
Szabó Géza 

Nyelvföldrajzi szociolingvisztikai kutatások a nyugati 
magyar régiókban 

A nagy múltú tudományok/tudományágak koronként újrafogalmazzák cél-
jukat, feladatukat, keresve a lehetőségeket, módokat, amelyek energiákat sza-
badítanak fel, lendületet adnak, hogy a tudományszakok megújulva felelhesse-
nek meg a belső és külső "kihívásoknak". A Magyar Nyelvjárások Atlasza te-
repmunkálatai után — immár évtizedekkel — az élőnyelvi kutatások 
"kontextusában" ismét megnövekedett érdeklődéssel fordulunk dialektológi-
ánk felé. Nyelvtudományunk múltját és jelenét, valamint a "társadalmi elvárá-
sokat" tekintetbe véve újból meg kell fogalmaznunk feladatainkat. Összessé-
gében azt mondhatjuk, hogy előttünk a magyar dialektológia megújításának 
felemelő, de roppant munkás feladata áll. Ezt a törekvést nyelvjáráskutatá-
sunk belső feszültségei ugyanúgy igénylik, mint az anyanyelvüket hordozó 
társadalom. Előadásomban szerény erővel ezekhez a törekvésekhez kívánok 
hozzájárulni. 

Noha az atlaszmunkálatok roppant értékes tapasztalatokkal gazdagították a 
magyar szinkrón dialektológiát, mégis a monumentális vállalkozás befejezése 
után, illetőleg Imre Samu szintézisét (A mai magyar nyelvjárások rendszere. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.) követően nyelvjáráskutatásunk valósággal 
megtorpant. Több mint egy évtized múlik el, amíg lassan kezd erőre kapni 
dialektológiánk. Ma már egy újabb nemzedék, pontosabban szólva újabb nem-
zedékek igyekeznek fölkarolni a számunkra oly szent ügyet. 

A tudománytörténeti fejtegetések elterelnének előadásom témájától. A foly-
tonosságra utalva annyit mégis meg kell említenem, hogy kutatásaink az at-
lasznemzedék két nagy élményével szerves kapcsolatba hozhatók: 1. Nyelvjá-
rásaink bomlanak, rohamosan pusztulnak, illetőleg hamarosan kipusztulnak, 
helyükbe a köznyelv lép (vö. Derne: NyelvtudÉrt. 40. sz. 72; Kiss Jenő: 
MNy. LXVIII, 479—82, uitt további irodalom); 2. Kutatási témaként felfede-
zik a vidéki városok sajátos nyelvét, nyelvhasználatát, regionális köznyelvet, 
Később ugyan finomodik a kép, és így a regionális köznyelvet nem csupán 
vagy nem csak városokhoz kötik, hanem területi nyelvszociológiai formáció-
ként kezelik. 

1. A Szombathelyen 1973-ban megindult kutatások a regionális köznyelv 
feltárására, megismerésére törekedtek (vö. Szabó G.: Regionális köznyelvi 
kutatások Szombathelyen: SzoTF. TudKözl. I, 131—9, 1978.; Uő.: Regio-
nális szókészleti kutatások Szombathelyen: Vasi Szemle, 1980. 104—39), 
ugyanakkor a környező falvak nyelve, nyelvhasználata iránt is érdeklődést 
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mutattak. Módszeres feltárások — kérdőívemmel — 1976 óta folynak, legna-
gyobb gyakorisággal Északnyugat-, Nyugat- és Délnyugat-Dunántúlon. Erről 
több helyen szóltam, rövidebben-hosszabban tájékoztatva a szakmai köröket 
(vö. MNy. LXXXm, 516—24; MNyRétegz. I, 76 kk.; BDTF. Tud-Közl. 
VI. Nyelv tud. 5—16 stb.). 

Tulajdonképpen a regionális köznyelvi kutatásoknak — konkrétan a Szom-
bathely nyelve iránti érdeklődésnek köszönhetem, hogy figyelmem a nyelvjá-
rások "élőnyelvi" oldala felé fordult. Értelmezni kívántam a szombathelyi ada-
tokat területi és nyelvszociológiai szempontból. Valójában így született meg a 
területi gyűjtés-feltárás "szombathelyi" módszere: kérdőíves, magnetofonos 
felvétel a gyűjtés egész menetéről — a gyűjtés szituációjában —, ugyanakkor 
az adatfelvételt "nyelvi életrajzi" kérdőíves — inkább tematikus — beszélge-
tés záija. Ebben az "inteijúban" az adatközlő nyelvi személyiségének sok-sok 
fontos eleme szóba kerül, s így nem marad figyelmen kívül nyelvi tudata sem. 

Az összegyűjtött nyelvi anyag és egyéb idevágó információhalmaz a 
"forgatás", vizsgálódás során formát keres magának, sarkallva a kutatót a 
megvalósulásra, a megelevenedésre. Bízva abban, hogy a szóban forgó témát 
tárgyaló írásom egyike-másika nem teljesen ismeretlen, így — az ismétléseket 
jórészt elkerülve — időt nyerhetek további kérdések taglalására, esetleg felvil-
lantására. 

Egy kis túlzással mondhatnók, hogy a fent körülírt "totális" adatfeltárás 
önmagától kínálja a beszélőcentrikus kutatásokat is. Vizsgálatom tárgya való-
jában kettős: 1. a nyelvi formák, változatok felderítése a (nyelvjárási) régiók-
ban; 2. a beszélőkutatás konkrétan a gyűjtés szituációjában. "Klasszikus" dia-
lektológiának a gyűjtés szituációjával mint pszicholingvisztikai tényezővel 
nem számolt. Az atlaszkutatás lényegében szerencsésen áthidalta a problémát, 
illetőleg az adatközlők tipizálása felől igyekezett a kérdést megoldani (vö. 
Derne: NytudErd. 40. sz. 71). Valljuk be őszintén, hogy az atlaszkutatásoknak 
efféle feladatuk nem is lehetett. Ez már valójában az újabb, úgy mondanám: 
élőnyelvi dialektológia tematikájába vágó kérdés (vö. pl. Benkő: DialSzimp. 
15—16). 

Noha már az atlaszmunkálatok idején — különösen az ellenőrzés időszaká-
ban — a falvakban erőteljesen felülkerekedett a köznyelvieskedés, sőt adott 
esetben a köznyelvi magatartás az életrajzi elemek alapján legjobbnak tartott 
adatközlők esetében is (vö. Derne: i. h.; Lorincze: MNyAElm. 180-1). Ma 
mégis azt tapasztaljuk, hogy a falu nyelve — Nyugat-Dunántúlon — nem a 
köznyelv: sőt a helyi nyelvjárások (is) szívósan tartják magukat. De tény és 
való, hogy a gyűjtés szituációjában feltárt nyelvi anyag és a hagyományos he-
lyi nyelvjárás között statisztikai átlagban jelentős különbség van. 

A fentiekből következik, hogy a felgyújtott "élőnyelvi" anyag nem homo-
gén. Még a legádázabb "viselkedő" is hagy maga után markáns áruló nyomo-
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kat. Egyébként szó sincs arról, hogy a falu köznyelven beszélne. Első benyo-
másra egy erős kevertség képe tűnik elénk. 

2. Az aktív indirekt módszerű gyűjtéssel szervezett nyelvi anyagra a nyelv-
földrajzi szemléletű kutatásoknak — nagy valószínűséggel — mindig szüksé-
gük lesz, ennélfogva a dialektológiában erről a gyűjtési módról lemondani 
nem lehet — különösen régiócentrikus kutatások esetében nem. Az 
"anyanyelvjárás-gyűjtő", a "spontán megfigyelő" csupán egyetlen ponton — 
egyetlen településen — tud mélyreható vizsgálatokat végezni. Bár ebben az 
esetben is szüksége van területi és szicioligvisztikai kitekintésére. Minthogy 
az élőnyelvi gyűjtés anyaga sokféleséget hordoz szociolingvisztikai — sőt: 
pszicholingvisztikai — szempontból, ennélfogva az adatokat területi és leg-
alább (egyelőre) szociolingvisztikai szempontú elemzésnek kell alávetnünk. 

A gyűjtés folyamatában — magában a szituációban — ismert az elhangzott 
"kérdés" szövegszerűen is, ismert a "válasz", ismert a gyűjtő, de 
"kellőképpen", azaz pszicholingvisztikai, illetőleg nyelvi kommutatív maga-
tartását tekintve nem ismert az adatközlő. Még az ún. "jó adatközlő" nyelvi 
magatartását sem lehet előre megjósolni. Ezt az atlaszkutatás tapasztalatai is 
bizonyítják. Ugyanakkor az adatközlő nyelvi magatartása messzemenően 
meghatározza a "választ", pontosabban a kutatásra bevonható/bevont nyelvi 
adatot, az esetleg egyéb információt. 

Márpedig ha nem ismerjük kellőképpen az adatközlőt mint "nyelhasználót" 
a gyűjtés szituációjában, akkor hogyan tudjuk értékelni, minősíteni adatait? A 
nyelvjárásgyűjtők generációi estek abba a tévedésbe, hogy a gyűjtés során ka-
pott válaszokból, pontosabban az ott tanúsított nyelvi magatartásból messze-
menő következtetéseket vontak le, mert a nyelvhasználat kétféleségéről em-
pirikus kutatások nem álltak rendelkezésükre. Csűry idejében vagy még ré-
gebben a nyelvjárásgyűjtők egyféle, azaz "jó" adatközlőben gondolkoztak. Az 
ilyen adatközlők ma már roppant ritkák, inkább csak archaikus régióban for-
dulnak elő. 

A kettősnyelvűség speciális kutatása ma még előttünk álló feladat. Csak az 
élőnyelvi dialektológia tisztázhatja ezt a nehezen megközelíthető kérdést. A 
nyelvjárásban beszélő "köznyelvieskedő" magatartására nem mondhatjuk tel-
jesjoggal, hogy "kettősnyelvűség", sokkal szerencsésebb lenne ilyen esetekben 
"kevertnye lvűségről" beszélnünk. A kérdéshez a kutatás számára speciális el-
járásmódot kell kidolgoznunk. Márcsak azért is, hiszen nem ritka eset, hogy a 
beszélő nyelvjárását is köznyelvies elemekkel tarkítja, ugyanakkor az általa 
magasabb rendűnek tartott regionális köznyelvfélét pedig markáns nyelvjárási 
elemekkel "fűszerezi". 

3. Az újabb magyar dialektológiában valójában két nyomvonalon haladha-
tunk a szinkrón kutatások terén: A területi változatok "állapotvizsgálata", 
amely az ún. szinkrón mozgást is magába foglalja. A szinkrón mozgás kuta-
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tása nem egészen azonos a változásvizsgálattal, sokkal inkább területi és 
szociolingvisztikai mozgásformák feltárása, kutatása a régiókban. Egyetlen 
településen ezt kevésbé hálás feladat vizsgálni, főleg kistelepülésen lenne ne-
héz dolog ezzel a feladattal megbirkózni, azt azért nem állítanám, hogy képte-
lenség. E kutatási résztéma még a műhelymunka szintjén van. Az alábbi kér-
dések tartoznának ide: a területi, illetőleg szociolingvisztikai változatok köl-
csönhatása, interferenciája; új formák keletkezése, teijedése; a szociális — 
nem szociális elemek/jelenségek problémája, a "szitutatív jelenségek", hapa-
xok stb. 

A szinkrón kutatásoknak másik nagy területe a beszélőcentrikus vizsgáló-
dás. A gyűjtés szituációjában megragadható nyelvi-nyelvhasználati magatartás 
alapján afféle személyiségkutatást végzünk. Itt elsősorban azt vizsgáljuk, ho-
gyan beszél — a gyűjtés szituációjában — az "adatközlő", akinek számos 
személyiségvonását a feltárás folyamatában rögzítettük. Ebből a megközelítés-
ből nélkülözhetetlenül fontos szociolingvisztikai, sőt pszicholingvisztikai is-
meretekhez jutunk. A kevert-nyelvűségtől a kettősnyelvűségig, továbbá az 
egyéni nyelvhasználattól a "faluátlagig" teijedő kutatási témákhoz nélkülözhe-
tetlenül fontos információkat lehet szerezni a gyűjtés szituációjában. Erről 
már több alkalommal szóltam (vö. például: MNy. LXXXIII, 518 kk.; "Nyelvi 
életrajz és válaszok. I. MagyAlkNyelvKonf. 493 — 8, 191.; "Az adatközlő 
nyelvi magatartása a gyűjtés szituációjában" — elhangzott: II. 
MagyAlkNyelvKonf. 1992. Szeged stb.) 

4. Az élőnyelvi nyelvföldrajzi anyaggyűjtés és feldolgozás speciális kérdé-
seiről kívánok röviden szólni. A kérdőíves aktív indirekt feltáró munka — kü-
lönösen magnetofonnal — egyre nehezebbé válik napjainkban. Az adatközlő 
köznyelvies nyelvhasználatot kiván ölteni, hogy "teljes értékű" beszédpartnere 
legyen a gyűjtőnek. Ez a szándékos magatartásforma mégis csupán egy a sok 
közül, noha a legszembeötlőbb. Az emlékezet, a figyelem koncentrációja, az 
asszociációs készség, a sajátosan nyelvi memória problémái ugyancsak 
könnyen észlelhetők a gyűjtésben. Csupán bizarr kérdés lehet: vajon hány em-
bert kellene egy településen megkérdeznünk, és mennyi időt kellene rájuk 
fordítanunk, hogy "időzavarba ne kerüljenek", ha megközelítőleg teljességre 
tudnánk törekedni. Egy nagyobb területi egység adatfeltárását tekintve gya-
korlatilag a kérdés nálunk föl sem merülhet. 

A spontán megfigyelés az atlasz jellegű kutatások számára nem alkalmas, 
pontosabban gyakorlatilag kivihetetlen. A spontán megfigyelés gyűjtésmódja 
csak abban az esetben alkalmazható — kellő fölkészültség és nagy tapasztala-
tok alapján —, ha a kutató saját falujának nyelvét, nyelvhasználatát kívánja 
feldolgozni (vö. Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és 
alaktana. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.; Szabó József: A nagykónyi 
nyelvjárás. Szekszárd, 1986.). 
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De még egyetlen kutatópont nyelvének-nydvhasznáiatának módszeres fel-
dolgozásához is nélkülözhetetlen a "területiség dve": ismerni kell valamelyest 
a környező települések nyelvi viszonyait, hiszen a helyi nyelvjárások ezernyi 
szállal kötődnek kisebb-nagyobb régiójukhoz, utalni szeretnék itt az atlaszel-
lenőrzés tapasztalataira, (vö. "területi elv"- Derne — Imre: MNy. LVII, 494; 
Derne: NyelvtudÉrt. 40. sz. 68). 

Egy nagyobb terület kérdőíves élőnyelvi felgyűjtése/feltárása során van-e 
lehetőségünk arra, hogy a helyi/regionális nyelvjárási alapok után kutassunk? 
Az élőnyelvi feltárás módszere nem engedi meg azt, h^ y a gyűjtő a helyszí-
nen — a nyelvi "minta" felvétele során — szelektáljon, illetőleg az aaaiköziu 
nyelvi magatartását befolyásolja, amikor a település nyelvének-nyelvhasznála-
tának teljes vertikuma iránt kell érdeklődnie. 

Meg kell barátkoznunk azzal a nézettel, hogy az élőnyelvi gyűjtés szerfelett 
heterogén nyelvi anyagot hoz felszínre. Ez csupán "nyersanyag" lehet a külön-
böző irányú feldolgozás számára. Az adatokat szójegyzékek, szótárak formá-
jában közreadjuk (vö. Molnár Zoltán: Őrségi szójegyzék: MNyj. XXVIII-
XXIX. 187—214), illetőleg a további kutatások számára — megfelelő élő-
nyelvi információkkal együtt — tároljuk. Am el kell jutnunk odaáig, és bíz-
vást közelesen el is jutunk, hogy az élőnyelvi feltárásokat ún. rekonstrukciós 
kutatásokhoz is felhasználjuk, azaz az adatok tömegéből kihámozzuk a 
nyelvjárási alapokat. 

A szóban forgó problémának kutatásmódszertanához kívánok itt néhány 
észrevétellel, adalékkal hozzájárulni. Hangsúlyoznám ezzel, hogy az élőnyelvi 
dialektológiának nem csupán a köznyelviességet, illetőleg a kevert nyelvi álla-
potot, továbbá a területi változatok szociolingvisztikai struktúráját van lehető-
ség feltárni, hanem a gyűjtés szituációjában ma már egyre nehezebben meg-
fogható helyi/területi nyelvjárási alapokat is. 

Egy nagyobb régió alapos ismeretének — nyelvi adatainak — birtokában 
"kiemelhetjük"egy-egy kutatópont vagy kisrégió hagyományos rétegét. Ma-
nuálisan meglehetősen aprólékos munkáról van szó, hiszen minden adatot 
egyenként "mérlegre kell tennünk". Ehhez a munkához ugyan nagyon fontos 
a kutató "nyelvismerete", jártassága, de semmiképpen sem elegendő. Biztos 
fogódzót jelentenek a "nyelvi életrajz" és a gyűjtés szituációja által "tesztelt" 
adatközlők, pontosabban azok megnyilatkozásai. Természetesen egyetlen 
adatközlő egyetlen adata (= önkényesen kiragadott adata!) egy kutatóponton 
önmagának semmit sem jelent. Reálisan az adatközlőknek és adataiknak 
egymást területiségben is erősíteniük kell. E mószeres eljárás a MNyA. ellen-
őrzése során kikristályosodott "területi elv"-re épül. Tulajdonképpen a régió-
szemlélet egyik előzménye vagy inkább gyakorlati alkalmazása a szóban forgó 
eljárás, amelyet óriási anyagon eredményesen alkalmaztak atlaszkutatóink, el-
sősorban Derne László és Imre Samu (vö. i. h.). 
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A kutatásmódszertani problémához szorosan kapcsolódik a kérdés, vajon 
beszélnek-e ma még "tiszta nyelvjárásban" a falun élők. A szakmai közvéle-
mény taglalása szinte külön téma lehetne. Személyes tapasztalataimra hivat-
kozva őszintén mondhatom, hogy például Nyugat-Dunántúl régióiban az idő-
sebbek és az öregek a faluban általában a helyi hagyományos nyelvjárást be-
szélik, de családi körben a jó harmincasok, negyvenesek közül is számosan a 
helyi változatot használják. Am ez a korosztály — nyelvhasználatában, de 
nem annyira nyelvismeretében! — már erősen differenciált képet mutat. 

Terjedelmi okokból a nyelvjárási alapok rekonstruálásának aprólékos dol-
gaiba nem tudok belemenni. Másrészt még erősen a kísérletezés stádiumában 
lévőnek tekintem idevágó munkámat. A rekonstrukció a szókészlet, illetőleg a 
nyelvjárási hangtani, alaktani elemek körében egyaránt végezhető. A gyűjtött 
adatok tükrében úgy látom, hogy a helyi nyelvjárás alaprétegét a hangtan te-
rén a legkönnyebb rekonstruálni. Okai elsősorban a hangtan lényegéből fa-
kadnak: kevés számú elemek, jelenségek rendszere, valamint a nagy gyakori-
ság már a helyi gyűjtés szintjén jó alapot biztosít a munkához. A szókészlet 
gyakorlatilag több problémát jelent: 1. a tájszók nagy tömege; 2. a szókészlet 
bizonyos elemei olykor meglepően nagy területen — és szeszélyesen — szó-
ródnak szét: 3. az adatközlők memoriális teljesítményétől — gyakran 
pszicholingvisztikai magatartásától — nagymértékben függ a "régies" szavak 
felgyűjtésének sikere; 4. családonként is (jelentős) különbségek van-
nak/lehetnek a szóismeret, szóhasználat tekintetében. 

Elméletileg az élőnyelvi anyag "rekonstrukciójának" két fokát — 
?lépcsőfokát — különböztetem meg. Azt a munkát, amelyet a helyszíni gyűj-
tés után el lehet végezni — a régió megfelelő feltárása után — "íróasztali re-
konstrukciónak" nevezem. A megfelelő helyi, regionális tájékozottság, de el-
sősorban az (anya) nyelvjárásgyűjtőktől feltárt nyelvi anyag a kisebb és na-
gyobb régiókból lehet az "íróasztali rekonstrukció" alapja. Természetesen filo-
lógiailag megbízható munkát kell végeznünk, s így a helyi nyelvjárások eseté-
ben el kell különíteni a helyben feltárt és a közelebbi, illetőleg a távolabbi ré-
gióban még "gyanúba jövő" adatokat egymástól valamiféle jelzéssel; például 
egy *-gal a távolabbi régió kiegészítő/valószínű adata, **-gal a távolabbi régió 
kiegészítő/valószínű adata. De adott esetben az adatok után a kutatópontok 
jele is indokolt lehet. Az íróasztali rekonstrukciót valójában csak a valószínű-
ség szintjén szabad kezelni. 

Az alábbiakban a kerkateskándi gyűjtés (vö. MNy. LXXXIII, 518 kk.) 
anyaga alapján készült szókészleti rekonstrukciós kísérletet mutatom be. A 
függvénydiagram numerikus összefüggéseket ábrázolva háromféle rekonst-
rukciót tükröz. 

Az Rkj (= rekonstukció}) az alapnyelvjárás szókészleti mennyiségi össze-
függéseit mutatja kérdőívem első száz kérdésének tízes egységeire bontva. Ez 
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a minősítés úgy történik, hogy a helyi nyelvjárások alaprétegébe tartozó sza-
vak feltevését az adatközlők többségének egybehangzó "válasza" bizonyította 
egyfelől, majd az így kapott adatokat "kis-", illetőleg "nagyrégió" nyelvi anya-
gának kellett igazolnia vagy esetleg cáfolnia . Tehát a helyi gyűjtés értékelésé-
ben nem csupán a helyi adatközlők adatainak vallomásait vettem alapul, ha-
nem a kutatópont területiségének bizonyító vagy éppen cáfoló vallomását is. 
Ez az eljárás azért fontos, mert így a helyileg ritka vagy éppen "hapax"-nak 
minősíthető adatról is biztosabb ismereteink lehetnek. Az Rk2 összefügéseivel 
már részletesen foglalkoztam. 

Az Rk3 "görbéje" az ún. faluátlagot mutatja. Ezt a fogalmat az atlaszkuta-
tás ellenőrző munkálatainak köszönhetjük (vö.: Derne: NyelvtudErt. 40. sz. 
68). Noha a "faluátlag" fogalma jócskán hordozhat ma bizonytalan elemeket, 
hiszen ebbe a kategóriába a helyi nyelvjárási és köznyelvi(es) formák egyaránt 
beletartoznak. Empirikusan mégis megkísérelhető a felgyújtott anyagból egy 
olyan összeállítás, amely kb. reálisan tájékoztat a mai helyi nyelvjárási és 
egyéb, regionális szókészleti elemekről. Nyilván itt is fontos a közelebbi és tá-
volabbi kutatópontok vallomása, 

(lásd fuggvénydiagram) 

Alapnyelvjárás-rekonstrukciók a tájszókészlet körében Kerkateskánd Zala 
megye nyelvi anyaga alapján (Viszonyítási alap a faluátlag-rekonstrukció) 

(lásd függvénydiagramok) 

Az ábrázolás módjára vö. Szabó G.: MNy. LXXXIII, 519 kk. Terjedelmi 
okokból a grafikon részletes elemzését mellőzöm, adattáramat a bizonyító 
nyelvi anyaggal itt nem közlöm. Annyit mégis megjegyeznék, hogy a 9 adat-
közlős feltárás egy zalai kisfalu (256 lélek) esetében még jó "anyanyelvjárás-
gyűjtőnél" is sok potenciálisan létező tájszó elmaradását jelentheti. A kisrégió, 
nagyrégió anyaga összességében erre enged következtetni. 

A rekonstrukciós elemzésben nem szabad egyszerűen numerikus feldolgo-
zási módot látnunk, az csupán az ábrázolás síkján van jelen. Sokkal inkább a 
"válaszok"difTerenciált és differenciáló megközelítését kell benne figyelemmel 
kísérnünk. Természetesen másfajta empirikus munkára is gondolnunk kell az 
adatok feldolgozása során. A gyűjtés szituációjában a legkülönbözőbb korosz-
tályúaknái előfordulnak — olykor elég nagy gyakorisággal — "távolságtartó" 
magatartású adatközlők. Különösen az idősek körében eléggé általános, hogy 
a gyűjtés során "távolságtartók", ezért feltűnően köznyelviességre törekednek, 
mégis — hol ritkábban, hol gyakrabban — egy-egy adatukban archaikusak. 
Nem beszélve arról, hogy kiejtésük a helyi nyelvjárások hangtani sajátságait 
általában jobban tükrözi, mint a fiatalabb korosztályoké. Az élőnyelvi nyelv-
földrajzi vizsgálódásnak ezekkel a jelenségekkel is foglalkoznia kell. 
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Függvénydiagrammok 

Alapnyelvjárás- és faluátlag - rekonstrukció 

(Kerkateskánd, Zala megye, 1985.) 



5. A nyelvföldrajzi szociolingvisztikai kutatásoknak szerény eredményeiről 
itt és most áttekintő képet nem rajzolhatok, hiszen előadásom időkeretét a 
részletesebb tájékoztatás szétszakítaná. Mégis sommásan néhány összefüggést 
végezetül felvillantok. 

A gyűjtés szituációjában a nők korosztálybeli kategóriáiktól — az idősek és 
a középkorúak esetében — könnyebben elszakadnak, mint a hasonló korú fér-
fiak. Archaikus régiókban a férfiak köznyelviesülése lassúbb ütemű, s a fiata-
labbaké is hasonló. 

A családtagok társadalmi-vagyoni helyzete, pozíciója markánsan tükröző-
dik az idősebbek, idősek köznyelvies válaszaiban is. A nyelvi hagyományok 
őrzésében valamiféle "szerepcsere" tükröződik: a volt szegények, nincstelenek 
— általában — nagyobb erőfeszítéseket tettek a nyelvjárási hagyományoktól 
való elszakadás érdekében, mint a (volt) módos parasztok, nagygazdák. Az 
utóbbiak sok esetben a nyelvjárásmegőrzés, áthagyományozás feladatát vállal-
ták talán akaratlanul is. Ezek a jelenségek a falunak az elmúlt kb. négy évti-
zedben lezajlott átstrukturálódásával összefüggésbe hozhatók. 

Nincs szükségszerű összefüggés a markáns nyelvszociológiai kategóriákat 
tükröző " nyelvi életrajzi elemek" (pl. életkor, iskolai végzettség, anyagi hely-
zet, a falutól hosszabb ideig való távolélés stb.) és a nyelvi válaszok között. Ez 
is azt bizonyítja, hogy a gyűjtés szituációjában az adatközlő magatartását — 
nyelvi kommunikatív intelligenciájától függően — a beszédhelyzethez, illető-
leg a beszédpartnerhez való alkalmazkodás határozza meg. 

Végezetül hadd hangsúlyozzam, hogy a nyelvföldrajzi szociolingvisztikát 
olyan irányzatnak tekintem, amelynek az élőnyelvi dialektológián belül sok-
féle megjelenési formája lehetséges, és hogy egyáltalán mikor egységesül, 
vagy egységesül-e a sokféleség, az inkább költői kérdés lehetne, mint komo-
lyan szóba hozható probléma, 

(lásd köv. ábra) 
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Kerkateskánd „kis"- és „nagyrégiója" 

I 1 vonatkozási pont 
kutatópont a „nagyrégióban" 


