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A szakirodalom szerint a mai magyar nyelvhasználatban három nyelvvál-
tozattal számolhatunk: valamely nyelvjárással, a köznyelvvel és a köznyelv 
valamely táji változatával. „A regionális köznyelviség megjelenésével színre 
lépett a falvak nyelvhasználatában egy sajátos, a nyelvjárásból induló s a 
köznyelv irányába mutató nyelvi átmenetiség." (Kiss Jenő, Mai nyelvjárása-
ink és változataik. MNy. LXXXIV. évf. 4. sz., 444) Mivel átmeneti nyelvvál-
tozatról (nyelvjárás -—. köznyelv), vagy ahogyan Szabó József is mondja 
„átmeneti nyelvállapotról" (Gondolatok a regionális köznyelvek mondattani 
kutatásáról. MNy. LXXIX. évf. 1. sz., 87.) beszélhetünk, nem véletlen, hogy 
a regionális köznyelviség kutatásával elsősorban dialektológusok foglalkoz-
tak, hiszen már a Magyar Nyelvjárások Atlaszának anyaggyűjtése (1950-
1964) és ellenőrzése során világossá vált, hogy a „társadalmi-gazdasági-kul-
turális változások nyelvi következményeként a köznyelv (és az irodalmi 
nyelv) egyre erősebben hat a nyelvjárásokra, s e hatás eredményeként a 
nyelvjárások igen gyors ütemű változásának, átalakulásának - saját belső 
rendszerük szempontjából pusztulásának, szürkülésének, egységesülésének -
lehetünk a szemtanúi." (Imre Samu, Tanulmányok a regionális köznyelviség 
köréből. NytudÉrt. 100. sz. 3) 

A Csűry Bálint óta mindig magas színvonalat képviselő magyar nyelvjá-
rásgyűjtés és -feldolgozás számos megjegyzést tartalmaz a nyelvjárások visz-
szaszorulásáről, illetve a köznyelv, a regionális köznyelv és az irodalmi nyelv 
terjedéséről (elég ha Imre Samu, Szathmári István, Deme László, G. Varga 
Györgyi tanulmányaira gondolunk, sőt Toldy Ferenc már a múlt században 
megkondította a vészharangot). Kálmán Béla is felhívta a figyelmet arra, 
hogy „a városi lakosság felduzzadásával egyre inkább fogy a „tiszta" nyelvjá-
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rást beszélők száma. A falvakban, a földműves lakosság közt is egyre több 
lesz a „kétnyelvű", akik nyelvjárásukon kívül nemcsak megértik, hanem 
beszélni is tudják a köznyelvet." (Nyelvjárásaink, Tankönyvkiadó, Bp., 1977. 
10) Nyirkos István még tovább viszi az iménti gondolatsort, s a nyelvváltoza-
tok rendszeréről szólva kifejti, hogy mivel ezek között átmenetek, érintkezé-
si pontok találhatók, már „tiszta" köznyelvről sem beszélhetünk, a 
köznyelvet eleve regionális köznyelvnek kellene tekintenünk. (Irodalmi 
nyelv-köznyelv-népnyelv. MNyj. XXIV. 25-6) Noha ma már/még „tiszta" 
kategóriák nem léteznek, a kutatók abban teljesen egyetértenek, hogy -
Imre Samu szavaival élve - a magyar nyelvjáráskutatás ötödik korszakának 
kezdetén a nyelvi egységesülés azon korszakában van, amikor „... a nyelvjá-
rás: regionális köznyelv: köznyelv hármasság idejét éljük." (Kiss Jenő: MNy. 
LXXVI, 194), és az is mindenki által elfogadott tény, hogy a regionális 
köznyelv(ek) a nyelvjárás és az egységes ülőben levő köznyelv között helyez-
hetőek) el. 

Imre Samu veti fel azt a nagyon fontos kérdést, hogy elkülöníthető-e a 
nyelvjárás a regionális köznyelvi változatoktól. (Gondolatok a nyelvjárási 
monográfiákról. MNy. LXXIX, 412-3) A válasz a mára vonatkozóan pozitív 
még akkor is, ha tudjuk, hogy úgy a nyelvjárás, mint a regionális köznyelv 
számtalan variációs lehetőséget hordoz, és ezek természetszerűleg egymásba 
is fonódhatnak. 

A nyelvszociológiai tényezők, mindenekelőtt a beszédhelyzet, valamint a 
műveltségbeli színvonal, a kor, a nyelvjáráshoz való szubjektív viszonyulás 
mind-mind meghatározzák a beszélők nyelvhasználatát, ezért a kutatók 
időről időre szükségszerűen módosítják a különböző definíciókat. Kiss Jenő 
szerint „a nyelvjárás-definíció legtöbb kritériuma a nyelvjárás nyelvszocioló-
giai létfeltételeiből vezethető le. (...) ... a nyelvjárás ma Magyarországon az a 
(...) nyelvváltozat, amely területileg kötött, elsősorban szóbeli közlésre szánt 
és mindenekelőtt a mindennapi életterületeket átfogó beszédmód, s amelyet 
- főként a köznyelvtől befolyásoltan alakuló nyelvi normák szerint - a nem 
iskolázott, a faluban felnőtt és ott lakó, a hozzá legalábbis semlegesen 
viszonyuló emberek első nyelvükként, spontán használnak a számukra ter-
mészetes, mindennapos, familiáris beszédhelyzetekben, az egymás közötti 
kommunikációban." (Mai nyelvjárásaink és változataik. MNy. LXXXIV. 4. 
sz. 445) 

Tekintélyes szakirodalom foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a különféle 
beszédszituációkat a kisebb-nagyobb azonosságok alapján hogyan lehetne 
valamiképpen osztályozni, rendszerezni. Balogh Lajos a MNy.-ben (Nyelvjá-
ráskutatás és szociolingvisztika. MNy. LXXIV. 1. sz. 50-2) többek között 
beszámol a müncheni egyetemen folyó szociolingvisztikai kutatásokról. Az 
oltani szakemberek a hétköznapi beszédszituációkat négy csoportba osztot-
ták: ,,a) nyelvhasználat a családon belül; b) a barátok, ismerősök és szomszé-
dok között; c) beszédkapcsolat a hivatalokban és üzletekben; d) a 
munkahelyen." (i. h.) Penavin Olga saját megfigyelései alapján a mikroszitu-
ációk még részletesebb felosztását közli Nyelvjárás és köznyelv (Forum, 
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Újvidék, 1986., 28-9) című könyvében, és kitér a beszédszituációkban hasz-
nált, generációs eltéréseket is mutató nyelvi változatok bemutatására, majd 
megállapítja: „Általános megfigyelés szerint a bizalmas helyzetekben (...) 
általában nyelvjárásos, illetve generációs eltéréssel köznyelvű a megnyilatko-
zás. (...) Deme szerint a városokban is egy olyan köznyelv uralkodik, amely a 
várost környező nyelvjárásban vagy nyelvjárásokban gyökerezik. Ezek a 
nyelvi standard, a köznyelv helyi színezetű változatai. A mi megfigyeléseink 
szerint is Vajdaság városaiban ez az uralkodó nyelvváltozat." (i. h.) 

A szakirodalomból és a gyakorlatból egyaránt tudjuk, hogy a kommuni-
kációban a különböző életkorú, nemű, iskolai végzettségű személyek más-
más megfelelő kommunikációs szerepet vállalnak. A nyelvjárást beszélők -
szintén életkoruknak, műveltségüknek, a beszédhelyzetnek, a kommunikáci-
ós szerepnek stb. megfelelően - többféle nyelvváltozatban szólalnak meg; 
igen nagy mértékben eltérhet egymástól ugyanazon adatközlők nyelvi maga-
tartása. Hogy mikor köznyelviesebb a nyelvjárást beszélők nyelve a megszo-
kottnál, arra remek alapot nyújthat egy az ország-világ szeme elé kerülő, a 
tévé valamely műsorában helyet kapó interjú, hiszen a szerep megszabja a 
nyelvi réteget, a nyelvi jelek használatát. Ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy a 
tömegkommunikációs nyelv uniformizált, és az egyes tömegkommunikációs 
médiumok nyelvhasználatában nincs jelentős különbség, mindegyik a „hiva-
talos, kanonizált értelmiségi dominanciájú köznyelvet használja" (Buda Bé-
la), akkor - legtöbbször - a nyelvjárásias beszédű riportalany nyelvi 
viselkedése is megváltozik, s a köznyelvhez való nagyobb fokú közeledést 
eredményezi. 

Az Újvidéki Televízió földművesekkel, mezőgazdasági kérdésekkel fog-
lalkozó műsora, a minden vasárnap délelőtt jelentkező Barázda alkalmasnak 
mutatkozott arra, hogy elemezzem az adásban szerepeltetett földművesek 
kommunikációs szerephez kötött nyelvi viselkedését, ugyanis a megszólalta-
tottak között kanizsai földművesek is voltak - anyanyelvjárásuk az enyém is 

akik magántermelőként elmondták véleményüket a nemrég kialakult 
parasztszövetségről. Egy korábbi gyűjtés óta jól ismerem valamennyiüket, és 
most a riportban elhangzó szöveg meg a korábbi, passzív megfigyelési 
módszer alapján kísérelem meg bemutatni, feltárni a nyelvi viselkedés 
bármiféle nyomait. Az elemzés előtt még csak annyit, hogy az öt riportalany 
közül kettő fiatal földműves, három pedig a középgenerációhoz tartozik. 
Otthon, családi körben mindannyian nyelvjárásban beszélnek. 

A vizsgálat tárgyát képező interjú-szöveg a következő: 
I. riportalany: A parasszöveccség... mindenesetre hatást köll... hogy gya-

korojjon a földolgozóiparra. Valószínű, hogy nem minden eredmény..., nem 
minden próbálkozás jár sikerrel, de én assziszem, hoty... hát a törvényök 
kiharcolása ojan értelembe... lenne a megoldás, hogy maguk a parasztok... 
összefogjonak..., hátha véletlen vóna ojan kösztük, aki saját erőbű is... 
másodlagos földolgozással... tudna közbe foglalkozni, és ez... ezeket a termé-
keket, amennyibe a hazaji pijacon nem tudná eladni, akkó jogot nyerjünk 
arra, hoty kiszállíccsuk, ... és valószínű nem utolsó sorba ennek a devizának 
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a jogárú is... sorsárú is dönteni köll, mer hotyha ja turizmuzsba, ahoty 
hallom, mán tísz százalékot is kapnak majd a deviza megvalósítására... öü... 
abba a zesedbe... hát... a parasztembernek is köllene bisztosítani. Tehát 
amennyibe megoldódik ez a zsákuccábú való kiút, hoty kivitelre dógoszha-
tunk, akkó gyün esetleg kifejezésre a bijótermellés lényege..., vetyszermentes 
termeilés lényege..., mékhát... mer az... asz keresi... nyugat, és én asz hiszem, 
hogy még nagyon sokan... megoldanák eszt a termellést, nem vóna gonD, 
mive mán a parasztember as se tuggya, mit termejjén, hoty kifizető legyen. 

II. riportalany: A bizalom megvan..., és hiszem asz, hogy eredményt is 
fogunk elérni. Sok... vegyes a zösszelétel, tehát van sok fijatal, idős termellő. 
A zidőssektől tanulunk... sokmindent, a fijatalok pedig a zúj tehnológijákat 
hamarabb el tuggyák foganni, mind a... a... zidősseB termellőke. Én így 
gondolom. 

III. riportalany: A legégetőp problémák... ezek a terményárak, a... a... 
hozzá... ezek a reprómate... a repróanyagok, akkor a gépek, ... akkor a... a 
mű... a műtrágya, tehát a teljes... ezeknek a zárajik. 

Égyellőre mék tiszta kép nem alakult ki, de hiszem, hogy oda fogunk 
hatni a zárakra is..., ha nem is mindenhol, de néhol azé... (...) borzasztó 
amijen árak vannak, mer... régi, idősseB termelőtű tuggyuk, hogy pár... 
ezelőtt pár évvel ety száznegyvenkettes ZMÁJ buzakombánt lehetet tizenegy 
vagon buzájé vásárolni, ma pediG száz milijárd régi dinárba kerül, tehát töb 
mint húsz...on... huszonety-két vagon buza. (...) Huszonöt vagon..., útyhogy 
ezek a zárarányok börzasztó eméntek, amit a mezőgazdaság nemcsak nem 
tud... nem tud mekfizetni..., ez ugyanúgy van a többi gépné is, nemcsak..., ez 
ety kirívó példa, mer esz pont nagyom mégjegyésztem. 

IV. riportalany: Én is várom a legjobb eredményeket. Hiszem aszt, hogy 
ÍGY... közös erővel... közössen hozzáálva tudunk... jobb... valami megoldást 
találni... a zén véleményem szerint, és reméllem is, hoty fogunk tán... meg 
léssz is..., mer nagyon eltérőjek, ahogy ő i monta, nagyon eltérőjek a mi 
termékeink és a ziparcikkek, és kébzelem esztet, hogy nagyon ki van 
hasznává a... épp úgy a fogyasztó, a termellő is épp úty ki van hasznává 
mintkettő... Esz1 közös erőve valahogy mek kék oldani... a zén nézetem 
szerint is. Én hiszem eszt, a parasszöveccség esztet... próbájja is... Reméllem 
aszt, hogy még is oldódik... valahogy... A zén véleményem ez. 

V. riportalany: A zén véleményem... ami a legsürgetőbb... megoldást 
illeti, ez a fővásárlási árak..., ez a társadalmasított fővásárlás ety szállá sé 
külömb attul a régi magán..., tehát kupecok fővásárlásátú..., hát ugyanúty 
kihasznáják a... parasztembert, mivel rá van szorúvá. Tuggyák, hogy ami 
méktermett, aszt é köll adni. Tartani, hát... kivéve a kukoricát... Mámmá 
még a búzát se birják vagonszámra táróni... Más... hústermék, tejtermék, ... 
errű meg napok döntenek csak, esz1 napokon belű le kő szállítani... Ki is 
hasznájják a véktelenségig, tehát legelőször énszerintem ezökön köl fordíta-
ni... Ha hát... ellent nem ának ennek a parasszöveccségnek, én hiszem, hoty 
fordít is ezen... gyorsan. 
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I. riportalany: ígéretek vannak, hogy... talán majd... gondolom íty köz... 
heji közösségek és kösségi szinten majd éggyüt fogunk dolgozni..., hát, nem 
tudom majd, hogy önnállóan, hogy mennyire engedik, adnak nekünk zölD 
fényt, hogy gazdálkothassunk. Hát, Ígéretek vannak..., hát, bízunk benne, 
hogy majd mek fog valósulni..., hogy önnálóan tudunk eladni, és önnálóan 
tudunk behozni külföldrű gépet vagy alkatrészt..., ijen dolgokat. (...) Én asz 
hiszem, ami... amennyi... amennyibe a termellők összetartanak, ebben a 
zesedbe... én hiszem, hogy... bízunk abba, hogy rendeződik rövid időn belül, 
hotyha persze mások nem ájják úttyát ennek a szervezetnek. Szeretnénk 
nagyon, hotyha kialakulna már a termellő és a fogyasztók között asz, hogy 
ne csak ők legyének vesztességbe, hanem ... ne csak azok fölözzönek abbú ja 
terménybű, akik nem is lássák aszt. Példáú1 tejet... vaty húst... termeket, így 
jószágot... Csak azok vigyék el a hasznot... Néha a termellők is, meg a 
fogyasztók is éty kicsit... részesűjjönek jóba. 

III. riportalany: Én asz hiszem, hotyha ócsóbban kapunk műtrágyát meg 
ijen külömböző repróanyagot, ... vető...magokat, rovarirtósze...szereket, én 
hiszem, hogy duplájára fog növekenni... a termellés. 

II. riportalany: Sokkal löbet tunnánk termelni, főleG, ha a társadalmi 
szektor is egy ojan viszonyulást anna a földművesnek,, ami jelenleg nincs 
meg..., hotyha a zöntöző...gazdálkodást be tunnánk vezetni..., mer a társadal-
mi szektor... példáu1 Trésnyévác környékin ki van építve..., de a magánszek-
tort nem engedi, hogy rákapcsójon arra, hogy birná hasznáni, holott ők nem 
hasznájják egész évbe... ety pár kutat, ami van nekik, és asz' mongyuk... a 
mekfelelő ellenértégbe aszt a privát szektor, tehát a mezőgazdasági ter-
mellők...nek a hasz... hasznosítására bocsájtaná, ott... dupla termés..., szóvá 
dupla vagy még attú töB termést e tunnánk érni, mer pár éve már sujt 
bennünket ez a zaszáj, ésakkor ot bisztos, hoty többet tunnánk termeni, és 
hiszem aszt, hotyha mán termene, ócsóbb is, olcsóbban is elő lehetne álítani. 

V. riportalany: A kóperációk... még Adorjányon kialakult ety pár évvé 
ezelőtt ety... egy ijen közös öntözési ren'szcr, holott az is naty tervekkel 
indult, de asztán a kihasználás nem mönt úgy, ahoty köllene... Ot van 
körülbelül egy ötven-hatvan hektáros föltterület... 

Hangtani téren a legszembetűnőbb a kétfajta e megléte. A zárt é hang ma 
is a magyar hangrendszer élő tagja, amelynek jelentésmegkülönböztető 
szerepe van nemcsak a megszólaltatott riportalanyok nyelvjárásában, hanem 
a köznyelvet beszélők tekintélyes részének nyelvében is, mindenekelőtt 
azokéban, akiknek anyanyelvi bázisát az e-ző nyelvjárások adják. Még min-
dig élő jelenség a nazalizáció és a szóvégi zöngétlenülés, habár úgy tűnik, ma 
már inkább a középkorú (és passzív megfigyelés alapján állíthatjuk) az 
idősebb generáció használja (idősseB termellők, zölD, ÍGY, főleG, töB). A 
riportalanyok beszédében most nem volt példa a nazalizációra. 

A köznyelv hatására a nyelvjárásban változik az egyes fonémák megter-
heltsége is. Imre Samu szerint „a köznyelv hatása nyelvjárásainkban ezen a 
téren mutatkozik meg legerőteljesebben, nyelvjárásainkban ezen a téren van 
folyamatban a legerősebb változás." (Nyr. LXXXVI, 323) 
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A köznyelvi -ból, -bői, -ról, -ről és -tói, -tői ragok nyelvjárásbeli -bú, bű; 
-rú, -rű és -tú, -tű realizációja éppen úgy tartja magát a fiatalok nyelvhaszná-
latában, mint az idősebbekében (erőbű, jogárú, sorsárú, termelőtű, fővásárlá-
sátú, külföldrű, abbú, attií). A toldalékos alakok olykor, főleg idegenekkel 
való beszélgetés során, pl. mikrofon előtt „finomkodó" változatban is előfor-
dulnak (az időssektől tanulunk). 

A riportalanyok nyelvjárásában enyhe, az V. beszélő nyelvében erősebb 
fokú ö-zés tapasztalható (köll~kő~köllene, ezökön, mönt). A köznyelvhez 
jobban közeledők már inkább e-ző szóalakokat használnak. 

A köznyelvi o-val szembeni zárt u-zás és az ö helyén jelentkező zárt ü-zés 
már szinte kizárólag az idős emberek szóhasználatában figyelhető meg, azzal 
a megszorítással, hogy bizonyos szavak nyelvjárásias alakja megmarad a 
fiatalok nyelvében is (gyün) megerősítve azt a tényt, hogy egyes nyelvjárási 
jelenségek szavanként terjednek. 

A zárt í-zés, amely egyébként a nyelvjárás igen erőteljes magánhangzó-je-
lensége a mikrofon előtt produkált beszédben - a köznyelv hatása miatt -
nem fordul elő, és meglepően kis számban jelentkezik a zárt i-zéssel 
összefüggő rövid i'-zés is, amely különösen a birtokos személyragos relatív 
tövek toldalékos alakjaiban még szintén igen erősen tartja magát. Ebből is 
látszik, hogy az adatközlők a fenti jelenségek meglétét nyelvi viselkedésük-
kel ügyesen leplezték. 

Egy-egy példa erejéig előfordul néhány hosszú magánhangzó rövid ejtése 
(ígéret, buza, sujt), de ez éppúgy nem általános, mint ennek a fordítottja 
(deviza, borzasztó). 

A mássalhangzók esetében a fonémaállomány azonos a köznyelvivel, 
csupán az egyes mássalhangzók megterheltsége utal nyelvjárási beütésre. 

A mássalhangzó-jelenségek közül a szótagzáró, illetve az azonszótagú l 
kiesése a leggyakoribb; lépten-nyomon előfordul a szövegben, és igen válto-
zatos képet mutat. Szóbelseji helyzetben hol kiesik (dógoszhatunk, ócsóbban, 
ócsóbb), hol megmarad (oldani, oldódik, dolgozni, zölD, gazdálkothassunk, 
dolgokat, külföldrű, földművesék, gazdálkodást, olcsóbban, körülbelül, föltterii-
let), s hogy ez utóbbi javára billen a mérleg, az szintén az adott beszédszituá-
cióval van nagyon szoros összefüggésben. Ha családtagok közötti 
beszélgetést rögzített volna egy rejtett kamera, a köznyelvi változatok hasz-
nálata eltörpült volna a nyelvjárási alakok mellett. Ugyanez a megállapítás 
vonatkozhatna a tővégi helyzetben kiesett (kő, belű), illetve a megmaradt 
/-re is (köll, körülbelül, belül, mivel). A kettő között van a példáupéldáú1. 

A toldalékbeli / kiesésénél, illetve megmaradásánál (termelőtű, éröve, 
szállá, fővásárlásátú, szorúva, errű, külföldrű, abbú, répróanyagga, attú, évvé; 
évvel, földolgozással, erővel, attul, időssektől, sokkal, sikerrel, tervekkel) az 
arány 11:8 a nyelvjárási alakok javára, de a különbség még nagyobb lenne, 
ha a nyelvi szerepjátszás nem érvényesülne. Mindez vonatkozik az igekötők 
/-jére is (ementek, fővásárlás, fővásárlási árak, fővásárlásátii, é köll adni, e 
tunnánk émi; földolgozóipar, földolgozással, eladni, elér, elfoganni, eltérőjek). 
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A szórványosan jelentkező hasonulásos formák közül a dn>nn ma is 
szilárdan tartja magát úgy a fiatalok, mint az idősebbek nyelvében, bár a 
fiatalok idegenek előtt megpróbálnak megszabadulni tőle (foganni, növeken-
ni, anna, tunnák, tunnánk; adni, eladni). 

A mássalhangzók mennyiségi változásai közül a legelterjedtebb a hangzó-
közi l kettőzése, s úgy tűnik, ez a jelenség nemigen kezd még kopni a 
köznyelvi hatás ellenére sem (termeilés, termellő, reméllém, bijótermellés; 
termelőtú), éppen úgy, mint az s, sz, j, n mássalhangzók geminációja intervo-
kális helyzetben (közössen, kihasznájják, önállóan, önnálóan, részesűjjönek). 

A sűrűn előforduló jelenségek közé tartozik a betoldás is. A hézagtöltő j 
a magánhangzó-torlóldást hivatott megszüntetni. A hiátus helyén a riporta-
lanyok beszédében kizárólag j szerepel, méghozzá nemcsak szó belseji 
helyzetben (hazaji, pijacon, bijótermellés, fijatal, fijatalok, bocsájtaná) meg 
toldalékolt formákban (árajik, buzájé), hanem - főleg a középkorosztály és 
az idősebbek körében - mondatfonetikai helyzetben is (hotyha ja turizmuzs-
ba, abbú ja terménybű). 

A hangtani elemzés után - idő- és helyszűke miatt - az alaktant és a 
mondattant megkerülve a szókincsről, pontosabban a neológ elemekről 
szólnék néhány szó erejéig, „ugyanis a köznyelv és a nyelvjárások, valamint 
az egyes nyelvjárástípusok között leginkább a hangtanban és a szókészletben 
vannak számottevő eltérések, az alaktanban már kevésbé, mondattani téren 
pedig - legalábbis eddigi ismereteink szerint - alig találunk különbségeket." 
(Szabó József: Gondolatok a regionális köznyelvek mondattani kutatásáról. 
MNy. LXXIX. évf. 1. sz. 87) 

A szókincs mint a nyelv mozgékony, változó része azonnal reagál a 
társadalmi-gazdasági átalakulásra, és ezáltal számtalan új fogalom, új meg-
nevezés kerül be úgy a városi, falusi, mint a tanyai ember mindennapi 
életébe, beszédébe. A hagyományos paraszti gazdálkodás megszűnése a régi 
életmód, a régi szemlélet gazdag szókincsének a pusztulását is eredményezi, 
ugyanakkor a megváltozott életforma, a tömegtájékoztatási eszközök térhó-
dítása kihat a nyelvjárási szókészlet új elemekkel történő bővülésére. Erre 
utal a Barázdában megszólaltatott kanizsai földművesek szókészlete is, 
amelybe a következő szavak, szókapcsolatok épültek be: parasszöveccség, 
másodlagos földolgozás, bijótermellés, vétyszerméntes termeilés, új téhnológiák, 
repróanyagok, árarányok, fogyasztó, társadalmasított fővásárlás, heji közössé-
gek, magánszektor, mezőgazdasági termellő, kópéráció). 

A vázlatos összefoglalóból természetesen sok minden kimaradt, de az 
előzőekben ismertetett jelenségek alapján is levonható egyfajta következte-
tés, nevezetesen, hogy a nyelvi-nyelvjárási tudat fejlettségi foka, valamint 
egy-egy adott beszédszituáció, illetve a kommunikációs szerep döntően 
meghatározza a köznyelvhez való közeledés mértékét, s ahogyan Imre Samu 
mondja: „a változás, bomlás közvetett vagy közvetlen módon a köznyelv 
irányába mutat." (ÁltNyTan. VIII, 93) 
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