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A kisebb finnugor népek és a magyar nyelv  
nyelvjárásainak helyzetéről napjainkban 

 
 

Eltűnőben a horizonton 
 
„A nyelvek eltűnése jelentős mértékben a globalizációnak és a soknemzetiségű államokban megfigyelhető 

asszimilációs törekvéseknek köszönhető. Keserű tapasztalat, hogy mintegy fél évezreddel ezelőtt a nyelvek száma 
a jelenleginek kétszerese lehetett, azaz a nyelvek fele politikai-gazdasági törekvéseknek esett áldozatul (lásd a 
világ felfedezése, gyarmatosítás).” (Pusztay 2011, 1164) 

 
A „politikai-gazdasági törekvések” kedvezőtlen hatásai a kisebb finnugor népek 

nyelvhasználatára is rányomják bélyegüket. Emellett az önálló államisággal rendelkező finn és 
észt nyelvekben (különösen a dialektusokban) is találkozhatunk olyan folyamatokkal, amelyek 
az aránylag homogénnek tekinthető nyelvi állapot változásaihoz vezetnek. Salminen szerint 
(2001) a korai időszak természetes nyelveiben is – ha feltételezhetünk egy „proto-nyelvet” 
(proto-language) – a változás, a differenciálódás nyelvjárási különbségekhez, egy  
ún. dinamikus nyelvjárási kontinuumhoz (dynamic dialect continuum) vezethetett, amelyben az 
átmeneti nyelvjárások között egy fő nyelvjárás vette át a vezető szerepet. Mindez – szükséges, 
de nem elégséges feltételként – elősegíthette a nyelvi felbomlást1. Napjainkban is zajlanak a 
szemünk előtt olyan heterogenizációs folyamatok a finnugor nyelvekben, amelyek az egyes 
nyelvek nyelvjárásainak eltávolodásához, az önálló nyelvi státusz eléréséhez szükséges 
törekvésekhez, az egységes irodalmi nyelv kialakításának nehézségeihez vezetnek.  

A tanulmány először a kisebb finnugor nyelvek, nyelvjárások helyzetét mutatja be, majd 
ebben a rokonnyelvi keretben a magyar dialektusok státuszához, a hozzájuk kötődő 
attitűdökhöz nyújt adalékokat. 

A legutolsó összoroszországi népszámlálás szerint (2010) a finnugor (uráli) népek 
lélekszáma egyértelműen csökkent az elmúlt évtizedekhez képest.2 A drasztikus 
népességcsökkenésről, illetve az Oroszországban élő finnugor népek kedvezőtlen helyzetéről 
már többen is beszámoltak (vö. Maticsák 2011, 2014; Pusztay 2005, 2006, 2012). Az egyes 
kisebb népek korfái a fiatalabb generáció hiányát mutatják, kedvezőtlen a születések és 
halálozások aránya, illetve nagymértékben számolni kell az asszimiláció okozta veszteséggel 
is (Lallukka 2010). Az asszimiláció legnagyobb mértékben a városi lakosságot érinti. 

Az Orosz Föderáció területén található finnugor tagköztársaságokban (kivétel a Karjalai 
Köztársaságban) a nyelvek regionális államnyelvi státusszal rendelkeznek, azaz az orosszal 
egyenértékűek. Az 1990-es és 2000-es években született nyelv- és oktatási törvényekben 
foglaltak azonban a való életben nem érvényesülnek (vö. Zamyatin 2012; Varga 2015). A 
törvények és a sok esetben hivatalos nyelvi státusz ellenére a finnugor nyelvek használata 
rendkívül korlátozott: nincs valódi anyanyelvi nyelvhasználat és -oktatás, több szak- és 
tankönyvre lenne szükség anyanyelven. Nagy probléma, hogy az anyanyelv mindössze néhány 
filológiai tanszéken létezik a felsőoktatásban (Saarinen 2010, 41). A regionális államnyelvi 

                                                             
1 http://www.helsinki.fi/~tasalmin/tvarminne.html 
2 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/portret-russia.pdf 
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státusszal nem rendelkező kisebb finnugor nyelvek (hanti, manysi, izsór, vepsze stb.) sorsa 
pedig még kilátástalanabb (Pusztay 2012). 

2003-ban Oroszország elkészítette új oktatási-képzési sztenderdjét, amely szerint az órákon 
a nemzeti-regionális komponens (a nyelv, a történelem, a földrajz és a régió kultúrájának 
tanítása) csupán 10–12% lehet (Varga 2015). Az oktatásban erőteljes szubmerziós folyamat 
érvényesül, amelyben a finnugor anyanyelvű beszélő egynyelvű orosz ajkúvá válik (Lallukka 
1990; Koch 2005). 

A kevés anyanyelvi beszélővel rendelkező finnugor nyelvek esetében a szótárkiadás 
veszteséges üzlet. Ennek ellenére számos szép példát mutat fel a kisebb balti finn nyelvek, a 
számi nyelv, az észt vagy a finn nyelv lexikográfiája (Maticsák–Tóth et al. 2014).  

Habár a nyelvápolásban számos helyi intézet játszik fontos szerepet (pl. az Észt Nyelvi 
Intézet, a Karjalai Nyelvi Egyesület, a Mari Köztársaság kormányának nyelvi bizottsága), 
egyetlen intézmény helyett több intézet összefogására, tudományos vitájára lenne szükség.  

Az intézményi együttműködés mellett az egyik legsürgetőbb feladat az anyanyelvi 
terminológia megteremtése (Maticsák 2011; Pusztay 2005, 2006). Már az 1970-es években a 
szakszavak 70–80%-a az oroszból származott (Lewis 1998, 217). 

Szükség van a technológiai bázis, online felületek fejlesztésére is; szerencsére számos 
követendő, finnugor nyelvű oldal elérhető már az interneten – erről (mint a revitalizáció fontos 
eleméről) később még lesz szó. 
 
Nyelvjárási körkép 
 

A Mordvin Köztársaságban a 2010-es összoroszországi népszámlálás szerint közel 750 000 
mordvin él, akik a teljes lakosság 32,5%-át teszik ki. Területileg ők a legszétszórtabb 
oroszországi finnugor kisebbség. A hivatalos nyelvi státusszal rendelkező mordvin nyelv két fő 
nyelvjárása közül az erzát közel kétharmad annyian beszélik, mint a moksát. A státuszviták már 
évtizedek óta folynak a két tájnyelvről: az oroszországi finnugrisztika már régóta két külön 
nyelvről beszél, aminek elsősorban ideológiai és politikai okai vannak. A két dialektus a  
13. századra különült egy egymástól – a folyamat két külön irodalmi nyelv születését tette 
lehetővé, de a nemzetközi szakirodalom a mordvinnal mint egységes nyelvvel számol  
(vö. Keresztes 2001; Maticsák 2012).  

Az udmurtok a második legnagyobb számú finnugor nemzetiség, kb. 552 000 udmurt lakik 
az Udmurt Köztársaság területén. A 2010-es népszámlálás szerint 58,7% használja is az 
anyanyelvét, amely 2001 óta az orosz mellett hivatalos nyelv. Az udmurt nyelv három nagyobb 
nyelvjárási régióra tagolódik: északi, középső és déli, amelyek kisebb csoportokra és azokon 
belül egyes nyelvjárásokra ágaznak (Shirobokova 2008). Habár a régiók és csoportok között 
nyelvi (elsősorban fonetikai) különbség tapasztalható, „a különbségek nem akkorák, hogy a 
kölcsönös megértést akadályoznák” (Salánki 2007, 52). 396 térképlappal elkészült az Udmurt 
nyelvjárási atlasz, amelynek anyagát udmurt egyetemisták gyűjtötték Kelmakov irányításával. 
Az anyagot Fejes László digitalizálta (Csúcs–Fejes 2009). 

A komik száma a komi-permjákokkal együtt kb. 320 000 főre tehető. Pusztay már 2005-ben 
arról írt, hogy az Orosz Föderáció közigazgatási rendszerének „tervezett átalakítása (…) 
gyökeresen megváltoztatja a kis, őslakos finnugor és szamojéd népek életfeltételeit” (Pusztay 
2005). Ez az átalakítás a Komi-Permják Autonóm Körzet Perm megyével történő egyesítésével 
el is kezdődött. Ezzel a lépéssel a finnugor népcsoport elveszítette többségi szerepét a 
térségben. A szakirodalom nem egységes a komi nyelvjárások felosztását illetően, de a 
legtöbbször hangoztatott nézet szerint náluk is három fő dialektus különíthető el: a komi-zürjé-
nek, a komi-permjákok és a keleti (jazvai) komik csoportjai (vö. Nagy-Rébék–Szentgyörgyi 
2014; Lytkin–Majtinskaja 1966). 
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A Mari Köztársaságban 1995 óta hivatalos nyelv a mari, amely 3 nyelvjárásra bomlik: az 
erős különbségeket felmutató mezei, hegyi és keleti marira. A köztársaságban összesen  
50 nemzetiség él, de a marik száma (547 000 fő) 1959 óta gyakorlatilag nem változott 
(Kuznetsova–Pusztay 2005, 140). A 2010-es népszámlálás is hasonló számú mari népességet 
mutat (Vígh-Szabó 2014, 186). 

A Hanti-manysi Autonóm Körzetben a hantik száma a 2010-es adatok alapján csupán  
1,2%-a az össznépességnek (31 000 fő), a manysik csupán 0,7%-ot (12 000 fő), míg az oroszok 
66%-ot alkotnak. Ez a kedvezőtlen arány az olaj- és gázmezők kiváltotta nagyarányú 
betelepülési hullám miatt jött létre (Pusztay 2006, 14). A három nagy hanti nyelvjáráscsoport 
(északi, déli, keleti és ezek nyelvjáráscsoportjai) között nagy nyelvi eltérések nincsenek (a 
kutatások elsősorban morfológiai divergenciát mutatnak ki), ám a 20. századi állapotokhoz 
képest Sipos a nyelvjárási jellemzők keveredésére hívja fel a figyelmet (Sipos 2013, 251). A 
keveredések okai elsősorban a nagyobb presztízsű dialektus választásában vagy a huzamosabb 
ideig beszélt tájnyelvben keresendők (Sipos 2013, 251). A kevés számú anyanyelvi beszélővel 
rendelkező közösségekben sokszor egy ének- vagy mesemondó halála is az adott nyelvjárás 
eltűnéséhez vezetett már Munkácsi Bernát gyűjtőútjai idején a 19. század végén (Sipőcz 2011, 
276). 

A számi nyelv erős tagoltságot mutat nyelvjárásaiban: inari, kildini, luulei, északi, pite, 
kemi, skolt, déli, teri és umei számi dialektusokkal számolnak a szakirodalomban. A kb. 24 000 
beszélőt számláló közösség Finnország, Norvégia, Svédország és Oroszország északi területein 
él. Habár sok esetben egy népnek tekinthetők, az egységes irodalmi nyelv nem alakult ki. 
Norvégiában, Svédországban a számi elismert kisebbségi nyelv hivatalos státusszal. 
Finnországban a lappok nyelvi jogait külön törvény szabályozza, az északi számi, a skolt számi 
és az inari számi hivatalosan elismert nyelvjárások. Oroszországban számuk kb. 1700 főre 
tehető (2010), nyelvük nem hivatalos. 

A finn kormányzás a karjalai nyelvet 2009-ben hivatalos kisebbségi nyelvvé nyilvánította, 
és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája 7. cikkelye értelmében kulturális, 
oktatási és kutatási területeken is támogatja (Laihonen 2009, 130). A karjalai nyelv védelmére 
1995-ben Jooensuu-ban alakult meg a Karjalai Nyelvi Egyesület, amelynek a nyelv megőrzése, 
ápolása és a nyelvi tanácsadás mellett fontos célja a kutatások előmozdítása, publikációk, 
kiadványok megjelentetése, kulturális és szabadidős események szervezése (Vígh-Szabó  
2014, 8). A karjalai nyelv használata is drasztikusan csökkent az elmúlt évtizedben: 2002-ben 
közel 94 ezren vallották magukat anyanyelvi beszélőnek, ez a szám 2010-re majdnem 60 ezerre 
csökkent3. A nyelv státusza változatos képet mutat. Az Orosz Föderáció területén található 
Karjalai Köztársaságban mint kisebbségi nyelv hivatalos státusszal rendelkezik; Finnországban 
szintén kisebbségi hivatalos nyelv; az oroszországi Tver megyében szintén hivatalos nyelv, és 
elviekben a terület kulturális autonómiája révén használati köre de jure széles, de facto a 
mindössze 1%-nyi karélnek esélye sincs anyanyelvének megőrzésére.   

A lív és a vót nyelv beszélőinek száma drasztikusan csökkent, e nyelvek kihalása vagy 
életben maradása még ebben az évtizedben eldőlhet. 

A finn nyelv esetében is megosztottság tapasztalható: egyrészt több sztenderdről 
beszélhetünk, másrészt a kodifikált sztenderden belül több variáns is elfogadott (Laihonen 
2010, 211). Az arkipuhe elnevezés, amely hétköznapi beszélt nyelvet jelent, egy átfogó 
terminus arra a jelenségre, amikor a finn nyelvjárások elemei a köznyelvben is felbukkannak, 
köznyelvi funkciókat öltenek. A magyar dialektológiai szakirodalomban egyre gyakrabban 
felbukkanó regionális köznyelviség hasonló fogalmat takar (Kiss 2001). A finnországi 
intralingvális sokszínűségen túl szólnunk kell még két határon túli nyelvváltozatról, amelyek a 
szakirodalomban hol mint a finn nyelvjárásai, hol pedig mint önálló nyelvek jelennek meg: ez 
a kven és a meänkieli.   
                                                             
3 https://phaidra.univie.ac.at/detail_object/o:314612 
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A kvenek etnikai és nyelvi kisebbség Észak-Norvégiában. Egyes források 10–15 ezer, mások 
1500–2000 (2013-as adat) aktív nyelvhasználóról szólnak. A Norvégiai Kvenek Szövetségének 
kezdeményezésére 2005-ben a kven nyelvet önálló nyelvvé nyilvánították. Norvégia északi 
területein a finn mellett második idegen nyelvként választható az oktatásban. A Ruijan Kaiku 
online folyóirat pedig három nyelven érhető el: a norvég mellett finn és kven nyelven is4. 

A meänkieli (más néven Tornio-völgyi finn Észak-Svédországban) szintén harcol az önálló 
nyelvi státusz eléréséért. A nyelv revitalizációját szépen mutatja az a tény, hogy az Umeå 
Egyetem távoktatásban tartott, 25–34 éveseknek meghirdetett nyelvoktatási kurzusára  
2012-ben 29 fő, 2015-ben 152 fő jelentkezett5. 

Amíg a kven és a meänkieli nyelvekért vívott státuszharcok Finnország határain túlmutató 
folyamatok, addig Észtország belsejében a seto és a võro nyelvjárás igyekszik az önállóvá válás 
elérésére (Meiorg 2012). A nyelvváltozatokhoz kötődő erős identitástudat (és elkülönülési 
szándék) Dél-Észtországban kiegészül egy mélyen, a történelemben gyökerező területi 
meghatározottsággal és a setok esetében egy másfajta felekezeti (ortodox) hovatartozással. 
Mivel az észt kormány hatalmas összegeket fektet a dialektusok védelmébe, az önállóvá válást 
egyik nyelvjárás esetében sem hagyta jóvá.  
 
Fejlesztések a horizonton 
 

Ha csak a korpusztervezés területeit nézzük, Cooper (1989, 125) felosztását követve a 
következő tartományokat különböztethetjük meg: 1. az írott nyelv alakítása (graphization);  
2. a nyelvváltozatok közötti válogatás, kodifikációs folyamatok (standardization); 3. a nyelv 
szókincsének bővítése (modernization); 4. valamint a nyelv használati köreinek szélesítése és 
bővítése (renovation). E két utóbbi terület a finnugor nyelvek nyelvtervezési folyamatainak 
legérzékenyebb pontja: miképpen lehet az anyanyelvi szóállományt gyarapítani, illetve milyen 
lépések szükségesek ahhoz, hogy az adott finnugor nyelv ne csak a család, kisebb nyelvi 
közösségek szintjén lássa el funkcióit, hanem a kultúra, az oktatás és a tudomány 
tartományaiban is működni tudjon.  

Mivel számos esetben éppen az online csatornák mutatnak szép példákat a nyelvhasználati 
körök megváltozására és gazdagítására, a cooperi korpusztervezés négy pontja egy ötödik 
elemmel, az online kommunikációval bővült (Vígh-Szabó 2014). A vizsgálat rámutatott arra, 
hogy az interneten található gazdag adatállomány, nyelvhasználat segíthet a nyelvi 
ismeretterjesztésben, a korpuszok (szóanyagok) összeállításában, a terminológiai változások 
nyomon követésében és nem utolsó sorban a kodifikációs, sztenderdizációs folyamatok 
megvalósításában (vö. Szabómihály 2007). Az interneten találkozhatunk helyesírási és nyelvi 
tanácsadással (névadás, terminológia), egy- és többnyelvű online szótárakkal, nyelviskolákkal, 
rádiócsatornákkal, folyóiratgyűjteményekkel (vö. Vígh-Szabó 2014). 

A nyelv átörökítésének grafikai megjelenítésére Pasanen tett kísérletet (2010: 61). A V betű 
bal szára (A) azokat a népeket mutatja, amelyeknél az átörökítés folytonosan megy végbe. 
Felül, a legkiegyensúlyozottabb helyzetben az északi lappok, a moksák, a mezei cseremiszek 
és az udmurtok vannak. Őket követik az erzák, a komi-permjákok, a komik és a tundrai 
nyenyecek, majd a hegyi marik, luulei lappok, északi hantik és erdei nyenyecek. A võroiak, a 
meänkieli beszélői, a kvenek, a keleti hantik, az északi szölkupok, a vepszék, a szetok, az északi 
manysik és nganaszanok átörökítési stratégiái már kevésbé látványosak és hangsúlyosak6. A 
kildini lapp és a lűd nyelvi hagyományozódása a V alsó részéhez közelít (B), ahol azok a 
nyelvek helyezkednek el, amelyekben a nyelv átörökítése megszakadt (turja, akkala, umei és 
pitei lapp, vót, inkeri, lív, jazvai komi, keleti manysi, enyec, közép- és déli szölkup). A V jobb 
                                                             
4 http://kvener.no/kven-language-and-culture-english/ 
5 http://www.nsd.se/nyheter/rekordintresse-for-meankieli-9446363.aspx 
6 Az ábra a 2008-as helyzetet mutatja.  
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ágán (C) található nyelvekben működik a revitalizáció: a nyelv felélesztésének új szakasza 
kezdődött inari és déli lappoknál, a koltai lappoknál és a karjalaiaknál. 
 

 
1. ábra: Finnugor nyelvek és nyelvjárások revitalizációja 

 
Átalakulóban a magyar horizonton 
 

A kisebb finnugor nyelvekre ható globalizációs folyamatok a (magyarországi) magyar 
nyelvjárások státuszában és használatában is változásokhoz vezettek. A korábbi nyelvjárási 
egyesnyelvűséggel szemben ma már a regiolektus valamely fokozatát (Kiss 2013) és a 
köznyelvet egyaránt birtokoló kettősnyelvűség formájában találkozhatunk dialektális 
jelenségekkel. A korábban helyhez kötöttebben élő, homogénabb közösségek ma már 
vegyesebb képet mutatnak, a mobilizált és a nagyvárosokat könnyebben elérő életmód, 
valamint a tértől és időtől függetlenül a standardot közvetítő tömegkommunikáció elterjedése 
révén kialakult a regionális köznyelviség köztes sávja.  

Az azonnyelvi változatok közötti egymásra hatásnak a következményeként létrejött 
kontaktusváltozat területi sajátosságokat mutat, noha a beszélők érzékelésében köznyelvi 
szerepet tölt be (Kiss 2001). A standardhoz való tömeges közeledés folyamata a kiegyenlítődés 
irányába mutat, s megerősíti azt az általános nézetet, miszerint a dialektusok eltűnőben, 
kihalófélben vannak, hiszen csupán az idősödő, falusi közösségek – egy mulandó korszak – 
tanúi használják. S ne feledkezzünk el a nyelvjárási beszédhez társított, elsősorban az alacsony 
iskolázottságra vonatkozó értékítéletekről sem, amelynek tudatában a beszélők, különösen 
formális színtereken, kerülni próbálják anyanyelvjárásukat, Labov (1966) audiomonitoros 
elmélete értelmében pedig minél jobban figyel valaki a beszédére, annál inkább közelít is a 
köznyelvhez. Mindez pedig valóban a nyelvjárások visszaszorulásának látszatát keltheti.  

Azonban Kiss Jenő figyelmeztet arra, hogy a regionális köznyelviség jelentkezése nemcsak 
úgy értelmezhető, hogy „a köznyelv kiterjesztette fennhatóságát a regionalitás irányába, hanem 
úgy is, hogy itt hatolt be a regionalitás a köznyelvbe” (Kiss 2013, 84), továbbá, hogy – azzal 
együtt, hogy a bázisnyelvjárások szociopragmatikai és strukturális visszaszorulásának lehetünk 
szem- és fültanúi – az utóbbi évtized vizsgálatai tendenciaként számolnak be a regionális 
köznyelviség továbbéléséről, sőt kiterjeszkedéséről (uő., 87). Vagyis a XX. század második 
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felében megjósolható diglossziátlanodás (a köznyelvben való nyelvi egységesülés) korántsem 
következett be.  

Ennek okait természetesen társadalmi keretben gondolkodva érthetjük meg. Nyíri Kristóf 
filozófus az új évezred bizonytalanságaira adott válaszként a megőrzés funkcionális elméletét 
vázolja fel (más szóval a funkcionális konzervativizmust), amely jelen világunk virtualitásaival 
szemben olyan stabilitásokra fektet hangsúlyt, mint a nem változó (nyomtatott) 
dokumentumok, a „face-to-face” kapcsolatok, és a helyi közösségek valóságos interakciója  
(vö. Nyíri 2006). Ilyen stabilitásként, ilyen helyi értékként utalhatunk a nyelv területi 
változataira is, amely biztos viszonyítási és elindulási pontként szolgálhat sokak számára  
– Nyíri szavaival élve – az „illékonyságok” világában. A regiolektusban örökítődnek át a 
nyelvjárások sajátos funkciói (a kognitív, kommunikációs, kultúrahordozó, társadalmi, és 
esztétikai szerepkörökön túl), mint a nyelvi otthonosságérzet, a speciális stílushatás elérése és 
a szűkebb közösségi identitás kifejezése. Ennek igénye pedig éppen az egyre globalizálódó és 
mobilizálódó világra adott válaszként is megjelenhetett.  
 
Közoktatási körkép  
 

Ennek ellenére máig jellemző a beszélőközösség hozzáállására, hogy egyetlen magyar 
nyelvben gondolkodik, következésképpen az egyedüliként helyesnek gondolt formától való 
eltérést helytelennek tartja. Noha a szociolingvisztikai szemlélet az utóbbi évtizedben a 
közoktatásban is megjelent (vö. Antalné 2003), hatását egyelőre nem minden téren érzékelteti. 
A jelenlegi középszintű írásbeli magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga központi 
javítókulcsa például egyenesen kevesebb pontot engedélyez adni „a köznyelvitől eltérő 
nyelvhasználat”-ért (l. az Oktatási Hivatal honlapján: http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/ 
feladatok_2015tavasz_kozep/k_magyir_15maj_ut.pdf, 11. lap. Utolsó megtekintés: 2015. 
szeptember 5.). A hibásnak gondolt nyelvhasználati forma gyakran regionális sajátosság, 
kijavítása, kigúnyolása rövid úton az anyanyelv szégyelléséhez vezethet, amelynek további 
nyelvi, társadalmi és lélektani következményeivel számolnunk kell. Nem hibáztathatók 
azonban a pedagógusok a nyelvjárásokhoz mint legfeljebb ápolandó hagyományhoz, s nem 
mint a mindennapi nyelvhasználat részéhez vagy akár alapjához mutatott és közvetített 
hozzáállásukért. Richard Hudson szavai jelentős mértékben vonatkoztathatók hazánk 
közoktatására is: „Az Egyesült Királyságban legalábbis a legtöbb tanár nagyon keveset tanult 
saját tanulmányai során a nyelvről, akár az iskolában, akár az egyetemen, így valószerűtlennek 
tűnik elvárni tőlük nyelvészeti ismeretek tanítását a tanteremben. Hogyan taníthatnának egy 
olyan tantárgyat, amit nem tudnak?”7 (Hudson 2004, l. n., fordítás tőlem – P. A.).  

Az utóbbi néhány évben végzett felmérésekből kiderül, hogy 130 megkérdezett magyar 
szakos hallgatóból önbevallása szerint egyharmadának (35%) nem vagy nem rendszeresen volt 
nyelvtanórája, felének (55%) nem voltak érdekesek az órák, 80%-uk pedig nehéznek találta 
őket (Kiss 2010). 1000 megkérdezett Kárpát-medencei magyar szakos hallgató 85%-a gondolta 
úgy, hogy nincs nyelvjárási háttere (Kiss 2009). Magyar szakos tanulmányaikat végezve 
kétharmaduk anélkül teljesítette a dialektológia kurzust, hogy nem járt nyelvjárásgyűjtésen, 
magát az órát gyengének írták le, s csupán töredékük hallott nyelvjárási sajátosságokról leíró 
nyelvészeti, fonetika vagy irodalomtörténet órán (uo.). A leendő pedagógusok módszertani 
képzése során nem áll rendelkezésre egységes, kidolgozott elméleti háttér, gyakorlatokat pedig 
különböző tanulmányokban érhetnek el (l. pl. Parapatics 2011, 2015a). A magyar szakos 
tanárjelöltek, illetve a középiskolás tanulók nyelvjárástani ismereteinek nagyfokú 

                                                             
7 Az eredetiben: „In the UK at least, most teachers learned very little about language during their own education, 
eiter at school or at university, so it seems unrealistic to suggest that they should be teaching (and doing) linguistics 
in the classroom. How can they teach a subject that they don’t know?” 
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hiányosságaira utalnak már az ezzel foglalkozó tanulmányok címei is: Csehországtól 
Szibériáig. Avagy mennyit tudnak az egyetemi hallgatók a csángókról (Fodor 2003), illetve A 
székesfehérvári székelyek és a szlavóniai csángók – avagy mit tudnak a középiskolások a 
nyelvjárásokról (Streli 2007). Streli Zita egy másik tanulmánya (2009) arra is felhívja a 
figyelmet, milyen félrevezető, téves ismereteket sajátíthatók el középiskolai tankönyvekből. 
Követendő példával jár elöl viszont a szombathelyi magyar nyelvi tanszék, amely 
„küldetésének érzi, hogy segítse a sajátos oktatási–képzési feladatokra hivatott vidéki 
pedagógust, az adott régióban dolgozó bölcsész szakembert a történetileg változó, területileg, 
társadalmilag mozgó nyelvhasználat szövevényei közti eligazodásban, a nemzeti kulturális 
örökség, az anyanyelv biztos ismeretét igénylő munkakörök betöltésében, ezzel együtt nemcsak 
a nemzeti, hanem az egyetemes emberi kultúra ügyének szolgálatában is” (Molnár megj. a.,  
l. n.).  

Lássunk néhány gondolatot dunántúli pedagógusoktól, milyen hozzáállással és ismeretekkel 
viszonyulnak tehát a nyelvjárások témaköréhez: „Megnézzük a térképen a főbb nyelvjárási 
régiókat, majd kiemelünk néhány jellegzetes, érdekes hangtani, szókincsbeli példát. Többre 
sajnos nincs idő.” „Nem tanítok jelenleg 8.-ban. Úgy emlékszem, ezen az évfolyamon téma a 
nyelvjárás”. „Szépnek tartom a tájszólást, egyben érdekesnek is. Kincsnek tekintem, melyre 
vigyázni kell, őrizni azt.” „Semmiképp sem csúnya, inkább csak szokatlan a köznyelvet 
beszélők számára. Saját nyelvi környezetben nem javítanám, hiszen hagyományőrző szerepe 
van.” „Csak akkor szükséges javítani, ha nagyon régies nyelven beszél a kisgyerek, de hangok 
keverése esetén nem.” „Köznyelvi szövegkörnyezetben egy-egy tájszó használata ízessé, 
egyedivé teheti mondandónkat. A mérték a fontos.”  

A sztereotípiákat követő ismereteiket pedig a következő ábra szemlélteti: 
 

 
2. ábra: A megkérdezett pedagógusok sztereotípiái a nyelvjárási beszélőről (n = 20) 

 
Ennek fényében érthető, hogy az idős, falusi, határon túli és alacsony iskolázottságú 

beszélőknek tulajdonított nyelvváltozatot a megkérdezettek többsége nem köti fiatal diákjai 
nyelvhasználatához, s ha mégis olyat hall tőlük, azt javítani fogja, feltehetően elfogadható 
magyarázat nélkül. 
 
Regionalizmusok és „ezek a mai fiatalok” 
 

A húsz pedagógus adatközlőből csupán három érzékel diákjain tájszólást: „Mivel 
kisvárosban élünk egy jellegzetes tájnyelvi vidéken, szinte minden diákon érezhető a hatás. 
Van, akinél csak szókincsben, néhányuknál a hangképzésben is”; „folyamatos a tájszólás 
»jelenléte« az iskolában”; „nem csodabogárnak tekintjük”; „ez sokkal élőbb, 



PARAPATICS ANDREA – VÍGH-SZABÓ MELINDA 84 

mindennapjainkban jelen lévő”. Természetesen nehéz meglátni nyelvjárási jelenségeket azok 
ismeretének hiányában, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a XXI. századi globalizált 
világban újraértelmezett regiolektus számos vidéki tanuló nyelvhasználatát jellemzi. Közel egy 
évtizede tartó részt vevő megfigyeléses vizsgálatra alapozva az alábbi közép-dunántúli hang- 
és alaktani sajátosságok figyelhetők meg mai gimnazisták beszédén is (Juhász 2001 alapján): a 
kakuminális vagy posztalveoláris t,8 a nyílt ä (Väszprém), a zárt á (hấrom) az ā és ē ejtése az r 
nyújtó hatása révén (āra, ēre), a felső nyelvállású magánhangzók rövidülése (tulságosan), 
rövidülés intervokális nyújtással (melegittö). Az l kiesése és nyújtó hatása E/2. felszólító 
módban jellemzően megjelenik (etté, egyé stb.) és néhány további esetben is (föl > fő, bót 
’bolt’), a köznyelvi e ~ ö váltakozást mutató alakok közül általában a labiális jellemző, gyakran 
írásban is (fölösleges, egy esetben: köll ’kell’), és viszonylag gyakran labializálódik az i a 
(ki)füzet ’(ki)fizet’ szóban. A -ban/-ben inessivusi helyhatározóragok alakja sok esetben szóban 
és írásban is illativusi (hajnalba kelek). Akadt példa a mijenkek ’miéink’ több birtokra 
vonatkozó T/1. személyű birtokos névmás, valamint az othol ’otthon’ és az estélig ’estig’ 
használatára is. (A kutatás részletes bemutatásához és a tájszókincstani felmérés eredményeihez 
l. pl. Parapatics 2015b.) 
 
Kitekintés 

 
Ha a revitalizációs modellt összevetjük az online felületeken megjelent korpuszokkal, azt 

tapasztaljuk, hogy a nyelvek életre keltése és az internet adta lehetőségek használata az említett 
nyelvek, nyelvjárások esetében szépen korrelál egymással.  

Ezzel szemben a magyar nyelvjárások szinte egyetlen megjelenési formája a primer média, 
azaz a szemtől szembeni kommunikáció, míg napjaink tercier médiájában, azaz a digitális 
kommunikációban (Frehner 2008, Veszelszki 2015) formális színtéren voltaképpen nem 
találkozhatunk. Informális helyzetben, a digitális „írott beszéltnyelviség” sajátos műfajaiban 
(privát csevegésben, bejegyzésekben, hozzászólásokban a közösségi médiában és egyéb 
digitális alkalmazásokon keresztül folytatott személyes kommunikációban) természetesen igen. 
Fontos tanulsággal szolgálnak viszont az ugyanitt olvasható – rendszerint negatív – szubjektív 
nyelvi adatok is; az alábbi hozzászólás (komment) egy palóc nyelvjárású énekesnő zenekarának 
hivatalos oldalán jelent meg 2015 tavaszán: „Ez a borzalmas tájszólás honnan van? Ha már 
Magyarországon vagyunk, akkor nem lehetne magyarul énekelni? Elviselhetetlenek a dalok 
ezzel az »aá« betűvel énekelve! […] Budapest szívében nem beszélnek sem palócul, sem 
másmilyen […] tájnyelven!”. 

Noha a magyar nyelvjárások helyzete és szerepe jelentősen eltér a tanulmány első felében 
tárgyalt finnugor dialektusokétól, feltehető, hogy hasonlóképpen előnyös változásokat 
eredményezhetne azok nagyobb gyakorisággal történő megjelenése hivatalos online felületeken 
is.  

Tehát az online kommunikáció (mint ötödik korpusztervezési elem) jövőbeni kutatásra 
érdemes – nemcsak a magyar köznyelvet, hanem a területi változatokat és a finnugor népek 
nyelvjárásait illetően is. 
  

                                                             
8 Erről a MDial.-ban nem tárgyalt hangról így ír Bárczi: „Ez mintha divatjelenséget mutatna, ámde kétségtelenül 
nem tudatos, másrészt népi gyökereihez sem férhet szó. Tapasztalatom azt mutatja, hogy a változás terjedésében 
teljesen tudatos utánzásról nem lehet szó, hiszen a megvizsgált egyének kivétel nélkül csak figyelmeztetésemre 
eszméltek rá, hogy ők másfajta t-t, d-t ejtenek, sőt csak önmaguk és mások megfigyelése után hitték el, hogy 
valóban így van a dolog. […] Mindenesetre annak, hogy lappangó divattá változhatott, szintén előfeltétele, hogy 
a közösségben bizonyos készség meglegyen rá. […] Lőrincze Lajos értesített arról, hogy szülőhelyén, a Veszprém 
megyei Szentgálon az ez ejtés igen gyakori. Erre különben magának Lőrincze Lajosnak az ejtése is bizonyítékul 
szolgál. […] eltér a köznyelvitől, a nyelvet kissé hátrább húzva és megfeszítve ejtik […], ami világosan 
postalveoláris-cacuminális t-re mutat” (Bárczi 1947–1949, 114–115). 
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The paper discusses the status of the smaller Finno-Ugric languages and/or dialects, then gives data for examining 
the attitudes on Hungarian dialects. Decisions on language politics and language planning have a special emphasis 
on Finno-Ugric languages; the functionally restricted use of language adds up to language attrition and at worst: 
language death, but a revitalising process can be set up, too. We don’t need to talk about „fossilization” in 
connection with Hungarian dialects, but due to negative attitudes (stigmatization) and therefore the decrease of 
pragmatic values the vision about extinction of dialects usually appears. Increasing language awareness on dialects, 
adopting positive attitudes (already during general education) should be a main point of either Hungarian or Finno-
Ugric language planning, and online appearance can also make its positive effects on these dialects. 
 


