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1. Először arról szeretnék néhány szót szólni, hogy milyen összefüggés 
van a regionális nyelvváltozatok és a nyelvi norma között. A magyar 
nyelvjáráskutatásban általánossá vált az a gyakorlat, hogy a tájnyelvi jelensé-
gek leírása „az úgynevezett hasonlító módszer alapján végezhető el legered-
ményesebben" (Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest, 
1971. 45.). A legtekintélyesebb szakemberek - Deme László, Imre Samu, 
Benkő Loránd, Nyirkos István - véleménye az, hogy a legideálisabb összeha-
sonlítási alapnak a köz- és irodalmi nyelv látszik (Imre Samu: i.m. 45^t6). 

A következőkben az a kérdés merül föl, hogy vajon mennyire egységes ez 
a köz- és irodalmi nyelv, amelyhez a tájnyelvi jelenségeket viszonyítjuk, mert 
ha a köznyelv is különféle rétegnyelvekre tagolódik, akkor meglehetősen 
nehézzé válik a nyelvjárásokkal való szembesítés. Megint csak Imre Samut 
idézem: „Éppen ezért én összehasonlítási alapul a köznyelvnek azt az ideális 
- egyelőre talán senki által sem beszélt - formáját tekintem, melynek 
normáit egyrészt az egységes magyar helyesírás, másrészt bizonyos hangkap-
csolatok esetében (pl. a mássalhangzók hasonulása, összeolvadása, kiesése, 
rövidülése stb.) a magyar köznyelvi kiejtésnek ma érvényben levő s a 
normatív nyelvtanok által rögzített szabályai adják meg. (Ezt a formát 
nevezhetjük az irodalmi nyelv eszményi beszélt változatának is.)" (i.m. 46). 

Eljutottunk tehát a nyelvi norma kérdéséhez, ugyanis arról van szó, hogy 
a regionális nyelvváltozatok leírása során a köznyelvnek csak a normatív 
szabályok által rögzített változata lehet az összehasonlítási alap. Rendelkez-
nünk kellene tehát valamiféle kodifikált köznyelvi normarendszerrel, amely-

*Az előadás teljes szövege a Normatudat - nyelvi norma című kötetben jelenik meg, 
amelyet az MTA Nyelvtudományi Intézete ad ki Budapesten. 
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nek segítségéve] egyértelműen meg lehet mondani például egy hangtani 
jelenség esetében azt, hogy hogyan hangzik ez a köznyelvben, és miben tér el 
ettől a regionális kiejtés. Az esetek legnagyobb részében valóban nem okoz 
problémát ez a szembesítés. Egészen világos és egyértelmű, hogy az embör, 
szíp, gyió, tanúta, vühet stb. alakokkal a köznyelvben az ember, szép, dió, 
tanulta, vihet stb. áll szemben, és az előző alakok kétséget kizáróan regioná-
lis színezetűek. Hasonló példákat hozhatnánk az alaktan és a lexika terüle-
téről is: az adi, hozi, láti köznyelvi megfelelői vitathatatlanul az adja, hozza, 
látja; az erdős ,erdei munkát irányító szakember' jelentésben kétségtelenül 
tájnyelvi alak, mert a köznyelvben az erdész járatos helyette; a silinga, 
kolompér, baca tájszó voltához sem fér kétség a köznyelvi kosár, burgonya, 
félkegyelmű alakok mellett. 

Arról azonban már lehetne vitatkozni, hogy például a ember, gyerek, lehet, 
veszek féle alakok regionális színezetűek-e vagy sem, ugyanis ha a zárt e 
fonéma a köznyelvben normán kívülinek minősül, akkor az e-zés eseteit 
tájnyelvi változatoknak kell tekintenünk. Csak kodifikált köznyelvi norma 
segítségével lehetne eldönteni azt is, hogy a krumpli, szotyola, tepertő, tengeri, 
szeder ,fán termő eper' tájszó-e vagy sem; azt, hogy bizonyos mássalhangzó-
nyúlások köznyelvinek minősülnek-e vagy sem: eggy, eggyik, eggyes, lessz, 
szallag tanittó stb.; azt, hogy a magánhangzók rövidülése még meddig 
fogadható el a köznyelvi norma határain belül: ovoda, aktiv, passzív, Ízlések, 
kőszkeletü, bíró, húszas, irás stb.; azt hogy egyes szóvégi mássalhangzók 
lekopását minden nyelvváltozatra jellemző fiziológiai jelenségnek tekintsük-
e vagy sem: azér, mer, pénzér, abba ,abban' stb. En magam is nagyon sokat 
kínlódtam ezekkel a problémákkal egy készülőben levő kontrasztív hangsta-
tisztikai tanulmányomban, amelyben minősíteni kellett a magnetofonra föl-
vett szöveg adatait, hogy azok a köznyelvvel megegyezőek-e vagy attól eltérő 
regionális változatok. 

2. A hagyományos nyelvjárás normarendszere a szabályok rögzítése nél-
kül azoknak a tudatában élt és bizonyos fokig él még ma is, akik egy 
nyelvközösséghez tartoznak, ugyanazt a nyelvváltozatot használták vagy 
használják. Az Íratlan szabályok megsértése korábban meglehetősen nagy 
ellenállást váltott ki a közösség tagjaiból. Ha a két világháború között egy 
vidéki kislány Pesten cselédeskedett, és a falujába visszatérve otthon is 
utánozni kezdte kenyéradó gazdáinak beszédmodorát, akkor azt mondták rá, 
hogy Pestiesen beszél, tehát még a kiejtéssel is hangsúlyozni akarták, hogy 
beszéde eltér a faluközösség megszokott nyelvi normájától. Ilyen minősíté-
sek is gyakran elhangzottak, hogy affektál. Ez a jelenség tulajdonképpen 
arról tanúskodik, hogy a falu nyelve akkor még meglehetősen egynemű volt, 
lényegében mindenki nyelvjárásban beszélt, egy nyelvi norma érvényesült a 
közösségen belül. 

Ma már tagadhatatlanul más a helyzet a faluközösségek nyelvállapotát és 
a helyi nyelvi normához való viszonyulásukat illetően. A közismert gazdasági 
és társadalmi okok miatt jelentős mértékben megváltozott a kisebb-nagyobb 
települések szociális összetétele, egyre több idegen, bevándorló jött a faluba, 
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a fiatalok nemcsak 1-2 évre mennek a városba, hanem ott tanulnak, 
dolgoznak, esetleg véglegesen is ott telepednek le. A „városi beszéd", a 
magyar köznyelv nem vált már ki olyan ellenszenvet még az idősebb 
generáció körében sem, mint 50-60 évvel ezelőtt. 

A hagyományos nyelvváltozat, az archaikus nyelvjárás mellett a falukö-
zösség tagjai körében, főleg a fiatalabb nemzedéket érintően terjedőben van 
a sztenderd köznyelv irányába mutató regionális nyelvváltozat, az ún. regio-
nális köznyelv. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy már nem kizárólag csak a régi 
nyelvi normák érvényesülnek, hanem előbb-utóbb a kialakulóban levő új 
nyelvi változat is normatívvá válik, bizonyos belső szabályok szerint műkö-
dik, funkcionál. Eddigi kutatásaink során inkább csak az állapotfelméréssel 
foglalkoztunk, azzal, hogy milyen is ez a regionális köznyelviség, egy-egy 
konkrét beszélőnél milyen mértékben találhatók meg a nyelvjárásias elemek, 
vagy milyen mértékben távolodott már el a hagyományos nyelvjárástól. Arra 
azonban még nem futotta az erőnkből, hogy a regionális köznyelvek norma-
rendszerét is föltárjuk, még nemigen tudtuk megállapítani azt, hogy vannak-
e olyan sztenderd jegyei, mint amilyenek a hagyományos nyelvjárásoknak 
voltak, illetőleg még ma is vannak. 

Egy-két dolog azonban az empirikus vizsgálatokból már most is kirajzo-
lódik. A nagyobb vidéki városokban, ahol a regionális köznyelviségnek 
jelentősebb múltja van, már az eddigi felmérésekből is megállapítható 
néhány olyan táji színezetű hangtani, alaktani és lexikális sajátság, amely 
minden bizonnyal normatív értékű a regionális köznyelvben is. Például 
szinte valamennyi dunántúli városban rövid magánhangzóval ejtik a tiz, husz, 
tüz, viz, kut stb. szavakat. Szombathelyen a v zöngésítő hatása éppen úgy 
érvényesül, mint a környező falvak nyelvjárásaiban: od van, Vazsvár, iparva-
sud választotta el stb., a kánya tájszó használatos a varjú helyett, bogár a légy 
helyett stb. Minden bizonnyal így van ez a falun kialakuló regionális 
nyelvváltozatok esetében is. 

A regionális színezetű beszélt nyelvi szövegek elemzése azonban más 
tanulsággal is szolgált a nyelvi norma működését illetően. Az egy-egy 
nyelvjárástípus gócpontjába tartozó településeken a hagyományos tájnyelv 
jelenségeinek variánsgazdagsága meglehetősen csekély. Ez azt jelenti, hogy 
például í-ző területeken csak a szíp, nígy, kik, míz stb. alakok voltak a 
normán belül, a szép, négy, kék, méz alak idegen volt, csak egy másik 
nyelvváltozat, a köznyelv normarendszerében volt elfogadható. Mivel a 
kódváltás nem ugrásszerű, hanem fokozatos, a nyelvjárást beszélők nem a 
sztenderd magyar köznyelvet sajátítják el, hanem annak regionális változa-
tát, szükségszerű, hogy ebben az átmenetiségben egyazon beszélőnél is 
egymás mellett él a hagyományos régi és a köznyelvi új alak. Tehát a fenti 
példával élve a regionális köznyelviségben normán belüli az J-ZŐ és az e-ző 
alak is. Azért nehéz tehát egy-egy regionális köznyelv normarendszerének a 
leírása vagy kodifikálása, mert a régi és az új hangtani, alaktani és lexikális 
variánsok is a normán belül vannak. Az előfordulásuk arányából legföljebb 
arra következtethetünk, hogy egy-egy vizsgált nyelvi korpusz a két szélső 
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pólus, a nyelvjárás és a köznyelv között hol helyezkedik el, melyik változat-
hoz áll közelebb. 

Ez az átmenetiség, a variánsok státusértéke számos elméleti problémát is 
fölvet, olyanokat, amelyeket csak a távolabbi jövőben lehet majd megoldani. 
Ha például a zárt é'-zés bomlani kezd valamelyik nyelvváltozatban, ez a 
bomlási folyamat átmeneti hangtani változatokat hoz létre. A tiszta középső 
nyelvállású zárt e mellett vagy helyett megjelenik a nyíltabb zárt e, majd a 
zártabb nyílt e és végül az alsó nyelvállású nyílt e is. Ma még nem tudjuk 
megmondani azt, hogy ez a minőségi és mennyiségi (disztribúciós, megterhe-
lési) változás mikor érkezik el egy olyan stádiumba, amikor már a kérdéses 
nyelvváltozat fonémarendszeréből törölnünk kell a zárt e-t. Mikor válik 
normatív értékűvé az egységes nyílt e-zés. 

3. Befejezve a mondanivalómat, talán sikerült érzékeltetnem azt, hogy a 
nyelvi norma kérdései a táji nyelvváltozatok kutatóit is élénken foglalkoztat-
ják. Kétségtelennek látszik, hogy a fölmerült problémákat nem lehet egyol-
dalúan lezárni vagy megoldani. Közös kutatásokra, sokoldalú eszmecserére 
van szükség ahhoz, hogy a mindenkori helyzetnek megfelelő álláspontot 
alakítsuk ki ebben az elméleti és gyakorlati szempontból is egyaránt lénye-
ges témakörben. 
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