lejegyzése rendkívül időigényes, komoly koncentrációt és 

rengeteg türelmet kíván. 10 perc átlagos átírása 5 órát vett igénybe, melybe a táblázatos 

adatbázis építése és az ellenőrzés is beletartozik. Ennél lassabban ment a lejegyzés, ha 

az adatközlő gyorsabban beszélt, vagy több regionalitást használt. Az elkészített átiratok 

végső ellenőrzése szintén sok időt vett igénybe. Viszont így biztosan egységes, mert 

mindent magam végeztem el. (A szövegfelvételek, valamint a teljes adattár [az 50 

szöveglejegyzés és az 50 regionális adatokat tartalmazó táblázat] a DVD-mellékletben 

található.) 

Összességében elmondható, hogy a regionalitás mérésére is alkalmas lejegyzést 

készítettem. Mindig ügyeltem arra, hogy ne sematizáljak, mert a beszélő akár egy 

mondaton belül is többféle variánst alkalmazhat ugyanarra a szóra (pl. egyik esetben a v 

zöngésít, a másikban nem). BALOGH LAJOS erről a jelenségről a következőképp ír: „Igen 

gyakran előfordul, hogy az a beszélő, aki használja a zárt ё-t, ugyanabban a szövegben 

az embёr mellett ember alakokat is ejt, a vót mellett gyakori szövegében a volt, 

váltakozva fordul elő nála mer ~ mert, azér ~ azért, abba ~ abban, szíp ~ szép, káboszta 

~ káposzta stb. Ez elméletileg érthető, hiszen a nyelvtörténet is azt bizonyítja, hogy a 

nyelvi változások mindig így mennek végbe, hosszú ideig együtt él egymás mellett a 

régi és az új alak. Csak gyakorlatunk nincs még arra, hogy hogyan lehet leírni egy ilyen 

képlékeny, változó, instabil rendszert” (BALOGH 1987: 414). A táji köznyelviségre tehát 

átmeneti nyelvváltozat jellegénél fogva a nagyfokú változékonyság jellemző, amit a 

vizsgálat során mindig szem előtt kell tartani.  



 78 

V. ELEMZÉS I. AZ ADATBÁZIS ADATAI AZ ADATKÖZL ŐK 

TÁRSADALMI, TERÜLETI ÉS NYELVHASZNÁLATI RÉTEGZ Ő-

DÉSE SZERINT 

 

1. A nyelvváltozatok tükrében 

 

A gyűjtött anyag lejegyzése és feldolgozása után minden adatközlő számszerű 

adatait egy közös, „Összesített adatok” elnevezésű (3. számú táblázat) táblázatban 

rögzítettem. Ez tartalmazza az egyes szövegrészekben előforduló összes adat, valamint 

a regionális adatok és a köznyelvi adatok számát és százalékos értékeit. Az adatok 

összeszámolásakor kérdéses volt, hogy a határozott névelőket külön szónak vegyem-e. 

A más nyelvterülettel való összevethetőség érdekében, és mivel számításaim alapján 

nem befolyásolják a köznyelvi – regionális alakok arányát, külön szóként számoltam 

velük. 

A teljes korpusz 176 323 adatból áll, melyből 118 164 (67 %) a beszélt 

köznyelvnek megfelelő, 57 974 pedig regionális (33 %). (185 adat, 0,1 % a választékos 

köznyelvtől eltérő, nem regionális változat, ezzel nem foglalkozom.) A statisztikai 

adatok alapján elmondható, hogy a szombathelyi nyelvhasználók beszélt nyelve a 

köznyelvhez áll közelebb, viszont jelentős számú regionalitás is kimutatható a 

beszédükből. A szélső értékeket nézve a köznyelvi adatok aránya 52–77 %, a 

regionálisaké 23–48 % között mozog. Megfigyelhető, hogy a regionalitás mértéke 

csökkenő tendenciát mutat BALOGH LAJOS 30–60% közti (1979: 61), SZABÓ GÉZA 34–

66% közti (1980: 113) és MOLNÁR ZOLTÁN 42–58% közti (2003: 496) korábbi 

szombathelyi eredményeihez képest. Ezek alapján megállapítható, hogy a szombathelyi 

nyelvhasználat fokozatosan a köznyelv felé közelít. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 

a vizsgálatok más jellegűek voltak.  

Arról, hogy mennyiben nyelvjárásias a város nyelvhasználata, a jelenségek 

értékelése s így a tájnyelvi réteg regionális adatokon belüli elkülönítése után tudok majd 

nyilatkozni. 
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3. számú táblázat. Összesített adatok 

 

ADATKÖZLŐK ÖSSZES ADAT KÖZNYELVI ADATOK ÖSSZ. REGIONÁLIS ADATOK ÖSSZ. 
1. 2809 1789 / 64% 1016 / 36%
2. 2672 1566 / 59% 1101 / 41%
3. 3502 2682 / 77% 818 / 23%
4. 3499 2136 / 61% 1363 / 39%
5. 2753 1889 / 69% 864 / 31%
6. 3750 2214 / 59% 1533 / 41%
7. 3172 2343 / 74% 826 / 26%
8. 4369 3007 / 69% 1359 / 31%
9. 3764 2718 / 72% 1045 / 28%

10. 3383 2406 / 71% 976 / 29%
11. 3744 2602 / 69% 1133 / 31%
12. 4012 2676 / 67% 1331 / 33%
13. 3390 2014 / 59% 1370 / 41%
14. 4615 2937 / 64% 1673 / 36%
15. 3797 2448 / 64% 1343 / 36%
16. 4060 2883 / 71% 1173 / 29%
17. 3435 2324 / 68% 1109 / 32%
18. 3223 2203 / 68% 1020 / 32%
19. 3119 2245 / 72% 870 / 28%
20. 3322 2420 / 73% 901 / 27%
21. 2992 2013 / 67% 979 / 33%
22. 4323 2937 / 68% 1378 / 32%
23. 3201 2154 / 67% 1037 / 33%
24. 4094 2770 / 68% 1324 / 32%
25. 4488 3127 / 70% 1361 / 30%
26. 3578 2568 / 72% 1009 / 28 %
27. 3101 2162 / 70% 938 / 30%
28. 3748 1995 / 53% 1743 / 47%
29. 3865 2371 / 61% 1490 / 39%
30. 3061 2040 / 67% 1020 / 33%
31. 3763 2466 / 66% 1288 / 34%
32. 3962 2911 / 73% 1048 / 27%
33. 4089 2750 / 67% 1327 / 33%
34. 3833 2671 / 70% 1159 / 30%
35. 4430 2969 / 67% 1459 / 33%
36. 4255 2787 / 65% 1466 / 35%
37. 3371 2430 / 72% 936 / 28%
38. 3233 2281 / 71% 952 / 29%
39. 3177 2238 / 70% 936 / 30%
40. 3034 2044 / 67% 988 / 33%
41. 3487 2561 / 73% 926 / 27%
42. 2975 2108 / 71% 863 / 29%
43. 2642 1488 / 56% 1151 / 44%
44. 3961 2691 / 68% 1268 / 32%
45. 2990 1811 / 61% 1178 / 39%
46. 4152 2885 / 69% 1264 / 31%
47. 2317 1195 / 52% 1118 / 48%
48. 3129 1731 / 55% 1379 / 44%
49. 3276 2113 / 64% 1156 / 36%
50. 3406 2395 / 70% 1009 / 30%

Összesen 176323 118164 / 67% 57974 / 33%

  
Kékkel jelöltem a legkevésbé, sárgával a leginkább regionális nyelvhasználatú adatközlő adatait. 
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2. A nyelvszociológiai tényezők tükrében 
 

Szociolingvisztikai axióma, hogy a nyelvhasználatot elsődlegesen társadalmi 

tényezők határozzák meg, „társadalmi rétegződés és nyelvhasználati rétegzettség, azaz 

társadalmi és nyelvhasználati variáció egymást föltételező módon függ össze” (KISS 

1999: 420, vö. WIESINGER 1997: 12). A deskriptív adekvátság biztosításához tehát 

szükséges a nyelvi adatok nyelvszociológiai szempontú vizsgálata is.  

„A „regionális köznyelv” arra utal, hogy a nyelvi formáció „vidéki” területiségű. 

Ugyanakkor G. VARGA GYÖRGYI kutatásai azt bizonyítják, hogy a szóban forgó nyelvi 

formációnak szociológiai meghatározottsága általánosabb érvényű, mint „vidékiessége” 

(SZABÓ G. 1978: 131). A húsz 19–25 év közti fiatal bevonásával végzett 

próbagyűjtésem eredménye is azt mutatta, hogy a regionális köznyelviség társadalmi 

determináltsága erőteljesebb, mint a területi. Ugyanis a hozzácsatolt falvakban élő 

adatközlők nyelvhasználata köznyelviesebb volt, mint azon belvárosi fiataloké, akik a 

nagyszüleikkel élnek, illetve sokat vannak velük, vagy szakmunkásképzőt végzett 

fizikai foglalkozásúak (vö. BALOGH 1990a: 84, SORNIG 1990: 98). A regionális 

köznyelviség megragadásához tehát különösen lényeges a társadalmi aspektus 

figyelembevétele.  

A következőkben a szombathelyi nyelvhasználat szociológiai változók, valamint 

területi tagolódás szerinti rétegzettségét mutatom be. A százalékos értékeket úgy 

kaptam meg, hogy a köznyelvi és a regionális adatokat adatközlőnként minden esetben 

átcsoportosítottam az adott szempont (nem, életkor, iskolai végzettség, foglalkozás, 

városrész, lakóhelytípus, származás) szerint. Az egyes alfejezetekben elkülönítve 

tárgyalom a kapott eredményeket, mivel azonban az említett változók szoros 

összefüggésben együttesen határozzák meg a nyelvhasználatot, végül a lényegi 

különbözőségekre és hasonlóságokra helyezve a hangsúlyt összevetem az egyes 

kategóriákat néhány adatközlő kiemelésével. A felekezeti hovatartozást ugyan 

rögzítettem az anyaggyűjtéskor, ám mivel ma ez Szombathelyen a településtörténeti 

okok miatt kevéssé releváns tényező, értekezésemben nem foglalkozom vele.  
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2.1. A nemek szerint 

 

A régebbi nyelvjárási szakirodalom alapján a nőket a nyelvi régiségek 

megőrzőiként tartották számon (erről l. pl. T. KÁROLYI 1994). A későbbi 

szociolingvisztikai vizsgálatok eredményei szerint viszont a nők nyelvileg újítóbbak, 

köznyelviesebb nyelvhasználatúak, a kettősnyelvűségre hajlamosabbak, mint a férfiak 

(ezekről l. pl. KISS 2001b: 181–185, vö. P. LAKATOS 1977: 18, G. VARGA 1988a: 980, 

SZABÓ G. 1993: 412). A különbözőségek és a kutatási eredmények változása a két nem 

eltérő társadalmi helyzetének a következménye.  

 

1. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya nemenként 

 

64% 69%

36% 31%

férfiak nők

köznyelvi adatok regionális adatok
 

 

Gyűjtött adataim nembeli sajátosságairól elmondható, hogy általában véve 

nincsenek nagy különbségek a férfiak és a nők között. A férfiak beszélt nyelvi 

szövegeinek 64 %-a köznyelvi, 36 %-a pedig attól eltérő. A nők esetében ez az arány 69 

% és 31 %. Ez alapján megállapítható, hogy a férfiak valamennyivel több regionális 

alakot használtak (vö. MOLNÁR 2003: 498).  

Más megközelítésben a teljes korpusz köznyelvi adatainak 36 %-a a férfiaktól, 

64 %-a a nőktől származik. A regionális adatok 41 %-át ejtették a férfiak, 59 %-át a 

nők. A regionalitás azért mutat ez utóbbi esetben alacsonyabb értéket a férfiak 

csoportjában, mert a reprezentativitásnak megfelelően több női adatközlőm volt 
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(összesen 30 nő és 20 férfi). Ha azonban a kapott értékeket leosztom egy főre, hitelesen 

össze lehet őket vetni egymással. Ezek alapján az egy főre jutó regionalitás a férfiak 

esetében 2,05 %, a nőkre vonatkozóan pedig 1,96 %. Tehát ebből a szempontból nézve 

is a nők valamelyest köznyelviesebb nyelvhasználatúak, mint a férfiak. Ám 

hangsúlyozom, hogy a különbség elenyésző. Ez azzal magyarázható, hogy mára a 

nemek tekintetében a társadalmi viszonyok kiegyenlítettebbek lettek.  

 

2.2. Az életkor szerint 

 

A nem mellett az életkor is a nyelvhasználatot alapvetően befolyásoló tényező. 

Életkorról beszélve a szociolingvisztikában az emberi életpálya nyelvhasználati 

szempontból fontos állomásait, azaz a t á r s a d a l m i  é le t k o r  szakaszait (az 

elsődleges nyelv elsajátítása, az iskoláskor, a foglalkozás, a házasságkötés, a 

gyermeknevelés, a nyugdíjaskor) tárgyaljuk.  

A változáskutatásban a nemzedéki nyelvhasználat összevetésének különösen 

nagy szerepe van. Óvatosan szabad azonban következtetéseket levonnunk a változások 

gyorsaságára vonatkozóan, mert a regionalitás, a nyelvjárásiasság erősödése annak is az 

eredménye időskorban, hogy ebben az életszakaszban a formális beszédhelyzetekben 

való részvétel csökkenésével a beszélők többé vagy kevésbé visszatérnek a nem 

köznyelvi változatok használatához. Az egyének beszédének a változása tehát nem 

feltétlenül azonos a beszélőközösség nyelvének módosulásával.  

A kutatások arról számolnak be általánosságban, hogy a középnemzedékre 

jellemző a leginkább választékos kifejezésmód. A gyermekek még kevésbé tudatosak 

nyelvileg, illetve a fiatalok másságra törekvő magatartása nyelvi szinten is érződik (l. pl. 

az ifjúsági és idegen nyelvi kifejezések nagy száma beszédükben). Az idősek pedig sok 

esetben régies formákat preferálnak (KISS 1989b, 1995a: 91–100, 2001b: 178–181, vö. 

CORNELISSEN 2002: 307). 
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2. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya korcsoportonként 

 

70% 67%
60%

30% 33%
40%

15-39 évesek 40-64 évesek 65 év fölöttiek

köznyelvi adatok regionális adatok  

 

A szombathelyi gyűjtött anyagban az egyes korcsoportok beszélt nyelvét külön-

külön nézve látható (2. számú ábra), hogy a köznyelvi és a regionális adatok aránya az 

idős nemzedék esetében a legkiegyenlítettebb (60–40 %). A középkorosztály beszélt 

nyelvi szövegeinek 67 %-a választékos nyelvi, 33 %-a regionális. A fiatalok 

nyelvhasználata pedig 70 %-ban a legmagasabb szintű beszélt nyelvnek megfelelő, és 

30 %-ában jelentkeznek regionális alakok. A középkorúak nyelvhasználata a fiatalokhoz 

áll közelebb (Hasonló eredményre jutott MOLNÁR ZOLTÁN is szombathelyi szókészleti 

vizsgálata során [2003: 497]). Az adatok tehát azt mutatják, hogy a kutatóhelyen a 

fiatalok követik leginkább a köznyelvi normát.  

Az összes adat tekintetében hasonló tendencia állapítható meg. Az idősektől 

felvett anyagból adatolható nagyobb számú regionalizmus (2,2% / fő), ez a fiatalok felé 

haladva fokozatosan csökken (40–64 évesek: 2 % / fő, 15–39 évesek: 1,89 % / fő).  

Ez abból is adódhat, hogy a KSH korcsoportbontása nincs összhangban a 

szociológiai életkor szakaszaival. A fiatalok között vannak már aktív dolgozók, illetőleg 

a középnemzedékben már nyugdíjasok. Ezért némiképp árnyalhatja ezt a képet, ha az 

egyes beszélőcsoportokat nem egységükben vizsgáljuk. 

A fiatalokon belül külön-külön is értékeltem a még másodlagos szocializáció 

(15–23 évesek) és a már harmadlagos szocializáció (24–39 évesek) szakaszában lévők 
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nyelvi adatait. A kapott eredmények azt mutatják, hogy nincs különbség a két csoport 

beszélt nyelve között (egyaránt 70 %-os köznyelviesség és 30 %-os regionalitás jellemzi 

a szövegeket). Az adott nemzedék összes adatához viszonyítva van némi eltérés: egy 

főre leosztva a 15 és 23 év köztiek 5,1 %-ban, a 24 és 39 év köztiek pedig 5,4 %-ban 

nem köznyelvi variánsokat használnak.  

Továbbá a középső nemzedék sem homogén az épp a nyugdíjas korba lépettek 

miatt. Összehasonlítva a középnemzedék nyugdíjasait az aktív dolgozókkal az előbbiek 

valamelyest markánsabb regionális nyelvhasználata mutatható ki (nyugdíjasok: 34 %, 

aktív felnőttek: 32 %).  

A részletes elemzés után elmondható, hogy nincsenek nagy különbségek az 

egyes korosztályokon belül. A középső nemzedék valamivel regionálisabb 

nyelvhasználatát a fiatalokkal szemben az ide sorolt már nyugdíjas adatközlők 

köznyelvtől eltérő adatai okozhatják.  

 

2.3. Az iskolai végzettség szerint 

 

„A kiejtés leginkább az iskolai végzettség függvénye” – állapítja meg P. 

LAKATOS ILONA jászberényi regionális köznyelvi vizsgálata eredményeként (1977: 17). 

Általános tapasztalat, hogy az iskolázottság a presztízsváltozat használatát vonja maga 

után, a köznyelvi norma ismerete és alkalmazása összefügg az érettségizettek vagy 

annál magasabb végzettségűek társadalmi státuszával. Illetőleg a magasabb iskolai 

végzettség összefüggésbe hozható a nyelvjárási sajátosságok kerülésével (G. VARGA 

1988a,b, KISS 2001b: 189–190).  

P. LAKATOS ILONA különbséget tesz a középfokú és a legmagasabb 

végzettségűek nyelvi magatartása között. TERESTYÉNI TAMÁS kutatási eredményeire 

hivatkozik, aki igazolja, hogy a közepesen iskolázottak körében erőteljes köznyelvre 

való törekvés figyelhető meg, ugyanis ez „egyfelől elhatárolja őket az alacsonyabban 

iskolázottaktól, másfelől a szabálykövető és választékos vagy annak hitt 

kommunikációs formák a magasabb iskolázottsági–műveltségi és társadalmi státusz- és 

presztízsjegyeiként értelmeződnek. A legmagasabb végzettségűek számára a nyelvi 

norma ismerete és alkalmazása természetesebb, ugyanakkor az ilyen adatközlők 
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„őszintébbek”, „kevésbé érzik maguk számára kötelezőnek a kommunikációs helyzetből 

fakadó alkalmazkodást” (P. LAKATOS 1994: 95).  

 

3. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya 

az iskolai végzettség szerint 

 

 

 

Ahogy a 3. számú ábra is jelzi, gyűjtött anyagomban az iskolai végzettség 

növekedésével egyenes arányban nő a köznyelvi változatok száma, illetőleg fordított 

arányú a regionalitás mértékének változása. Vagyis az általános iskolai végzettségűek 

nyelvhasználata a leginkább regionális, az egyetemet, főiskolát végzetteké pedig a 

leginkább köznyelvies.  

Nagy különbségek itt sincsenek az egyes kategóriák között. Az alapfokú 

végzettségűek eredményei csupán egy százalékkal térnek el a szakmunkás iskolát 

végzettekéitől. Illetőleg az érettségizettek értékei a legmagasabb végzettségűekéihez 

állnak közelebb (két százalék az eltérés közöttük).  

Ugyanez jellemző az összes adathoz viszonyítva is. Annyiban módosul 

némiképp a helyzet, hogy az adatközlők által ejtett összes regionális adathoz 

viszonyítva az általános iskolában és a szakmunkásképző iskolában végzettek beszéde 

egyenlő arányban a köznyelvtől leginkább eltérő (2,07 % / fő).  
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2.4. A foglalkozás szerint 

 

Az iskolai végzettséggel szorosan összefüggő nyelvszociológiai tényező a 

foglalkozás, a foglalkozási pozíció. Sőt véleményem szerint jobban befolyásolja az 

egyén nyelvhasználatát mindenkori munkahelye és munkaköre, mint az iskolai 

végzettsége. A tapasztalatok szerint általánosságban a szellemi, az írásbeliséghez 

kötődő, vezető szerepkörű foglalkozásúak nyelvére a választékos köznyelv jellemző 

(KISS 1995a: 93, 2001b: 187–188).  

Adatközlőimet három fő foglalkozási csoportba sorolva az adatok tükrében 

elmondható, hogy a szellemi munkakörűek nyelvhasználatának 71 %-a köznyelvi, 29 

%-a regionális. Őket szorosan követik a tanulók 70 %-os köznyelvi és 30 %-os 

regionális aránnyal. A fizikai foglalkozásúak beszédében 65 % köznyelvi és 35 % 

regionális adat található. Ezek alapján tehát a fizikai dolgozók nyelvhasználata tér el 

nagyobb mértékben a művelt köznyelvi kiejtéstől.  

 

4. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya  

a foglalkozás szerint 
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Némiképp árnyalja az eredményt, ha elkülönítve vizsgáljuk a nyugdíjasokat az 

aktív dolgozóktól. A 4. számú ábra statisztikai adatai szerint a tanulók nyelvhasználata, 
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ha kis mértékben is, de köznyelviesebb az egykor szellemi foglalkozású 

nyugdíjasokétól. Ebben az esetben az életkori meghatározottság nagyobb jelentőségű a 

foglalkozásnál. Ugyanezt támasztja alá az is, hogy a legtöbb regionális alakot a fizikai 

foglalkozású nyugdíjasok ejtették.  

Az egy főre jutó regionális adatok aránya a teljes korpusz vonatkozásában a 

következőképp alakul (a leginkább regionálistól kezdve): fizikai munkakörű 

nyugdíjasok, fizikai foglalkozású aktív dolgozók, tanulók, egykor szellemi 

tevékenységű nyugdíjasok, szellemi munkát végző aktív dolgozók. Ez esetben tehát a 

középiskolába, egyetemre járó diákok beszélt nyelvére egy árnyalattal több regionális 

változat jellemző.  

 

3. A lakóhely tükrében 

  

 A korpusz adatainak városrészek szerinti összesítése nem mutat nagy 

különbségeket. A belvárosra és a lakótelepekre egyformán 66 % köznyelvi és 34 % 

regionális, a kertvárosias övezetre 69 % köznyelvi és 31 % regionális nyelvhasználat 

jellemző. Feltételezésemnek megfelelően elmondható tehát, hogy az egykori falvak 

beszélt nyelve nemhogy nem nyelvjárásosabb, hanem a választékos nyelvhez inkább 

közelebb álló, mint a többi városrész nyelvhasználata. Ez azzal magyarázható, hogy 

mára általános lakossági keveredés figyelhető meg a kutatóhelyen, aminek egyik fő 

vetülete a fiatal, ill. középkorú, iskolázott, szellemi munkakörben tevékenykedő 

népesség kiköltözése a hozzácsatolt falvak családi házas övezetébe (vö. BALOGH 1990c: 

198). 

 Az összes regionális adat viszonylatában a lakótelepeken élők valamelyest több 

(2,15 % / fő) regionalitást ejtettek, mint a belváros és a hagyományos beépítésű belső 

lakóterület lakosai (2 % / fő). A kertvárosok népessége ezekhez képest a fenti arányhoz 

hasonlóan köznyelviesebb nyelvhasználatú (1,76 %-os regionalitás figyelhető meg 

adatközlőnként).  
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5. számú ábra. A köznyelvi és a regionális adatok aránya városrészenként 
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Ahogy az 5. számú ábra is jelzi, kirívó eltérések nincsenek az eredmények 

között. A köznyelvi adatok aránya 65 és 72 %, a regionálisaké 28 és 35 % közti. A 

köznyelvi normától leginkább eltérő a Derkovits és a Joskar Ola lakótelepek, valamint 

az Ipartelep nyelvhasználata. Ennek magyarázata, hogy a demográfiai mutatók szerint 

ezeken a lakótelepeken nagyrészt az 1960-as, 70-es években a környező falvakból 

betelepült, idősebb lakosok élnek. Az Ipartelepen pedig kiugró a többi részhez képest az 

alacsonyabb iskolázottság mértéke, amely szintén eredményezi a választékos kiejtéstől 

való különbözést. A városmagban is viszonylag sok időskorú lakik, ezért következhet az 

imént tárgyalt részek után a belváros. A lakótelepek közül az Oladi lakótelep magasabb 

köznyelvi adatainak aránya azt jelzi, hogy sok fiatal él ott.  

 Az egyes városrészek beszélt nyelvét jellemző regionális és köznyelvi adatok 

aránya szépen tükrözi a kertvárosokba való kitelepülés tendenciáját is. Vonzó 

peremrészek ma Szombathelyen e tekintetben Kámon, Olad és Gyöngyöshermán. Ezen 

településrészek nyelvhasználata áll a legközelebb a beszélt köznyelvhez. A lakosság 

nagyobb része középkorú és érettségizett. A szellemi foglalkozásúak Kámonban a 

legnagyobb arányban vannak, továbbá Oladon és Gyöngyöshermánban is szép számban 

képviseltetik magukat.  
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Szentkirályon és Gyöngyösszőlősön még könnyebb találni ott született vagy 

régóta ott élő időset. Szentkirályon a nyolc évfolyamot végzettek laknak a legtöbben. 

Gyöngyösszőlősön ugyan a lakosok nagyobb része érettségizett, ám többségük az ipari, 

építőipari szektorban, fizikai munkakörben helyezkedik el.  

 A leginkább köznyelvies nyelvhasználatú Herényről elmondható, hogy az ottani 

népesség nagyrészt a 40–64 év közti, érettségivel rendelkező, vezető értelmiségi 

foglalkozásúak köréből kerül ki. Mindezek magyarázatul szolgálnak a kapott 

értékekhez. 

Az ő s l a k o s o k  elemzett szövegrészleteinek 68 %-a köznyelvi és 32 %-a 

regionális. A b e t e l e p ü l t e k  esetében ez az arány 65 és 35 % (vö. P. LAKATOS 1990: 

221). Ebből következik, hogy Szombathely regionális nyelvi képét nagyobb mértékben 

határozzák meg a beköltözöttek, mint a tősgyökeres helyiek. Ebben szerepet játszik, 

hogy az előbbiek többsége a környező falvakból érkezett, mára már időskorú lakosokból 

kerül ki.  

 Adataim lakóhelytípusok szerinti rendszerezése azt mutatja, hogy a l a k á s ban 

élők beszélt nyelve valamivel regionálisabb (34 %), mint a c s a l á d i  h á z ban élőké 

(32 %). Ezt lehet egyrészt a fent már vázolt tényekkel magyarázni, mely szerint a 

környező falvakból sokan az újonnan épített lakótelepi lakásokba költöztek. Másrészt 

azzal, hogy a leginkább köznyelvies nyelvhasználatú kertvárosias részeken a kitelepült, 

kvalifikált fiatalok és középkorúak családi házakban élnek. Megjegyzendő azonban, 

hogy a családi házak megfelelő körülményeket biztosítanak több nemzedék egymás 

mellett élésére. A nagyszülők nyelvhasználata pedig megfigyeléseim szerint hatással 

van a középkorúak és a fiatalok beszédére, ami főként informális beszédhelyzetekben 

mutatkozik meg.  

  

 4. Összefoglaló megjegyzések  

  

 Az elemzés ezen záró fejezetében a fent részletezett eredmények összegzésén túl 

egyes adatközlők konkrét szocioregionális hátterével is próbálom magyarázni a kapott 

értékeket.  

 Adatbázisom több szempontú értékelése után elmondható, hogy Szombathelyen 

a férfiak beszélt nyelve regionálisabb a nőkénél. A regionális sajátosságok használata az 
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életkor növekedésével egyenes arányú, az iskolai végzettség növekedésével viszont 

fordított arányú. Ezzel összefüggésben a fizikai foglalkoztatottságúak körében 

jelentősebb a presztízsváltozattól eltérő alakok ejtése.  

Összességében megállapítható, hogy Szombathely beszélt nyelve elsősorban 

köznyelvies. Ez abból is adódik, hogy a lakosság nagyobb része a középkorú 

érettségizettek közül kerül ki. Általános tapasztalatom, hogy nincsenek nagy 

különbségek az egyes csoportok között, a városra ugyanis a nyelvi-nyelváltozati 

keveredés jellemző minden téren (vö. SZABÓ G. 1982: 58). Ezért hangsúlyozandó, hogy 

nem szabad merev szabályszerűségeket felállítani egyik beszélőcsoporttal kapcsolatosan 

sem. Hisz a nyelvi rétegek nem homogének, ugyanazok a jelenségek figyelhetők meg, 

csak más arányban (P. LAKATOS 1994: 95), valamint a nyelvhasználat beszélőként, 

beszédhelyzetenként, sőt beszédtémánként is rétegzett. Az egyes beszélőkre vonatkozó 

adatok ebből kifolyólag árnyalhatják vagy akár differenciálhatják is az eredményeket.  

A legtöbb regionális adatot ejtő adatközlő (47. számú) 81 éves ipari iskolát 

végzett, lakatos szakmát tanult, aktív éveiben gépkocsivezetőként dolgozó férfi a Joskar 

Ola lakótelepről. 15 éves koráig egy Szombathelyhez közeli községben élt. Az elemzett 

szakaszban legtöbbet a gyerekkoráról, a régi falusi életről, szokásokról beszélt.  

Nála csupán egy százalékkal használt kevesebb regionális alakot a 69 éves, 

nyolc általános iskolai osztályt végzett, korábban fizikai munkakörben dolgozó, 

nyugdíjas férfi (28. számú), aki tizenhárom éves koráig a várossal szomszédos faluban 

élt, jelenleg egy belvárosi lakásban lakik. 45 évig Belgiumban tartózkodott, ez azonban 

hallhatólag nem hagyott feltűnő nyomot kiejtésén. Vasi nyelvjárását ma is hibátlanul 

beszéli. A felvétel alatt talán ő viselkedett a legtermészetesebben, kérdezni nem kellett.  

A 40 %-nál több regionális változatot használó megkérdezettek (hét adatközlő) 

közös jellemzője, hogy alacsonyabb iskolai végzettségűek (6 elemi osztálytól 

szakmunkásképzőig) és valamennyien fizikai foglalkozásúak. Az életkori sajátosságok 

szempontjából kirívó a középnemzedékhez tartozó, tősgyökeres férfi nagyobb arányú 

regionalitása az idősekhez képest. Ő az interjú alatt nagyon természetesen, közvetlenül, 

oldottan beszélt. A hét adatközlő között csupán egy nőt találunk, akiről elmondható 

még, hogy hat elemi osztályt végzett.  

A leginkább köznyelvies beszédű adatközlő (3. számú) szociológiai jellemzői: 

21 éves, a hagyományos beépítésű belső lakóterületen, családi házban, születésétől 
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fogva a városban élő egyetemista lány. A felvétel közben többször javította magát (pl. 

Vas mëgyébe beszélik. Őő | Vas mëgyében.), saját bevallása szerint nem igyekezett 

„szépen” beszélni, talán csak az elején. Véleménye szerint kétféleképp beszél, máshogy 

otthon és máshogy a korosztályával. Ez alapján elmondható, hogy tudatos kódváltóról 

van szó, adatai és személyes tapasztalataim nyomán regionális köznyelvi – köznyelvi 

kettősnyelvű beszélőnek tartom.  

Az adatközlők többségének (23 fő) beszédére 30–35 % közti regionalitás 

jellemző. A 30 %-nál kisebb arányú regionális nyelvhasználatú adatközlők tizenhárman, 

majdnem kétszer többen vannak, mint a leginkább regionális beszédűek. A két szélső 

érték (23 és 48 %) középértékéhez viszonyítva az 50-ből tehát 36 szombathelyi beszélő 

nyelvhasználata nagyobb mértékben köznyelvies. Ez is a városi nyelvhasználat 

köznyelv felé mutató tendenciáját támasztja alá. A presztízsváltozathoz legközelebb 

állók esetében nem annyira egyöntetű a nyelvszociológiai kép, mint a leginkább 

regionális beszédűek csoportjában. A szóban forgó 13 szombathelyi lakos között csak 

három férfit találni: egy középiskolai tanulót, egy nyugdíjas fogorvost, valamint egy 

harmincéves eladót, akinek munkája révén természetes a köznyelv használata. Hatan 

felsőfokú végzettségűek közülük, öten érettségizettek. Egy kivétellel fiatalok vagy 

középkorúak. Többségük (kilencen) helyi születésűek, és családi házban élnek.  

A szélső értékeket produkáló adatközlők nyelvi hátterének és a gyűjtési 

szituációnak a részletesebb vizsgálata a nyelvszociológiai változók elemzésével kapott 

eredményeket támasztja alá. Világosan elkülönül, mely társadalmi csoportok hordozzák 

még a táji jellegzetességeket, és kik azok, akik legjobban törekszenek a köznyelvies 

kifejezésmódra. A demográfiai mutatók ilyen szempontú szemrevételezése 

előrevetítheti a város jövőbeli nyelvi helyzetét. A kép azonban nyilvánvalóan csak 

akkor lesz teljes, ha a tényleges nyelvi jelenségeket is számba vesszük. 
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           VI. ELEMZÉS II. AZ ADATBÁZIS ADATAI A NY ELVI JELENSÉGEK 

SZERINTI  BEMUTATÁSBAN 

 

1. A Szombathely környéki nyelvjárási nyelvhasználat jellemzői 

 

Kutatóhelyem a nyugat-dunántúli nyelvjárási régió északnyugat-dunántúli 

nyelvjáráscsoportjához tartozik, melynek főbb sajátosságai a következők:  

H a n g t a n i  j e l l e m ző k : Fonémarendszere 8 rövid és 7 hosszú magánhangzót 

tartalmaz, tehát megkülönbözteti a kétféle e hangot (e és ë), például: velem, Velëm (egy 

Vas megyei falu). A hosszú í, ú, ű helyén a rövid i, u, ü az általános, például: sip, ur, 

szük. Részleges hangsúlyos labiális ö-zés mutatkozik, például: föstő, köll. De jellemző a 

hangsúlytalan és az illeszkedéses ö-zés is, például: összö, elöttö és főggyö, áttörűtö; 

valamint az l előtti asszociatív ö-zés, például: ebídöl. A köznyelvi ö ~ e váltakozás 

helyett ö-s változatok vannak inkább, például: fölső, zsömle. A középső nyelvállású 

hosszú magánhangzók (ó, ő, é) nyitódó diftongusokban realizálódnak, például: võt, 

f´d, szÌp. Az á fonéma hangszíne a köznyelvinél zártabb, például: <t, <lmossan. A 

nyílt e a köznyelvinél nyíltabb realizációjú, például: kArAstük. Erősen í-ző, például: szíp, 

níz; de a hosszú í gyakran meg is rövidül, például: elibë, söticcsigët. Jelentős az á utáni 

asszociatív o-zás, például: foks<gbo, hátomra. Az l igeképzőt megelőző magánhangzó 

záródik, például: csépül, parancsul.  

A j kötött fonéma, mássalhangzó után nem fordul elő, csak összetétel határán, 

például: kaptya, dobgya. Jelentős a szótagzáró l kiesése pótlónyúlással és anélkül, 

például: vót, csinátuk. Erősen l-ező: illen, góla; az l + j kapcsolat is ll -ben valósul meg, 

például: halla, üllön. Magánhangzóközi helyzetben nyúlás következik be, például: 

közössen, tanittani. Általános a v hang hátra ható zöngésítő hatása, például: id van, 

huzsvét. A v zöngétlenedése szórványosabban jelentkezik, például: ötfen, borotfa. 

Szóvégen gyakori az ny n-re váltása, például: patkán, karácson. Az n ritkán 

palatalizálódik, például: csinyál, nyől. A szó végén a zöngés mássalhangzó zöngétlen 

mediában realizálódik, például: baB.  

A l a k t a n i  j e l e n s é g e k : Az E/3. birtokos személyjel háromalakú, például: 

fia, szëmë, fülö. Hasonló háromalakúság jellemző néhány E/3. igeragra, például: atta, 
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szëttë, vüttö; a feltételes mód jelére, például: adna, szëdnë, vünnö; a -va/-ve 

igenévképzőre, például: adva, szëdvë, törvö; a T/3. birtokos személyjelre, például: 

tiktyok, kertyëk, fésüjök. A v tövű igék szótári alakjában -l vagy -n morféma állhat 

szóvégen, például: ný l, ný n. A honnan? kérdésre felelő helyhatározóragok -bu/-bü 

(-bul/-bül), -ru/-rü (-rul/-rül), -tu/-tü (-tul/-tül) alakban realizálódnak, például: házbu, 

kerbü, vásárru, Szombath#rü, kaputu, embërtü. A -hoz/-hez/-höz helyett -ho/-hë/-hö 

hangzik, például: Barnabásho, tüskéhë, tüszhö. Jellemzőek az illeszkedés nélküli 

alakok, például: öregëkho, fëstőhë, férhö, ezëkná. A főnévi igenév képzője kétalakú: -

nyi, -nya, például: itatnyi, innya. Erős az ikes ragozás, például: hejëszkëthetik el. Az -ít 

képzős igék felszólító módú alakjában ccs helyett ss hangozhat, például: javissa 

(JUHÁSZ 2001: 267–271).  

 

 2. Az összes jelenség 

 

Egy település nyelvállapotának megállapításakor az összesített számok és 

arányok az igazán lényegesek (lásd V. fejezet 1. alfejezete), mégis tanulságos lehet az 

adatok részletesebb bemutatása.  

Elemzett és nyelvi jelenségenként rendszerezett adatbázisomat először az egyes 

adatközlőkre jellemző összes jelenség száma alapján, majd pedig – a szövegbeli 

gyakoriságot tekintve fő szempontnak – jelenségenként mutatom be.  

Az elemzés során felvetődhet a kérdés, hogy egy-egy beszélő 

nyelvhasználatának megítélésekor a regionális köznyelviség mértékét az adatok vagy a 

jelenségek száma határozza-e meg inkább. Véleményem szerint mindkét tényező 

figyelembevétele fontos, de az utóbbi jobban. Vagyis a változatosabb, sokféle nyelvi 

variánssal tarkított beszéd regionálisabb. De természetesen szükséges a többi 

beszélőhöz való viszonyítás is. 

A 4. számú táblázat mutatja az adatközlők beszédében föllelhető ö s s z e s  

r e g i o n á l i s  j e l e n s é g  s z á m á t, amely 16 és 50 között mozog. Legkevesebb 

jelenség a már bemutatott, leginkább köznyelvies nyelvhasználatú 3. számú adatközlő 

(21 éves joghallgató lány) beszédét jellemzi; valamint egy 43 éves, középiskolai tanárnő 

(41. számú adatközlő) szövegéből adatolható, aki tizennyolc éves koráig egy Vas 

megyei faluban, majd egyetemi tanulmányai idején öt évig Budapesten élt, jelenleg egy 
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belvárosi lakásban lakik. A legtöbb jelenség pedig a regionális adatok magas aránya 

kapcsán második helyen már kiemelt 28. számú adatközlő (69 éves, általános iskolai 

végzettségű, korábban fizikai foglalkozású, szomszédos faluból származó, belvárosi 

lakásban élő, nyugdíjas férfi) felvett hanganyagából mutatható ki. Vagyis a regionalitás 

érvényesülését erősen befolyásolja a beszélő társadalmi meghatározottsága. 

 

4. számú táblázat. Az adatközlők szövegeiben előforduló összes jelenség száma 

 

ADATKÖZLŐK JELENSÉGSZÁM ADATKÖZLŐK JELENSÉGSZÁM
1. 39 26. 23
2. 43 27. 33
3. 16 28. 50
4. 48 29. 38
5. 21 30. 33
6. 34 31. 23
7. 23 32. 20
8. 22 33. 34
9. 20 34. 24
10. 19 35. 47
11. 22 36. 39
12. 29 37. 22
13. 34 38. 20
14. 37 39. 28
15. 31 40. 23
16. 21 41. 16
17. 23 42. 32
18. 19 43. 48
19. 24 44. 23
20. 27 45. 37
21. 26 46. 20
22. 19 47. 40
23. 20 48. 47
24. 21 49. 27
25. 24 50. 20  

Kékkel jelöltem a legkisebb, sárgával a legnagyobb jelenségszámú adatközlő adatait. 
 

A 3. számú adatközlő nyelvhasználata tehát mind a regionális és köznyelvi 

adatok aránya, mind pedig a felvételből kiszűrhető regionális jelenségek tekintetében is 

a legkevésbé regionálisnak bizonyul az 50 megkérdezett közül. A 41. és a 28. számú 

adatközlők eredményei alapján pedig az a következtetés vonható le, hogy a beszélőknek 

nyelvi adatok és jelenségszám szerint meghatározott regionalitása között van némi 

eltérés. Tehát nem feltétlenül ugyanarra a megkérdezettre jellemző a legnagyobb arányú 

regionális adat és a legtöbb jelenség. Ugyanakkor az imént kiemelt adatközlők a 
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regionális változatok tekintetében is alacsony, illetve magas értékeket produkáltak, de 

nem a szélsőket. Mindez azt jelzi, hogy a két szempontot (adatok és jelenségek száma) 

együttesen szem előtt kell tartanunk az értékelés során.  

Kis számú (19-19) regionális jelenség jellemzi még a 10. számú (33 éves, 

érettségizett, belvárosi nő), a 18. számú (22 éves, lakótelepen élő, főiskolai végzettségű 

nő) és a 22. számú (22 éves, a belső lakóövben élő, végzős női főiskolai hallgató) 

informátorok beszédét. Mindhárman szombathelyi születésűek.  

A jelenségszám középértékét számítva (16–33 és 34–50 jelenség) a 

megkérdezettek többsége (30 fő) 20–33 nyelvi jelenséget használ beszédében, ami 

véleményem szerint tekintélyes szám. Beszédüket a nyelvi variációk sokfélesége 

jellemzi. Egysíkú, színtelen szombathelyi beszélt nyelvről tehát semmiképp nem 

beszélhetünk.  

Kilenc adatközlő beszélt nyelvében viszonylag több (34–40 közti) jelenséget 

lehet föllelni. A legtöbb jelenség a már kiemelt 28. számú adatközlőn kívül a 2. számú 

(43 jelenség), a 35. és a 48. számú (47-47 jelenség), valamint a 4. és a 43. számú (48-48 

jelenség) megkérdezett elemzett hangfelvételében található. Ők (a 35. számú adatközlő 

kivételével) szintén szerepelnek a magas arányú regionalitást ejtők között is. A 35. 

számú adatközlő beszédében a regionális adatok aránya viszonylag alacsonyabb (33 %-

os). Ennek ellenére viszont nyelvhasználata sokféle regionális köznyelvi és nyelvjárási 

variáns által színezett. Rá tehát az jellemő, hogy falusi származása révén még ismeri a 

táji sajátosságokat, de már csak kis mértékben használja őket. Az imént felsorolt 

szombathelyi lakosok közös jellemzője, hogy valamennyien idősebbek (62–82 évesek), 

kevésbé iskolázottak (egyikük hat elemi, másikuk szakmunkás iskolát, hármuk pedig 

nyolc általános iskolai osztályt végzett), fizikai munkakörűek. A 48. szombathelyi 

születésű lakost leszámítva a többiek tizenöt éves korukig a környező falvakban éltek. 

Három nő és két férfi található köztük. Bár kicsi a különbség a két nem között, az eddigi 

eredmények alapján az a következtetés mégis levonható, hogy a férfiak beszédéből 

nagyobb arányban adatolhatók regionális adatok, a nőkre viszont több jelenséggel 

tarkított nyelvhasználat jellemző.  

A legutóbb bemutatott adatközlők nyelvjárási beszélők (is). Az, hogy pontosan 

hányan és milyen szociológiai háttérrel rendelkezők tartoznak még ebbe a kategóriába, 

illetőleg kik tekinthetők regionális köznyelvi nyelvhasználatúnak, a nyelvjárási és a 
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regionális köznyelvi jelenségek elkülönítése után állapítható meg, ami a következő 

fejezet feladata.  

 

3. Regionális köznyelvi és nyelvjárási jelenségek 

 

Az 5. számú táblázatok (5/a. 5/b. 5/c. 5/d.) összesítve tartalmazzák az 50 

adatközlő 30-30 perces hanganyagában fellelhető összes változat számát jelenségek 

szerinti bontásban. A táblázatok alján összesítettem az egyes jelenségekre jellemző 

összes adat számát, továbbá feltüntettem, hogy az 50-ből hány adatközlő beszédében 

jelentkezik az adott változat. A választékos köznyelvhez viszonyítva 79 különféle 

hangtani, hangtani-alaktani, alaktani, szókészlettani és mondattani jelenségre találtam 

példát, ebből 65 (82 %) az első két csoportból kerül ki. (Vannak olyan jelenségek, 

melyeket a későbbi elemzés végett külön csoportba osztottam. Ilyen a határozóragok 

magánhangzóinak rövidülése és az l kiesése határozórag végéről. Ezeket leszámítva 

tehát összesen 77 jelenség fordul elő a teljes korpuszban. A hangtani jelenségek 

esetében azért is részletezőbb a csoportosításom, mert további vizsgálataim során majd 

ezekre szeretnék elsősorban koncentrálni.) 

A továbbiakban a szinkrón dinamizmus megragadása céljából az egyes nyelvi 

jelenségekre kapott értékek együttes vizsgálatával megkísérlem elkülöníteni a 

terjedőben lévő jelenségeket a visszaszorulóktól, azaz a regionális köznyelvi 

változatokat a nyelvjárásiaktól. Az elhatárolást kettős módszerrel végzem: figyelembe 

veszem a h a s z n á l a t i  g y a k o r i s á g ot, illetőleg a h a s z n á l ó k  k ö r é t. A 

használati gyakoriság tekintetében az összes eltérést (ez szövegbeli gyakoriságot jelent) 

veszem 100 %-nak. A jelenségszintmérésről sajnos a korpusz mérete miatt le kellett 

mondanom.  

Ahogy korábban már ismertettem, az elemzett hanganyag alapján Szombathely 

nyelvhasználatában a köznyelvi alakok vannak túlsúlyban. Az összes adat 33 %-a tér el 

a legmagasabb szintű beszélt nyelvtől. Ezek közül azokat a jelenségeket nevezem 

n y e l v j á r á s i nak, melyekre kevés adatot találtam, illetve amelyek kis számú 

adatközlő nyelvhasználatában fedezhetők fel. A 79 csoportból 61-et minősítettem 

ilyennek, ami az összes jelenség 77 %-át teszi ki. A maradék 18 nyelvi jelenséget (az 

összes 23 %-át) r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i nek nevezem. Ezek alapján úgy tűnhet, 
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hogy Szombathely nyelvhasználatát a köznyelven túl a nyelvjárás határozza meg 

inkább. Azonban ha az egyes jelenségekre jellemző adatszámot is megvizsgáljuk, azt a 

meglehetősen eltérő eredményt kapjuk, hogy az összes regionális adat (68 911) 97 %-át 

a 18 regionális köznyelvinek ítélt jelenség (66 662 variáns) teszi ki, s csak 3 %-át a 

nyelvjárási változatok (2 249 variáns). (A táblázatokban föllelhető összes regionális 

variáns száma azért nagyobb a regionális adatok számánál (57 974), mert előfordult, 

hogy egy-egy szóban több jelenségre is találtam példát.) 

Részösszegzésképp elmondható, hogy statisztikai alapon a regionális adatokon 

belül a regionális köznyelvi variánsok vannak túlsúlyban, vagyis S z o m b a t h e l y  

n y e l v h a s z n á l a t a  elsősorban k ö z n y e l v i nek, másodsorban r e g i o n á l i s  

k ö z n y e l v i nek nevezhető. Ez azonban nem meglepő, hisz a legtöbb nyelvjárásunk 

esetében is a köznyelvvel való egyezés több, mint az attól való eltérés. A funkcionalitás 

oldaláról nézve viszont kis számú eltérés is elegendő ahhoz, hogy egyedíteni lehessen 

általuk az adott település nyelvhasználatát.  

Megállapítható, hogy sok nyelvjárási jelenséget lehet még találni a 

nyelvhasználók beszédében, de ezek csak elenyésző számban jelentkeznek. Vagyis a 

város mai nyelvhasználatában a változás egyelőre nem a nyelvi rendszer szintjén 

mutatható elsődlegesen ki, sokkal inkább az előfordulási gyakoriság alapján (vö. 

LÖFFLER 2002: 493). A statisztikai adatok viszont azt bizonyítják, hogy a város 

nyelvhasználati variabilitása a jövőben jelentősen csökkenni fog, azaz a kutatóhely 

nyelvi képét nagyban meg fogja változtatni a nyelvjárási alap eltűnése (vö. P. 

LAKATOS–T. KÁROLYI 2009: 61).  

 

„Tudjuk jól, hogy a nyelvi regionalitásnak sok összetevője van. Kiterjed a 

rendszer egészére, a hangtanra, az alaktanra, a szóhasználatra, sőt a szupraszegmentális 

jelenségekre is […] Az eddigi vizsgálatok azonban azt bizonyították, hogy a magyar 

nyelvben a regionalitás mérhető módon leginkább mégiscsak a h a n g t a n  (kiemelés 

tőlem: H. R.) területén fogható meg…, mert itt a legtömegesebb a táji színezetű 

jelenségek előfordulása” (BALOGH 1988: 83). „A nyelvjárások és a köznyelv között levő 

átmeneti nyelvváltozatok leírásához elsősorban azért van szükség a hangtanra, hogy 

világosan lássuk, melyek azok a területhez kötött jelenségek, amelyek nem tűnnek el a 

nyelvjárások fokozatos háttérbe szorulásával, hanem változatlanul tovább élnek a 
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regionális köznyelvek szintjén is” (BALOGH 1988: 82). Egyetértve BALOGH LAJOS 

idézett gondolataival a továbbiakban a részletes elemzés során elsősorban a h a n g t a n i  

és a h a n g t a n i - a l a k t a n i  jelenségekkel foglalkozom. Kitérek azonban még az 

a l a k t a n i  sajátosságokra is, illetőleg érintőlegesen figyelembe veszem a mondat és a 

szókészlet szintjét.  

 

3.1. Nyelvjárási jelenségek Szombathelyen 

 

Ahogy az iménti fejezetben már említettem, a 79 regionális jelenségből 61 

fordul elő kis számban a korpuszban. Ezeket egyöntetűen nyelvjárásinak nevezem. A 

csoporton belül azonban két további kategóriát (kihalóban és visszaszorulóban lévő 

jelenségek) különböztetek meg az előfordulási gyakoriságnak és a használók körének 

megfelelően.  

Kezdetben a kutatás hiánypótló és sürgető jellege miatt is terveim közt szerepelt 

teljes nyelvleírást adni. Be kellett azonban látnom, hogy ez nem lehetséges. HEINRICH 

LÖFFLER is arra a következtetésre jutott Basel és Mannheim nyelvhasználatának 

vizsgálata kapcsán, hogy az összleírás utópia (LÖFFLER 2002: 489, 495). Minden 

jelenség részletes bemutatása szétfeszítette volna az értekezés kereteit, a teljes korpusz 

feldolgozása további feladatom. A nyelvjárási jelenségeket ezért csak felsorolásszerűen 

mutatom be. 

 

3.1.1. Kihalóban lévő jelenségek 

 

A köznyelv hatása egyes nyelvjárási sajátosságokra erősebb, másokra gyengébb. 

Ez bizonyíthatóan jelentkezik adataim esetében is. A következő nyelvjárási jelenségekre 

elenyésző számú példa (20-nál kevesebb) található a teljes korpuszban és/vagy csak 

néhány adatközlő (10-nél kevesebb) beszédében fedezhetők fel. Összesen 39 nyelvi 

jelenség tartozik ide, melyből 31 hangtani-alaktani, 7 alaktani és 2 mondattani. Az 

adatok rendszerezésekor az n:ny változat valamennyi előfordulását egy csoportba 

soroltam. A jelenségek most következő példaszerű bemutatásakor viszont 

különválasztottam a főnévi igenév képzőjének -nyi variánsát. Így ténylegesen 40 

jelenséget sorolok fel az alábbiakban. (A zárójelben a példák után kiemelve jelzem 
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elsőként az adatszámot, másodikként azt, hogy hány adatközlő beszédében jelentkezik 

az adott variáns. Ha többször fordult elő ugyanaz a változat, akkor közvetlenül az adat 

mögött /…/-ben feltüntettem, hogy hányszor). 

 

H a n g t a n i  j e l e n s é g e k  

 

1. ####: #ra, a zaszt#ra /2/, elfogl#tam, f#ra, fogl#va, fogl#kozok, hizl#ni, h#t [= halt], 

mëkh#t /4/, nyar#ni /2/, összöszabd#ta; 19, 11 

2. é:ë: a zëvangëlikus /3/, rakëtta /2/, rakëttát /2/; 7, 2 

3. e:i: fÌrelöttyintëttük; 1, 1 

4. i:e: mennél, menné; 2, 2 

5. i/í:é: észtëgetni [= ijesztegetni], stoférungot; 2, 2 

6. ë:e: cseperëttem /2/, évesek, kel /2/ [= kell], lefele, mekkapja, nézëgette, protekcióm, 

Szelestén, szeretet [= szeretett]; 12, 8 

7. ë:o: fotolt [= fotelt]; 1, 1 

8. ü:ë: fejszijëk, mindënëk [= mindenük]; 2, 2 

9. ë:ü: begipszülik, bestikkül [= megbolondul], énëkültünk, geggyűgetni, geggyültük, 

présűni, rëndűtünk, stimmül; 8, 6 

10. e:é: éngëm, őnékük /2/; 3, 2 

11. ü:i: izentem /2/, kézifirissze [= kézifűrésszel], kilső, vittik [= vittük]; 6, 5 

12. u/ú:i: tikok, tiktyok; 2, 2 

13. u:o: fodbalista, fodbalozunk, furajok [= fúrójuk], hozzájok, komonis|zus [= 

kommunizmus], magok [= maguk], minisztériom, rosszol, tiktyok, tyukjok; 11, 7 

14. a:u: suláta /2/ [= saláta]; 2, 1 

15. a:ë: katësztër; 1, 1 

16. á:a: hanyadikos; 1, 1 

17. ö/ő:e: nehézgépkez’leji [= nehézgépkezelői]; 1, 1 

18. 9999: 9lvileg, k9rültem, K9szthejën, P9stën, s9gittökészek; 5, 2 

19. HHHH: tHh<t /4/, tHhát /23/, tHt /4/ [= tehát]; 31, 1 

20. magánhangzótöbblet: dagadott /2/, hétvégëeji [= hétvégi], mullani, kinyittani /2/, 

nyittani /2/, nyittanak, pirijusza [= priusza], sietteni; 11, 9 
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21. mássalhangzótöbblet: bocsájt, buborka /3/, Ìvgyë [= éve], korcsmárosok, 

locsogúni [= locsolni], mászkërálunk [= mászkálunk], pötyörgök (franciául) [= 

pötyögök, egy keveset beszélek]; 9, 7 

22. az ny hang depalatalizációja: asszon, bizon /4/, hánszor, Hërin /2/ [= Herény], 

hërinijek [= herényiek], hiánzott /2/, hijánzik, karácson, karácsonf<ját, karácsonfa /2/, 

kislán, kötinbe, l<n, mozdonlakatos /2/, mozdonvezetőji, mozdonvezetőnek /2/, 

natykarácson, a zönkorm<nzat, parasztlán, szëgén, szëgin /2/, villanszerelő, vörsönre, 

zsiv<nkodni; 36, 9 

23. az n hang palatalizációja: kinyőt, parolinyuk; 2, 1 

24. l:j: fagylajtot /3/, kujcs /2/, kujcsal, kujcsot, kujcsra; 8, 3 

25. l:n: ahun /2/ [= ahol], hun [= hol]; 3, 3 

26. n:l: ithol, othol /3/; 4, 2 

27. d:j: pejig /2/, 2, 2 

28. l-ezés: billëg [= bélyeg], a zëggyensulozás, illen-ollan, kölök, luggadva, mël… [= 

milyen], ollan /3/, üllön /2/, 13, 7 

29. ty:t: tikok, tiktyok; 2, 2 

30. n:j: onnaj /5/ [= onnan]; 5, 1 

31. r:l: sparheldbe, sparhelt, sparheltre, 3, 1 

 

A l a k t a n i  j e l e n s é g e k  

 

1. ni:nyi: akasztanyi, állittanyi, <snyi, cs<k<nyoznyi, csapnyi, dolgoznyi /3/, dúgoznyi, 

ëtetnyi, fökötöznyi, fölhoznyi, fölőtösztetnyi, fudballoznyi, füzetnyi, gomb<znyi, lënnyi, 

lëszer#nyi, mënnyi, öntögetnyi, őröznyi, pucúnyi, r<mbiznyi, rëggeliznyi, rëndëznyi /2/, 

segittenyi, űtetnyi; 28, 7 

2. gy:n: bemënëk, mënëk, mënünk /3/; 5, 2 

3. -en:-ért: ingyér; 1, 1 

4. tőtani változat: ëgyébek, elalusznak, faluk, kéthónaponta, lëfeküsznek, kettőn [= 

ketten], nehézebb, nehézzebb, nehézen, szabadidőjë; 10, 5 

5. „nákolás” : E/1: kapnák, mutatnák, talánák, tunnák; 4, 3 

6. vegyüléses alak: innend-onnand [= innen-onnan + innejd-onnajd], mindënëggyen [= 

mindnyájan], mindënëggyi /9/ [= minden + mindegyik], mindënëggyinek /2/ [= minden 
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+ mindegyiknek], mindënëggyit [= minden + mindegyiket], mindënëggyin [= minden + 

mindegyiken]; 16, 5 

7. „suksükölés, csukcsükölés”: (ami) hajcsa (a zelś  kerekeket), kinyissák (a zajtót), 

(szó vót arru, hogy) lëboncsák, mëgláss<k (, hogy nyittom), monthassa (magyarul is!), 

(nagyon) szeressük (ëgymást) /3/, (Ki) tarcsa (mag<t magyarnak?); 9, 6 

 

M o n d a t t a n i  j e l e n s é g e k  

 

1. szokik ige: szokok (mënni, sietteni, besegitteni) /3/, szokom (nézni, olvasni, mondani, 

látni) /6/, szoknak (ültetni), szoktyák (mëgmérni, mérni) /2/, szokunk (találkozni, mënni) 

/2/; 14, 6 

2. e szócska: nëm-ë /4/; 4, 3 

 

Az adatok tanúsága szerint a szombathelyi nyelvhasználók a fenti nyelvjárási 

jelenségeket érzik leginkább kerülendőnek. Ezért ezek a kirívó dialektális változatok 

alacsony használati gyakoriságuknál fogva k i h a l ó ban vannak, szociálisan nem 

általános érvényűek. Az összes jelenségnek közel felét (49 %-át) s a nyelvjárásinak 

minősített jelenségek többségét (64 %-át) teszik ki. A nyugat-dunántúli nyelvjárási 

régió sokféle, sajátos táji színezetet adó alakja távozik tehát velük a szombathelyi 

regionális nyelvhasználatból. Nyelvszociológiai meghatározottságukat illetően 

elmondható, hogy ezek közül a legtöbb táji változat a 60 év fölötti, falusi származású, 

korábban fizikai munkakörű, többségében nyugdíjas férfiak beszédében jelentkezik. A 

középkorúak közül három szakmunkás iskolát végzett, fizikai foglalkozású férfi 

emelhető ki. A néhány fiatal a tőtani változatok és bizonyos nyíltabb–zártabb 

realizációk (ë:e, 9, H) kapcsán említhető itt meg. A 9 és a H ejtése egy-egy adatközlő 

beszédében jelentkező egyedi sajátosságnak vehető.  

 

3.1.2. Visszaszorulóban lévő jelenségek 

 

A következő nyelvjárási jelenségek az előző csoporthoz képest valamelyest 

nagyobb mértékben (20–300 adat és/vagy 11–28 adatközlő) jellemzőek a szombathelyi 

beszélt nyelvre, de az összes adathoz képest ezek száma sem jelentős. 22 nyelvi 
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jelenséget soroltam ide: 18-at a hangtan-alaktan, 4-et az alaktan és egyet a szókészlet 

területéről. Az adatok rendszerezésekor elsősorban a hangtani jelenségekre 

összpontosítottam, ezért az egyes morfémák háromalakúságának eseteit nem vettem 

külön csoportba, csak az ö-zésnél szerepelnek. A jelenségek most következő példaszerű 

bemutatásakor viszont az alaktani változatok között is feltüntetem őket. Így ténylegesen 

23 jelenséget sorolok fel az alábbiakban. (Az előzőeknek megfelelően most is jelzem a 

példák után az adatok, majd az adatközlők számát. A nagyobb adatszámra való 

tekintettel itt nem sorolom fel az összes nyelvi példát.) 

 

H a n g t a n i  é s  h a n g t a n i - a l a k t a n i  j e l e n s é g e k  

 

1. ####: # [= el], #felesztë, #foglalta, #fogyott, #hagyott, #kébz#ni, #kerűtünk, #mëntem, 

#vüszi, #lfordútam, #lmontam, #lnézés, #lváltunk, #lvoltam, cip#të, em#gettem, fel#ni, 

figy#ni, fölk#ttyük, fők#ni, k#ni, k#tëttem, kez#ni, kik#vë, kiter#nek, nev#të, szer#ték, 

Szombath#rü, term#ni, tüz#tünk, #re, sz#rp-horvát; 84, 23 

2. határozórag zártabbá válása: ájulázsbul, csopordbul, igazábul, horvádbul, ujbul, 

abbu /12/, annyibu /2/, dolgozóbu, iskolábu, Olaszországbu, rosszabbu, rutimbu /2/, 

szomszédbu /2/, ebbül, Karintibül, mütyürbül, régiegbül, amibü, börtömbü /2/, ebbü /7/, 

embërbü, kösségbü /2/, mëgyébü, mibü /2/, pénzbü /3/, szövödébü, csudárul, kutyájárul, 

T<pérul, arru /6/, balru /3/, jobru /3/, kocsiru, Magyarorsz<gru, oldalru, szalonnáru, 

errül, ezëkrül, errü /4/, felirü, hatseregrü /2/, környékrü, kívürü, messzirü, mirü /3/, 

munkahejrü, névrü, Körmendrü, végirü, lányomtul, attu /9/, csaláttu, csal<dostu, 

dollártu, a zédësanyámtu, hattu [= hattól] /2/, katonájétu, munkátu /2/, szikrátu, 

Albërtül, néniéktül, përctül, csövestü, elejétü, élettü, embërtü, mindënkitü /2/, zőccséktü; 

166, 24 

3. határozórag rövidülése: ahho, ap<ho, fÌrfiakho, fijamho, franciáho, házasokho, 

m<sho, ezëkhë, özvegyembërhë, férhö /2/, nevelőszülőkhö, sofőrhö, h<romszo, sokszo, 

husvítko, ijjenko, órako /2/; 22, 11 

4. é:i: beszilünk, bognárkint, cukorféliket, csőrit, dilutaji  [= délutáni], egisz /6/, a zegisz 

/6/, ëgyib, ëgyipkin, ekive, életive, elibë /2/, ëlig, a zenyim /3/, évibe /3/, fejin, feleségit, 

felirü, fÌliket, fil [= fél], gabonarészit, gyerëkinek, hédvégin, hejin, hozzáipitëttek, a 

zidësapám, ippen, keminyen, kepibe, kerekin, kerittésin, kertyinek, kezit, konyhakötinyë, 
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közepibe, leginyëk, minni [= minél], nëmibe, népni [= népnél] /2/, nevit /2/, öccsinek, a 

zölibe, örökki, pénzit, pincéjibe, résziröl, rit [= rét], segiccsig, sötitkék, szëgin /12/, 

szëginy, szëginyejim, szélin /2/, tehinszekereket, teli /3/, területin, tévibe, tiezbe /2/, 

tinyleg, tizedikin, tizënötödikin, törtint, törtinelmi, végin /7/, végire, vüttik /2/, zömit, 

zsebgyibe; 193, 28 

5. zárt í-zés: albírledbe, besötítëdik, betëttík, bevetísre, dílelött, egissígügyi, előlíptették, 

emlíkszëk, emlíkszëm, észrevëttík, felesígëmnek, fík, fizetník, földrëngís, idejín, íjje [= 

éjjel], a zílet, ín [= én], ís [= és], kéccsígbe, kíbzejjë /4/, kimísz, kinísztük, kípes, kíső, 

kíś bb, kístem, kíszënlítës /2/, kivégzís, kívibe, kízilabdázni, környíkre, máskípp, 

mëkkértík, míg [= még], nígy, nímët, pótlíkot, rátívë, rígën, sötídbe, százalík, szíjjel, 

szíjjeszëttë, szíp /2/, szípën /2/, szomszídolo, szülísznő, tílire, tőttöttík, vígë /2/, vígett, 

vígre, visszaengettík, vittík /2/, zölcsígët; 103, 14 

6. ö/ő:ü/ű: áttörűtö, belü [= belőle] /6/, dült, dűtem, éntűlem, fölfüstűtük, föllütték, gyün 

/3/, gyünni /3/, gyütt /3/, gyütmëntnek, kidül /2/, lűszërt, mëg|gyütté, őtűlö, 

szakazvezetü, tizënkettü, törűni, űket /3/, ű [= ő] /6/; 58, 18 

7. i:ü: bevüttek /6/, #vüszi, evüszik, evüttük, füzetés, füzetni /2/, füzetnyi, kifüzeti, kü [= 

ki], lëvüttek, őnékük /2/, tüszta [= tiszta], végüg [= végig], visszavüsz, vüdd, vünni, vüszi, 

vüttek /5/, vütték /3/, vüttünk; 46, 11 

8. o/ó:u/ú: ahul [= ahol], ahun [= ahol] /2/, ahunnan [= ahonnan], amiuta, azuta /2/, 

behajútam, biciklitárulóba, bolduktalannak, burulások, csókúhat, csutakúni, dobulok, 

dúgosztam /4/, dúgozni, dúgoznyi, erabúták, fëlkarút, födarabuták, főburulni, 

főgyalogúni, gondud, gonduhatod, gondulom /2/, gondúnak, gondusz /2/, gyakorúni, 

gyilkúnak, hajúni, harcút, horduk, hun [= hol], hunna [= honnan], jászuba, kapcsút, 

kiburitotta, kicsufúnak, kiszámulod, kubikus, lëborútam, musakodni, mustohaapámhoz, 

összepakulok, pucujjak, pucúni /2/, rabúnak, rúla /2/, sunka, táncútak, tull [= toll], 

udvarút, úta /2/, vásárukra, vásárúni, zsufulva; 92, 26 

9. a:o: csapatműszokot, csok [= csak], diktofonra, moji [= mai], oszt /3/, osztá /13/, 

oszt<, osztán /4/, pizsom<t, stoférungot, szolma, tudotosul, urodalmagba, urodalom, 

uroságnak; 34, 18 

10. o:a: furajok, hányadikas, harmadikas /3/, kalbászt, mas [= most] /15/, mast /32/, 

másodikas /4/, nyolcadikas, nyugdijasak; 61, 17 
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11. á utáni o-zás: általábo /2/, bátyámot, édësap<mot, elfárottam, fapusk<kot, fokságbo, 

gépállomásro, hármon /2/, hátom, h<tomra /2/, hiábo, kórházbo, lábomat /3/, lábomná 

/2/, mezitlábossak, õrágbo, pájázotokon, palotájo, parancsnokságro, sajtárbo, uccábo 

/2/, utáno; 34, 9 

12. ö-zés: áttörűtö, barátnőjö, bötüve, büdösök [= büdösek], csöpöröttem /2/, ehhöz, 

elöttö /3/, embör, emlékszöm, etörtö, fëlkészűvö, főggyö, fölöttö, fölső, föltörtö, föstő, 

jövödelmë, kékföstő, kërësztölésëket, kërësztölt, kijelöltö, kö [= kell] /22/, kő [= kell] /6/, 

ködvö, köjjön /2/, köll /11/, köllenë /2/, köllött /37/, lëdörzsöltö, lepödőket, lësző, 

lëtöltöttö, mëkpërzsöltük, a zöccsö, ölég /2/, öléggé, összö /4/, őtűlö, röngöngépën, 

röptér, szédölgős, temetőjö, tömvö, töpörtője /2/, vësző [= veszel] /2/, vezetőjö, vőjö, 

vörsönre /2/; 212, 24 

13. nyíltabb AAAA: CAldömölkig, csArAbArélünk, Alemit, Almondani, kArAstük, lAstük, 

munkahAjAt, PAstën, tAhén, tAstvéreit; 57, 15 

14. nyitódó diftongus: becsukõdik, behivõmon, bemondõn, beszõrnak, birõ, 

cukkõtak, disznõt, dõgosztam, hõ, irtõn, jõ /4/, jõl /4/, kukoricafosztõ, 

nyõcvannyóc, a zõráját, põznákra, riadõ, szõl, a zutõbbi, võt /42/, võlt /2/, 

erd́ gbe, eś s, fený ajját, kíś bb, meź re, ´ket /3/, őrvezet́ nek, a ź sszel, 

szől´, sź rzetnél, tekń be, tet́ t, beszÌnek, cserësznyÌt, a zÌdësapám, éjfÌ, Ìlet, 

Ìn /18/, Ìvig /2/, fehÌr /2/, felesÌgnek, fÌliket, fÌrehusztuk, fÌtünk, forintÌr, fügÌt, 

kÌt /14/, legÌnyëgylet, lëÌrtünk, mÌg /7/, nÌgy /2/, szÌp /2/, tehÌn, tÌlën; 279, 26 

15. magánhangzóhiány: aszt [= aztán] /25/, áltanos /2/, b<b’asszony, bi’lóg’áját [= 

biológiáját], ëgymill’ó-kéccázezër, észtëgetni [= ijesztegetni], gimnáz’um, hig’énijával, 

hig’én’amentës, lóher, m’énk, minisztér’umi, m’után [= miután], nehézgép-kez’leji [= 

nehézgép-kezelői], oszt /3/, tëlëfonok [= telefonálok], a zucca’jtóig; 49, 21 

16. hiátustöltés: (gyakorlatra) ja [= a], (mëgalakitotta) ja, anyájék /3/, anyujék /5/, 

anyujékka, a zapujéké, Júliájék, magájé, mamájék /2/, natypapájékná, tëját /2/, Titójék, 

Vicájék; 27, 13 

17. v hang zöngétlenülése: bizonyitfány, hatfan /7/, hetfenödbe, hétfégë, illetfë /6/, 

Istfán, kapfa, képfiseleténél, kilencázötfenh<rom, kilencfen, osztfa, ötfen /2/, sz<zötfen, 

tesférëmmel, testférëk /2/; 112, 23 



 105 

18. gy-zés, ty-zés: átugorgyuk, bébiszittërgyë, combgyáná, együttek, fog|gyuk, gyégën, 

gyutni, hivgyák, irgya, mérleg|gyük, tesvírgyë, v<g|gyátok, várgyá, zsebgyibe, aptya 

/2/, naptya, szoktyák /3/, szövőgéptyë; 53, 13 

 

A l a k t a n i  j e l e n s é g e k  

 

1. ikes ige iktelen ragozása: alszok /3/, átköltözök, bizok, dolgozok /10/, elgondolkodok, 

emlékszëk /27/, foglalkozok /4/, fölőtözök, iszok, jáccok /3/, lakok /2/, lëfekszëk, 

mëgmosakszok, próbákozok, reménykëdëk, tal<lkozok, tartozok, törődök, utazok, 

v<gyok; 83, 30 

2. toldalékolás: (mind) akit (a hátát ütötték), bálra, bucsura, (nagyon ügyes) ebbe (a 

térën), előnyére (származott), gyerëkkoromi, hászt, mëgért [= megérett], nagyra [= 

nagyon, nagyban], Toln<n, Tolnára, vërsënyëkën (jár), embër|vel, akinál, a 

zérëccsiginá, gyerëkëkná, mindënkiná, natyszülejimná, térná, utépittésná, ehhöz, férhö 

/2/, nénijékhöz, a zöregëkho; 38, 19 

3. toldalékmorfémák háromalakúsága: barátnőjö, főggyö, a zöccsö, temetőjö, 

vezetőjö, vőjö, áttörűtö, etörtö, föltörtö, kijelöltö, lëdörzsöltö, lëtöltöttö, fëlkészűvö, 

ködvö, tömvö,; 15, 15 

4. elemismétlés, ill. elemismétlésszerű realizációk: asztat /5/, a zenyimé, itten /13/, 

ménk /kerittésünkön/, /min/ gyerëkként, /mint/ kisérőként, mink /9/, mostan /2/, ottan 

/27/, őtet /4/; 66, 17 

Ide tartoznak még továbbá a tájszavak is: a korpuszból 75 tájszó adatolható 24 

adatközlő beszédéből. 

 

Az imént felsorolt jelenségek v i s s z a s z o r u l ó ban vannak a kutatóhely beszélt 

nyelvéből, szociálisan kevésbé általános érvényűek Az összes jelenség 28 %-át s a 

nyelvjárásinak minősített változatok kisebb részét (36 %-át) teszik ki. Előfordulási 

gyakoriságuk alapján az a következtetés vonható le, hogy egy darabig még 

megmaradnak a nyelvjárás szintjén a familiáris beszédhelyzetekre korlátozódva, majd 

később ezek is fokozatosan eltűnnek a nyelvhasználatból. Ezen a csoporton belül a 

magasabb adatszám tekintetében kiemelendő a zárt i-zés (193 adat), az ö-zés (212 adat), 
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valamint a nyitódó diftongusok használata (279 adat). A jelenségek az 50 adatközlő 

felének beszélt nyelvére jellemzők. Ezek tehát olyan táji jelenségek, melyek élénkebben 

élnek a helyi nyelvhasználat főként informális beszédhelyzeteiben.  

A visszaszorulófélben levő változatok nyelvszociológiai kötöttségét tekintve 

megállapítható, hogy többségében az alacsonyabb iskolai végzettségű, korábban fizikai 

munkakörű nyugdíjasoktól származnak az ide tartozó adatok. Feltűnő viszont a fiatal 

adatközlők nagyobb aránya (43 %) az előző kategóriához képest (25 %). A fiatal 

nemzedék a határozóragok zártabbá vált, l-es alakjai (-bul/-bül, -rul/-rül), az #, a:o, o:a, 

é:i, o/ó:u/ú, ö/ő:ü/ű, az i-zés, az ö-zés, a nyitódó diftongusok, a magánhangzóhiány, a 

hiátus megszüntetése, a v hang zöngétlenülése és az ikes ragozás kapcsán említhető meg 

itt. A csoporton belül ezen jelenségeknek van nagyobb esélyük, hogy ha korlátozott 

érvényben is, de megmaradjanak a nyelvjárás szintjén.  

 

3.2. Regionális köznyelvi jelenségek Szombathelyen 

 

A teljes regionális korpuszból 18 hangtani, hangtani-alaktani, alaktani és 

mondattani jelenséget (az összes jelenség 23 %-át) nevezhetünk szövegbeli 

előfordulásuk gyakorisága alapján regionális köznyelvinek. Ezekből kerül ki az összes 

regionális variáns 97 %-a (66 662 adat). Vagyis a regionális adatokon belül a használati 

gyakoriság és a használók köre tekintetében egy a nyelvjárásból a köznyelv felé mutató 

közbülső nyelvhasználati fok van túlsúlyban a nyelvjárással szemben. Az eredmények 

tükrében elmondható, hogy a következő nyugat-dunántúli dialektális jelenségek 

őrződnek meg legtovább, biztosan átöröklődnek a regionális köznyelviségbe, sőt már 

regionális köznyelvinek lehet őket nevezni.  

Először a nyelvjárási jelenségekhez hasonlóan, felsorolásszerűen, két csoportba 

osztva mutatom be a köztes sávba sorolt jelenségeket. Majd pedig metszetszerűen csak 

a gyakoribb (regionális köznyelvi) hangtani és hangtani-alaktani változatokkal fogok 

behatóbban foglalkozni.  
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3.2.1. Aktív használatú jelenségek 

 

Azokat a sajátosságokat sorolom ide, amelyekre a legtöbb variánst találtam 

és/vagy minden adatközlő beszélt nyelvének jellemzői. Összesen 11 nyelvi jelenség 

tartozik ebbe a kategóriába. Illetve ha összevonom a határozóragok magánhangzóinak 

rövidülését az ó, ő megrövidült ejtésével, akkor 10 jelenséggel számolhatunk itt. (A 

nagy mennyiségű adat miatt csak néhány példát tüntetek fel az adatszámot és a 

használók körét megelőzően.) 

 

H a n g t a n i  é s  h a n g t a n i - a l a k t a n i  j e l e n s é g e k  

 

1. ë-zés: elmëntem, fëlkészűvö; 39330, 50 

2. ú, ű, í rövid megfelelői: háboru, husztam, termetüeket, tetü, állitottam, szivre; 5850, 

50 

3. ó, ő rövidülése: állando, diszno, elött, soför; 2433, 50 

4. határozóragok magánhangzóinak rövidülése: falubol, főböl, frontrol, métërröl, 

parasztoktol, többektöl; 1140, 50 

5. zártabb <<<<: <llást, bricsk<ra, hozz<; 2879, 45 

6. intervokalikus geminálódás: csëndessen, mezzőn, javittása, belölle; 1585, 50 

7. l kiesése pótlónyúlással: áttörűtö, bevonútam, dógozni; 1965, 47 

8. l kiesése pótlónyúlás nélkül: bujkátunk, efelejtëttem; 1487, 50 

9. mássalhangzóhiány: acskós [= zacskós], ajis [= az is], akko, asztá, férhö, iszë [= 

hiszen], mëgin, mindëggyi [= mindegyik], pitar [= pitvar]; 3522, 50 

10. zöngésülés: ádvákta, illedvë, évezs (voltam), hád (nëm); 1378, 48 

 

A l a k t a n i  j e l e n s é g  

 

1. inesszívuszi -ban/-ben helyett -ba/-be: általába, ekközbe, abba a zidőbe, 

/tizënötéves/ koromba; 2120, 50 

 

Összevetve a kapott értékeket a nyelvjárási jelenségekkel jól látható, hogy nagy 

különbség van köztük a használati gyakoriság tekintetében. Az 50 beszélő 
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hanganyagából kimutatható összes regionális változat 93 %-a a fenti 

jelenségcsoportokba tartozik. A szombathelyi beszélők nyelvszokásuk alapján ezeket a 

regionális jelenségeket érzik a legkevésbé tájnyelvinek, azaz kerülendőnek, tehát 

a k t í v an használják őket.  

 

3.2.2. Terjedőben lévő jelenségek 

 

Azon sajátságok alkotják ezt a kategóriát, amelyekre vagy kevesebb példát 

(300–600) tudtam adatolni és/vagy kisebb számú adatközlőre jellemzőek, de még 

gyakori használatúnak tekinthetők. Ebbe a kategóriába tartozik a legkevesebb jelenség: 

hat hangtani és egy mondattani.  

 

H a n g t a n i  j e l e n s é g e k  

 

1. zártabb 6666: gazd<n6k, p6rtyára; 475, 34 

2. zöngétlen media: aZ (mëg), uGY; 409, 50 

3. mássalhangzó-rövidülés: álando, makfejtésel; 306, 48 

4. l, r, j nyújtó hatása: v$lt, mik$r; 511, 44 

5. l kiesése határozórag végéről: szomszédbu, kënyérbü, szalonnáru, felirü, csaláttu, 

mindënkitü, avva, feleségëmme, gazdámná, atomerőműné; 501, 48 

6. teljes hasonulás: alunni, ah (hozz<), ëcs (cserësznyefa); 444, 47 

 

Megemlítendő még a mondattani jelenségek közül a határozott névelő 

elhagyásának gyakorisága (327-szer fordult elő, 48 adatközlő beszédében). 

 

Az, hogy az imént felsorolt jelenségek majdnem mindegyik adatközlő 

beszédében jelentkeznek, mutatja, hogy viszonylag kisebb mértékű előfordulásuk (az 

összes regionális változat 4 %-a) ellenére ezek nem eltűnőben, hanem t e r j e dő félben 

vannak a város nyelvhasználatában.  

 

A 6. és a 7. számú ábra az egyes csoportokba tartozó regionális jelenségek és 

adatok százalékos megoszlását mutatja. Világosan kirajzolódik, hogy a regionális 
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jelenségek nagy részét a kihalóban és a visszaszorulóban lévő nyelvjárási sajátosságok 

teszik ki. Illetve szinte minden regionális változat az aktív használatú és a terjedőben 

lévő kategóriába tartozik. (A kép sokkal egyöntetűbb az adatok esetében.) Vagyis két 

ellentétes tendencia figyelhető meg: a regionális sajátságok és variánsok megoszlása 

fordítottan alakul a négy csoportban. A nyelvjárási változatok háttérbe szorulásának 

következménye tehát az átmeneti nyelvhasználati tartomány nagyarányú szélesedése. 

 

6. számú ábra. A regionális jelenségek megoszlása 

 

 

 

7. számú ábra. A regionális adatok megoszlása 
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Összegzésképp megállapítható, hogy a vizsgált korpuszban a regionális 

köznyelvi változatok vannak túlsúlyban, melyek viszont kevesebb jelenségcsoportba 

sorolhatók. A táji variánsok számos különféle változatcsoportba tartoznak, de már csak 

elenyésző számban fedezhetők fel főként az idősebbek nyelvhasználatában. 

Következésképp sok nyelvjárási jelenség fog eltűnni a közeljövőben Szombathely 

beszélt nyelvéből, ami annak fokozatos szürkülését eredményezi.  

 

3.3. A regionális köznyelvi kulcsjelenségek bemutatása 

 

A 6. számú táblázatban foglaltam össze a 18 leggyakoribb, regionális 

köznyelvinek ítélt jelenséget. Feltüntettem mellettük a rájuk jellemző variánsok számát, 

előfordulásuk százalékos arányát a teljes regionális korpusz viszonylatában, valamint 

hogy hány adatközlő beszélt nyelvében jelentkeznek.  

A sorrendet a változatok szövegbeli gyakorisága alapján állítottam fel. Tisztában 

vagyok vele, hogy az egyes jelenségek megterheltségi fokának mérése fontos lenne a 

regionalitás mértékének pontos megállapításához, ezt azonban terjedelmes adatbázisom 

miatt még 18 jelenség kapcsán sem tudom most kivitelezni.  

A 6. számú táblázatból kiolvasható, hogy a sajátosságoknak pontosan a fele 

mindegyik adatközlő beszédében fellelhető. Ezek a zárt e-zés, a felső és a középső 

nyelvállású hosszú magánhangzóknak (ez utóbbiaknak határozóragokban is) rövidült 

ejtése, a mássalhangzóhiány, a két magánhangzó közti mássalhangzónyúlás, a 

szótagzáró l kiesése, a zöngétlen media és az inesszívuszi -ban/-ben helyett ejtett -ba/-

be.  
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6. számú táblázat. A leggyakoribb 

jelenségek

Jelenségek Adatszám

Gyakoriság (a 
regionális adatokon 

belül) Adatközlőszám

Aktív használatúak
1. ë-zés 39 330 57,07% 50

2. ú,ű,í rövidülése 5 850 8,48% 50

3. mássalhangzóhiány 3 522 5,11% 50

4. zártabb < 2 879 4,17% 45
5. ó,ő rövidülése 2 433 3,53% 50

6. -ban/-ben:-ba/-be 2 120 3,07% 50

7. l  kiesése + pótlónyúlás 1 965 2,85% 47

8. intervok. geminálódás 1 585 2,30% 50

9. l  kiesése 1 487 2,15% 50

10. zöngésülés 1 378 1,99% 48
11. hatrag. mgh. röv. 1 140 1,65% 50

Terjedőben lévők
12. l, r, j  nyújtó hatása 511 0,74% 44

13. l kies. hatrag. végéről 501 0,72% 48

14. zártabb 6 475 0,68% 34

15. teljes hasonulás 444 0,64% 47

16. zöngétlen media 409 0,59% 50

17. hat. névelő hiánya 327 0,47% 48

18. mássalhangzó-rövidülés 306 0,44% 48

Összesen: 66 662 97%  

 

A szombathelyi és a Vas megyei nyelvhasználatot kutató nyelvészekkel 

összhangban a zárt e-zést (vö. BALOGH 1979: 39, GUTTMANN  1995: 43), a felső 

nyelvállású hosszú magánhangzók röviden való kiejtését (vö. BALOGH 1979: 40, 

GUTTMANN  1980: 64–66, SZABÓ G. 1980: 117, GUTTMANN  1996: 217), a középső 

nyelvállású ó, ő rövid ejtését (határozóragokban és egyéb helyzetben), a köznyelvinél 

zártabb á-t, a mássalhangzók hangzóközi nyúlását és a mássalhangzóhiányt, a 

szótagzáró l kiesését – pótlónyúlással és anélkül egyaránt (vö. H. GERENDÁS 2002: 

140), a zöngésülést (vö. BALOGH 1988: 82), valamint az inesszívuszi szerepű -ba/-be 

használatát (vö. BALOGH 1979: 60–61) a szombathelyi regionális köznyelvi norma 

általános jellemzőinek tartom. 
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A továbbiakban röviden bemutatom (gyakoriságuknak megfelelően) az egyes 

jelenségeket. Ahol számottevő különbségek vannak, azaz lényeges tanulságokat lehet 

levonni, vizsgálom a független változók szerint is őket.  

 

3.3.1. A köznyelvi e helyén ë 

  

A jelenség kapcsán felmerül a kérdés, hogy a zárt (pontosabban középzárt) e-

zésről mint szóbeli köznyelvi jelenségről beszélhetünk-e (vö. BUVÁRI  2003). Tekintettel 

arra, hogy a köznyelvi helyesírásban nincs zárt e, illetőleg a beszélt köznyelv központi 

változatában sem fonematikus értékű az esetek többségében, a dialektológiai 

gyakorlatnak megfelelően (l. pl. IMRE 1971, BALOGH 1978: 54, FODOR 2001b) a 

köznyelvet inkább nyílt e-zőnek vettem, és minden zárt e-vel ejtett adatot egységesen 

regionálisnak értelmeztem. Területiségéről elmondható, hogy a magyar nyelvterület 

legnagyobb részén – ha egyre csökkenő mértékben is – ejtik és hallják, de nem 

mindenhol (a tíz nyelvjárási régió közül az északkeletiben és a mezőségiben, valamint 

az északi moldvai csángó nyelvjáráscsoportban nem). Ez is a jelenség regionalitását 

támasztja alá.  

A nyugat-dunántúli nyelvjárási régió jellegzetes jelenségeként a szombathelyiek 

beszélt nyelvében is magánhangzó-többletként jelen van a zárt e (pl. ádvëttem, engëmet, 

csépëlhetëk-ë, elibë, ëcs cserësznyefa, ëlég stb.). Vizsgálati eredményeim azt mutatják, 

hogy a szóban forgó hangtani sajátság magas használati aránya miatt jelentősen kitűnik 

a többi közül. Az összes regionális variáns 57 %-át teszi ki, tehát nagyban hozzájárul a 

végeredményként kapott 33 %-os regionalitáshoz. Nagy számú használata nyilván a e, ë 

hangok szövegbeli gyakoriságának a következménye. Ugyan nem mértem pontos 

megterheltséget, de elemzési tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy ahol 

előfordulhatott a szövegekben az ë, ott elő is fordult minden adatközlő beszédében 

nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függetlenül. Csak néhány ellenpéldám van. 

Következtetésképp megállapítható, hogy a szombathelyiek beszélt nyelvében a zárt e-

zés erősen tartja magát, a jelenség 100 %-osan normatív a helyi regionális köznyelvi 

normában. Mivel minden adatközlő esetében jelentkezik, és az adatszámok között 

nincsenek nagy különbségek, a nyelvszociológiai változók részletes vizsgálatától 
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eltekintek. Az adatok közti mennyiségi eltéréseket ugyanis az adatközlők lassabb vagy 

gyorsabb beszédtempója eredményezi.  

Hasonló eredményre jutott BALOGH LAJOS két szombathelyi adatközlő 

beszédének kontrasztív hangstatisztikai vizsgálatakor. A mérés ugyanis azt mutatta, 

hogy mindkét beszélő nagyjából azonos mértékben használt zárt e-t. Ezért a szerző a 

sajátosságot nem egyedi, hanem a szombathelyi regionális köznyelvre általánosan 

jellemző jelenségként értelmezte (BALOGH 1980: 80).  

A táji köznyelviséget kutatók a magyar nyelvterület más részeiről is az ë-zés 

nagy arányú elterjedtségét mutatták ki, a variánst a helyi regionális köznyelvi kiejtés 

sajátos jellemzőjeként emlegetik (PESTI 1990, FÜLÖP 2000, K. FÁBIÁN  2006c, SZABÓ J. 

2007: 412). 

További feladataim közt szerepel az ë-zés rendszerszerűségének vizsgálata, 

konkrétan a dunántúli ë-ző rendszer leírása. Nyilvánvaló szerepe van ugyanis az ë 

megjelenésében a szóbeli és a mondatfonetikai helyzetnek. (Rövidebb) tőszavakban – 

hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben egyaránt – (pl. igën, nëm, mëg, lë, fël, tësz, 

vësz, këll, mëgy, gyerëk, engëm stb.) általánosabb a használata, mint abszolút szóvégen a 

toldalék részeként (pl. nevë, kezë, szërvesztë, ismertë, szeretnë, ügyelvë stb.). Ez utóbbi 

helyzetben elsősorban már csak a nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli-kisalföldi, a 

palóc, a székely nyelvjárási régiókban, illetve a közép-dunántúli és a kalotaszegi 

nyelvjáráscsoportban ejtenek ë-t. A nyíltabbá válás ebben a fonetikai helyzetben a 

legerősebb (vö. GUTTMANN  1989: 196). Véleményem szerint az előbbiek inkább 

regionális köznyelvi jelenségnek, az utóbbiak nyelvjárási jelenségnek tekinthetők. 

Ennek empirikus bizonyítása előttem áll még. Mindenesetre jelentésmegkülönböztető 

szerepe miatt fontos feladat a hang beszélt nyelvi jelenlétének tudatosítása első fokon az 

anyanyelvi nevelésben (vö. GUTTMANN  1981).  

 

3.3.2. A köznyelvi í, ú, ű helyén i, u, ü 

 

A nyugat-dunántúli nyelvjárási régióban a köznyelv felső nyelvállású í, ú, ű 

fonémái helyén általában i, u, ü van. RÓNAI BÉLA a jelenséget „a dunántúli regionális 

köznyelv egyik legjellemzőbb vonásá”-nak nevezi (RÓNAI 1996b: 119). A rövidült 

ejtésváltozat a kevésbé választékos köznyelvi kiejtésben is egyre inkább érvényesül. A 
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köznyelv egységesítő hatásáról tehát a jelenség kapcsán nem beszélhetünk, ez a 

nyelvjárási sajátosság nem közeledett a köznyelvhez (vö. SZABÓ J. 1976: 102).  

Vizsgált anyagomban a jelenség a második helyet foglalja el a gyakorisági 

sorban az ë-zés után a regionális adatokon belül (pl. állitottam, fëlhasitotta, atyauristen, 

bujt, fëltünt, földmüvelésügyi stb.). Bár jócskán kevesebb adatot (5 850) találtam rá, 

mint a zárt e-zésre, melynek oka, hogy a szóban forgó fonémák eleve kisebb 

gyakoriságúak, mint az ë. A jelenség viszont minden adatközlő beszélt nyelvére 

jellemző, ezért általánosnak tekinthető Szombathelyen. (BOROS ILDIKÓ  is hasonló 

eredményre jutott csornai regionális köznyelvi vizsgálatai során [2010: 207].)  

Jelen esetben úgy tűnik, tanulságos lehet az adatok részletesebb elemzése, ezért 

csoportosítottam azokat a független változók szerint is. Mivel nem egyenlő arányú 

adatközlő található az egyes kategóriákban, a kapott értékeket leosztottam egy főre a 

hiteles összehasonlítás érdekében.  

Az egyszerűbb összevetés céljából egy diagramon (8. számú ábra) belül 

ábrázoltam minden egyes társadalmi csoport egy főre jellemző adatszámát – ugyanolyan 

színnel jelölve az azonos szociológiai főkategóriába tartozókat (citromsárgával a 

nemekre, zölddel az életkorra, narancssárgával az iskolai végzettségre, kékkel a 

foglalkozási főcsoportra vonatkozó adatokat).  

 

8. számú ábra. Az í, ú, ű rövidült ejtése a társadalmi rétegek szerint 

 

127,23

101,65

128,78
117,52

93,5 102,38 106,92

135,18
120,75 112,75

127 136,71

94,87

126

nő fé
rfi

15
-39

 é
ve

s

40
-64

 é
ve

s

65
 év

 fö
lötti

ált
. is

k. 
vé

gz
.

kö
zé

pis
k. 

ér
etts

. n
élk

ül

ér
ett

sé
giz

ett

eg
y./

fői
sk

ola

sz
ell

em
i a

ktí
v

sz
ell

em
i n

yu
gd

íja
s

fiz
ika

i a
kt

ív

fiz
ika

i n
yu

gd
íja

s
tan

uló

 

 

A 8. számú ábra azt mutatja, hogy a nőkre inkább jellemző a felső nyelvállású 

hosszú magánhangzók rövidült ejtése, mint a férfiakra. A kapott értékek ellent 
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mondanak egyrészt összesített eredményeimnek, amelyek azt mutatták, hogy a férfiak 

beszéde valamelyest regionálisabb. Másrészt annak a szociolingvisztikai 

megfigyelésnek, mely szerint a nők nyelvileg újítóbbak, s ezáltal köznyelviesebb a 

nyelvhasználatuk. Továbbá MOLNÁR ZOLTÁN is arra az eredményre jutott szombathelyi 

főiskolások nyelvhasználatának vizsgálata kapcsán, hogy a nők „köznyelviesebben 

érvényesítik a zárt magánhangzók időtartamát, mint a férfiak” (MOLNÁR 1984: 83). 

Kutatásomban azért kerülhetett közelebb a regionalitáshoz a jelenség esetében a 

választékosabb nyelvhasználatra inkább törekvő női adatközlők beszélt nyelve, mert a 

röviden ejtett változatokat valószínűleg nem érzik nyelvjárási s így kerülendő 

sajátosságnak.  

Az életkor tekintetében érdekes tendencia rajzolódik ki: a kor növekedésével 

egyetemben csökken a jelenség gyakorisága. Vagyis az í, ú, ű : i, u, ü ejtésvariáció a 

fiatal nemzedék beszélt nyelvét jellemzi leginkább, az idősekét pedig legkevésbé. 

KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA is arra a következtetésre jutott, hogy „a rövidülési tendencia 

[…] a fiatal korosztály élőbeszédében […] százalékosan emelkedő arányt mutat az 

előző két generáció nyelvhasználatához képest” (KRISTÓNÉ 1996: 53). Ennek több oka 

lehet. A rövid hangzós ejtésmód a gyors beszédtempó, az elnagyolt képzés 

következménye, mely inkább a fiatalokra jellemző, mint az idősödőkre. A kötetlen 

szóbeli köznyelvi megnyilatkozásokban is a gyorsuló tempó miatt terjedhet a jelenség. 

A köznyelv (változó jellemzőivel) a fiatalokra van nagyobb hatással, ugyanis az idősek 

köznyelvi kommunikációs beszédhelyzetekben kevesebbet vesznek részt. Továbbá a 

jelenséget valószínűleg nem érzik nyelvjárási sajátosságnak a fiatalok, ezért szóbeli 

megnyilatkozásaik során nem fordítanak különösebb figyelmet a választékos hosszú 

kiejtésre. Az adatok tükrében az a következtetés vonható le, hogy a jelenséggel még 

sokáig számolhatunk a szombathelyi regionális köznyelvi norma szintjén (is).  

Az iskolázottság esetében látható, hogy leginkább a középfokú végzettségű, 

érettségizettek, majd a felsőfokú tanulmányokat folytatottak beszédének jellemzője a 

rövid variánsok használata, s a szakmunkásképzőt vagy általános iskolát végzettekére 

kisebb mértékben. Vagyis az adatok tükrében a jelenség tekintetében a kevésbé 

iskolázottak nyelvhasználata közelebb áll a köznyelvhez a nyelvileg tudatosabb 

magasabb iskolai végzettségűekénél (vö. G. VARGA 1968: 100).  



 116 

Hasonló eredmény tapasztalható (habár a különbség kisebb) a foglalkozási ágak 

viszonylatában, ha a főkategóriákat vesszük szemügyre. A szellemi foglalkozásúak 

fejenként 117,5 röviden ejtett adattal éltek, míg a fizikai dolgozók 114,4 adattal. A 

tanulók esetében pedig mindkét csoportnál több, 126 adat jellemző, ami az életkor 

kapcsán kapott eredményekkel állítható párhuzamba. Ha az értékeket a „munkabeli 

aktivitás” szerint is csoportosítjuk, az a meglehetősen differenciált kép rajzolódik ki, 

hogy a sajátosság leginkább az aktív fizikai dolgozókra, majd az egykor szellemi 

foglalkozású nyugdíjasokra, aztán a tanulókra, a még tevékeny szellemi 

munkakörűekre, legkevésbé a volt fizikai beosztású nyugdíjasokra jellemző. 

Amennyiben figyelembe vesszük azt a tényezőt, hogy a foglalkozás (szellemi, fizikai) 

elsődlegesen az iskolai végzettség függvénye, az aktív és nyugdíjas alkategóriákba 

sorolás viszont az életkoré, megállapítható, hogy a felső nyelvállású hosszú 

magánhangzók röviden való ejtésében az életkor meghatározóbb független változó, mint 

az iskolázottság. 

 

3.3.2.1. Longitudinális valóságosidő-vizsgálatok a felső nyelvállású magán-

hangzók rövidülésének köréből 

 

Szombathelyi gyűjtéseik során mind BALOGH LAJOS (1980, 1982: 480), mind 

pedig MOLNÁR ZOLTÁN (1980, 1982b, 1984) foglalkoztak többek között a nyugat-

dunántúli nyelvjárási régió egyik kulcsjelenségének, a felső nyelvállású hosszú 

magánhangzók rövid megfelelőinek a mérésével. Pontos statisztikai adatokkal 

bizonyították mindketten, hogy a rövid magánhangzók megterheltsége számottevő a 

hosszúakhoz képest.  

A nyelvi változás figyelemmel kísérése végett tanulságos lehet adataikat az 

általam kapott eredményekkel összevetni. Kiválasztottam ezért két adatközlőt, akik 

hasonló társadalmi meghatározottságúak a fent hivatkozott kutatások vizsgált 

személyeivel. Egyikük (3. számú adatközlő) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal nő, 

akinek adatai MOLNÁR ZOLTÁN főiskolások körében végzett felmérése eredményeivel 

állítható párhuzamba. Másikuk (29. számú adatközlő) szakközépiskolai végzettségű, 

nyugdíjas gépkocsivezető férfi, akit pedig BALOGH LAJOS nyugdíjas SzTK-ügyintéző 

adatközlőjével célszerű összevetni. A 3. számú adatközlő használt a legkevesebb 
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regionális variánst (818 adat, 16 jelenség) a felvétel alatt. A 29. számú informátor 

nyelvhasználata (1490 regionális adat, 38 jelenség) viszont inkább a regionalitáshoz áll 

közelebb az adatközlők között.  

 

7. számú táblázat. A felső nyelvállású magánhagzók gyakorisága 
 
 

adatközlők 
 
 
 
 

beszéd-
hangok 

D. J. 
szombat-

helyi tanár 

T. I. 
szombathelyi 

nyugdíjas 
SzTK-

ügyintéző 

 
szombat-

helyi 
főiskolá-

sok 

3. számú 
adatközlő 

(szombathelyi 
egyetemista) 

29. számú 
adatközlő 

(szombathelyi 
nyugdíjas 

gépkocsivezető) 

i 113,92% 106,07% 111,13% 109,80% 105,01% 
u 125,37% 127,27% 117,95% 109,14% 118,93% 
ü 130% 108,82% 131,60% 116,49% 113,33% 
í 12,66% 29,63% 5,55% 37,93% 25% 
ú 19,05% 47,50% 13,76% 73,33% 19,18% 
ű 41,94% 123,08% 12,28% 46,66% 80% 

 

A 7. számú táblázat együtt mutatja BALOGH LAJOS két adatközlőjének (D. J. és 

T. I.), az általam kiválasztott két szombathelyi lakos (3. és 29. számú adatközlő), 

valamint MOLNÁR ZOLTÁN szombathelyi főiskolások körében végzett méréseinek 

összesített eredményeit a szóban forgó beszédhangok regionális köznyelvi telítettségére 

vonatkozóan.  

Az adatok tanúsága szerint a hosszú í, ú, ű röviden való kiejtése a 22–26 évvel 

ezelőtti állapothoz hasonlóan elevenen él a szombathelyi nyelvhasználatban – mind a 

kevésbé, mind pedig az erőteljesebben regionális nyelvhasználatú beszélő esetében. Az i 

és az u vonatkozásában adatközlőim eredményei állnak közelebb a 100 %-os 

telítettségűnek vett köznyelvhez, az ü hangot nézve viszont BALOGH LAJOS T. I. 

monogramú informátora. A rövid hangokat illetően 29. számú adatközlőm százalékos 

adatai T. I.-éivel (mindkettejük esetében az u gyakorisága a legnagyobb), a 3. számú 

adatközlő eredményei pedig D. J.-éivel és a főiskolásokkal mutatnak rokonságot 

(valamennyien az ű hangot ejtették legtöbbször röviden), vagyis a hasonló szociológiai 

meghatározottságú adatközlők nyelvhasználata közel áll egymáshoz.  
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A hosszú magánhanzók rövidült ejtése miatt pedig csökken az í, ú, ű 

megterhelése. Feltűnő az ű nagy arányú jelenléte T. I. és a 29. számú adatközlő 

beszédében. Ennek oka a szótagzáró l esetében bekövetkező pótlónyúlás (vö. BALOGH 

1982: 480).  

 

A zárt magánhangzók gyakoriságára vonatkozóan MOLNÁR ZOLTÁN 

szombathelyi főiskolások beszédhang-használatának vizsgálatában (1980) alkalmazott 

módszerével megegyező számításokat is végeztem a fent kiemelt két adatközlőm 

adatain.  

A regionális köznyelvi nyelvhasználat átmenetiségéből kifolyólag nemcsak a 

köznyelvhez, hanem a nyelvjárásokhoz is viszonyítva vizsgáltuk az egyezéseket és az 

eltéréseket. A nyelvjárási viszonyszámokat két szélső érték átlagolásával próbáltuk 

meghatározni. „Az egyik értéket akkor kapjuk meg, ha a szóban forgó 

magánhangzóknak a nyelvjárásból való meglétéből indulunk ki. [...] A másik érték a 

szóban forgó magánhangzók hangrendszerbeli hiányának föltételezéséből származik” 

(MOLNÁR 1980: 77). 
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8. számú táblázat. Az í, ú, ű, i, u, ü köznyelvi és nyelvjárási gyakorisága 
 

 azonosság különbözőség 
í 0,94 (94%) 0,06 (6%) 
ú 1 (100%) 0 (0%) 
ű 0,97 (97%) 0,03 (3%) 

össz. 0, 97 (97%) 0,03 (3%) 
i 0,91 (91%) 0,09 (9%) 
u 0,85 (85%) 0,15 (15%) 
ü 0,77 (77%) 0,23 (23%) 

 
k 
ö 
z 
ny 
e 
l 
v össz. 0,88 (88%) 0,12 (12%) 

í 0,65 (65%) 0,35 (35%) 
ú 0,56 (56%) 0,44 (44%) 
ű 0,49 (49%) 0,51 (51%) 

össz. 0,57 (57%) 0,43 (43%) 
i 0,95 (95%) 0,05 (5%) 
u 0,92 (92%) 0,08 (8%) 
ü 0,89 (89%) 0,11 (11%) 

 
 

 
f 
ő 
i 
s 
k 
o 
l 
á 
s 
o 
k 

ny 
e 
l 
v 
j 
á 
r 
á 
s 

össz. 0,94 (94%) 0,06 (6%) 

í 1 (100%) 0 (0%) 
ú 1 (100%) 0 (0%) 
ű 1 (100%) 0 (0%) 

össz. 1 (100%) 0 (0%) 
i 0,91 (91%) 0,09 (9%) 
u 0,92 (92%) 0,08 (8%) 
ü 0,86 (86%) 0,14 (14%) 

 
k 
ö 
z 
ny 
e 
l 
v 

össz. 0,91 (91%) 0,09 (9%) 
í 0,5 (50%) 0,5 (50%) 
ú 0,5 (50%) 0,5 (50%) 
ű 0,5 (50%) 0,5 (50%) 

össz. 0,5 (50%) 0,5 (50%) 
i 0,96 (96%) 0,04 (4%) 
u 0,92 (92%) 0,08 (8%) 
ü 0,93 (93%) 0,07 (7%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
sz. 

adat- 
közlő 

ny 
e 
l 
v 
j 
á 
r 
á 
s össz. 0,94 (94%) 0,06 (6%) 

í 1 (100%) 0 (0%) 
ú 0,64 (64%) 0,36 (36%) 
ű 0,25 (25%) 0,75 (75%) 

össz. 0,62 (62%) 0,38 (38%) 
i 0,95 (95%) 0,05 (5%) 
u 0,84 (84%) 0,16 (16%) 
ü 0,88 (88%) 0,12 (12%) 

 
k 
ö 
z 
ny 
e 
l 
v össz. 0,91 (91%) 0,09 (9%) 

í 0,5 (50%) 0,5 (50%) 
ú 0,68 (68%) 0,32 (32%) 
ű 0,88 (88%) 0,12 (12%) 

össz. 0,69 (69%) 0,31 (31%) 
i 0,98 (98%) 0,02 (2%) 
u 0,92 (92%) 0,08 (8%) 
ü 0,94 (94%) 0,06 (6%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. 
sz. 

adat- 
közlő 

ny 
e 
l 
v 
j 
á 
r 
á 
s 

össz. 0,95 (95%) 0,05 (5%) 
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A 8. számú táblázatból kiolvasható, hogy a rövid magánhangzók statisztikai 

adatai között nincsenek nagy különbségek. Mindkét csoportban érvényesül a hosszú 

magánhangzók röviden való kiejtése, de ez a rövid magánhangzók normatív 

használatától kis mértékű különbözőséget eredményez (főiskolások: 12%, 3. és 29. sz. 

adatközlő: 9–9%). Annyit megállapíthatunk, hogy 26 évvel ezelőtt valamelyest 

jelentősebb volt a köznyelvtől való eltérés a hosszú, zárt hangok tekintetében, mint a 

mai szombathelyi beszélt nyelvben.  

A hosszú magánhangzók esetében viszont nagyobb arányú eltérést mutatnak az 

adatok. Míg egyetemista adatközlőm (3. számú) hosszú magánhangzóinak 0%-a és a 

főiskolásokéinak csupán 3%-a, addig a 29. számú adatközlő hasonló adatainak 38%-a 

tér el a köznyelvi beszédgyakorlattól, vagyis az idősebb, alacsonyabb iskolai 

végzettségű adatközlő nyelvhasználata a vizsgált jelenség tekintetében regionálisabb a 

felsőfokú tanulmányokat folytatókénál (még 26 év távlatából is). Ezt is a korábban már 

kiemelt szótagzáró l esetében bekövetkező pótlónyúlás eredményezi.  

 

A köznyelvi és nyelvjárási százalékmutatók átlagolásával megkaphatjuk a 

korpusz felső nyelvállású magánhangzóinak regionalitási fokát (MOLNÁR i.m. 81). A 

fenti következtetésekhez hasonlóan a 9. számú táblázat is azt mutatja, hogy a rövid i, u, 

ü vonatkozásában minimális a különbség az adatok között (1–1%). Összehasonlítva 

továbbá az összesített mutatókat látható, hogy a MOLNÁR ZOLTÁN kutatásában vizsgált 

főiskolai hallgatók nyelvállapota regionálisabb, mint adatközlőimé; illetőleg hogy a 

fiatal, egyetemi hallgató (3. számú adatközlő) beszédében fél százalékkal nagyobb 

arányú a zárt hosszú magánhangzók rövidített változatának ejtése.  

A hosszú í, ú, ű használata (10. számú táblázat) viszont a 29. számú adatközlő 

beszélt nyelvében áll közelebb a nyelvjáráshoz, mint a köznyelvhez. Az eltérés a hosszú 

ú és ű százalékos adataiban kiugró, melyet a pótlónyúlásos alakok növelnek. Az 

azonossági index mindegyik esetben az i használatában a legmagasabb.  

 



 121 

9. számú táblázat. Az i, u, ü regionalitási foka 
 

i u ü össz.:  
fő-

isk.-
k 

3. 
sz.  
ak. 

29. 
sz. 
ak. 

fő-
isk.-

k 

3. 
sz.  
ak. 

29. 
sz. 
ak. 

fő-
isk.-

k 

3. 
sz.  
ak. 

29. 
sz. 
ak. 

fő-
isk.-

k 

3. 
sz.  
ak. 

29. 
sz. 
ak. 

azonosság 
(%) 

93 93,5 96,5 88,5 92 88 83 89,5 91 91 92,5 93 

különböző-
ség (%) 

7 6,5 3,5 11,5 8 12 17 10,5 9 9 7,5 7 

 

10. számú táblázat. Az í, ú, ű regionalitási foka 
 

í ú ű össz.:  
fő-

isk.-
k 

3. 
sz.  
ak. 

29. 
sz. 
ak. 

fő-
isk.-

k 

3. 
sz.  
ak. 

29. 
sz. 
ak. 

fő-
isk.-

k 

3. 
sz.  
ak. 

29. 
sz. 
ak. 

fő-
isk.-

k 

3. 
sz.  
ak. 

29. 
sz. 
ak. 

azonosság 
(%) 

79,5 75 75 78 75 66 73 75 56,5 77 75 65,5 

különböző-
ség (%) 

20,5 25 25 22 25 34 27 25 43,5 23 25 34,5 

 

Összegzésképp megállapítható, hogy a hosszú, felső nyelvállású magánhangzók 

időtartamának rövidülése olyan kevésbé feltűnő nyelvjárási, regionális sajátosság, 

amely esetében erőteljes köznyelvre való hatás figyelhető meg (vö. MOLNÁR 1980: 82). 

„… mintha ez az ejtésmód kezdene behatolni a köznyelvbe is” – állapította meg IMRE 

SAMU  több mint 40 éve (IMRE 1965: 324). Hasonló eredményre jutott többek között 

KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA is kisszékelyi vizsgálata során: „a r ö v i d ü l é s  tendenciája 

nő, a j e l e n s é g  e rő s ö d i k ” (KRISTÓNÉ 1996: 51). G. VARGA GYÖRGYI a sajátságot a 

budapesti köznyelv sarkalatos kérdésének, a folyamatos beszéd jellemzőjének nevezi, 

mely már-már a kiejtési normát ostromolja (G. VARGA 1967: 73–74, uő. 1968: 101). 

Megállapítható, hogy mára a beszélt köznyelvre olyannyira jellemző lett a jelenség (a 

nyilvános nyelvhasználatnak is része), hogy a fiatalok és a magasabb iskolai 

végzettségűek beszédében nagy arányban jelentkező röviden ejtett í, ú, ű esetében 

feltételezhetően a köznyelv szerepe nyomatékosabb a nyelvjárásénál. A kérdésről 

biztosat természetesen csak a köznyelv részletes vizsgálata után lehetne mondani. 

Mindenesetre annyit már tudunk G. VARGA GYÖRGYI kutatásaiból (a helyesírási 

szabályzatok áttekintése után), hogy az í, ú, ű : i, u, ü kettősség valószínűleg a 
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kialakulásától fogva jellemzője a köznyelvnek (G. VARGA 1968: 73–76). „Azt azonban 

világosan látni kell, hogy az í, ú, ű mellőzése a beszédben ugyanúgy, sőt jobban 

szegényíti nyelvünk fonémaállományát, mint a zárt ë eltűnése” (GUTTMANN  1995: 37). 

A jelenség kutatása (különösen a nyelvi tudat szemszögéből), a tendencia 

működése a hangkörnyezet (hangsúlytalan helyzet, sokszótagúság stb.) szempontjából, 

továbbá elterjedtségének feltárása a helyesírás szempontjából is lényeges. A felmérések 

ugyanis azt tükrözik, hogy a hosszú felső nyelvállású magánhangzók röviden való 

kiejtése ezen hangok normatív helyesírására is hatással van (vö. MOLNÁR 1986, 

GUTTMANN  1995: 37). Fontos tehát, hogy az anyanyelvi neveléskor felhívjuk a 

figyelmet a jelenségre tudatosítandó a kapcsolódó helyesejtési és helyesírási 

ismereteket.  

 

3.3.3. A köznyelvi ó, ő helyén o, ö 

 

A következő jelenség, a középső nyelvállású ó, ő röviden való ejtése gyakoriság 

szempontjából csak az ötödik a sorban a regionális adatokon belül. Azért foglalkozom 

mégis most vele röviden, mert a hosszú felső nyelvállású magánhangzók rövidült 

variánsaihoz hasonló tendenciáról van szó. Azért csak hasonló, s nem ugyanolyan, mert 

a vizsgálandó sajátosság nem jellemző a Szombathely környéki nyelvjárási 

nyelvhasználatra, a beszélt köznyelvi nyelvhasználatra viszont igen – valószínűleg 

ugyanazon oknál fogva (lásd az előző fejezetet), mint az í, ú, ű rövidült kiejtése. A 

nyelvjárási oldal vonatkozásában azért annyit meg kell jegyeznünk, hogy az ó, ő 

szóvégi rövidülése tendenciaszerű jelenség, a szóvégi magánhangzó kopásával hozható 

kapcsolatba (lásd pl. biru, csiku, turu, lepüdü). Ahogy a példák mutatják, a zártabbá 

váláson kívül a szóvégi magánhangzó rövidül is. GUTTMANN M IKLÓS a nyugati régiót 

érintő, általános iskolások nyelvhasználatára vonatkozó kutatásai szerint a középső 

nyelvállású ó, ő rövid ejtése a zalai és a muravidéki részekre jellemző (GUTTMANN  

1999: 423). 

A rövid ejtésű ó, ő ugyan kisebb arányban (2433-szor) fordul elő vizsgált 

korpuszomban, mint a zárt hosszú magánhangzók rövidült változatai, viszont ez a 

jelenség is kimutatható minden adatközlőm beszélt nyelvéből, ezért általános 

szombathelyi sajátságnak tekintem (pl. állando, azota, szoval, belölle, elösször, 



 123 

gépészkébzö stb.). SZABÓ GÉZA is megjegyzi szombathelyi szókészleti gyűjtése 

értékelésében, hogy a helyi regionális köznyelv szintjén az ó, ő rövidebb, mint a 

köznyelvben, de a kérdés tüzetesebb vizsgálatra szorul (SZABÓ G. 1980: 118). Illetőleg 

MOLNÁR ZOLTÁN is arra a következtetésre jutott szombathelyi főiskolások 

nyelvhasználatát vizsgálva, hogy a rövid időtartam megfigyelhető nemcsak a felső, 

hanem a középső nyelvállásúak körében is. „Gyakori az irodalmi nyelvi ó-hoz, ő-höz, 

sőt az é-hez is mért fél vagy egész foknyi rövidülés” (MOLNÁR 1982a: 68–69). 

A felső nyelvállású magánhangzókkal való összehasonlítás végett elkészítettem 

ebben az esetben is az adatoknak társadalmi csoportok szerinti kategorizálását. Ahogy 

előzőleg is, az értékek egy főre leosztott adatokat mutatnak, illetve egyazon diagramon 

(9. számú ábra) ábrázoltam minden változót – azonos színnel az egyforma főkategóriába 

tartozókat (vagyis citromsárgával a nemekre, zölddel az életkorra, narancssárgával az 

iskolai végzettségre, kékkel a foglalkozási főcsoportra vonatkozó adatokat).  

 

9. számú ábra. Az ó, ő rövidült ejtése a társadalmi rétegek szerint 
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Összevetve az adatokat a felső nyelvállású magánhangzók értékeivel (8. számú 

ábra) megállapítható, hogy pontosan ugyanolyan tendencia rajzolódik ki mindegyik 

társadalmi csoport esetében. Azaz a nőkre, a fiatal nemzedékre, az érettségizettekre, 

valamint az aktív, fizikai foglalkozásúakra jellemző leginkább a középső nyelvállású ó, 

ő helyett ejtett o, ö. Legkevésbé pedig az alacsonyabb iskolai végzettségű, egykor 

fizikai foglalkozású, nyugdíjas férfiak nyelvhasználatára. Különbségként annyit 

megjegyezhetünk, hogy a zárt magánhangzók esetében kisebb volt az eltérés a két nem 
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között, a vizsgálandó jelenség kapcsán pedig majdnem kétszer annyi nő ejti röviden az 

ó, ő-t, mint férfi. Továbbá az í, ú, ű rövidült ejtése vonatkozásában a középső nemzedék 

nyelvhasználata a fiatalokéhoz áll közelebb, jelenleg pedig inkább a 65 év fölöttiek 

beszélt nyelvéhez. Vagyis a sajátosság elsősorban a 15–39 év köztiek beszédében 

jelentkezik. Az előzőekhez hasonlóan kiugró a különbség az iskolázottabbak és az 

alacsonyabb iskolai végzettségűek között a középső nyelvállású magánhangzókat 

vizsgálva – a felső nyelvállásúakhoz képest. Az előző fejezetben megfogalmazott, a 

társadalmi rétegekhez kapcsolódó következtetéseim – melyeket most újra nem 

részletezek – jelenleg is levonhatók. Annyit meg kell azonban még jegyeznem, hogy az 

ó, ő röviden való ejtése a fiatal, magasabb iskolai végzettségű nőkre nagyobb arányban 

jellemzőbb, mint az i, ú, ű esetében. Úgy vélem, hogy a jelenség kapcsán a köznyelv 

irányából a regionalitás felé történő elmozdulásról beszélhetünk. Részletesebb, a 

hangtani helyzet szerinti (műszeres) vizsgálódás, valamint a beszélt köznyelv ilyen 

irányú megfigyelése után bizonyára pontosabb megállapításokat lehetne tenni a jelenség 

alakulásáról. További céljaim közt szerepel ez is.  

 

3.3.3.1. A határozóragok magánhangzóinak rövid ejtése 

 

Az alfejezet témájául szolgáló hangtani–alaktani jelenség is szoros kapcsolatban 

van az előző két fejezet (különösen az előző) sajátosságaival, ezért foglalkozom 

következőként vele. A választékos köznyelvhez viszonyítva szintén időtartambeli 

eltérésről beszélhetünk a -ból/-ből, -ról/-ről, -tól/-től határozóragok magánhangzóinak 

röviden való ejtésekor (pl. abbol, főböl, frontrol, métërröl, parasztoktol, többektöl stb.). 

Nem új nyelvi fejleményről van szó, DEME LÁSZLÓ már 1953-ban írt a -ból/-ből,            

-ról/-ről, -tól/-től ragpárokban a rövid ejtés felé megindult ingadozásról, melyet 

akkoriban még helytelenítettek (idézi G. VARGA 1968: 118). A rövidítés nyilván 

összefüggésben van a hangsúlytalan helyzettel, valamint a gyors beszédtempóval, az 

elnagyolt hangképzéssel. Meg kell azonban azt is jegyeznünk, hogy a sajátság tipikusan 

kontaktusjelenség. Átmenetet képez a nyelvjárási zártabbá vált -bu/-bü (-bul/-bül),         

-ru/-rü (-rul/-rül), -tu/-tü (-tul/-tül) alakok és az igényes köznyelvi kiejtés között. Az, 

hogy mennyiben tekinthető regionálisnak, további vizsgálatokat igényel. Passzív 

megfigyeléseim szerint széles körben jellemző a médián túl a közszereplők nyilvános 
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megszólalásaira, sőt a Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd verseny országos 

döntőin is sokszor lehet hallani rá példát. 

A rövidített variánsok 1140-szer fordulnak elő a regionális korpuszban, ezzel ez 

a 11. leggyakoribb sajátosság az összes jelenség közül. Minden adatközlő beszédéből 

adatolható, ezért ezt is általánosnak tekinthetjük a kutatóhelyen (vö. BALOGH 1979: 62).  

 

10. számú ábra. A határozóragok rövidült ejtése a társadalmi rétegek szerint 
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A szokásos módon elkészítettem a független változók szerinti, egy főre leosztott 

értékeket tartalmazó diagramot (10. számú ábra). Ez alapján elmondható, hogy a 

határozóragok rövid magánhangzós változatai is inkább a nőkre, mint a férfiakra 

jellemzőek, bár itt jócskán kisebb a differencia a két nem között, mint az ó, ő egyéb 

helyzetű rövidítésekor. Az is változatlan eredmény, hogy legkevésbé az idős nemzedék 

érvényesíti a jelenséget a beszédében, és az adatok száma fordított arányban nő az 

életkor csökkenésével. Megállapítható, hogy a szóban forgó sajátosság esetében a 

középkorosztály a fiatalokhoz áll közelebb. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az 

iskolai végzettség növekedésével egyenes arányban nő a határozóragok 

magánhangzóinak rövidítése. Ha kisebb különbséggel is, de a legmagasabb iskolai 

végzettségű adatközlők beszélt nyelvére jellemző a sajátság. Az ó, ő egyéb 

hangkörnyezetű rövidült ejtése viszont az érettségizett szombathelyiek 

nyelvhasználatában jelentkezett legtöbbször. Eltérés az is, hogy a rövid magánhangzós 

határozóragok leginkább a tanulók, legkevésbé pedig a nyugdíjasok nyelvében 

figyelhetők meg. Következtetéseim épp ellentétesek G. VARGA GYÖRGYI budapesti 



 126 

vizsgálata tapasztalataival. Ő ugyanis az idősebbek és az alacsonyabb iskolázottságúak 

beszédéből mutatta ki a rövidítést nagyobb mértékben (G. VARGA 1968: 117–119). A 

kapott eredmények azt bizonyítják, hogy különbség van a társadalmi rétegek 

vonatkozásában a hangtani helyzetnek megfelelően az ó, ő hangok rövid ejtésében, ezért 

célszerű a jelenség kapcsán elkülönítve vizsgálni a határozóragokat a többi morfémától 

(vö. POSGAY 1986: 346).  

 

3.3.4. A mássalhangzók hangzóközi nyúlása, geminációja 

 

Elsősorban a Dunától nyugatra és északra gyakori néhány mássalhangzó (főleg a 

t, s, l, p, ty, j) megnyúlása magánhangzóközi helyzetben. Néhány szóban az l nyúlása 

keleten is általános (pl. rullam). Illetőleg Erdélyben számos kéttagú, s-re végződő 

szóban hosszú az s (pl. szorossan, erössen) (vö. IMRE 1971: 267–268).  

Semmi kétség, hogy a jelenség nyelvjárási kötődésű, de egyben túl is nő a 

tájnyelv határain, hiszen a beszélt köznyelvben is számos példát találhatunk rá. Sokszor 

még a média nyelvi közléseiben is találkozhatunk vele. A nyúlás sok esetben a 

mássalhangzót megelőző magánhangzó rövid ejtésének a következménye (pl. 

hüttőszëkrény, kerittésin, elösször). G. VARGA GYÖRGYI megfigyelései szerint a nyúlás 

ezen típusa köznyelvi kiejtésünk budapesti változatának is egyik sajátossága. „A 

jelenség magyarázata a nyelvnek abban a törekvésében keresendő, amely épségben meg 

akarja őrizni a szótest időtartamát. Ha ebben valamelyik hang hosszúságának 

módosulásával változás következik be, akkor az eredeti időtartamot egy másik hang 

ellenkező irányú módosításával igyekszik megtartani” (G. VARGA 1967: 74–75). 

Többször az -ít igeképző magánhangzója rövidül, és mássalhangzója nyúlik (pl. 

számittógépezni, takarittani).  

A jelenség 1585-ször adatolható a korpuszomból, ezzel a 8. leggyakoribb a 

regionális sajátságok sorában (pl. bellüröl, bocsáttani, hamarossan, szakittani, ojjan). 

Minden adatközlőm nyelvhasználatában jelentkezik, ezért ezt is általános használatúnak 

tekinthetjük Szombathelyen (vö. GUTTMANN  1999: 425).  

Az adatok független változók szerinti átcsoportosítása (11. számú ábra) azt 

mutatja, hogy a sajátosság esetében nincsenek akkora különbségek az egy főre leosztott 

értékek között, mint a magánhangzó-rövidítések kapcsán.  
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11. számú ábra. A magánhangzóközi mássalhangzónyúlás a társadalmi 

rétegek szerint 
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Míg a felső és a középső nyelvállású hosszú magánhangzók röviden való ejtése a 

nőkre jellemzőbb inkább, az intervokalikus gemináció vonatkozásában valamelyest több 

variáns adatolható a férfiak beszédéből. Az életkor kapcsán a középső nemzedék 

nyelvhasználatában figyelhető meg legjobban a nyúlás (ugyanilyen eredményre jutott 

KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA is kisszékelyi gyűjtésekor [KRISTÓNÉ 1996: 56]), majd az 

idősek következnek. Tapasztalatom szerint a fiatalok nyelvében megfigyelhető nyúlás 

általában a megelőző magánhangzó rövid ejtése miatt következik be. A középső és az 

idős korosztály beszélt nyelvében nyomatékosabb az -s melléknévképző hosszú ejtése, 

amely markánsabb nyelvjárási jelenség. Érdekesen alakultak az értékek az iskolai 

végzettség tekintetében. A legtöbb adatot az egyetemet és főiskolát végzettek 

szolgáltatták, őket kis különbséggel a szakmunkásképzőbe jártak követik. Az adatok 

tanúsága szerint az általános iskolai végzettségűek, illetve az érettségizettek beszédére 

jellemző legkevésbé a jelenség. A foglalkozási főcsoportok alapján kiszámolt értékek 

azt mutatják, hogy az egykor szellemi munkát végző nyugdíjasok, majd a volt fizikai 

foglalkozású nyugdíjasok nyelvhasználatában figyelhető meg leginkább a 

mássalhangzónyúlás, s a tanulók használnak legkevesebb két magánhangzóközi hosszan 

ejtett mássalhangzót. 

Összességében azt lehet elmondani, hogy a magasabb életkor és iskolai 

végzettség kedvez az intervokalikus geminációnak. Összetett jelenségről van szó, mely 
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egyfelől nyelvjárási gyökerű, ugyanakkor inkább a kevésbé igényes köznyelvhez 

köthető magánhangzó-rövidítés vonzata is, „a nyelvjárás és a köznyelvi ejtés közötti 

átmenetiségnek bizonyítéka” (GUTTMANN  1982: 64). Ezek a tények biztosítják a 

sajátosság számára a regionális köznyelviség szintjén való aktív jelenlétet (vö. 

HORVÁTHNÉ 1979: 117–118, POSGAY 1979: 65–78). Érdekes tanulságokkal szolgálhat 

az adatok részletesebb (gyakorisági) vizsgálata: a mássalhangzónyúlás típusai (-s 

melléknévképző, -ít igeképző, röviden ejtett megelőző magánhangzó) az egyes 

társadalmi rétegek összefüggésében.  

 

3.3.5. A mássalhangzóhiány 

 

Ahogy a módszertani részben már szóltam róla, a hangelnyelés (pl. kor [= 

akkor], sztán [= aztán], t [= hát], oan [= olyan], szal [= szóval], tát [= tehát], tom, tuom 

[= tudom], vaok [= vagyok] stb.), illetőleg a mássalhangzó-kiesés hangtani 

törvényszerűsége (ha három mássalhangzó kerül egymás mellé, akkor a közbülső 

kieshet) eseteitől eltekintve a mássalhangzóhiányt – elsősorban szó végi helyzetben – 

összhangban a regionális köznyelvi gyakorlattal felvettem a regionális jelenségek 

sorába (vö. MOLNÁR 1982a: 69, PESTI 1990: 107, GUTTMANN  1995: 45–47). Kérdéses 

ugyan, hogy a sajátosságnak mennyiben van területisége (ez további táji köznyelvi 

vizsgálatok alapját képezheti), azért döntöttem mégis így, mert a választékos köznyelvi 

kiejtésre ez nem jellemző.  

Arányaiban sok ilyen példát találtam, ezért ez a harmadik leggyakoribb sajátság 

a regionálisnak nevezett módosulások között. Továbbá mind az ötven adatközlő 

rögzített hanganyagában fellelhető, ezért ez is releváns jelensége Szombathelynek. 

Példát a következő mássalhangzók kiesésére adatoltam: t (pl. azér, há, mëgin, mer), d 

(pl. elhejëszkëhetëk, majnëm), r (pl. akko, má, miko), n (pl. asztá), h (pl. iszë [= hiszen]), 

k (pl. mindëggyi [= mindegyik]), j (pl. gyáma [= gyámja]), g (pl. saroki [= sarokig]), m 

(pl. mondo [= mondom]), gy (pl. ho [= hogy]), z (pl. acskós [= zacskós], ajis [= az is]), v 

(pl. pitar [= pitvar]). Ha mássalhangzó-torlódás van a szó végén (pl. mëgint, mert), 

természetesen csak akkor vettem fel a regionális listába az adatot, ha magánhangzóval 

kezdődő szó követte. Vagyis a kiesés nem a mondatfonetikai helyzet következménye 

volt. Ezekben az esetekben mindig fel is tüntettem a követő szót. 
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BALOGH LAJOS is foglalkozott a jelenséggel szombathelyi kutatása során. 

Véleménye szerint bizonyos konkrét jelentéstartalom nélküli szavak (pl. általában, 

ebben, abban, ennél, annál, ezért stb.) esetében gyakoribb a hang- vagy szótagkiesés, 

ugyanis ezek eleve hangsúlytalanok, és a beszélő nagyobb gondot fordít az 

információközvetés szempontjából fontos szavak artikulációjára (BALOGH 1979: 41). 

Gyűjtött anyagomban is az ilyen jellegű szavak (pl. mert, már, hát stb.) vannak 

túlsúlyban a mássalhangzóhiány kapcsán.  

 

12. számú ábra. A mássalhangzóhiány a társadalmi rétegek szerint 
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A társadalmi csoportok szerint egy főre leosztott adatok száma azt mutatja, hogy 

a férfiakra jobban jellemző a módosulás. Az életkor tekintetében az idősek felé haladva 

nő a jelenség gyakorisága, az iskolai végzettség emelkedésével egyetemben pedig 

csökken. A foglalkozási főcsoportok alapján elkészített felosztás is az iméntieket 

támasztja alá: az egykor fizikai foglalkozású nyugdíjasok beszédében a legelterjedtebb a 

sajátosság. Legkevésbé pedig a még aktív szellemi tevékenységűek, illetve a tanulók 

nyelvhasználatát jellemzi. A fiatalabb életkor és a magasabb iskolai végzettség tehát 

nem kedvez a jelenség terjedésének.  

 

3.3.6. A szótagzáró l kiesése 

 

A mássalhangzóhiány jelenségkörén belül kétségkívül a legsajátosabban 

nyelvjárási jellemző, IMRE SAMU  szerint közös az összes nyelvjárásban (IMRE 1971: 
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261) a szótagzáró l hang kiesése. Nem véletlen, hogy Móricz Zsigmond is ezt a 

jelenséget használja fel mint a legáltalánosabb népnyelvi jellegzetességet. Legnagyobb 

mértékű az l hiánya a nyugat-dunántúli nyelvjárási régióban, leginkább az őrségi és 

hetési területeken.  

Összesen 1487 adatot jegyeztem fel az l hang hiányára, a statisztika szerint ez a 

kilencedik leggyakoribb regionális köznyelvi jelenség a korpuszomban. A jelenség 

virulens voltát igazolja, hogy minden adatközlőm felvett hanganyagában találunk rá 

példákat (pl. csinátuk, fölugrátunk, jászuba, kërësztü, körübelü stb.). Megállapítható 

tehát, hogy ez a tájnyelvi sajátosság élénken él ma is a szombathelyi regionális 

köznyelvi nyelvhasználatban. BOROS ILDIKÓ  csornai regionális kutatásai során szintén 

minden beszélő nyelvében kimutatta a kiesést (BOROS 2010: 208). A Veszprém megyei 

regionális vizsgálatok is az összes kutatóponton kimutatták (RÉVAY  2010: 102). 

Nyugat-dunántúli tízévesek beszélt nyelvét vizsgálva GUTTMANN M IKLÓS is arra a 

következtetésre jutott, hogy az l hang kiesése minden tanuló nyelvében megtalálható 

(GUTTMANN  1998: 172).  

 

13. számú ábra. A szótagzáró l kiesése a társadalmi rétegek szerint 
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Tanulságos lehet részletesebben, a független változók szerint is vizsgálni a 

mássalhangzó-módosulást, felderíteni ezzel, hogy melyik társadalmi csoport 

nyelvhasználata élteti leginkább a jelenséget (13. számú ábra).  

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a választékosabb nyelvhasználatra 

inkább törekvő nők körében kisebb az l kiesésének gyakorisága. Jól látható, hogy az 
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életkor növekedésével, illetőleg az iskolai végzettség csökkenésével párhuzamosan nő 

az adatok száma. Ezzel összefüggésben a ma már nyugdíjas, valaha fizikai 

munkakörben dolgozók nyelvhasználatára jellemző leginkább a módosulás, legkevésbé 

pedig a szellemi foglalkozású, aktív munkavállalókra.  

A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú BUSZI-2 irányított beszélgetéseiben a 

formális l kiesés arányát öt foglalkozási csoport viszonylatában vizsgálva is arra a 

következtetésre jutottak, hogy az iskolai végzettség emelkedésével párhuzamosan 

csökken a variánsok gyakorisága (BORBÉLY–VARGHA 2010). Megfigyelhető, hogy az 

egykor szellemi foglalkozást űző nyugdíjasok esetében is alacsony az l kiesésének 

előfordulása. Ez alapján úgy tűnik, hogy az életkor kevésbé meghatározóbb a jelenség 

szempontjából, mint az iskolai végzettség s ezzel egyetemben a végzett munka jellege.  

Összegzésképp megállapítható, hogy a fenti elemzés jól tükrözi a nyelvi változás 

folyamatát, azaz a jövőben valószínűleg csökkenni fog a sajátosság elterjedtsége a 

kutatóhelyen, mivel az az idős nemzedék beszélt nyelvében jelentkezik kiugróan 

nagyobb arányban (vö. P. LAKATOS 1977: 91–100, KRISTÓNÉ 1996: 60, H. GERENDÁS 

1998: 183–188).  

 

3.3.6.1. A szótagzáró l kiesése pótlónyúlással 

 

A szótagzáró l kiesését gyakran kíséri a megelőző magánhangzó nyúlása (pl. 

elindút, kikerűt, hót, főd). Kirívó nyelvjárási sajátosságról van szó, mégis meglepően 

sok adatot (pl. elmútam, fëlkészűvö, gyalogótunk, lësző [= leszel]) találtam rá az elemzés 

során: 1965 különféle kifejezést (ezzel ez a hetedik leggyakoribb regionális jelenség), 

ami 478 nyelvi adattal több, mint a pótlónyúlás nélküli l hang kiesése. A 

nyelvhasználók szempontjából van annyi eltérés, hogy a most vizsgálandó hangtani 

módosulás nem minden adatközlő beszélt nyelvére jellemző. Három informátorom 

elemzett hanganyagában egyáltalán nem jelentkezik. Róluk az mondható el, hogy 

mindhárman 15–39 év közti, érettségivel rendelkező nők. Egyikük a már korábban 

kiemelt, legkevesebb regionális változatot ejtő, egyetemi tanulmányokat folytató lány 

(3. számú adatközlő).  

Lássuk, hogy a társadalmi rétegek szerinti csoportosítás más eredményt hoz-e, 

mint az l kiesése pótlónyúlás nélkül! 
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14. számú ábra. A szótagzáró l kiesése pótlónyúlással a társadalmi rétegek 

szerint 
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Lényegében ugyanolyan tendencia rajzolódik ki most is, mint az előző 

jelenségcsoportban. Összevetve a két ábrát (13. és 14. számú) viszont jól látható, hogy a 

hangzónyúlással nem kísért l kiesése vonatkozásában valamivel egyöntetűbb volt a kép, 

nem voltak akkora különbségek, mint a jelen esetben. Most a diagram azt mutatja, hogy 

a férfiak kétszer több pótlónyúlással kísért l nélküli adatot ejtettek, mint a nők. 

Megállapítható, hogy a fiatal nemzedékre kevésbé jellemző a szóban forgó sajátosság, 

mint a pótlónyúlás nélküli l-hiány. A középső és az idős korosztály hanganyagából 

viszont majdnem kétszer annyi pótlónyúlással kísért variáns adatolható, mint anélküli. 

Az iskolai végzettség tekintetében megfigyelhető, hogy jobban elkülönül egymástól az 

alacsonyabb (általános és szakiskolai végzettség) és a magasabb (érettségi és felsőfokú 

végzettség) iskolázottságúak két-két csoportja. Vagyis a sajátság a kevésbé tanultak 

beszédében jelentkezik jóval nagyobb arányban. Az életkor és az iskolai végzettség 

kapcsán kimutatott eredmények határozzák meg a foglalkozási főcsoportok egy főre 

jutó értékeit is. Azaz a korábban fizikai dolgozó nyugdíjasok kiugróan sok 

pótlónyúlással kísért adatot ejtettek a többi csoporthoz képest. A szellemi foglalkozású 

aktívok és nyugdíjasok, valamint a tanulók beszédére egyöntetűen kisebb arányban 

jellemzőek a pótlónyúlásos variánsok, mint az anélküliek. A fizikai munkakörű aktív 

dolgozók hasonló számú variánst használtak mindkét jelenségcsoport esetében.  

Összességében az a következtetés vonható le, hogy a nyelvi változás 

nyomatékosabban kimutatható az l kiesésének pótlónyúlással kísért esete 
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vonatkozásában, mint a hangzónyújtás nélküli variációban. Vagyis a jelen sajátosság – 

feltűnőbb jellege miatt – gyorsabban el fog tűnni a város nyelvhasználatából, mint az 

előző fejezetben elemzett jelenség.  

 

3.3.6.2. Az l hang kiesése határozórag végéről 

 

A régió jellegzetes tájnyelvi sajátossága, hogy az l hang hiányzik a ból/-ből,       

-ról/-ről, -tól/-től, -nál/-nél, -val/-vel ragpárok végéről. A későbbi részletesebb elemzés 

céljából külön csoportosítottam az l hiányának ezt a hangtani–alaktani esetét. A jelenség 

kevesebbszer (501-szer) fordul elő a regionális adatok között, ami a határozóragok 

gyakoriságával van összefüggésben. Viszont az 50-ből 48 adatközlő beszédében 

jelentkezik (pl. igazábo, szögbö, szomszédbu, kënyérbü, arro, rëpülörö, szalonnáru, 

felirü, j<tékokto, éftö, attu, mindënkitü, kocsiva, késse, finomabná, évné stb.), ami miatt 

terjedőben lévő regionális köznyelvi jelenségnek neveztem ezt.  

 

15. számú ábra. A szótagzáró l kiesése határozóragok végéről a társadalmi 

rétegek szerint 
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A statisztikai adatok tanúsága szerint a megelőző két diagramhoz hasonló kép 

jellemzi az egyes szociológiai változókat. Azaz a jelenség leginkább a 65 év fölötti, 

alacsony iskolai végzettségű, egykor fizikai dolgozó, nyugdíjas férfiak beszédét 

jellemzi, legkevésbé pedig az egyetemet vagy főiskolát végzett, szellemi foglalkozású, 

fiatal nők nyelvhasználatát. Ha összevetjük az ábrákat, az mondható el, hogy a jelenlegi 
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értékek talán a pótlónyúlás nélküli l kieséséhez állnak közelebb arányaiban. Annyit 

különbségként viszont meg kell jegyeznünk, hogy ellentétben az előző két 

részjelenséggel a szóban forgó módosulás esetében a szakmunkásképző iskolába jártak 

valamelyest több ide tartozó variánst ejtettek, mint az általános iskolai végzettségűek.  

 

3.3.6.3. Az l hang kiesése két különböző regionális köznyelvi kutatóhelyen 

 

KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA egyik tanulmányában egy szegedi adatközlő regionális 

nyelvhasználatának szintjét tárja fel néhány kulcsjelenségen keresztül (2006b). A más 

gyűjtőhelyen végzett regionális köznyelvi kutatás eredményeivel való egybevetés 

érdekében megvizsgáltam az -l nyújtó hatását és kiesését egy szombathelyi adatközlőm 

beszédében is. A hiteles összehasonlítás végett az adatközlőtől rögzített, elemzett 

hanganyagon jelenségszintmérést végeztem a kérdéses sajátosságra vonatkozóan. A 

szóban forgó megkérdezett (29. számú) szakközépiskolába járt (gépész végzettségű), 

nyugdíjas autóbusz-vezető férfi.  

 

16. számú ábra. Az -l nyújtó hatása és kiesése Szegeden és Szombathelyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábra alapján elmondható, hogy a vizsgált jelenség esetében a két adatközlő 

közül a szombathelyi valamennyivel több köznyelvi normával megegyező és kevesebb 

regionális alakot használt, mint a szegedi. A különbség azért kiemelendő, mert K. 

FÁBIÁN ILONA 35 éves tanárt kérdezett meg, szemben adatközlőmmel, aki 62 éves 
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nyugdíjas, érettségizett gépész. Ez esetben tehát a területiség nagyobb hangsúlyt kap a 

társadalmiságnál, az l nyújtó hatása és kiesése ugyanis kelet felé haladva erősödik. Ezt 

támasztja alá, hogy a szegedi beszélő hangsúlyosabb regionalitása ellenére kevesebb 

pótlónyúlás nélküli l-hiányos szót használt, mint a szombathelyi. Megemlítendő, hogy a 

kiesést követő nyújtó hatás kiemelkedő mindkét adatközlő nyelvhasználatában. 

K. FÁBIÁN ILONA egy másik írásában öt 55 év feletti, felsőfokú végzettségű 

szegedi lakos nyelvállapotát tárta fel hat jelenség tekintetében (2006c). Vizsgálatában a 

szótagzáró -l állapotára vonatkozóan 61%-os köznyelvi és 39%-os nyelvjárási arányt 

mutatott ki. Összevetve ezt az azonos korcsoportba tartozó szombathelyi nyelvhasználó 

eredményeivel (25%-os köznyelvi, 75%-os regionális) megállapítható, hogy jelen 

esetben a magasabb iskolai végzettség jóval köznyelviesebb beszédet eredményez.  

 

A jelenségkör lezárásaként megállapíthatjuk, hogy ha az l kiesésének három 

esetét együtt vizsgáljuk, összesen 3953 adatot találunk rá. Ez 5,73 %-os gyakoriságot 

jelent a regionális adatokon belül. A jelenséget ez alapján csak a zárt e-zés, valamint a 

felső nyelvállású magánhangzók rövidített változatai előzik meg. Következésképp 

megállapítható, hogy az l kiesésének különféle esetei markánsan jelen vannak a város 

szinkrón nyelvállapotában. Az adatok azonban azt tükrözik, hogy ez a kép az idős 

nemzedék kihalásával jelentősen módosulni fog, a sajátosság kevésbé lesz majd 

jellemző a településen.  

 

3.3.7. Az inesszívuszi -ban/-ben helyett -ba/-be 

 

Az írott nyelvben meglévő alak- és jelentésbeli hármasság a -ban/-ben, -ba/-be,  

-ból/-ből ragsort illetően a nyelvjárásokban sehol nem található meg. 

„Nyelvjárásainkban igen ritka a -ban/-ben rag” (HEGEDŰS 2001: 358.) A -ban/-ben 

határozórag hangalakja egybeesik a -ba/-be ragéval, vagyis a hol? és a hová? kérdésre 

felelő határozórag alaktanilag nem különül el. Az inesszívuszi és illatívuszi funkciók 

keveredése, ami már a kései ómagyar kortól kimutatható nyelvünkben, tehát nem a 

nyelvjárásokat, hanem a beszélt és az írott nyelvváltozatot különíti el egymástól – 

állapítja meg NÉMETH MIKLÓS (2002: 207). A keveredés okai közül kiemelendő 

egyrészt, hogy a határozóragok körében (lásd pl. -ból/-ből, -ról/-ről, -tól/-től, -nál/-nél,  



 136 

-val/-vel, -hoz/-hez/-höz, -szor/-szer/-ször) nem ritka a ragvégi mássalhangzó eltűnése, 

ami kiejtési egyszerűsítés (vö. POSGAY 1991: 532), nyelvi ökonómiára irányuló 

törekvés. Ráadásul az inesszívuszi rag esetében a záró hang (n) nazális, ami gyenge 

fonetikai pozíciót jelent. Másrészt a szövegkörnyezet miatt a közlésben komolyabb 

zavar nem keletkezik funkcionális szempontból.  

Az inesszívuszi -ba/-be-ről tehát inkább mint beszélt nyelvi jelenségről 

beszélhetünk, mely főként a közvetlen stílusú élőbeszédben fordul elő, familiáris 

közegben a művelt emberek beszédében is gyakori. „A nyelvi közízlés nem ítéli ezt meg 

nagyon szigorúan, tehát pl. „A szobába van”-féle megoldást csak némi kétségekkel, 

fenntartásokkal minősíthetjük stigmatizáltnak, inkább csak olyan formának látszik, 

amelynél van jobb is, kívánatosabb is” – fogalmazza meg G. VARGA GYÖRGYI (1990: 

180). Kérdéses, hogy mennyiben van területisége. Az igényes köznyelvnek viszont nem 

jellemzője, az inesszívuszi szerepű -ban/-ben a presztízsváltozat, ezért soroltam – a 

regionális köznyelvi szakirodalom alapján (vö. pl. G. VARGA 1980: 8–12, RÓNAI 1996b: 

121, RÉVAY  2010: 93, 102) – a regionális sajátosságok közé. Jelentős számú (2120) 

adatot találtam rá a felvételek elemzése során (pl. abba a zidőbe, [tagadom] a 

zéletëmbe, harckocsivagonogba [vótak], janu<rba [Albocsáltottak] stb.), ez a hatodik 

leggyakoribb regionális sajátosság, s minden adatközlő nyelvhasználatára jellemző, 

ezért általánosnak nevezhető a város beszélt nyelvében (vö. BALOGH 1979: 61).  

Kérdéses, hogy van-e társadalmi determináltsága a jelenségnek. HORVÁTH 

VERONIKA következtetése szerint nincs jelentős különbség a „standard válaszolók” és a 

„nem standard válaszolók” csoportja között nem, kor, iskolázottság, szellemi vagy 

fizikai munkaköri beosztás tekintetében (HORVÁTH 1989). POSGAY ILDIKÓ  szerint 

viszont az iskolai végzettség „befolyásolhatja a -ban/-ben rag használatát, de nem 

perdöntő” (POSGAY 1991: 533). Lássuk, mi a helyzet Szombathelyen.  
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17. számú ábra. Az inesszívuszi -ba/-be a társadalmi rétegek szerint 
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A diagram azt mutatja, hogy szignifikáns különbség nincs az egyes társadalmi 

csoportok között. A férfiakra valamivel jellemzőbb a jelenség. Az életkor tekintetében 

legkevésbé a fiatalok nyelvhasználatában jelentkezik a sajátság. A középső és az idős 

nemzedék adatai között szinte nincs eltérés. Ugyanez mondható el az érettségizettekről 

és az egyetemet vagy főiskolát végzettekről. A jelenség gyakorisága az általános 

iskolába jártak között a legnagyobb, illetve magas a szakmunkásképzőt végzettek 

körében is. A fizikai foglalkozásúak használnak legtöbb -ba/-be alakot a -ban/-ben 

helyett, legkevesebbet pedig a tanulók. A szombathelyi adatok tanúsága szerint tehát a 

jelenség nem különösebben köthető egyik társadalmi réteghez sem. 

 

 3.3.8. A zöngésülés 

 

 A nyugat-dunántúli nyelvjárási régió bizonyos részein (Vasban és Zala megye 

északi részén) jellemző a v hangnak a hátra ható, regresszív indukáló zöngésítő hatása 

(pl. ködvö, nyidva, ragva), ritkábban ugyanakkor maga is zöngétlenedik. Szórványosan 

előfordul az elöl képzett nazálisok által indukált zöngésedés is (pl. akig [mëntek], 

becsugni) (FODOR 2001b: 339).  

Elemzett korpuszomban mindkét fajta zöngésülésre találtam adatot (pl. ádvákta, 

bizonyidványomat, évezs [voltam], hád [mondom], ëggyignek), az előbbire jóval többet. 

A jelenség előkelő helyet foglal el a regionális adatok sorában, ez a tizedik leggyakoribb 

előfordulású sajátosság, ezért az aktív használatúak közé soroltam. 48 adatközlőm 
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nyelvhasználatából mutatható ki, következésképp a jelenség élénken él a mai 

szombathelyi beszélt nyelvben. „Meglepő volt számomra, hogy a v zöngésítő hatása is 

igen nagy százalékban érvényesül” – írja BALOGH LAJOS korábbi szombathelyi kutatása 

kapcsán (1979: 40). PESTI JÁNOS is általánosnak és erős fokúnak nevezi a jelenséget a 

szentlőrinci regionális köznyelviség szintjén is (PESTI 1990: 108).  

 

18. számú ábra. A zöngésülés a társadalmi rétegek szerint 
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 Az adatok független változók szerinti csoportosítása jól jelzi, mely társadalmi 

rétegek éltetik elsősorban a jelenséget. A nemek szempontjából elmondható, hogy a 

férfiak többször zöngésítettek, mint a nők. Nagy különbségeket mutatnak az életkori, az 

iskolázottsági és a foglalkozási sajátosságok oszlopai. A jelenség nagy arányban 

jelentkezik az idősek és a középkorúak nyelvhasználatában, s csak csekély mértékben a 

fiatalokéban. Legnagyobb mértékben a szakmunkásképzőbe jártak, majd az általános 

iskolát végzettek használtak zöngésült alakokat. Azért előzhették meg a szakiskolai 

végzettségűek a legalacsonyabban iskolázottakat, mert oda soroltam a még 

középiskolába járó fiatalokat is, akik beszédére az adatok tanúsága szerint esetlegesen 

jellemző a sajátság. Az egyetemen, főiskolán tanultak, illetve az érettségizettek pedig 

jóval kevesebb zöngésült adatot ejtettek, mint az előző két csoport. Kiugró a korábban 

fizikai munkakörű nyugdíjasok zöngésített variánsainak száma. Utánuk az aktív fizikai 

dolgozók következnek, majd a szellemi foglalkozásúak, végül a tanulók.  

A szociológiai változók alapján tehát ugyanazt lehet elmondani, mint a 

szótagzáró l kapcsán: a jelenség most még markánsan érvényesül, de a fiatalok nagyon 
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alacsony számú adatait látva megjósolható, hogy a módosulás a későbbiekben jóval 

kisebb mértékben lesz jellemző a város nyelvi képére. A nyelvi változás tehát 

egyértelműen a köznyelv felé mutat. Annyit különbségképp ki kell emelnünk, hogy a 

zöngésülés valószínűleg tovább fogja gazdagítani Szombathely nyelvét, mint az l 

kiesése, mivel jelen esetben a középnemzedék beszédéből (is) tekintélyes mennyiségű 

változat adatolható.  

 

 3.3.9. A köznyelvinél zártabb <<<< 

 

 Az á hang a nyugat-dunántúli nyelvjárási régióban gyakran zártabb hangszínben 

fordul elő. A jelenség az összesített regionális adatok sorában a negyedik helyet foglalja 

el (2879 különféle példát [pl. al<, <ll<st, arat<s stb.] találtam rá), következésképp 

általánosnak tekinthető a településen. Öt adatközlő (3., 23., 32., 36., 41. számú) 

nyelvhasználatában nem fordul elő. Ők meglehetősen sokfélék szociológiai 

szempontból: a fiataltól az idősig, az általános iskolai végzettségűtől az egyetemet 

végzettig. Ez is azt a hipotézisemet támasztja alá, hogy a sajátosság nem függ a 

társadalmi meghatározottságtól, inkább egyéni jellemző. Indukálhatja a zárt szájú 

beszéd is.  

 

19. számú ábra. A köznyelvinél zártabb <<<< a társadalmi rétegek szerint 
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 A 19. számú ábráról az olvasható le, hogy az egy főre leosztott értékek 

feltevésemtől eltérően mégsem mutatnak egyöntetű képet. A zártabb realizációjú á 
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hangokat kiugróan nagyobb számban ejtik a férfiak a nőknél. Az életkor növekedésével 

arányosan válik gyakoribbá a hang elterjedtsége. A kiejtési sajátság leginkább a 

szakmunkás iskolát végzettekre jellemző, de a legalacsonyabban képzettektől is jelentős 

számú példa adatolható. Kis különbséggel ugyan, de az érettségizettek beszédében 

jelentkezik legkisebb arányban a jelenség. A felsőfokú végzettségűek nyelvhasználata 

tehát regionálisabb e tekintetben. A foglalkozás terén is szignifikáns eltérés 

tapasztalható a fizikai munkakörű nyugdíjasok és a többi réteg között. Érdekes mód 

nem a tanulók, hanem a szellemi munkát végző nyugdíjasok ejtettek legkevesebb 

zártabb á-t. Összegzésképp megállapítható, hogy feltevésemmel ellentétben ezen 

jelenség esetében is meghatározó a társadalmi háttér.  

 

3.3.10.  Követéses valóságosidő-vizsgálat a kell ige, a fel igekötő és a hatá-

rozóragok hangtani változatainak köréből 

 

 A regionális köznyelvi kulcsjelenségek bemutatásának zárásaként BALOGH 

LAJOS 1979-ben megjelent szombathelyi regionális köznyelvi kutatásával megegyezően 

végeztem vizsgálatot adataimon. Célom tehát adott közösség nyelvállapotának 

vizsgálata két eltérő időpontban vett minta alapján, vagyis trendvizsgálat (vö. BODÓ 

2007: 37–38). A kapott értékek BALOGH LAJOS számaival való összehasonlításban 

rávilágíthatnak a nyelvi változás ütemére.  

Hat adatközlőmet választottam ki, akik BALOGH LAJOS hat megkérdezettjéhez 

hasonló szociológiai hátterűek. A 9. és a 11. sz. adatközlőim képviselik a fiatal 

nemzedéket. Az egyikük (9. számú) 35 éves, diplomás nő. Ő BALOGH LAJOS 7. számú, 

32 éves, diplomás női adatközlőjével (BALOGH 1979: 46–47) állítható párhuzamba. A 

másikuk (11. számú) 25 éves, érettségizett nő, akit az említett tanulmány 19. számú, 26 

éves, érettségizett női adatközlőjével (i.m. 53–54) lehet összevetni. A 39. és a 41. számú 

megkérdezetteim a középkorosztályhoz tartoznak. A 39. számú informátor 53 éves, 

érettségizett férfi, BALOGH LAJOS 2. számú, 49 éves, érettségizett férfi adatközlőjével 

(i.m. 43) szerepel az összehasonlításban. A kiemelt írás 9. számú megkérdezettjéhez (42 

éves férfi, tanár [i.m. 47–48]) annyiban találtam hasonlót, hogy adatközlőm (41. számú) 

43 éves és szintén tanár, viszont nő. 19. számú informátorom 61 éves, érettségizett, 

nyugdíjas nő, hasonló meghatározottságú BALOGH LAJOS 12. számú adatközlőjéhez (65 
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éves nő, érettségizett [i.m. 49–50]). Az 1979-es dolgozat 1. számú adatközlőjéhez (68 

éves férfi, érettségizett [i.m. 41–42]) csak fiatalabb, 59 éves (de már nyugdíjas), szintén 

érettségizett férfit (29. számú adatközlőm) sikerült találnom. (Megjegyzem, hogy nehéz 

volt az idős korcsoporthoz viszonyítani, mivel BALOGH LAJOS az akkori regionális 

köznyelvi gyűjtéseknek megfelelően a középfokú végzettségűekre koncentrált, nálam 

pedig inkább általános iskolát vagy szakmunkásképzőt végzettek tartoznak ide.)  

A módszer kapcsán annyit kell kiemelnem, hogy mindketten hasonló módon 

gyűjtöttünk anyagot (spontánbeszéd-felvételeket készítettünk). Az elemzést a következő 

morfémákat és változataikat érintve végeztük el: kell ige (kell, këll, köll), fel igekötő 

(fel, fël, föl, fő), -ban (-ban, á után -ban, -ba, á után -ba, á után -bo), -ben (-ben, -be),     

-ból (-ból, -bol, -bó, -bo, -bu), -ből (-ből, -böl, -bő, -bül, -bű, -bü), -ért (-ért, -ér, -é),      

-hoz (-hoz, -ho), -hez (-hez, -hëz, -hë, -höz), -höz (-höz, -hö), -ként (-ként, -kint), -nál     

(-nál, -ná), -nél (-nél, -né), -nként (-nként, -nkint), -ról (-ról, -rol, -ró, -ro, -ru), -ről       

(-ről, -röl, -rül, -rü), -tól (-tól, -tol, -tó, -to, -tu), -től (-től, -töl, -tő, -tű), -val (-val, á után 

-val, á után -vol, -v#, -va, á után -va, á után -vo), -vel (-vel, -v#, -ve). A felsorolásban 

nem szerepel pl. a -bul, a -rö és a -tü változat, mert BALOGH LAJOS valószínűleg nem 

talált rájuk egyetlen példát sem. Nekem viszont volt rájuk adatom, ezért ezeket is 

beszámítottam. Az összevetésben van némi bizonytalanság. Ugyanis az -ért toldalékból 

a -t hang kiesése mássalhangzóval kezdődő szó előtt lehet beszélt köznyelvi jelenség is. 

Elemzésem során ezeket a változatokat köznyelvinek vettem. Megkérdezve BALOGH 

LAJOST az alkalmazott módszeréről itt most viszont – a hiteles összehasonlítás 

érdekében – egyöntetűen regionálisként elemeztem az -ért toldalék hanghiányos alakjait 

minden esetben.  

Összehasonlításképp először kikerestem minden adatközlőm elemzett anyagából 

a BALOGH LAJOS által kiemelt változatokat, majd pedig az említett szerző 

kategorizálásának megfelelően csoportosítottam és összeszámláltam az adatokat. A 11. 

számú táblázatban összesítettem mindent.  
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11. számú táblázat. Az általam és Balogh Lajos által megkérdezett 

adatközlők százalékos adatai 

 

  
az írott nyelvvel 

azonos adatok %-a 
a regionális köznyelvi 

adatok %-a a tájnyelvi adatok %-a 
I.                9. sz. adatközlőm 20 68 12 

B.L.  7. sz. adatközlője 35 53 12 
II.             11. sz. adatközlőm 23,41 16 23,41 

B.L. 19. sz. adatközlője 29 53 18 
III.            39. sz. adatközlőm 16 68 16 

B.L.  2. sz. adatközlője 44 53 3 
IV.           41. sz. adatközlőm 26 67 7 

B.L.  9. sz. adatközlője 24 76 0 
V.             19. sz. adatközlőm 52 42 6 

B.L. 12. sz. adatközlője 40 51 9 
VI.           29. sz. adatközlőm 12 49 39 

B.L.  1. sz. adatközlője 32 49 19 

adatközlőim összesen 27 55 18 
B.L. adatközlői összesen 34 56 10 

 

A táblázatból leolvasható, hogy a regionális köznyelvinek vett adatok vannak 

többségben minden adatközlő beszédében. BALOGH LAJOS megkérdezettjei minimálisan 

(egy százalékkal) nagyobb arányban használtak kifejezéseket a tájias színezetű 

köznyelv köréből. Az összesített százalékmutatók alapján megállapítható, hogy az 

adatközlők nyelvhasználatában a nyelvjárási elemek a legkevésbé hangsúlyosak, tehát 

több az írott nyelvvel megegyező adatot ejtettek, mint tájnyelvi változatot. A statisztika 

alapján adatközlőim beszélt nyelvét 8 %-kal magasabb arányú nyelvjárásiasság jellemzi, 

mint a hivatkozott tanulmány informátorait. Ez alapján az a következtetés vonható le, 

hogy az eltelt 30 év alatt nemhogy nem csökkent a táji színezet a városban az érintett 

részjelenségekre vonatkozólag, hanem markánsabban jelentkezik.  

A korosztályokat összehasonlítva megállapítható, hogy legtöbb nyelvjárási 

kifejezést az idősek ejtették. Utánuk viszont a fiatalok következnek. A nemek 

tekintetében egyértelműen a férfiak tűnnek ki a tájnyelvi adatok magasabb számában. 

Az iskolázottságot nézve pedig az érettségizettek kétszer annyi nyelvjárási kifejezést 

használtak, mint a főiskolán, egyetemen végzettek.  

A regionális köznyelviség kapcsán a középnemzedék százalékarányai 

emelkednek ki, a fiatalok és az idősek pedig közel azonos mértékben éltek köztes 
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nyelvhasználati elemekkel. A nemek viszonylatában nincs különösebb eltérés, a férfiak 

talán valamivel több tájias köznyelvi változattal éltek, mint a nők. Meglepő módon 

viszont a felsőfokú képzésben részt vettek nyelvhasználata inkább regionális köznyelvi, 

mint a szakközépiskolába vagy gimnáziumba jártaké. A kapott értékek tehát azt 

bizonyítják, hogy a regionális köznyelviség a középnemzedékre, viszont nem 

elsősorban a középfokú végzettségűekre jellemző.  

Az egyes adatközlőpárok közül csak azokat emelem ki a továbbiakban, ahol 

jelentősebb eltérések tapasztalhatók. Ilyen pl. a II. pár: adatközlőm esetében ugyanis 

jóval alacsonyabb az átmeneti változatok aránya, a tájnyelvi adatok száma viszont 

magasabb, mint BALOGH LAJOS 19. számú adatközlője esetében. A III. pár 

viszonylatában is informátorom beszédéből adatolható több nyelvjárási variáns, viszont 

esetében a regionális köznyelvi adatok száma is jelentősebb. Ezek alapján elmondható, 

hogy a 30 évvel ezelőtti felvétel fiatal és középkorú, érettségizett adatközlőjének 

nyelvállapota közelebb állt a köznyelvhez. A diplomás középkorúakat csoportosító IV. 

páron belül BALOGH LAJOS adatközlője élt több regionális köznyelvi, viszont kevesebb 

tájnyelvi változattal. Ennek ellenére adatközlőm nyelvhasználata köznyelviesebbnek 

mondható, mivel valamelyest több, az írott nyelvnek megfelelő adat jellemző rá. Az V. 

pár kapcsán kiemelhető, hogy mindegyik nyelvhasználati sávot tekintve 

megkérdezettem beszéde köznyelvközelibb, mint a hivatkozott tanulmány hasonló 

jellemzőjű beszélőjének nyelvhasználata. A VI. párról pedig az mondható el, hogy 

adatközlőm nyelvjárásiasabban beszél, mint a 30 évvel ezelőtt megkérdezett, valamivel 

idősebb szombathelyi férfi.  

Következtetésképp elmondható, hogy a korpuszokban vizsgált jelenségek 

esetében a regionalitáshoz való közelítésről számolhatunk be 30 év elteltével, a táji 

jellegzetességek tehát nem koptak meg ennyi idő alatt a város nyelvhasználatában.  

 

 3.3.11. A regionális köznyelviség beszélői 

 

 Korábban már meghatároztam, hogy a kihalóban és a visszaszorulóban lévő 

nyelvjárási jelenségek mely beszélőcsoportokra jellemzőek Szombathelyen. Azzal 

azonban még adós vagyok, hogy az aktív használatú és a terjedőben lévő regionális 

sajátosságok társadalmi determináltságát körülírjam.  
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 3.3.11.1. Az adatközlők vallomása 

 

 A hangfelvételek alkalmával igyekeztem adatközlőim véleményét megtudni 

arról, hogy szerintük melyik nyelvváltozatot használják, mi jellemző inkább 

Szombathely nyelvállapotára, szépnek tartják-e a város beszélt nyelvét, s hogy melyik 

tájegység nyelvhasználata tetszik avagy nem tetszik nekik. Attitűdjük rávilágíthat a 

regionális jellemzők jövőbeli továbbélésére.  

 Többségük úgy gondolja, hogy saját nyelvhasználata köznyelvi, esetleg 

regionális (Vas mëgyeies), a nyelvjárást viszont nem beszéli. Még az sem, aki úgy 

nyilatkozott, hogy ugyanúgy beszél, mint zalai szülőfalujában, de nem tájnyelven. 

Egyetlen idős bácsi fogalmazott úgy, hogy ő „parasztosan” beszélt mindig. 

Hozzávetőlegesen 70 %-uk azon a véleményen van, hogy Szombathely 

nyelvhasználata regionális, 30 % köznyelvinek tartja. Többen érzik a bevándorlók és az 

őslakosok beszéde közti különbséget, az előbbiek „csúnyábban” beszélnek. Illetőleg 

néhányan a hozzácsatolt falvak nyelvhasználatát elkülönítették a városétól, mert ott a 

nyelvjárást használják főleg az idősek. Nagy részüknek tetszik a város beszélt nyelve, és 

Szombathelyt, illetve Vas megyét jelölte meg az ország legszebb nyelvhasználatú 

területeként is. (A többi tájegységről alkotott véleményük bemutatását egy későbbi 

munkában foglalom majd össze, a fejezet elsődleges feladata nem ez.) 

Összességében megállapítható, hogy egy-két kivételtől eltekintve általában nem 

érzékeltem elutasító attitűdöt a nyelvjárásokra, a regionalitásra vonatkozólag. A 

tájnyelvet érdekesnek tartják inkább, amely tarkítja a nyelvet, s nem nézik le azokat, 

akik használják. P. LAKATOS ILONA és T. KÁROLYI MARGIT is arra az eredményre jutott 

az északkeleti nyelvjárási régióban vizsgálódva, hogy „A nyelvjárási jelenségek 

vállalása általánosabbá vált; az elfogadó attitűd a jellemzőbb a korábbi szégyenlő-

önfeladó attitűddel szemben” (P. LAKATOS–T. KÁROLYI 2009: 61). Úgy tűnik, hogy a 

kiegyensúlyozó-funkcióelkülönítő attitűd (KISS 2001b: 222–223) terjedésével 

egyetemben a nyelvjárási jellegzetességek a helyi és regionális összetartozás 

szimbólumaivá váltak/válnak, ami a kevésbé kirívó sajátosságok megtartását segíti elő a 

regionális köznyelviség szintjén.  
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 3.3.11.2. A kapott adatok tanúsága 

 

 A szombathelyi beszélők tehát úgy ítélik meg saját nyelvhasználatukat, hogy az 

inkább köznyelvi. Az elemzett korpusz eredményei is ezt tükrözik, hisz ahogy már 

korábban szóltam róla, az összes adat 67 %-a a beszélt köznyelvnek megfelelő, s 33 %-a 

tér el ettől. A regionális adatok 97 %-át a regionális köznyelvinek ítélt változatok teszik 

ki, s csak 3 % nyelvjárási.  

A továbbiakban azt próbálom bemutatni, hogy 17 köztes nyelvhasználati 

tartományba sorolt jelenség mely társadalmi csoportok beszédére jellemző leginkább. 

(Az ë-zéssel továbbra sem foglalkozom ilyen szempontból, ugyanis tapasztalataim 

szerint minden olyan helyzetben hangzott, ahol hangozhatott, tehát teljesen általánosan 

használatos a településen nemtől, korcsoporttól, iskolázottságtól függetlenül.) Mivel a 

jelenségek többsége mindegyik adatközlő beszélt nyelvében jelentkezik, az egyes 

megkérdezettek által ejtett adatok számát használtam fel a statisztikai mutatók 

kiszámolásakor. Ennek érdekében minden jelenség esetében átcsoportosítottam a kapott 

példák számát minden társadalmi réteg vonatkozásában. A diagram (20. számú ábra) a 

korábbiakhoz hasonlóan az egy főre leosztott adatszámokat ábrázolja a társadalmi 

rétegek szerinti megoszlásban. 

 

20. számú ábra. 17 regionális köznyelvi jelenség társadalmi megoszlása 
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 Az összesített adatszámok alapján azt lehet megállapítani, hogy a regionális 

köznyelvi jelenségek Szombathelyen elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, fizikai 
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munkakörű idős férfiak beszédében jelentkeznek. Legkevesebb regionális köznyelvi 

kifejezés pedig a felsőfokú iskolát végzett, szellemi tevékenységet végző, 15–39 év 

közti nők nyelvéből adatolható. Hasonló eredményt kaptam az összes regionális adat 

(nyelvjárási és regionális köznyelvi) nyelvszociológiai tényezők szerinti bemutatásakor 

(V. 2. fejezet), ami nem meglepő, hiszen ahogy már többször hangsúlyoztam: az 

összesített regionális adatok 97 %-át a regionális köznyelviként értékeltek alkotják. 

Annyi különbség tapasztalható az V. 2. fejezet mutatóihoz képest, hogy a szerint a 

statisztika szerint a leginkább regionális az általános iskolai végzettségűek 

nyelvhasználata, jelen esetben pedig a szakmunkás iskolát végzettek beszélt nyelve áll 

legközelebb a regionalitáshoz. Ennek az lehet az oka, hogy előzőleg a nyelvjárási 

adatokat is beleszámítottam, azok pedig inkább a nyolc általános iskolai osztályt 

végzettekre jellemzőbbek.  

 A foglalkozási főcsoportokat tanulmányozva levonható még az a következtetés, 

hogy mivel a fizikai munkakörű aktív középkorúak nagyobb arányban ejtettek 

regionális köznyelvi változatokat az egykor szellemi foglalkozást űző nyugdíjasoknál, a 

regionális köznyelviség tekintetében az iskolai végzettség s ezzel együtt a foglalkozás 

meghatározóbb az életkornál.  

 Összegzésképp elmondható, hogy a kutatóhelyen a regionális köznyelvi adatok 

társadalmi determináltsága a nyelvjárási jelenségek nyelvszociológiai megoszlásához 

hasonlóan alakul. Ez azzal magyarázható egyrészt, hogy a legtöbb átmeneti jelenség a 

nyelvjárásokból öröklődik át. Másrészt pedig hogy a köznyelv egyre jobban kiterjeszti 

fennhatóságát a többi nyelvhasználati forma fölött. A regionális köznyelvi beszélők 

ezért nem elsősorban a középső nemzedékhez tartozó, középfokú végzettségű, 

értelmiségi munkakörű városiak köréből kerülnek ki, ahogy azt a regionális köznyelvi 

kutatások megindulásakor tartották. Rájuk ugyanis kutatási tapasztalataim szerint kisebb 

fokú regionalitás, s jóval köznyelvközelibb nyelvhasználat jellemző.  

 

 3.3.12. Összefoglaló megjegyzések 

 

 A fenti alfejezetekben (VI. 3.3.1–3.3.10.) a szombathelyi regionális köznyelvi 

zóna 12 kulcsjelenségével (az aktív használatúakkal) foglalkoztam részletesebben: 

elsősorban a független változókra koncentrálva. A terjedőben lévő regionális köznyelvi 
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jelenségek, valamint az egyes sajátosságok részletekbe menő (a hangtani, 

morfonológiai, mondatfonetikai helyzetnek megfelelő) vizsgálata egy további dolgozat 

feladata. Az értekezés egyik témája ugyanis (mivel nem egységes a szakirodalom a 

témát illetően) módszertani kísérlet. Ezért fontosabbnak tartottam azt megmutatni, hogy 

milyen elemzési lehetőségeket rejt a korpusz az általam alkalmazott adatrögzítési 

módszerrel, mintsem minden jelenséget teljes részletességgel elemezni.  

A fenti elemzési próbák tapasztalata, hogy feldolgozási módszeremmel 

könnyedén, rövid idő alatt végezhetők különféle jelenségszint-mérési, illetőleg 

beszédhang-gyakorisági vizsgálatok. Hiányossága viszont, hogy a különféle fonetikai 

helyzeteket ebben az esetben is csak egyenkénti számolgatással lehet vizsgálni. 

Továbbá teljes beszédhang-statisztika ilyen típusú adatfeldolgozás után csak nehezen 

készíthető el.  

 A kiemelt jelenségek a szociológiai változók szerint általában változatos képet 

mutattak. Legtöbb esetben a nyelvjárás felől a regionális köznyelviség irányába történő 

elmozdulás tapasztalható, vagyis a tájnyelvi sajátságokat az átmeneti nyelvhasználati 

tartomány élteti egyelőre. Ez alól kivétel a felső és a középső nyelvállású 

magánhangzók rövidítése. Esetükben ugyanis beszélt köznyelvi hatással is számolnunk 

kell. Ezt az is bizonyítja, hogy a jelenségek a magasabb iskolai végzettségű, fiatal nők 

beszédére jellemzőek leginkább. Hasonló a helyzet az inesszívuszi -ba/-be-vel, amely 

kapcsán társadalmi meghatározottságot nem igazán lehet kimutatni.  

Összegzésképp tehát a fent aktívnak és terjedőnek nevezett sajátosságokat a 

szombathelyi regionális köznyelviség jellemzőinek tekintem. Ezek azon túl, hogy nem 

feltűnő nyelvjárásiasságok, valószínűleg azért is bizonyulnak ellenállóbbnak a 

kutatóhelyen a köznyelv integráló hatásával szemben, mert vannak köztük olyan 

jelenségek (pl. a zárt e-zés, a hosszú magánhangzók röviden való kiejtése, az 

intervokalikus gemináció, a szótagzáró l és egyéb mássalhangzók kiesése, az inessivus 

kifejezésére a -ba/-be [vö. KRISTÓNÉ 2006a: 345]), amelyek a magyar nyelvterület nagy 

részére jellemzőek. (Ezt közel 200, az ország különböző vidékéről származó hallgatóm 

beszédállapotának az elemzése is megerősítette.) A felsorolt sajátságokat t á g a b b  

e l t e r j e d t s é gű  r e g i o n á l i s  k ö z n y e l v i  j e l e n s é g e k nek nevezem. A 

kifejezést úgy értelmezem, ahogy általában a dialektológia a népnyelvet (KISS 2001c). 

Az ide tartozó nyelvi formák ugyan nem részei a választékos beszélt köznyelvnek, 
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széles körben (a nyelvterület jelentős részén, különböző társadalmi rétegek nyelvében) 

használatosak. Ám mégis van némi területiségük, mert minden vidéken nem 

jelentkeznek (pl. a kárpátaljai nyelvjárásokban a két magánhangzó közti 

mássalhangzónyúlásnak épp az ellenkezőjéről, a hosszú mássalhangzók rövidüléséről 

beszélhetünk inkább). (Ehhez kapcsolódóan a szlovákiai regionális köznyelvi szókészlet 

vonatkozásában lásd VÖRÖS OTTÓ tanulmányát [2007].) 

SZABÓ GÉZA egy 1993-ban publikált cikkében arra a megállapításra jutott, hogy 

„a regionális köznyelvek szintjén folyik valamiféle összemosódás, nagyobb regionális 

egységbe rendeződés. Így például a Dunántúl kisebb egységei – a regionális köznyelvek 

szintjén – egységesülni látszanak, miközben feltűnőbb kisebb régióbeli (nyelvjárási) 

sajátságaiktól megszabadulnak. […] hasonló regionális egységesülés […] a Tiszántúlon 

is megvalósulóban van. […] az egyre nagyobb területi formációvá váló regionális 

köznyelvek végül egymás felségvizeire hatolnak be” (SZABÓ G. 1993: 412). A 

regionális föléboltozódásra JUHÁSZ DEZSŐ is felhívta a figyelmet: „a Budapest–Szolnok 

tengely mentén új k ö z é p - m a g y a r o r s z á g i  r e g i o n á l i s  k öz n y e l v i  z ó n a  

van kialakulóban, amelyben a […] Budapest környéki nyelvjárás lassan feloldódik” 

(JUHÁSZ 2001: 266, 2003: 258). „… a nyelvjárási régiók közötti átmeneti zónák 

nagyobbak, mint korábban voltak” (KISS 2006: 135), „amelyeken belül az őket alkotó 

egyes jelenségek más-más határokat mutathatnak, s még az e jelenségeket hordozó 

egyes példák is más és más izoglosszákat” (DEME 1997: 38). A terjedelmes regionális 

egységek a köznyelven kívül bizonyosan egymásra is hatással vannak. A szélesebb 

területi elterjedtségű regionális változatok nagy számú jelentkezése lehet ennek a 

folyamatnak a következménye (is). Azon túl tehát, hogy a regionális köznyelviség 

területi meghatározottságú, úgy vélem, vizsgálatakor a nyelvszociológiai tényezők 

meghatározóbbak.  

 



 149 

 VII. BEFEJEZÉS 

  

 1. A tanulságok összegzése 

 

 Értekezésemben Szombathely beszélt nyelvének jellemzőit igyekeztem feltárni – 

különös tekintettel a regionális köznyelviség átmeneti nyelvhasználati sávjára. A 

nyelvjárás – regionális köznyelviség – köznyelv közti nyelvi változás felderítése 

céljából szociodialektológiai szempontú szinkrón változásvizsgálatra, a nyelvi mozgás 

megragadására vállalkoztam, amellyel eddig a regionális köznyelvi kutatások kevésbé 

foglalkoztak. Meghatároztam tehát a város nyelvhasználatára jellemző nyelvi jelenségek 

körében mutatkozó változási irányokat, illetve elkülönítettem egymástól a nyelvjárási és 

a regionális köznyelvi sávot. Továbbá elkészítettem a helyi regionális nyelvhasználat 

szociolingvisztikai állapotleírását. Kutatásom annyiban is hiánypótló, hogy vizsgáltam a 

település területi tagolódású nyelvi rétegeinek nyelvhasználatát. A látszólagosidő-

vizsgálat mellett követéses valóságosidő-vizsgálatokat is végeztem a nyelvi változás 

nyomonkövetésére.  

 Célom volt egy olyan módszer kidolgozása, amelynek használatával hitelesen 

mérhető és megállapítható a nyelvi regionalitás szintje az egész magyar nyelvterületen. 

Anyaggyűjtési (rétegzett, reprezentatív) és -feldolgozási módszeremmel úgy gondolom, 

sikerült objektív képet adnom a regionalitás mértékéről és a város mai beszélt nyelvi 

valóságának differenciáltságáról. Sok időt fordítottam a gyűjtött anyag feldolgozására, 

ennek eredményeképp viszont a diktafonos szövegfelvételek középfinom fonetikus 

lejegyzésével egy egyedülálló, 500 oldalas spontán nyelvi adatbázis áll 

rendelkezésemre. A korpusz elemzésével pedig felderítettem az adatközlők 

nyelvhasználatában kisebb vagy nagyobb mértékben előforduló regionális jelenségeket. 

Minden nyelvi adatot jól áttekinthető táblázatokban rögzítettem jelenségcsoportokba 

rendezve.  

 Az adatok összesítése alapján megállapítható, hogy Szombathely beszélt 

nyelvében a köznyelvi alakok vannak túlsúlyban, viszont jelentősnek mondható a 

kimutatott 33 %-os regionalitás is. Eredményeimet korábbi szombathelyi kutatások 

tapasztalataival összevetve az a következtetés vonható le, hogy a regionalitás mértéke 

csökkenő tendenciájú, vagyis a fokozatos köznyelv felé közeledés figyelhető meg.  
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Mindösszesen 79 különféle (főként hangtani és hangtani-alaktani) jelenséget 

vizsgáltam a regionális adatokban. A szinkrón dinamizmus megragadása céljából a 

használati gyakoriságot és a használók körét figyelembe véve különítettem el egymástól 

a nyelvjárási és a regionális köznyelvi sajátosságokat. Arra az eredményre jutottam, 

hogy a regionális jelenségek többsége (77 %-a) visszaszorulóban van a kutatóhelyen. 

Ezekre ugyanis elenyésző számú példát találtam, s csak kevés adatközlő (főképp a 

fizikai munkakörű, alacsony iskolai végzettségű, falusi származású idősek) beszélt 

nyelvében jelentkeznek. Azaz a város szinkrón nyelvállapotában a nyelvi változás 

egyelőre nem a nyelvi rendszer szintjén mutatható ki, hanem az előfordulási gyakoriság 

alapján. A nyelvjárások köznyelviesülése tehát nagy mértékű, megjósolható, hogy a 

jövőben a város nyelvhasználati variabilitása jelentősen csökkenni fog, a nyugat-

dunántúli nyelvjárási régió sokféle, jellegzetes táji színezetű változata távozik ezen 

jelenségekkel a szombathelyi regionális nyelvhasználatból. Ezek a sajátosságok, 

melyeket tájnyelvinek neveztem, nagyrészt a feltűnő nyelvjárásiasságok közé tartoznak, 

ezért tartják őket valószínűleg a leginkább kerülendőnek a beszélők. Fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy a középső és a fiatal korosztály nyelvhasználatában is föllelhetők a 

határozóragok zártabbá vált, l-es alakjai (-bul/-bül, -rul/-rül), az #, az a:o, o:a, é:i, 

o/ó:u/ú, ö/ő:ü/ű váltakozás, az i-zés, az ö-zés, a nyitódó diftongusok, a 

magánhangzóhiány, a hiátus megszüntetése, a v hang zöngétlenülése és az ikes ragozás. 

Kiemelendő ezek közül a zárt i-zés, az ö-zés, valamint a nyitódó diftongusok jelenléte, 

amelyek megfigyelhetőek az adatközlők felének beszédében, tehát viszonylag élénkebb 

használatúak. Ezek a jelenségek fognak valószínűleg a legtovább megmaradni a 

nyelvjárás szintjén.  

 Az összes regionális adat nagy része (97 %-a) viszont elevenen (jelentős 

számban és szinte minden adatközlő beszédében) él Szombathely beszélt nyelvében. 

Ezek alapján megállapítható, hogy noha jóval kevesebb jelenség (összesen 18) 

reprezentálja, beszélhetünk a városban egy köztes, regionális köznyelvi tartományról, 

amely a kapott értékek viszonylatában a köznyelvhez áll közelebb. A táji köznyelvi 

jelenségek kevésbé kirívóak, van köztük több olyan is, ami a beszélt köznyelv szintjén 

is megfigyelhető (pl. a felső és a középső nyelvállású magánhangzók rövidülése, a 

mássalhangzóhiány, a -ban/-ben helyett használt -ba/-be). Az összes regionális adat 

nagy hányada (93 %-a) a regionális köznyelvi jelenségekre példa, ami azt bizonyítja, 
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hogy számottevő különbség van az adatszámot illetően a nyelvjárási és a regionális 

köznyelvi jelenségek között: az előbbiek előfordulási gyakorisága jóval alacsonyabb. 

Úgy tűnik tehát, hogy a tájnyelvi variánsok háttérbe szorulásának a következménye az 

átmeneti nyelvhasználati sáv változatainak bővülése.  

 Az adatok tükrében a regionális köznyelvi jelenségek közül az ë-zést, a felső 

nyelvállású hosszú magánhangzók röviden való kiejtését, a középső nyelvállású ó, ő 

rövid ejtését (határozóragokban és egyéb helyzetben), a köznyelvinél zártabb á-t, a 

mássalhangzók hangzóközi nyúlását és a mássalhangzóhiányt, a szótagzáró l kiesését – 

pótlónyúlással és anélkül egyaránt, a zöngésülést, valamint az inesszívuszi szerepű -ba/-

be használatát nevezhetjük normatívnak a helyi regionális köznyelvben. 

Következtetésem továbbá, hogy a regionalitás érvényesülését erősen 

befolyásolja a beszélők társadalmi helyzete. A regionális köznyelvinek minősített 

sajátságok nyelvszociológiai vonatkozású értékelése azt mutatja, hogy a legtöbb 

regionális adatot – a nyelvjárási jelenségekhez és az összes regionális adathoz való 

viszonyításhoz hasonlóan – a kevésbé iskolázott, fizikai munkakörű, időskorú férfiak 

ejtették. A középfokú vagy annál magasabb végzettségű, szellemi foglalkozású, 

középkorú vagy fiatal nők beszélt nyelve pedig inkább köznyelvies, s csak kevésbé 

regionális. A regionalitás mértéke az életkor növekedésével egyenes arányban nő, az 

iskolai végzettség emelkedésével arányosan pedig csökken. Különféle 

beszédhelyzetekben egyelőre még nem vizsgálódtam, de tapasztalataim szerint a 

regionális variánsokkal tarkított köznyelvi beszéd általánosan, beszédhelyzettől 

függetlenül jellemző Szombathelyre.  

 

 2. A hipotézisek a vizsgálati eredmények tükrében 

 

 Feltételezéseim nagyobbrészt igazolódtak:  

– A szövegfelvételek elemzése után világosan ki tudtam mutatni a köznyelv felé 

mutató változási irányt.  

– A nyelvi változás elsősorban nem a nyelvi rendszer szintjén, hanem az egyes 

jelenségek használati, tehát előfordulási gyakorisága tekintetében követhető 

nyomon.  
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– Legkevesebb adatom a feltűnő nyelvjárási jelenségek köréből került ki, nagy számú 

példát szolgáltattak viszont a kevésbé kirívó regionális köznyelvi sajátságok.  

– Az átmenetiség sajátos vonásai elsődlegesen a hangtan, kisebb mértékben az 

alaktan, a szókészlet és a mondattan területén jelentkeznek. 

– Hipotézisemnek megfelelően a regionalitás mértéke az idős nemzedéktől visszafelé 

csökkenő tendenciát mutat. Illetőleg a bevándorlók (mivel főként a környező 

falvakból települtek be) nyelvhasználata regionálisabb az őslakosok beszédénél.  

– A független változók tekintetében viszont több esetben nem az általam várt 

eredményeket hozta a kutatás:  

– Az volt a feltevésem, hogy számottevő különbségek lesznek nyelvszociológiai 

vonatkozásban. Az összes regionális és köznyelvi adat százalékos arányai alapján 

viszont az mondható el, hogy általánosságban nincsenek nagy eltérések a különböző 

beszélőcsoportok nyelvhasználati adatai között. A vizsgálat megkezdése előtt azt is 

feltételeztem, hogy a nemek szempontjából lesz a leginkább egyöntetű a kép. A 

kutatási eredmények azonban azt támasztják alá, hogy nem kevésbé releváns 

tényező a nembeli meghatározottság sem a többi társadalmi változóhoz képest.  

– A nyelvjárási beszélők társadalmi jellemzőinek körülhatárolása helyes volt, viszont 

a regionális köznyelviség hordozóit nem jól határoztam meg. Az elemzési 

tapasztalatok szerint ők ugyanis elsősorban nem a középiskolát vagy felsőfokú 

tanulmányokat végzett, szellemi területen dolgozó fiatalok és középkorúak, hanem 

sokkal inkább az alacsony iskolázottságú, fizikai tevékenységű idősek.  

– Ugyan vannak eltérések az egyes lakótelepek és kertvárosias övezetek 

nyelvhasználata között külön-külön is, általánosságban jellemző, hogy a 

Szombathelyhez csatolt falvakban élők beszéde kevésbé regionális a 

belvárosiakénál. Előbbi helyeken ugyanis a középkorúak és a fiatalok vannak 

túlsúlyban (a kitelepülési hullám miatt), a belvárosban pedig többségében 

időskorúak élnek. Annyiban viszont igaz volt az előzetes megállapításom, hogy a 

lakótelepek beszélt nyelve (a környező településekről beköltözöttek miatt) 

regionálisabb a hozzácsatolt falvakénál.  
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 3. A regionális köznyelviség jövőjéről 

 

 A nyelvi változás iránya tehát a nyelvjárási alapréteg belső rendszeréből 

kiindulva egyértelműen a köznyelv felé mutat. Átmenetként viszont számolnunk kell a 

regionális köznyelviség változatos megjelenési formáival. A köztes nyelvhasználati 

tartomány esetében hangsúlyozandó azon társadalom-lélektani funkciója, hogy a 

regionális elemek – melyek díszítik, színesítik, egyénivé varázsolják a beszédet – 

egyben egy szűkebb közösséghez tartozás, a helyi azonosság és együvétartozás, a 

hagyományőrzés szimbólumai is. A regionális köznyelviség mint a kevésbé formális 

beszédhelyzetek jellemzője a személyesebb, lazább nyelvi kifejezési formák éltetője, az 

anyanyelvi otthonosságérzet jele is. Ennek is köszönhető, hogy a csoport-összetartozás 

kifejezése előtérbe került az utóbbi időben (vö. KISS 2003: 294). „A csoportnyelvi 

norma szerepet játszhat a csoport önazonosságának tudatosításában, fenntartásában” 

(VILLÓ  1992: 20). Ez fordítva is igaz: a regionális köznyelviség összetartó, helyi 

öntudatot erősítő tulajdonsága hozzájárul az átmenet folyamatos megtartásához (vö. 

WARDHAUGH 2005: 158–160).  

A regionális tudat erősödése azonban lehet az ösztönös globalizációellenesség 

következménye is. A globalizáció és az ellentéteként jelentkező regionalizáció, 

lokalizáció viszonya ugyanis folyton változik. Az utóbbi akkor erősödik, amikor a 

globalizáció negatív oldala, az egyneműsödés előtérbe kerül. És jelenünkben ez a 

jellemző.  

A társadalmi szimbólumszerep – ugyanazon oknál fogva: „Mégpedig azért, mert 

az embereknek […] szükségük van olyan nyelvi kifejezési formákra, amelyek lehetővé 

teszik a szűkebb közösséggel való azonosulásukat” (KISS 2001b: 247) – a nyelvjárások 

vonatkozásában is kiemelhető. A regionális köznyelviséggel szemben azonban nem 

tapasztalható a nyelvjárásokhoz hasonló elutasító magatartás, ezért ez a nyelvhasználati 

tartomány, mely egyben a nyelvjárások továbbörökítője is, a napjainkban egyre erősödő 

kistérségi-regionális összetartozás egyik fontos, ha nem a legfontosabb eszközévé 

válhat. Peter Trudgill egy a nyelvjárásokra vonatkozó, de ide kapcsolható mondatát 

idézve: „A dialektusok a helyi kultúrát jelképezik, s az új Európában az általuk képviselt 

helyi identitás sok esetben kívánatosabb lehet, mint a standard nyelv jelképezte nemzeti 

identitás” (TRUDGILL 1995: 108).  
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 A belső, nyelvi folyamatokon kívül tehát külső tényezőktől is függ, hogyan 

alakul a jövőben egy település regionális köznyelvisége. A lokálpatriotizmus minden 

bizonnyal hozzájárulhat a nyelvi jellegzetességek megőrzéséhez. KISS JENŐ ismertette 

akadémiai levelező tagsági székfoglalójában KLAUS MATTHEIER felvetését a svájci és a 

luxemburgi állapot kapcsán, mely szerint „… nem a beszélői, hanem a hallgatói 

kompetencia változása a döntő, amennyiben ugyanis a regionális jelenségek értése és 

elfogadása növekszik a nem nyelvjárási beszélők körében” (KISS 2001a: 87). A 

regionális sajátságok feltárásán túl tehát feladatunk a hallgatói attitűd befolyásolása is. 

Ezt a helyi kultúrához erősebb szálakkal kötődő értelmiségiek segítségével – akik 

maguk is tudatosan vállalják a hazai színeket nyelvhasználatukban – célszerű 

megvalósítani. Így közvetve a regionális nyelvi tudat erősítése a helyi azonosságtudat és 

kultúra, a nyelvi összetartozás hangsúlyozásával a tájias nyelvi színek megőrzésének 

szolgálója lehet (vö. MATTHEIER 1997: 410).  

 

4. A vizsgálat eredményeinek felhasználása 

 

 1. Kutatásom eredményeit elsősorban az iskolai gyakorlatban az anyanyelvi 

tudat formálása során tartom fontosnak felhasználni. A regionalitás vizsgálata ugyanis 

segíthet abban, hogy az anyanyelvi nevelés még jobban alkalmazkodjék a valamely 

nyelvjárást, illetőleg a regionális köznyelviséget beszélő tanulók ismereteihez.  

 A vernakuláris nyelvváltozatok elismerése (hozzáadó pedagógia) az anyanyelvi 

oktatásban nagyon időszerű és megokolt. A korábbi gyakorlattal ellentétben ezért a mai 

tantervek már lehetőséget adnak a pedagógusoknak a területi és a társadalmi 

rétegzettség megismertetésére. A kérdéskörrel több munkájában, de elsődlegesen a 

kandidátusi értekezésében behatóan foglalkozott GUTTMANN M IKLÓS (1995). Ebben 

helyesen világít rá a pedagógusoknak – főként a magyartanároknak – az oktatás-nevelés 

folyamatában elvégzendő feladataira. 

 Első lépésként a leendő magyartanárok szemléletformálását kell biztosítanunk. 

Erre nagy szükség van, ugyanis még manapság is tapasztalható, hogy a pedagógus 

stigmatizálja a nyelvjárásban vagy nyelvjárásias színezetű nyelvváltozatban beszélő 

tanulói nyelvhasználatát – hívja fel a figyelmet POSGAY ILDIKÓ  (2007: 263). 

Tudatosítanunk kell tehát, hogy mindenkinek joga van az anyanyelvjárását használni, és 
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el kell érnünk, hogy ne helytelenítsék a tájnyelvi, regionális kiejtést. Hisz „Minél több 

nyelvet ismer valaki, minél inkább járatosabb a nyelvváltozatokban és a stílusokban, 

tehát minél több nyelvi lehetőség között van módja választani, annál nagyobb a 

nyelvhasználati mozgástere, a kommunikációs mobilitása” (KISS 1995a: 61). 

 Az ilyen képzésben részesülő tanárok aztán a későbbiekben remélhetőleg arra 

törekednek majd, hogy a nyelvi hátrányos helyzetben lévő diákjaik az iskola végére 

megismerjék a köznyelvi normát, illetve megtanítják a gyerekeket a beszédhelyzetnek 

és -partnernek megfelelő kódválasztásra. A nyelvváltozat-tanulásban ugyanis „a 

kontrasztív szemléletű, a kiinduló nyelvet, nyelvváltozatot figyelembe vevő oktatás a 

leghatékonyabb” (KISS 1998a: 269). A magyartanárok feladata továbbá, hogy felhívják 

a tanulók figyelmét a helyi regionális sajátosságokra, tudatosítsák a jelenségek lényegét, 

a regionális nyelvhasználatot mint nyelvi kódot (GUTTMANN  1999: 427). A hatékony 

anyanyelvi nevelés szempontjából különösen fontos, hogy a tanítványok különbséget 

tudjanak tenni a regionális jellegzetességek és a nyelvi, nyelvhasználati hibák között.  

 Távlati terveim közt szerepel, hogy kutatási eredményeimre alapozva 

összeállítsak a helyi és a régióban elhelyezkedő általános és középiskolák számára egy 

oktatási segédkönyvet. Ebben a magyartanárok munkáját segítendő lennének különféle, 

a helyi regionális köznyelviség sajátosságainak megismeréséhez hozzájáruló feladatok 

(vö. SZABÓ J. 2003: 74).  

 2. Az anyanyelvi nevelésen túl disszertációm tapasztalatai az alkalmazott 

kutatási módszer tekintetében is felhasználhatók. Amint azt már hangsúlyoztam a 

dolgozatban, az eddigi regionális köznyelvi vizsgálatok több módszerbeli részletben is 

eltérnek egymástól. Úgy vélem, hogy sürgető feladat a regionális köznyelviség kutatási 

módszerének kidolgozása elsősorban azért, hogy egységes használatával összevethetőek 

legyenek egymással az ország különböző részein végzett kutatások eredményei. Az 

összehangolt kutatásokhoz hozzátartozik többek között a következő módszertani pontok 

egyeztetése: az anyaggyűjtés terén az adatközlők kiválasztása, a gyűjtés helyszíne és 

körülményei (informális vagy formális-e inkább a beszédszituáció, az adatközlő 

viselkedése a felvétel alatt stb.), a különféle beszédhelyzetekben való adatgyűjtés 

megoldása; az adatok értékelésével kapcsolatosan pedig a „mihez képest viszonyítás” és 

a nyelvi norma kérdése, a nyelvváltozatok elkülönítésének problematikája, a 

kétnyelvváltozatúság vizsgálatának lehetőségei. A táji köznyelviség folytonos változása 
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miatt megoldás lehet, ha egy-egy településen rendszeres kutatásokat végzünk, az 

adatokat pedig folyamatosan összevetjük a korábbiakkal és a más területekről 

származókkal. A téma összetettségének megfelelően tehát kombinált gyűjtési és 

elemzési módszerekre van szükség. Ezek kidolgozásához is hozzájárult reményeim 

szerint a jelen dolgozat.  

JUHÁSZ DEZSŐ jegyzi meg a megfeneklett regionális köznyelvi kutatások 

kapcsán, hogy „Optimális esetben elkészülhetett volna egy olyan nyelvatlasz is, amely 

kisebb kérdőívvel ugyan, mint a nagyatlasz (MNyA.), de mégis térben ábrázolhatóvá 

tette volna a mozgásban és megoszlásban levő „városi” élőnyelvi formákat” (JUHÁSZ 

2007: 70). Úgy vélem, a lehetőség még adva van, még nem késő feltérképezni az 

átmeneti nyelvhasználati sáv sajátosságait a magyar nyelvterület egészén, és elkészíteni 

a szinkrón regionális köznyelvi térképet. 

 

 5. További teendők 

 

 A szombathelyi regionális nyelvhasználatra irányuló kutatásom természetesen 

nem zárul le az értekezés befejezésével. Hisz teendőm és tervem bőven van még.  

1. Egyfelől gyűjtött és elemzett korpuszom magában rejti a további vizsgálódás 

lehetőségeit:  

Célom az egyes regionális köznyelvi kulcsjelenségek alaposabb vizsgálata – 

többek között a gyakorisági fok mérésével. (Tapasztalataim szerint kimutatható lesz, 

hogy bizonyos jelenségek konkrét szavakhoz köthetők.)  

Továbbá meglévő anyagomat szeretném kiegészíteni egy kérdőíves gyűjtés 

eredményeivel. A kérdőív segítségével több oldalról közelíteném meg a regionális 

köznyelviség kérdéskörét: 

– A megnyugtatóan nem elemezhető jelenségekre irányulnának egyrészt a kérdések 

(külön figyelmet szentelve a két gyakorisági véglet közti nyelvi variánsokra). 

– Másrészt a nyelvváltozatok biztosabb elkülönítésének céljából beszédpercepciós 

vizsgálatot végeznék, mellyel feltárhatom a beszélők nyelvi tudatát a köztes 

jelenségekre vonatkozóan. Ezt olyan módszerrel végezném, hogy összeállítanék egy 

CD-t a meglévő hanganyagból. A különféle szombathelyi szövegfelvételek 

meghallgatása után pedig nyilatkoznának a megkérdezettek, hogy melyik 
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nyelvhasználati sávhoz tartozónak érzik az egyes változatokat, és hogy vélekednek 

róluk. Ezzel felderíthetném a beszélők területi nyelvszokását a normán belüli és 

kívüli variánsokat illetően is.  

– A kérdőív célja lenne továbbá az adatközlők nyelvi attitűdjének és annak a 

megismerése, hogy a beszédbeli különbségeket érzékelve hogyan „látják” a 

nyelvhasználati tagolódást saját beszélt nyelvüket illetően is. 

 2. Másfelől további területeket is vizsgálat tárgyává szeretnék tenni: 

Fontos feladatnak tartom annak tisztázását, hogy a szombathelyi 

nyelvhasználókra melyik kétnyelvváltozatúság-modell érvényes inkább (a nyelvjárási–

regionális köznyelvi avagy a regionális köznyelvi–köznyelvi), hogy a tájias köznyelv 

lehet-e vernakuláris nyelv, amelyre épül a köznyelv, illetőleg hogy az egyesnyelvűsödés 

(diglossziátlanodás) milyen mértékű. Ehhez elengedhetetlen a különféle 

beszédhelyzetekben való vizsgálódás, illetve annak figyelembe vétele, hogy az egyén 

nyelvhasználata témakörönként, mikroszituációnként is rétegzett (a nyelvhasználati 

változatosság és a beszélői választások variálódásának megfigyelése). Ehhez 

kapcsolódóan – a kérdőív beszélői véleményeit is felhasználva – empirikus 

tapasztalatokra építve lehetne nyilatkozni a magyar nyelvhasználat többpólusosságára, 

valamint a regionális jelenségek normativitására vonatkozóan.  

A hangtanon és az alaktanon kívül tanulságos azt is kutatni, hogy a regionális 

köznyelviségnek vannak-e jellegzetességei az egyéb nyelvi szinteken. Szintén kérdőíves 

módszerrel tervezem a helyi regionális szókészlet feltárását, amelyet feltételezésem 

szerint nagyobbrészt jelentésbeli tájszavak alkotnak. Megoldásra váró feladat annak 

vizsgálata is, hogy „hogyan ragadható meg a köznyelvi hatás a mondattan terén” 

(SZABÓ J. 1983b: 89). A megfelelő kutatások elvégzése után aztán választ adhatnánk a 

kérdésre: alkot-e viszonylagosan önálló rendszert, nyelvváltozatot a szombathelyi 

regionális köznyelviség? 

 Jelen vizsgálódásomat kiegészítve a tervezett részkutatásokkal reményeim 

szerint hozzájárulok a regionális köznyelviség izgalmas, folyton megújuló területének 

pontosabb megismeréséhez, ami a köznyelv változása révén a szociolingvisztikán és a 

dialektológián kívül fontos szempont a kommunikációelmélet, a nyelvművelés, a 

stilisztika, a pragmatika, valamint a pszicholingvisztika számára is.  
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