
I. Bevezetés 

 
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.  

 
1. 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, 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.  

 Doktori dolgozatom e kutatás egyik fontos állomása, melyben eddigi vizsgálataim 

tapasztalatainak és eredményeinek bemutatásával jellemzem Szombathely regionális nyelvhasználatát.  

Témaválasztásomat indokolja az is, 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. 

 

2. 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  v á l t o z á s k u t a t á s t végezzek el 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. 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.  

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.  

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

tagolódású nyelvi rétegeinek nyelvhasználata.  

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 regionális köznyelviség területi vagy társadalmi meghatározottsága általánosabb érvényű-e?  

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.  

– 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.  

 

3. Fogalmak, definíciók, terminusok 

 

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. A fenti terminus találóbb ugyan, a szóismétlés elkerülése végett a 

szakirodalmi gyakorlathoz hasonlóan alkalmazom helyette a következő kifejezéseket is: táji 

köznyelviség, területi köznyelviség, tájias (színezetű) köznyelviség, regionális színezetű köznyelvi 

nyelvhasználat, nyelvi átmenetiség, nyelvhasználati kompromisszum, nyelvi kontaktusváltozat. 

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. 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. 

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

eltérést általánosságban a r e g i o n á l i s  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.  



 

II. Az értekezés felépítése 

Az értekezés fő része öt nagyobb egységből áll. 

 

1. A regionális köznyelvi kutatásokkal összefüggő fontosabb kérdéskörök 

 

A kapcsolódó elméleti-módszertani és gyakorlati szakirodalmi hátteret a kutatási területhez 

kötődő központi témakörök áttekintésével mutatom be. Elsőként a nyelvi kiegyenlítődés folyamatával, 

ezen belül főképp a regionális köznyelviség kialakulásával, szerepével és – ehhez kapcsolódóan – 

elnevezésével foglalkozom. Majd a nyelvi átmenetiség nyelvváltozat-voltáról (a 

kétnyelvváltozatúságról, a többpólusosságról) 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. 

 

2. A kutatóhelyről 

 

Az értekezés második fejezetében kutatóhelyemet, Szombathelyt mutatom be. Gyűjtőhelyem 

történetéről nem kívánok részletes leírást adni, csakis azokat a nyelvi változások külső okrendszerébe 

tartozó, főként művelődéstörténeti, szociokulturális mozzanatokat emelem ki, amelyek a város mai 

nyelvhasználatának alakulása szempontjából meghatározóak, és amelyek hozzásegíthetnek a nyelvi 

jellemzők értelmezéséhez. A fejezet második részében Szombathely lakosságának mai demográfiai, 

településszerkezeti viszonyait ismertetem.  

 

3. Az anyaggyűjtés és az adatbázis kiépítése 

 

A következő fejezet módszertani jellegű. Elsődlegesen az általam alkalmazott adatgyűjtési és -

feldolgozási módszert mutatom be, de kitérek a regionális köznyelviség kutatásmódszertani 

gyakorlatára is.  

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.  

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). Vizsgálódásomba a betelepült lakosokat is bevontam. Összesen 50 

adatközlővel készítettem egyórás diktafonos szövegfelvételt.  

Mivel kutatásom tárgya a beszélt nyelvhasználat jellemzőinek feltárása Szombathelyen, nem 

elegendő, ha az adatokat a kodifikált (írott nyelvi) normával vetjük egybe. 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. 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 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. 

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 felvett hanganyagból átlagosan 30 percet, körülbelül 10 oldalt jegyeztem le minden adatközlő 

esetében. Így egy egyedülálló, 500 oldalas spontán nyelvi adatbázis áll rendelkezésemre. A 

hanganyagok elemzésekor minden adatot rögzítettem a kiejtés alapján. 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. Továbbá 

műszeres vizsgálati lehetőségem sem volt, ezért a füllel hallható finomságig tudtam eljutni.  

A fejezet további részében a gyűjtött és lejegyzett spontán beszélt nyelvi anyag 

feldolgozásának módjait ismertetem. 

Az adatbázis kiépítése 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. Viszont így biztosan egységes, mert mindent magam végeztem el.  

 



4. Az adatbázis adatai az adatközlők társadalmi, területi és nyelvhasználati rétegződése 

szerint 

 

Az értekezés negyedik fejezete elsődlegesen a kapott adatok nyelvszociológiai vonatkozású 

értékelésével foglalkozik. Vállalt célomnak megfelelően összesítettem az eredményeket a városon 

belüli lakóhely viszonylatában is. A fejezet elején a köznyelvi és a regionális adatok megoszlásáról 

szólok röviden.  

 

5. Az adatbázis adatai a nyelvi jelenségek szerinti  

bemutatásban 

 

Ebben a fejezetben 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. A nyelvi mozgás 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.  

Mind a nyelvjárásinak, mind pedig a regionális köznyelvinek értékelt sajátosságokat két-két 

nagyobb csoportba sorolom: kihalóban és visszaszorulóban lévők, illetve terjedőben lévők és aktív 

használatúak. Mindegyik kategória esetében igyekszem megállapítani a nyelvhasználók körét.  

Az elemzés további részében röviden bemutatom az aktív használatú regionális köznyelvi 

jelenségeket. Ahol számottevő különbségek vannak, azaz lényeges tanulságokat lehet levonni, 

vizsgálom a független változók szerint is őket. Bizonyos sajátosságok esetében a dolgozat követéses 

valóságosidőbeli vizsgálatokkal és más területtel való összehasonlításokkal is kiegészül.  

 

III. Eredmények 

 

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.  

Mindösszesen 79 különféle (főként hangtani és hangtani-alaktani) jelenséget vizsgáltam a 

regionális adatokban. A nyelvi mozgás szempontjából 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, 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.  

Feltételezéseim nagyobbrészt igazolódtak. 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.  

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 betelepültek miatt) regionálisabb a hozzácsatolt falvakénál. Illetőleg a bevándorlók 

nyelvhasználata regionálisabb az őslakosok beszédénél.  

 

IV. Befejezés 

 

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. Mindezek hozzájárulnak az átmenet folyamatos megtartásához.  

A regionális köznyelviséggel szemben 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. 



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.  

Az anyanyelvi nevelésen túl disszertációm tapasztalatai az alkalmazott kutatási módszer 

tekintetében is felhasználhatók. 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, másodsorban hogy 

elkészülhessen a magyar nyelvterület szinkrón regionális köznyelvi térképe.  

A szombathelyi regionális nyelvhasználatra irányuló kutatásom természetesen nem zárul le az 

értekezés befejezésével. Hisz teendőm és tervem bőven van még. 
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