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BesenyeI máTé
Magyar BA, III. évfolyam

„Mi gömöri palócok vagyunk”
Nyelvjárás és identitás a köznyelv határán

Bevezetés

Ebben a dolgozatban egy kisebb, bár annál reprezentatívabb értékű gyűjtés feldolgozásával 
azt vizsgálom, hogyan viszonyulnak a szlovákiai magyarság nyelvjárási beszélői a standardizált 
magyar nyelvhez, illetve a mai Magyarországon beszélt, a helyiek szava járásával: ,,pesti”, vagy 
,,uraddzó” beszédmódhoz. Továbbá kitérek a felvidéki magyar anyanyelvűek szlovák nyelvhez 
való esztétikai viszonyulásának kérdésére is, mely szintén egy rendkívül összetett és érdekes 
szociolingvisztikai probléma. A gyűjtés során felvetődött a népnyelvi barkó és a néprajz által 
használt barkó fogalmának szembenállása, ugyanis a néprajzi tájegységként ismert, földrajzilag 
jól körülírható terület nem esik egybe azzal a területtel, amit adatközlőink kiemeltek, mint 
barkóvidék, s ők elsősorban ezen csoport meghatározásában nyelvi érveket mozgósítottak, 
emellett a Magyarország területére eső tájegységet nem ismerték fel ezáltal a fogalom által. A 
kérdést részletesebben kifejtem külön fejeztet szentelve a témának. Mellékszálként, s egyben 
érdekes folytatásként a kutatási területnek kitérek a helyi cigányság nyelvhasználatáról alkotott 
véleményekre. Röviden összegezném a gyűjtésünk által egyértelműen igazolható nyelvjárási 
sajátosságokat. Végül szeretném oly mértékben összehasonlítani ezt a gyűjtést, egy Erdélyben 
végzett széleskörű és átfogó vizsgálattal, amennyire azt csak engedi a dolgozat kerete és a té-
mám. A gyűjtést egyik csoporttársammal, Jánosi Zsuzsával végeztem. A felhasznált hangfelvé-
telek 2012. április 4-én és 5-én vettük fel.

A terep ismertetése

Gyűjtésünk helyszínéül Sajólénártfalvát (szlovákul Lenartovce) választottuk. A település 1918 
előtt Gömör vármegye Putnoki járáshoz tartozott, ma azonban már a Besztercebányai kerület 
Rimaszombati járásához tartozik. A közvetlenül, a határ mellett található község Bánrévétől 3 
km-re helyezkedik el, közel ahhoz a ponthoz, ahol a Rima a Sajóba torkollik. 

Eltekintek a falu helytörténetének hosszas ismertetésétől, mivel ez nem kapcsolódik szoro-
san az általam vizsgált kérdéskörhöz, (azonban röviden mégis fontosnak tartom vázolni a falu 
múltját és mai helyzetét). A különböző írott forrásokban a település többféle megnevezésével 
találkozhatunk. Az 1715-ös országos összeírásban Lenárdfalvaként említik 

(http://193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/2); Vályi András 1796-ban nyomtatott Ma-
gyar Országnak leírása című művében pedig Lénártfalvaként1 szerepel. Kutatásunk alatt a he-
lyiektől legtöbbször az itten nyelvjárásban használatos módon Lénártfala néven hallottuk és 
rögzítettük. Az 1715-ös országos adóösszeírás szerint a településen adózó férfiak (parasztok és 
zsellérek) családnevei a következők: Csizy, Madarász, Arany, Kovács, Szekeres. A magyar csa-
ládnevek ilyen dominálása megerősíti a Vályi és Fényes munkáiban olvashatóakat, miszerint: 

1 Vályi 1799, 506
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,,Magyar falu…”,2 illetve: ,,eredet szülte magyarok.”3 A Madarász családnév ma is elterjedt a 
településen, első két adatközlőnk is ezen a néven mutatkozott be. A falu lakossága 1851-ben 
459, napjainkban 526 főre tehető, melyből 504 fő magyar 20 fő szlovák, 2 pedig roma nem-
zetiségűnek vallotta magát.

(http://www.foruminst.sk/hu/9/xml/0/a_csehszlovakiai_magyarok_lexikona/1/877/sajo-
lenartfalva/skat-lex_tel) Sajólénártfalva többségében református község, a kisebbséget alkotó 
katolikus gyülekezetet elsősorban az itt élő, de más területekről betelepült magyarok alkotják. 
1796-ban: „lakosai katolikusok, és többnyire reformátusok”4 . A falu fekvését tekintve két nagyobb, 
többségében magyar lakta város mellett helyezkedik el. Tornaalja csupán 18, míg Rimaszombat 30 km-
re van az általunk vizsgált faluhoz képest. Az első magyarországi város Putnok, szintén közel, mindössze 
10 km-re van, keleti irányban. Sík vidéken helyezkedik el és gazdag a termőtalaj, az idősek beszámo-
lójából értesülhetünk erről. Már érkezésünkkor megállapíthattuk kedvező fekvését és termőföldbeli 
gazdagságát. Fontos volt számunkra a gyűjtés során, hogy lehetőleg olyan települést válasszunk, ahol a 
hagyományos paraszti kultúra nyomaival még találkozhatunk, s ez az aktív emlékezés részét képezi. Vá-
lasztásunk szerencsésnek bizonyult, a régi falusi világ az általunk megkérdezettek számára még mindig 
az emlékezés részét képezi.

A kutatás célja és módszere

Rövid, kétnapos kutatásunk alatt öt személlyel készítettünk felvételeket, egy előre megszer-
kesztett, javarészt az Új Magyar Nyelv Atlasz5 kérdéseit tartalmazó lexikai, szociolingvisztikai 
kérdéssor segítségével. Ezt egészítettük ki a témánkhoz illő egyéb, szociolingvisztikai problé-
mákat felvető kérdésekkel. Az ÚMNyA első részében szereplő, dialektológiai kérdőívből nem 
kérdeztünk ki minden szót, vagy éppen ragokra vonatkozó kérdést, mivel ez nem volt fő célja 
a gyűjtésemnek, az általunk használt, s valamelyest kibővített kérdőívet az egyes számú mellé-
kéletben közlöm, ahol a gyűjtött szavakat is feltüntetem majd. Összesen 107 kérdést tettünk 
fel az ÚMNyA dialektológiai kérdőívéből és 17 szociolingvisztikával kapcsolatos kérdést fo-
galmaztunk meg emellé. Bizonyos esetekben olyan szó is bekerült a mellékletbe, melyet nem 
kérdeztünk ugyan, de adatközlőink kérdésünk nélkül is közölték számunkra. Ilyen például a 
tök megnevezésénél előforduló úritök (sütőtök) és disznótök (takarmányozásra szolgáló tök), a 
csalánnál kiemelték, hogy a képen látható „csanál” „árvacsanál”. A jobb és baloldali ökör meg-
nevezésnél gondot okozott az, hogy adatközlőink vagy nem tartottak ökröt, vagy már kikopott 
emlékezetükből az elnevezés, így az oda beírt válaszok az ökör irányítására vonatkozó kifeje-
zések (megtudtuk, hogy a településre a lótartás volt jellemzőbb, mint sem az ököré). Az álta-
lánosan megnevezendő hasztalan növény esetében pedig legtöbb adatközlőink automatikusan 
a specifikus fajtákat kezdték el sorolni. A kérdőív kikérdezését azért tartottam szükségesnek, 
mivel a szociolingvisztikai gyűjtés bevezetése egy számunkra idegen településen, ahová nem 
hivatalosan, valamilyen intézmény által kiküldöttekként voltunk jelen, nehézségeket okozha-
tott volna, így a kérdőív valamelyest előkészítette a terepet a számunkra lényegi munkához. 
Gyűjtésünk során leginkább azt próbáltuk meg felmérni, hogy miként viszonyulnak a falu-
si nyelvjárási beszélők a köznyelvhez, valamint a szomszédos falvakban tapasztalható eltérő 
nyelvjárási változatokhoz. Mit tartanak szépnek, milyen mértékben érzik a mindennapokat 
befolyásoló tényezőnek a nyelvjárási beszédet. Munkánkat a helyi önkormányzat tudomásával 

2 Vályi 1796, 505
3 Fényes 1984, 22.
4 Vályi 1799, 506.
5 a későbbiekben ÚMNyA.
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és segítségével végeztük. Kezdetben mégis tartózkodóan fogadtak az itt lakók. Egyértelmű volt 
számukra kívülállóságunk, de pár kisebb ”kudarc” után gyorsan és gördülékenyen tudtuk foly-
tatni tevékenységünket. 

Előre számítottunk bizonyos fokú megfelelési és alkalmazkodási kényszerre a lénártfalva-
iak részéről. Ez már a hivatalban is kiderült, ahol az alkalmasnak gondolt interjúalanyoknak 
szinte csak pedagógusokat jelöltek ki, annak ellenére, hogy a beszélgetésnek – ahogy ezt érke-
zésünkkor közöltünk is – a hagyományos paraszti gazdálkodás volt az egyik főbb vezérszála. 
A település perifériális helyzete miatt nem kedvez a fiatalok helyben maradási szándékának, 
ugyanis a déli járásokban, melyek jelentős, olykor az adott területen ”többségben” lévő magyar 
kisebbségnek adnak otthont Szlovákiában a legszegényebb régióhoz tartozik,6 így adatközlőink 
életkora a 63 és 72 év között mozgott, mivel a fiatalabb korosztály jelentős része, az itt élők el-
mondása alapján a szomszédos településeken, főleg Rimaszombaton, munkaidejüket töltötték 
mialatt mi gyűjtésünket végeztük. Öt adatközlőnk nemek szerinti megoszlása: négy nő és egy 
férfi.

Mielőtt rátérnék gyűjtési tapasztalataim részletezésére, fontosnak tartom megemlíteni, hogy 
jelen kutatással csak kis részét tudtam érinteni az ebbe a kérdéskörbe tartozó problémáknak. 
Olvasva a nyelvjárással foglalkozó rendkívül terjedelmes szociolingvisztikai szakirodalmat, 
mely többek között a nyelvjárás és köznyelv viszonyával, a kisebbségi magyarság nyelvhaszná-
latával, a kétnyelvűséggel és további, ehhez szorosan kapcsolódó témákkal foglalkozik, be kell 
látnom, hogy gyűjtésem, az ott töltött idő rövidsége miatt, csak egy kis részét érinti a kutatható 
kérdéseknek, mivel csak az idősebb korosztállyal tudtam interjút készíteni, így az általuk meg-
fogalmazott vélemények inkább korosztályi attitűdöt tükröznek. A falu szociolingvisztikailag 
reprezentatív vizsgálata a jövő feladata.

Tapasztalatok

Mint már a bevezetőben említettem, gyűjtésem fő célja a megkérdezettek nyelvi tudatának, 
nyelvhasználatának és nyelvi attitűdjének részleges felmérése volt. Azonban rögtön az elején 
világossá vált, hogy igen nehéz általánosságban meghatározni a szlováki magyarság nyelvi iden-
titását, mivel ez igen bonyolult, érzékeny és változó jelenségkör. Az általunk megkérdezettek 
magukat ,,gömöri palócoknak”, ,,palócoknak”, beszédüket pedig egyértelműen ,,gömörinek”ne-
vezték. Látszódik ebből is, hogy az első két válasz valószínűleg a néprajzi fogalmat, tájegységet 
fedi le. Adatközlőink már birtokában vannak a viszonylagosan egységesnek nevezhető palóc 
fogalomnak, azonban „beszédüket” mégis táj specifikusan határozták meg, ezzel is mutatva 
lokális identitástudatuk kivetülését, melyet egy történelmi vármegye elnevezése alkot, s magu-
kat még véletlenül sem borsodinak, vagy hontinak nevezve. Az elhangzottak alapján Gömört 
jelölném meg, mint egyfajta elsődleges alapbázisát az itteniek identitásában, azért nem a palóc-
cal kezdve, mert az számukra is sokkal általánosabb, s épp e fogalmi keret tágsága miatt nem 
biztos, hogy az egyén biztonságosnak érezné annyira, mint ezt a szűkebb táji, nyelvi, néprajzi 
megfogalmazást.

Érdekes jelenségként említhető meg, hogy mindegyik adatközlőnk ajánlott egy szomszé-
dos települést, hangsúlyozva azt, hogy ott vagy több régi szót ismernek, vagy szavaik kiejtését 
tekintve sokkal jobban eltérnek a köznyelvtől. Bizonyos esetben az adatközlő ilyen fajta kije-
lentését nem értelmezhetjük másnak, mint a tehertől való megszabadulási szándék. Tardonán 
végzett gyűjtésem során is találkoztam ezzel a jelenséggel. Ahol személyes benyomásom és 
későbbi tapasztalatom az volt, hogy ezek inkább segítő szándékot feltételeznek. Sok esetben 

6 Sándor 2011, 186
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viszont helyesek ezek a megállapítások, amennyiben az adott település tisztában van múltjával, 
miszerint telepített faluról van-e szó, s ilyen esetekben helyes az észrevétel , hogy a szomszédos 
falvakban jobban őrződik a nyelvjárás, mely arra a tájra jellemző. Tardonán is megemlítettek 
több, szomszédos falut, ahol szerintük eredményesebben folytathatnám a gyűjtést, mivel ott 
„…jobban nyelvjárásban beszélnek.” 

Ez szerintem figyelemreméltó jelenség, mivel közvetve negatív nyelvjárási attitűdre is utal-
hat. Ezt a falunként jelentkező elkülönültséget egyéb megnyilatkozásaikban nem figyeltem 
meg, azonban biztos, hogy ők úgy gondolták, hogy beszédük lényegesen eltér akár a pár km-re 
arrébb található, hasonló felépítésű és múltú faluétól. Sajnos nem volt lehetőségünk a szom-
szédos településeken is interjút készíteni, így nem foglalhatok ebben állást, de gyanítom, hogy 
nem sok lényeges különbséget észleltem volna a környező falvak lakosainak beszédében.

Ehhez a jelenséghez kapcsolódó másik észrevételem a következő: kissé ellentmondásosnak 
tűnt számomra, mikor adatközlőim a környékbeli falvakat ajánlották nekünk, azzal érvelve, 
hogy ott szebben beszélnek és ezen azt értették, hogy nyelvjárásiasabban. Ezt azért volt furcsa 
tőlük hallani, mivel nem tűnt logikusnak, hogy ha azt tartják a szebb beszédnek, akkor mért 
igyekeznek az egész interjú során felvenni a tőlünk is hallott köznyelvet, s a mi, kérdezők 
beszédjét tartották a leghelyesebbnek, szemben a magukéval. Ez az alkalmazkodás úgy gondo-
lom nagy részben önkéntelen volt, melyet a szokatlan szituáció idézett elő. A gyűjtés megkez-
dés előtt érdeklődtünk, esetleg járt-e már a településen más is hasonló szándékkal (néprajzi-, 
nyelvjárásgyűjtési célokkal), mint mi? Erre nemleges választ kaptunk, pontosabban az általunk 
kikérdezett hivatali alkalmazottak és adatközlőink nem emlékeztek rá. 

A barkóság

A sajólénártfalviak a Fülek környékén élőket emelték ki, mint a ,,palócul legszebben beszélőket”. 
Fülek környékét amúgy összefoglaló néven Barkóság-ként emlegették adatközlőink, az ott élőket 
pedig némi gondolkodás után palóc-barkók-nak határozták meg. Ez a névadás jól tükrözi a 
palóc identitás látszólagos egysége mögött meghúzódó földrajzi, nyelv(járás)i különbségeket. 
Érdekes, hogy a néprajzi terminusként is ismert fogalom nem esik egybe a népi tájfogalommal. 
Paládi-Kovács Attila a barkókról írott könyvében7 nem tesz említést külön felföldi barkókról; 
ugyanakkor a sajólénártfalvai lakosok nem tudnak Ózd és Hangony környéki barkókról, bár 
ezen két „barkó-vidék” földrajzilag nem esik annyira messze egymástól. Paládi megkísérli eti-
mológiailag elemezni a szót. Ő a 18. században bevett toborzási szokások kapcsán megemlíti, 
hogy a „Barco ezred” állomásozási területe Dél-Gömör és Nyugat-Borsod vidéke volt. A tízedik 
huszár ezred tulajdonosa évtizedeken át Barko Vince volt. A kezdetben gúnynévként használt 
barkó elterjedését elősegíthette akár ezen szónak a nem éppen közkedvelt császári tábornokkal 
való azonosítás. A környéken található számos jobbágyi és zsellér falvak biztosították az ezred 
állományának állandóságát, illetve pótolták azt. Egyfajta kitörési lehetőségként élt ezzel a helyi 
lakosság, ugyanis a szolgálatért cserébe zsold fizetése járt.8 

A következő hírközlés a barkó szó eredetéről a Magyar Etymologiai Szótárban olvasható 
miszerint: „A Palócvidék egyik legtősgyökeresebb törzse, Gömör megyében. Ők maguk e ne-
vet nem igen használják.”9 A barkó szó második jelentéséből hamar megérthetjük, miért nem 
ragaszkodott a helyi lakosság ezen megnevezéshez: „Ostoba, illetlen.”10 A szótár nem tesz em-

7 Paládi-Kovács 1982, 12.
8 Paládi-Kovács 1982, 15.
9 Gombocz- Melich 1943, 294.
10 Gombocz- Melich 1943, 294.
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lítést arról, hogy a Palócvidéket nyelvjárási értelemben, vagy pedig néprajzi tájegységként érti, 
így nem tudhatjuk meg azt sem, hogy jelen esetben a felvidéki, vagy pedig a mai Magyaror-
szág területén elhelyezkedő, s a Paládi által is meghatározott barkóvidékről van-e szó. Gyakran 
előfordul, hogy nyelvjárásgyűjtők átveszik a néprajzban is használatos táji megnevezéseket, 
ezáltal is konkretizálva gyűjtésük helyszínét, sok esetben a néprajzi meghatározás át is kerül a 
nyelvészeti szaknyelvbe, mint például: Göcseji nyelvjárás stb. A fentebbi tények függvényében 
külön fejtörést okoz a palóc szó etimológiai értelmezése, ahogy a barkónak, úgy a palóc sza-
vunknak sem egyértelműen tisztázható származtatása. Szintén a Magyar Etymologiai Szótár-
ban olvasható meghatározást fogom általánosságban ismertetni. Felvetések szerint szláv, esetleg 
az ócseh nyelvből kerülhetett át a magyarba, szláv formájában: Plavci. A lengyel és orosz nyelv 
is hasonló kifejezést használ a dél-oroszországi török etnikumú kunokra, kiknek azonosítása a 
mi általunk is mert palóc fogalommal, már-már túl romantikusnak is tűnhet. A XIX. Századi 
nyelvészeti kutatások megcáfolták a korábbi hun-székely rokonságot, s igazolták a finnugor 
nyelvhasonlítás eredményeit,11 leszámolva, s egyben letéve azon törekvésről, miszerint a hon-
foglalás előtti múlt tanúbizonyságával állnánk szemben.

Véleményem szerint a néprajzi és nyelvészeti barkó fogalom egymáshoz való közelítése, eset-
leges egyesítése mindenképpen továbbgondolásra érdemes kérdés, most azonban megelégszünk 
a probléma rövidebb vázolásával, mivel e probléma nem kapcsolódik szorosan dolgozatunk fő 
témafelvetéséhez. A néprajzi meghatározás elsősorban a Borsod, Heves hátárán elterülő erdős 
vidékre vonatkozik, ahol a barkó-ság elkülönülését a legdominánsabban a kisebbségben itt élő 
katolikus barkók és a többségi reformátusok jól kirajzolható földrajzi határaival magyarázza. 
Ezzel szemben a lénártfalvaiak elsősorban a nyelvjárásbeli, beszédmódbeli eltérések alapján 
határozzák meg ezt a területet.

Itt jegyezem meg, hogy Tardonát is barkó falunak ismerik, inkább csúfolják a szomszédos te-
lepülések lakói, annak ellenére, hogy kívül esik a felekezetileg meghatározható régióból. Tardo-
na ugyanis többnyire református község, továbbá nyelvében is már csak csekély mértékben őrzi 
keleti palóc voltát: például az úgynevezett családi helyhatározó ragban (nem Ferinél, hanem Fe-
rini); és lexikai jegyekben, amik alapján azonban nem lehet ezt egyértelműsíteni. Hangzókész-
letéből hiányzik a palócságra jellemző ajakkerekítéses å és ennek hosszú párja az ā.12 Ez is jól 
példázza, hogy milyen nehéz feladat adott esetben meghatározni egy csoport nyelvi, földrajzi, 
kulturális, néprajzi különállását, ahol a standard nyelv is több regionális köznyelvre tagolódik, 
mindezek mellett a palóc nyelvjárási terület is 8 nagyobb egységre bontható fel. A kelet-nyugati 
kiterjedésű területre számos eltérő hangtani és alaktani sajátosság jellemző, mely megint csak 
gyengíti az egységes Palócvidék képét, mely általánosságban él az emberek fejében.13 Szlováki-
ában egyes kutatók vélekedése szerint három regionális köznyelvet is megkülönböztethetünk: 
szlovákiai palóc vidékit, szlovákiai északkeletit és csallóközit,14 mely tovább gazdagítja a nyelvi 
palettát. 

A köznyelvhez való viszonyulás kérdése

Mivel gyűjtésünk – az itt töltött idő rövidsége miatt – csupán egy falura korlátozódott, 
nem jelenthetem ki, hogy a Sajólénártfalván élő nyelvjárási beszélők viszonyát a szlovákiai 
palóc vidéki regionális köznyelvhez viszonyítom. Többször megfigyeltük, hogy a helyiek 

11 Kósa 1989, 16.
12 Juhász 2001, 285.
13 Juhász 2001, 282.
14 Kontra 1998, 42.
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sem tudtak egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogyan beszélnek például Tornaalján - a 
közelben fekvő első nagyobb, többségben magyar lakta városban - azaz nehezen tudták elkülö-
níteni a saját beszédmódjuktól, bár nem vonják kétségbe különállóságukat. Ez a jelenség ter-
mészetes, a nyelvjárási nyelvhasználat, nyelvi tudat egyfajta identitásformáló tényező, melyhez 
kisebbségi helyzetük miatt még inkább ragaszkodnak.

Adatközlőink többször szóba hozták a fiatalok elköltözését: többségüket elsősorban a kö-
zelebbi városok szívják fel, másodsorban, de talán meghatározóbb mértékben pedig, a nyu-
gat-szlovákiai, gazdaságilag fejlettebb területek. A migráció másik meghatározó iránya Szlová-
kián kívülre mutat, Magyarország dunántúli régiójára, illetve a fővárosra, Budapestre. Ebből 
megállapíthatjuk azt, hogy a lénártfalviak idősebb generációja az unokákkal, fiatalokkal való 
találkozáskor tapasztalhat a sajátjuktól erősebben eltérő nyelvi jelenségeket, melyeket vagy Pa-
lócföld más régióiból hallottak valamelyik regionális köznyelvből, vagy épp a magyarorszá-
gi standardból. Adatközlőnk megemlítette, hogy fia Dunaszerdahelyen él, s ott sem szégyelli 
használni beszédét, „…Csallóközben is szeret gömöriesen beszélni”, amiért állítása szerint meg 
is dicsérték már fiát. Az említett adatközlő unokája már Győrben tanul, ahol halotta őt egy 
ünnepségen beszélni: „… csak néztem, há má pesti gyerek lett.” Ez a részlet is mutatja, hogy a 65 
év feletti adatközlők és középiskolás korú unokáik között már erősebb eltéréseket tapasztalha-
tunk, főleg a fiatalok, már fentebb említett elköltözése végett. Itt is, ahogy majd a cigányságról 
alkotott véleményben olvashatjuk összefüggéseket találunk a település nyelvjárási beszélőinek 
nyelvjárásissága és alacsonyabb fokú iskoláztatása között. Fontos tényező azonban a korosztály 
is, mivel egy másik helyen azt az információt kaptuk, hogy az idősebb, 40-50 év közötti sze-
mélyek, aki akár mérnökök, tanárok is lehetnek, de mégis megtartották gömöri palóc nyelvjá-
rásukat, így feltételezhetjük, hogy nem csak iskolai végzettség függvénye a nyelvjáráshoz való 
ragaszkodás, hanem az a történelmi kor is amiben született és szocializálódott. 

 A helyi nyelvjárás megmaradásának zálogául a fiatalok faluban maradásában látja az idősebb 
korosztály, azonban ez a már fentebb említett okokból sajnos nem valósul meg, akik elmennek 
„…nem jönnek vissza.” Az általunk megkérdezett idősebb korosztályú adatközlők egybehang-
zóan ragaszkodtak a nyelvjárásához, s sajnálták volna, ha ez eltűnik, mert „…ebbe nőttünk fel, 
ezt használjuk.” Máshol szerzett gyűjtési tapasztalatok sokszor nem ezt a viszonylag pozitívnak 
nevezhető nyelvi attitűdöt képviselik. Sok esetben a nagyszülők örülnek, ha az unoka nem 
az otthoni nyelvet használja. A nyelvjárás elhagyása, lecserélése a köznyelvre sokszor egyenlő 
számukra az érvényesüléssel, a sikeresebb élettel. Ilyen véleményeket közlő személyeknél meg-
figyeltem a saját nyelvjárással szembeni negatív viszonyulást, azt csúnyának tartva.

A megkérdezettek az interjú során a lexikai jellegű kérdéseknél igyekeztek az iskolában ta-
nult, helyesebbnek vélt formákat használni. A ragok használatában ez szembetűnőbb volt, 
mint a szókincsnél, ahol a régiesebb, archaikusabb szavak konzerválódtak. Egy esetben egy 
rövid ideig a megkérdezett asszony lánya is a konyhában tartózkodott, ahol a felvételt készí-
tettük. Ez alatt az idő alatt bele-beleszólt az interjúba, az édesanyja válaszait folyamatosan 
”kijavította”. Meglepő módon ez a fiatalabb (körülbelül 40 éves) nő mondta ki legbátrabban 
az erre a vidékre jellemző szavakat, kiejtési formákat, és édesanyját is arra bíztatta (vagy inkább 
felszólította), hogy ne próbálja meg elnyomni a máskor természetesen használt nyelvjárási for-
mákat. Bemutatkozásunkkor mindenhol megemlítettük, hogy Budapestről érkeztünk. Utólag 
úgy vélem, ez nem volt mindig szerencsés, mert feszélyezte az adatközlőket. Ezen még az sem 
segített, mikor megemlítettük, hogy személy szerint a csupán pár kilométerrel arrébb található 
faluból származom. A köznyelvnek presztízsét szinte minden esetben tapasztaltuk. Elmondá-
suk alapján mi, a kérdezők „szépen” beszélünk és tetszik is nekik „helyes” kiejtésünk. Ezzel 
látszik ellent mondani az a tény, hogy azon ember, aki helyi lakos, vagy legalábbis a közvetlen 
vidékről származik és megpróbál „pestiesen” beszélni az már az itt élők szemében „csúnya” 
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beszédnek minősül. Ezt „uraddzás”-nak nevezték a lénártfalviak; Tardonán ugyanerre az „uri-
zál” kifejezést használták. (Bár, mint már említettük, azért ők is megpróbáltak valamennyire 
igazodni a mi beszédünkhöz.) Jól kirajzolódik egyfajta szembenállás azzal a beszélővel szemben, 
aki anyanyelvjárásaként a palócot sajátította el, ennek ellenére megpróbál alkalmazkodni a 
standardhoz.

Az egyik interjúból kiragadott rövid részlet jól mutatja a köznyelvről való bizonytalan igazo-
dást (az adatközlő válaszait kurziváltam, a kérdéseket kövérítéssel emeltem ki):

„És hát volt ott is olyan fiú, magyar fiú, aki ilyen palócosan beszélt. Pedig magyarországi 
volt. Éppen úgy, mint hogy itten a faluban is van egy fiú, aki Miskolcra jár, de ő már 
meglátszik rajta, hogyha uraddzva, tudod, olyan kényesen, nevetségesen beszél. Nekünk 
nevetséges. Mert mink ahhoz vagyunk szokva, ahogy a mi gyerekeink beszélnek, meg 
ahogy ő is beszélt, amíg…”

De akkor a városi beszéd az csúnya itt a faluban?

Nem csúnya, nem csúnya, csak hát..

 Uraddzásnak számít?

Igen, igen, itt a faluban furcsa. Mert hát vannak itten mérnökök is, meg ilyenek és 
rendesen így beszélnek, ahogy mi. Pedig azok is főiskolába jártak. Hát nekünk tetszik a 
magyar nyelv. Szebben beszéltek ti, mint mink.”

Miért?

Hát szebben ejtitek a szavakat.

Hát, amúgy nincs olyan, hogy csúnya ejtés, de csak a véleményre vagyok kíváncsi.
Hát más azé a palóc meg más a szép magyar beszéd, nem”

De hát a palóc is magyar.

Hát magyar, magyar. De mi ezt szoktuk meg, ebbe nyőttünk fel. A maga izéjébe, nemébe 
szép a palóc, mert ezt szoktuk meg, de amit ti, magyarok beszéltek, némelyik nagyon 
szépen beszél.”

A kérdésre, miszerint – Miért uraddzik valaki, s miért van más számára ennek pejoratív je-
lentése azzal szemben, aki valamelyest igazodik a köznyelvhez (annak esetleges lexikai, kiejtés-
beli mintáihoz) – azt a választ kaptuk, hogy a helyiek közt semmi szükség nincs erre, hiszen a 
faluban mindenki „palócul” beszél, s egyből feltűnést kelt viselkedésével. Másrészről a városban 
élők is érzékelik nyelvjárásias beszédmódját, annak ellenére, hogy megpróbál igazodni, s ezál-
tal végeredményben mindkét közösségtől elszakítja önmagát. Ilyen példák alapján próbálom 
hangsúlyozni a nyelvjárás fontos szerepet az egészséges énkép kialakulásában játszott szerepet. 
Ezáltal könnyen kerülhet az egyén identitászavarba, illetve az feltételezi elő az anyanyelvjárás 
tudatos és görcsös elhagyását, amennyiben egyik formát sem tudja helyesen használni Ez külö-
nösen fontos tényező. Egy másik adatközlőnktől arra próbáltunk választ kapni, miután felesé-
gével megegyeztek, ők „gömöriesen” beszélnek, hogy a határ magyarországi oldalán, ugyan úgy 
beszélnek-e, mint ahogyan ők, Lénártfalviak?:

„Hát Putnokot említetted az előbb, hiába, hogy Magyarország, de az idősebbek, ha nem 
moderálják magukat ott is így beszélnek. Majdnem.”

A mondat végén hallhattunk egy „majdnem”-t, itt kicsit gyanakodtunk adatközlőnk pon-
tos tájékozottságára, mivel saját magát cáfolta meg bizonyos részben, de ezen kutatás célja 
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pont ilyen típusú problémák felvetés, megoldásának megkísérlése. A mintaként szolgáló ma-
gyarországi település a már említett Tardona a Palócföld délkeleti részén található, mindössze 
harminc km-re Sajóléntártfalvától. Ezen település az 1990-es évek elejéig elszigetelt volt, meg-
közelítés vagy kisvonattal, vagy pedig gyalog volt lehetséges csupán. Semmilyen forgalmasabb 
út nem haladt sem át rajta, sem pedig mellette. Ez az elszigeteltség még kedvezhetett is volna a 
falu nyelvjárásának rekonstruálásban (és természetesen valamelyest segített is), de összehason-
lítva a Tardonán végzett, az ÚMNyA gyűjtési útmutatója által is reprezentatívnak nevezhető 
nyelvjárásgyűjtésemet, a lénártfalvi gyűjtéssel erősen szembetűnő a két település nyelvi állapota 
közötti különbség.
Első adatközlőnk kiemelte, hogy mikor ő iskolába járt vonattal, a többi utazó beszédmódjá-
ból, kiejtéséből meg tudta állapítani, hogy az adott személy a Felföld mely részéről származik. 
Ugyanerről számoltak be Tardonán is, ahol az egyes településeket is meg tudták nevezni, ki 
mályinkai, ki dédesi, „elég volt, csak ha jegyet kért, már tudtam, hogy hova való”(saját gyűjtés 
2011.04.15.) –mesélte a buszsofőr. Erősen köthető ezek szerint akár településekhez is egy-egy 
nyelvjárási változat, ami az adott személynek nyújt megfelelő biztonságérzetet, illetve lehető-
vé teszi az elkülönülését más beszélőktől, ezáltal biztosítva a személy identitását, közösséghez 
való tartozását. A szlovákiai magyarság számára ez különösen fontos tényező, hisz nyelvük az 
adott országban kisebbségi helyzetben van a többségi szlovákhoz képest, még ha leggyakoribb 
esetben, egy adott településen a magyarság számszerű aránya mutat többséget.15 A szlováki-
ai magyarság jelentős többsége vidéken él, ami Magyarországon is a nyelvjárási, nyelvjárásias 
beszédmód elsődleges helyszíne.16 Sokkalta elfogadottabb az ilyen beszédmód(ok) használata 
itt a hivatalos, hivatali helyeken, amennyiben a beszélgetés magyarul történik, mint Magyar-
országon hasonló szituációban. Város és falu viszonyát mutatja a következő részlet, itt arra a 
kérdeztünk rá, hogy hivatalban, vagy városban is úgy beszél-e, ahogyan odahaza?:

„Nem mondjuk azt, hogy menönk, ha megyünk, de itt nálunk sokszor mondjuk hogy: no    
menönk ki a határba, vagy valahova.

De akkor máshogyan beszélnek…? 
Ott egy cseppett máshogyan, az ember vigyáz magára na.”

Sokszor szembesülünk ehhez hasonló kijelentéssel. Minél inkább tisztában van valaki saját 
nyelvjárásiasságával más beszélőkhöz képest, annál erősebb a megfeleléskényszere a beszélőnek. 
A szlovákiai magyarság körében tapasztalható nyelvjárási dominanciát, a magyarországi tapasz-
talatokkal szemben öt tényezőre vezethetjük vissza Lanstyák István nyomán.17 Az első ilyen oka 
az, hogy a szlovákiai magyarság jelentős része falun él, ötezer főnél nem nagyobb településen. 
Ez a felvidéki magyarság 59,2% jelenti.18 A második ilyen befolyásoló tényező az, hogy vi-
szonylag kevés ember rendelkezik közép, vagy annál magasabb, felsőfokú végzettséggel, ahogy 
ezt a tapasztalatot a cigányságnál is megfigyelhetjük a lentebbi fejezetben. A harmadik indok 
szerint a szlovákiai magyarság nem magyar nyelvű iskolában való taníttatása, mely szintén logi-
kus, hisz ily módon a tanulók nem lépnek kapcsolatba a magyar nyelv standardizált változatá-
val. Sok esetben azonban akár ellenkező eredménnyel is végződhet ez, ugyanis a diákok akár 
anyanyelvüket is elveszíthetik, vagy éppen egyik nyelvet sem fogják tökéletesen elsajátítani. 
Negyedikként megemlíthető a magyar nyelv nem egyenlő szerepe az államnyelvvel szemben. 
15 Lanstyák 2011, 56–57.
16 Lanstyák 2011, 58.
17 Lanstyák 2000, 155.
18 Gyurgyík 2006, 27.
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A törvény által biztosított jogai a magyar nyelvnek sok esetben nem érvényesülnek, így hiva-
talos színtéren osztozkodik a szlovákkal. Első adatközlőnk és felesége párbeszédéből érdekes 
képet kapunk a hivatali helyen való megszólalási szokásokról:
(F betűvel jelölöm a férj, N betűvel a neje által mondottakat)

N: „Itten a hivatalokba nagyon ritka helyen beszélnek magyarul.

F: De most má muszáj!

(…)
N: Ha bemegyek egy hivatalba hozzám szlovákul kezdenek beszélni, akkor én nem mond-
hatom magyarul. Nekem úgy kell válaszolni, holott lehet mind a ketten magyarok vagyunk.

F: Én akár hová megyek, ritkán megyek má, de akár hová mentem eddig, mindig is én 
magyarul köszöntem be. Akár hová mentem be. Ha szlovákul válaszolt, akkor osztan el-
kezdtem én is ahogy tudtam szlovákul.”

Ezen példa kapcsán fontosnak tartom kiemelni a férj által kijelentett mondatokat. Először 
láthatjuk a reakcióját arra a kérdésre, hogy máshogyan beszél-e hivatalban, mint családi kör-
nyezetben egyértelműen igen volt a válasz, míg másik szemszögből nézve a feleség vélemé-
nyével összevetve sokkal bátrabban vállalja magyar anyanyelvét, legyen szó az élet bármilyen 
színteréről is. A válaszában határozattan kijelentette adatközlőnk, hogy feleségével ellentétben 
ő a beszélgetést magyarul kezdeményezi. Érdekes kettőség, mely mutatja adatközlőnk pozitív 
viszonyulását anyanyelvéhez, anyanyelvjáráshoz, mivel az ő esetében mind kiejtésben, mind 
pedig lexikálisan megfigyeltük a feleségével szembeni magasabb fokú nyelvjárásiasságot. A sze-
mélyes véleményének gyakorlati kivitelezése során láthatjuk, hogy adatközlőnk magyarságát 
vállalja egy szlovák többségű államban, azonban magyar anyanyelvű, de más nyelvi változatot 
elsődlegesen elsajátító személlyel szemben inkább próbálkozik a kevésbé „parasztos” beszéd 
használatával.

 Az ötödik pontban történelmi, gazdasági okok állnak, mivel a standard nyelv Magyaror-
szágon való elterjedés a trianoni békeszerződés után indult meg, így nem érintette az akkori 
Csehszlovákia magyarságát. Az elszigetelődést erősítette az évtizedekig tartó szocialista uralom, 
mely szintén akadályozta, gátolta a magyarországi nyelvi változások, formálódások megismeré-
sét a felvidéki magyarság számára.

Cigány nemzetiségűek nyelvjárása

Igaz az a megállapítás, mely szerint a határon túli magyarság nyelvhasználatára általánosabban 
jellemző az archaikusabb szóhasználat, valamint a kiejtésbeli, nyelvjárásbeli konzerválódás.19 
Ez nemcsak az itt élő magyar nemzetiségűekre, magyar beszélőkre igaz, hanem a cigány nem-
zetiségű, magyar anyanyelvűekre is. Egyik adatközlőnk a tanári tapasztalataiból merítve hívta 
fel erre a figyelmünket és kiemelte, hogy a faluban igazán a cigányság beszéli a ,,régi” palóc 
nyelvet. 

„Hát elmondom, hogy nálunk nagyon sok a cigány gyerek...úgyhogy én a cigány folklórról 
többet tudnék mesélni.

És a cigányok palócul beszélnek? 

19 Lanstyák 2011, 58.
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Palócul beszélnek, sőt nagyon palócul. Hát úgy mondom nekik, hogy gyere a táblához, 
hozzá teszik, hogy: Ejn? Ilyen e betűket használnak. Rimaszécsett azt így tudom, hogy 
használják. A cigányok palócabbak.”

A kijelentésből arra következtettem, hogy rájuk lassabban hatnak a Magyarországon és Szlo-
vákiában lejátszódó nyelvi változások. Magyarázhatjuk ezt a cigányság alacsonyabb fokú mo-
bilitásával a helyi lakossággal szemben,valamint a cigány közösségekre általánosan jellemző 
zártsággal, illetve az alacsony fokú iskoláztatással. Ennek a kérdésnek nem állt módomban ala-
posabban utána járni, így most csak, mint érdekes felvetést említem meg. Cigány származású, 
magyar anyanyelvű beszélővel egyébként sem sikerült interjút készíteni, hogy mi is érzékeljük 
,,palócabb” beszédüket. Későbbi kutatási terveimben szerepel ilyen irányú vizsgálódás, mely-
ben kifejezetten egy adott településen élő magyar anyanyelvű cigány származású adatközlők 
beszédét vizsgálnám, összehasonlítva azt magyar származású magyar anyanyelvű beszélőkével.

Jellemző nyelvjárási sajátosságok

Az általunk vizsgált település a kelet palóc nyelvjárási régióhoz tartozik,20 ezt nem csak fekvése, 
de a gyűjtött anyag is ”igazolja”. Pontokba szedem azon sajátosságokat, mely Sajólénártfalva 
beszélőire jellemző: 1. Adatközlőink az ly fonémát nem ismerik. 2. Jellemző a j-zés, a jászoj és a 
borjadzik szóban ez tetten érhető. 3. Az úgynevezett családnévi határozó rag, melynek köznyel-
vi formája az –ékhoz Lénártfalván –ni, vagy –nyi formában realizálódik. Emellett használják 
hasonló módon a –nál, –nél  helyett is a fentebb említett határozóragot. (Sándorékhoz-Sándo-
réknyi, bírónál-bíróni) 4. A –val, -vel v-je hasonul.

A magánhangzó rendszer kapcsán megfigyelhetjük, hogy: 1. Ismerik a zárt ë fonémát, tehát 
a rövid magánhangzóknál meg a zárt ë nyílt e ellentét 2. Bizonyos köznyelvi szavak ü, ű-je he-
lyett i, í fonémát ejtenek (külső-kilső). 

Mássalhangzó rendszerében megfigyelhetjük: 1. A j-zést, a köznyelvhez képest gyakrabban 
használja (jászoj, tajiga). 2. Az l kiesése tőszavaknál (kócs).

 A só helyett egy archaikusabb alakot, a saj-t használják a –talan fosztóképzővel ellátott 
formában (sótlan-sajtalan). 3. A -ból/ -ből, -ról/ -ről, tól/ -től ragok –bú/ -bű, rú/ -rű, -tú/ -tű 
alakban figyelhetőek meg.

Erdélyi magyarság – felvidéki magyarság 

Összehasonlítva tapasztalataimat a Lukács Csilla által készített erdélyi, székelyföldi vizsgálat-
tal nem jelenthetem ki egyértelműen a helyi lakosok anyanyelvjárásukhoz való ilyen mértékű 
pozitív viszonyulását, mint amit Erdélyben lehet észlelni.21 Ez főleg történelmi, és földrajzi 
okokkal magyarázható, valamint még sok kisebb identitásformáló tényezővel, mely szintén 
szerepet játszik benne. 

Egyrészt Erdély különállósága, viszonylagos vagy akár az államiságig fokozódó önállósága. 
Másrészt a székelyföldi tömbmagyarság, mely önmagában több magyar ajkú beszélőt foglal 
magába, mint amennyiről a teljes szlovákiai magyar közösséget tekintve beszélhetünk. A fel-
vidéki magyarság a legutóbbi népszámlálás szerint 458.467 lelket tesz ki,22 ezzel szemben csak 
Székelyföldön több mint fél millió magyar él. És valószínűleg ez az arány még javulni is fog, 
20 Juhász 2001, 282.
21 Lukács 2006, 82.
22 Új Szó Online 2012.03.02.
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ugyanis a 2011-ben végzett népszámlálási adatok alapján23 Székelyföldön viszonylag stabilnak 
mondható a magyarság száma, sőt a románság csökkenő aránya mellett bizonyos városokban 
(pl. Csíkszereda) még növekedést is mutatott. Továbbá a turisták erős érzelmi vonzódása az 
,,igazi”, a „magyarabb magyarokhoz” is megerősíthetik az itt élőket nyelvjárásuk, vagy regioná-
lis köznyelvük használatának helyességében, szépségében. 

 Nem kitérve az édesapák iskolai végzettsége által befolyásolt pozitív nyelvi viszonyulásokra 
a tanulmány eredményei szerint a megkérdezettek középiskolások 82,4% tartja szebbnek az 
erdélyi beszédmódot a magyarországihoz képest.24 Mivel mi nem tudtunk több száz fő bevoná-
sával, viszonylag nagy földrajzi területet lefedve kitöltetni kérdőíveket, így tapasztalataink csak 
korlátozott érvényűek lehetnek, de adatközlőink számos alkalommal kijelentették az általunk 
használt beszédre, hogy szebb magyart beszélünk mi.

Lukács Csilla tanulmányában olvasható a transzilvanizmus kifejezés.25 Itt most nem próbál-
kozom meg ennek a fogalomnak a definiálásával, azonban laikusként is láthatjuk , hogy a táji 
tudat fontos szerepet játszik az identitásképzésben.

Személyes tapasztalataim alapján a felvidéki magyarságot a lokálpatriotizmus jellemzi. Sok 
esetben arra a kérdésre, hogy: „Miként tekintesz magadra?”, azt a talán meglepő választ kaptam, 
hogy: „Én kassai vagyok.” Nemcsak a nyelvjárási régió sokrétű tagolódása,26 hanem az itt élő 
magyar kisebbség identitásának bizonytalansága is eredményezheti ezt a választ. Hasonlít a 
palóc-tudat a székelyhez abban, hogy a beszédükre egyértelműen, a már fentebb is említett 
gömörit használják, ahogy a székelyek is hangsúlyozzák székelységüket a magyar nyelvterület 
egészével szemben. Mivel a Felföld nem szigetelődött el olyan mértékben etnikailag, földraj-
zilag, mint ahogyan Erdély, nem meglepő, hogy nem alakult ki olyan „többletidentitás”, amit 
már fentebb is említettünk. Ez kihat az egyénen keresztül a közösségre is, hiszen felvidéki 
beszélőink számára kisebb többletet jelent érzelmileg anyanyelvjárásuk, ellentétben az erdélyi 
példával.

 Az általunk megkérdezettek határozottan állították, hogy a fiatalok nyelvjárásukat elhagy-
ják, illetve elfeledik. Gyakran visszakérdeztünk arra, hogy az unokák ismerik-e például: a surc 
szót (mely kötényt jelent a köznyelvben). A válasz némi nevetéssel kísért „Nem!” volt, mivel 
ezt a szót már az idősebb korosztály sem használja napjainkban. Természetesen a nyelvjárást 
nemcsak ez egyedi szókészlet határozza meg, hanem hangtani és alaktani jelenségek is, vala-
mint a lexikai tudás kopása is (mely a magyarországinál valamivel kisebb mértékű) mutatja a 
kor változásait. Ahogy a hagyományos paraszti életmód az 1959-62-es időszakkal gyakorlatilag 
lezáródott (bár az erről szóló viták még a mai napig megosztják a kutatókat), úgy a nyelvjárások 
vizsgálata is, a fentebb említett lexikai jegyek ismeretének fogyatkozásával hasonló szakaszba 
lépett.27 A paraszti életmód, s az ahhoz köthető egyedi szavak, szóváltozatok egy egyre gyorsu-
lóbb életritmust, életszervezést követelő valóságban kiveszőben vannak, gyakorlati használatuk 
hiányában nem öröklődnek tovább. Ezen a ponton összefonódik a nyelvészet és a néprajz. 
Ahogy a nyelvet társadalmi beágyazottságában vizsgáljuk, úgy nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy ma már a vidéki lakosságot városban élő társaiktól igen kevés jegy különbözteti meg, s az 
a paraszti, vagy vidéki életforma, ami a fogyás ellenére is még mindig erős táptalaja a nyelvjá-
rási, nyelvjárásias beszédnek, gyakorlatilag megszűnt. Ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
szociolingvisztikai kutatásunknál bizonyos fokú néprajzi szemléletmódot. Egy települést övező 

23 Kitekintő.hu: 2012.04.26.
24 Lukács 2006, 82–83.
25 Lukács 2006, 87.
26 Juhász 2001, 282
27 Ortutay 1982: termelőszövetkezet szócikk
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földterületek megműveléséhez napjainkra már általában elég egy gazda, s néhány idénymun-
kás, valamint ezen termelési folyamat nem a hagyományos eszközökkel zajlik. A változások 
tehát javarészt egy irányba mutatnak. 

A nyelvjárás és a szlovák nyelv viszonya

Végül röviden kitérnék a lénártfalvaiak szlovák nyelvhez való viszonyára. A szlovák nyelv hasz-
nálata a kisebbségi helyzetből kifolyólag igen erőteljesen dominál a mindennapokban. Még az 
általunk vizsgált idősebb korosztály is – annak ellenére, hogy viszonylag keveset mozdul ki a 
faluból – rendszeresen érintkezik a szlovák nyelvet beszélőkkel, sokszor kerül olyan szituációba, 
ahol csak annak segítségével tud kommunikálni (pl. hivatalokban). 

„Magyar-szlovák szakos tanárként mit gondol arról, hogy a szlovák nyelv milyen 
hatással van a palóc nyelvjárásra? Használnak-e szlovák szavakat a diákok? 

Nemcsak a diákok, sajnos mi is. Elég sok szót használnak a felnőttek is. És pl. nehézséget 
okoz egy magyarországi hivatalos szövegnek is a lefordítása. A szószerinti fordítás már 
nehezen megy. Ami nálatok az anyakönyvi kivonat, nálun az csak keresztlevél. A nadrág 
például tyeplaki.

És családi környezetben is használják ezeket a szlovák szavakat? 

Használjuk igen.

Nemcsak a városban, vagy szlovák nyelvű településen?

Hát igen, ezeket már annyira átvettük, hogy nem is jutnak eszünkbe magyarul. 

És erről mit gondol? 

Hát nekem az a véleményem, hogy ez nem jó, de hogyha azt veszem, hogy a magyarban 
mennyi angol kifejezés is már ott van benne, amit már úgy használunk, hogy észre sem 
vesszük, használjuk, mert megszoktuk. 

Akkor nem gondolja rossznak? 

 Nem gondolom rossznak, de nagyon jónak sem.

És a hatvan év körüli korosztály is használja ezeket? 

Igen, igen, ők is. Mindennap használatos szavak ezek.

Volt olyan, hogy volt Magyarországon, és ilyen szavakat használtak és nem értették 
meg önt? 

Igen, hallottam ilyenről. Jégkrémet akartam kérni, amit nanuknak hívtam, Egerbe. És 
nem is értették meg a strandon, hogy mit akarok Aztán legközelebb mentem, és a jégkrém 
helyett jéghegyet mondtam.” 

Ha az országon belüli tagoltságot nézzük, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
adatközlőink szerint Szlovákia keleti részében beszélnek a ,,legcsúnyábban” szlovákul. Hason-
lóan a magyar nyelvhez való viszonyulásban, itt is megfigyelhetünk egy keletről nyugat felé 
ható fokozatos változását. A hegyekben élő szlovákok beszédmódját általánosan csúnyának 
vélték, és szerintük a „legszebb” szlovák szót Pozsony környékén hallhatjuk. Ez egybeesik azzal 
a területtel, ahol általánosságban véve (nem nyelvjárási beszédmódhoz viszonyítva) legszebben 
beszélnek magyarul is a Felvidéken. Csallóköz területét jelölték meg, mert véleményük szerint 
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itt beszélnek legszebben a szlovákiai magyarok. Nemcsak szlovákul, de magyarul is ezen a 
környéken élnek azok, akik a legszebben beszélik az adott nyelvet (nyelvjárást, regionális köz-
nyelvet). Ez a tény egybevághat gazdasági érvekkel is akár, hisz Magyarországhoz hasonlóan 
Szlovákiának is a nyugati fele fejlettebb, míg kelet felé haladva nagyobb fokú szegénységet és 
munkanélküliséget érzékelhetünk. A tardonai gyűjtőmunkám során adatközlőm a legszebben 
beszélőkként az erdélyi magyarokat nevezték meg, azon belül is a székelység szavajárását tartot-
ták a „legízesebb”-nek. 

A Bartal Csilla által közölt tanulmányban is érezhetjük ennek a kijelentésnek a hatását, hisz 
az ő általa végzett felmérésből kiderül, hogy sokkalta pozitívabban nyilatkoznak az erdélyi, 
székelyföldi magyarok saját nyelvjárásukhoz, illetve a jövőt tekintve is bizakodóbbak, mint 
lénártfalvi társaik.

Összegzés

Összegezvén az eddigieket általánosan igaznak tartom, hogy az általunk vizsgált faluban igen 
erős identitásformáló szerepe van az anyanyelvjárásnak. Ennek tudatosan történő elhagyása 
vagy moderálása (a fiatal korosztályon belül) megvetendő és elítélendő tettnek minősül az idő-
sebbek körében. A köznyelvet általános körben elismerik, elfogadják, de a mindennap beszélt 
nyelvben kevésbé alkalmazzák normáit, mivel az otthoni, biztonságos közeg megteremtésének 
egyik lényeges feltétele a szociolingvisztikai szakszóval nevezett elsődlegesen megtanult alap-
nyelv szabad használata.28 Erős ellentétek mutatkoznak a két megállapításban, amiből bizonyos 
fokú bizonytalanság szűrhető le a nyelvhasználó közösségben. Tehát nem jelenthetem ki egyér-
telműen sem a pozitív, sem negatív viszonyt a standard nyelvhez, mivel kifelé közvetítik sza-
bályait (például felénk, gyűjtők felé), azonban zártabb közösségen belül a nyelvjárást részesítik 
előnyben, ezen elsődleges nyelvváltozat segítségével érintkeznek, kommunikálnak az emberek. 
Bizonyos mértékben féltik ezt a kincset, mert „ezt szoktuk meg, ez a szép nekünk”, de egyfajta 
beletörődéssel szemlélik a fiatalok elvándorlását, nyelvjárásuk használati körének szűkülését. A 
most közölt dolgozatomra alapozva szeretnék a későbbiekben gyűjtést folytatni ezen a környé-
ken, nemcsak Szlovákiában, hanem a határ másik oldalán, kiszélesítve ezzel a kutatási témát és 
végeleges, reprezentatívabb értékű szociolingvisztikai eredményeket felmutatni Sajóléntártfalva 
és Gömör kapcsán. 

28 Kiss 2001.
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