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SPONTÁN BESZÉD, SZÖVEGALKOTÁS, 
NYELVJÁRÁSOK, DIALEKTOLÓGIA 

Kiss Jenő 

Bevezetés 
A következő témakörök kerülnek szóba: 1. A nyelvjárási szövegek és 

vizsgálatuk. 2. Melyek a főbb nyelvjárási szövegalkotási jegyek? 3. Van-e a 
nyelvjárási szövegalkotás vizsgálatának a dialektológián túlmutató szerepe? 

Szándékosan markolok keveset. Csupán alkalmazom azon szövegtani 
standardismereteket, amelyek tanulmányom célkitűzésének megvalósításához 
itt és most elegendőnek látszanak. Ennek megfelelően szabtam szűkre a szak-
irodalmi hivatkozásokat is. 

Mikor spontán a beszéd? Akkor, „ha a beszélő mindenféle előzetes terve-
zés és felkészülés nélkül az adott helyzetben fogalmazza meg gondolatait, 
rendeli hozzájuk a megfelelő nyelvi formát, és hangosítja a közléseket. A be-
széd spontaneitása nem függ attól, hogy a beszéd narratíva-e, vagy társalgás-
ban hangzik el. A spontaneitás független a beszélő aktuális lelkiállapotától 
vagy az ismereteitől” (Gósy et al. 2012: 13). A spontán beszéd legfőbb jel-
lemzői pedig a gyakori közbeékelések, a befejezetlen mondatok, az alanyvál-
tások, az egyeztetési következetlenségek (vö. még Szende 1973: 25; Szabó 
1983; Keszler 1983: 190; Szikszainé Nagy 1999: 377; Lanstyák 2009: 16). 

A nyelvjárási szövegek és vizsgálatuk 
A nyelvjárási szövegkutatásra időben az első lehetőséget a nyelvjárási szö-

veggyűjtemények adták. Az első 110 évvel ezelőtt jelent meg Simonyi Zsig-
mond jóvoltából, aki 1902-ben tette közzé tréfás népmeséket és adomákat 
tartalmazó nyelvjárási olvasókönyvét (a sor legújabb tagja Silling István 
2010-es kötete: Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv). A néprajzosok, 
folkloristák, mesekutatók nevéhez számos olyan szöveggyűjtemény kiadása 
fűződik, amelyek többé-kevésbé úgyszintén alkalmasak bizonyos regionális 
szövegalkotási sajátságok vizsgálatára. Nyelvészeti szempontból a leghitele-
sebb források azonban a spontán beszéd produktumai, illetőleg a hangrögzí-
téses korpuszok. Ez utóbbiak azonban technikai fejlettséghez kötődnek, s ná-
lunk nem régebbiek az 1940-es éveknél. Az természetes, hogy a modern tex-
tológia megszületése előtt a nyelvjárási szövegek sem lehettek korszerű szö-
vegnyelvészeti vizsgálat tárgyai. Most azonban más a helyzet. A technikai 
lehetőségek és a vizsgálati korpusz lényegében adva van. A vállalkozó szel-
lemű kutatók hiánya a legnagyobb gond. 
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Nyilvánvaló, hogy a nyelvjárási spontán beszéd vizsgálatára a múltra vo-
natkozóan a nyelvjárási hangfelvételek kínálják a legjobb, a kutatótól azon-
ban minden esetben kellő körültekintést kívánó lehetőséget. A magyar nyelv-
járási hangfelvételek sora (nem tekintve a szórványos, technikailag még kez-
detleges fonográffölvételeket) 1940-ben indult Hegedűs Lajosnak köszönhe-
tően (ezek a fölvételek a Nyelvtudományi Intézet hangarchívumában vannak, 
feldolgozásukat fonetikus szakértők végzik). A sorban a nagyatlasz (A ma-
gyar nyelvjárások atlasza) ellenőrző gyűjtései során 1960 és 1964 között ké-
szült szövegfelvételek következnek, mert ezek között vannak spontánbeszéd-
felvételek is (l. Végh–Balogh 1975). Illetőleg az Új magyar nyelvjárási atlasz 
szövegfelvételei, amelyeket a gyűjtők 2008 és 2011 között rögzítettek dikta-
fonnal. Mindkét atlasz szövegfelvételei digitalizálva vannak: az előbbiek a 
Nyelvtudományi Intézetben és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finn-
ugor Intézetében, az utóbbiak az említett egyetemi intézetben vannak. 1982 
májusában Balogh Lajos mint témafelelős az Imre Samuval történt tanácsko-
zás alapján a Nyelvtudományi Intézetben készített egy tervezetet a nyelvjárá-
si és a regionális köznyelvi szövegek magnetofonnal történő gyűjtéséről. Az 
Intézet a gyűjtésben való részvételre és a szervezési és koordináló feladatok 
ellátására volt kijelölve, az egyetemek és főiskolák (szám szerint tíz) magyar 
(nyelvészeti) tanszékeire általában a többé-kevésbé vonzáskörükbe tartozó te-
lepüléseken való gyűjtés várt. A szándék az volt, hogy a nagyatlasz 20 évvel 
korábban készült magnetofonos fölvételei után korszerűbb technikai eszkö-
zökkel készüljenek hangfelvételek azonos szempontok szerint. Az elkészült 
gépírásos dokumentum a Magnetofonnal történő szöveggyűjtés a területi 
nyelvváltozatok köréből címet viseli. A felvételek készítését – tekintettel a 
magasabb igényekre – elsősorban szakképzett kutatóktól várták, de be lehe-
tett vonni gyakorlottabb egyetemi, főiskolai hallgatókat, a tudományos diák-
körök tagjait is a munkába (Papp Lajos 1983: 1; l. még Balogh Lajos 2014). 
1986-tól négy éven át az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával 
folytak a kutatások, s az első szakaszban anyaggyűjtés folyt, ti. szövegfelvé-
telek készültek, elsősorban vidéki egyetemek és főiskolák tanárainak köszön-
hetően: ebből a gyűjtésből készült is egy szöveggyűjtemény, amely 1993-ban 
jelent meg (Balogh 1993: 7). A szóban forgó szövegfölvételek egy-egy digi-
talizált példánya megvan a Nyelvtudományi Intézetben és az ELTE említett 
intézetében (Balogh Lajos, Posgay Ildikó és Bodó Csanád tájékoztatása sze-
rint). Az intézeti munkálattal összefüggésben indult az ELTE-n G. Varga 
Györgyi irányításával annak a diák-kutatócsoportnak a tevékenysége, amely-
nek során regionális köznyelvi beszédfölvételek is készültek. Ezeket P. Laka-
tos Ilona az intézeti hangarchívumnak adta át, tehát ezek is megvannak, s már 
elkezdődött archiválásuk, azaz modern adathordozókra történő átvitelük 
(Gósy Mária szíves közlése). Megemlítendő azoknak a kutatócsoportoknak a 
gyűjtési tevékenysége is, amelyeknek köszönhetően nagy mennyiségű regio-
nális nyelvi anyagot, így szövegfölvételeket is rögzítettek (Magyarországon a 
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budapesti bölcsészkar mellett a piliscsabai, a veszprémi, illetőleg a nyíregy-
házi és szombathelyi dialektológusok nyelvjárási és regionális köznyelvi 
gyűjtéseire gondolhatunk elsősorban). De nem feledkezhetünk meg azokról a 
nyelvjárási szövegfelvételekről sem, amelyek nem valamely központi kutatás 
vagy pályázati projekt keretében születtek. Az egyetemi és főiskolai magyar 
szakos hallgatók tanári vezetéssel szervezett és irányított nyelvjárásgyűjtése-
ken készített regionális szövegfelvételeiről, s végül, de nem utolsósorban a 
dialektológusok saját regionális nyelvi fonotékáiról van szó. Bizonyos, hogy 
az idetartozó fölvételek együttesen igen nagy beszélt nyelvi korpuszt jelente-
nek. Ezeknek a mennyiségéről, minőségéről, felhasználhatóságáról, területi 
eloszlásáról, felvételük idejéről, jelenlegi állapotukról sajnos nincs pontos tu-
domásunk. Hitelesen csak az ELTE-vel kapcsolatban nyilatkozhatom, ahol 
volt egy ígéretes terv: „Az ELTE-n készülő Dialektológiai Archívum létreho-
zásával […] az a cél, hogy az összegyűlt nyelvjárási hanganyagok korszerű 
hordozókra kerüljenek át, lehetővé téve ezzel a mai igényeknek megfelelő 
használatot, egyszersmind az adatok kellő minőségben való átmentését” 
(Kiss 2003: 142). Szerettünk volna olyan archívumot létrehozni, amely be 
tudta volna fogadni más intézmények gyűjtéseit is. (Részletesebben l. Radvá-
nyi 1997–1999; Radványi–Vékás 1999; Vékás 1999a, 1999b; vö. még Cs. 
Nagy 2013: 72.) Ebben Radványi Péternek volt különösen technikai oldalról 
fontos szerepe. Vékás Domokos úttörő dialektológiai szoftverfejlesztő tevé-
kenységével új távlatok és új lehetőségek nyíltak, a korábbi tervnek korszerű-
sített formában való megvalósítására pedig azért nem került sor, mert egy-
részt az új nyelvtechnológia megjelenésével az anyagfeldolgozás igénye ke-
rült előtérbe, másrészt és bizonyára leginkább azért, mert a kivitelezéshez (a 
nagy mennyiségű szövegfelvétel modern adathordozókra viteléhez) szüksé-
ges anyagiakat – pályázati és egyéb támogatások hiányában – nem sikerült 
előteremteni, illetőleg mert nem volt kellő motiváltság azokban, akik a meg-
valósításban tevőlegesen közreműködhettek volna. Aligha vitatható: a feladat 
elvégzése sürgető, sőt egyre sürgetőbb (a felvételek technikai minőségének 
elavulása miatt; l. Kontra 2013). Ám ami központilag nem megy, tudniillik az 
adatátmentés, azt az egyes intézmények saját hatáskörükben el tudnák végez-
tetni, ha a személyi és tárgyi feltételeket elő tudják teremteni. Előttünk a 
nagyatlasz szövegfelvételeinek a sorsa áll a végül is megnyugtató végkifejlet-
tel. Ugyanis a nagyatlaszos nyelvjárási szövegfelvételek, amelyek a Nyelvtu-
dományi Intézetben voltak, az állapotukra vonatkozó vészjósló híradások elle-
nére – legalábbis átmenetileg – „révbe értek”. Ugyanis 2004-ben sikerült pályá-
zati támogatással több részfeladatot is elvégeznünk, köztük azt is, amellyel 
egyetlen célunk a nyelvatlaszos hangfelvételek megmentése volt. A Nyelvtu-
dományi Intézet igazgatója, Kenesei István megkeresésemre készségesen hoz-
zájárulását adta az Intézet tulajdonában lévő korpusszal való munkánkhoz, s 
fölkérésemre, konzorciumi keretben a Nyelvtudományi Intézet munkatársa, 
Posgay Ildikó gondoskodott a szalagokon tárolt anyag digitalizálásának elvé-
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geztetéséről. Ami a digitalizálást illeti, e tekintetben a nagyatlasz és a Hajdú–
Kázmér-féle nyelvjárási szöveggyűjtemény szövegei, illetve egy részük van di-
gitalizálva azon ELTE-s projekteknek s elsősorban Vargha Fruzsinának kö-
szönhetően, amelyek a Vékás Domokos nevével fémjelzett dialektológiai 
szoftverfejlesztéssel vannak összefüggésben (l. még Bárth–Vargha 2011). 

A Nyelvtudományi Intézet hangarchívuma is őriz nyelvjárási szövegfelvé-
teleket, így a Hegedűs Lajos-féle régi, nyelvjárástörténetileg is értékes fölvé-
telek az Intézet gondozásában vannak. Ezek a felvételek megfelelő módon 
vannak digitalizálva és tárolva (az intézeti internetes nyelvjárási hangarchí-
vumra l. Nikléczy–Horváth 2007). Idekapcsolódó apró tudománytörténeti 
megjegyzés: Szépe György megőrzésre hosszú évekkel ezelőtt Pesti Jánosnak 
adott át Hegedűs-féle nyelvjárási hangfelvételeket, amelyek bakelitlemezre 
voltak rögzítve. Ezeket Pesti János néhány éve elküldte nekem, én pedig az 
intézeti hangarchívumnak adtam tovább. Mondhatni, szerencsés körülmények 
folytán kerültek ezek a fölvételek a megfelelő helyre. Ez azt juttatja eszembe, 
bizony kívánatos volna, hogy a tanszékeken itt-ott található regionális szö-
vegfelvételek megőrzése ne a puszta véletlenen, ne is csupán egy-egy őket 
később is értékelni tudó nyelvész vagy nem nyelvész kolléga jóindulatán 
múljon, hanem időben végrehajtott, céltudatos „mentőakció”-k biztosítsák 
továbbélésüket. 

Bár a korábbi, a magnetofon előtti korszak nyelvjárási szöveglejegyzései-
vel szemben nem ok nélkül vagyunk szkeptikusak, kár volna a fürdővízzel 
együtt a gyereket is kiöntetni. Arra gondolok, hogy bizonyos nyelvjárási szö-
vegszerkesztési sajátosságok – elsősorban akkor, ha a gyűjtő anyanyelvjárá-
sának szövegeit tette közzé – általában kellően hitelesnek tekinthetők. Legin-
kább arról lehet szó, hogy archaikusabb állapotot tükröznek, mivel korábban 
általános szempont volt, hogy a nyelvjárási különlegességeket, ritkaságokat, 
a köznyelvtől való minél nagyobb eltéréseket rögzítsék, s ez vonatkozott a 
szövegformálásra és a stílusra is. Tehát a Bárczitól említett „jóhiszemű hami-
sítványok” kitétel nem a szövegalkotásra vonatkozhatott elsősorban, hanem a 
hang- és alaktani „megoldások”-ra. 

Főbb nyelvjárási szövegalkotási jegyek a korábbi kutatások tükrében 
Nyelvjárási szövegalkotással behatóan nem foglalkozott még senki sem a 

magyar nyelvtudományban. De a témakör több tanulmánynak is tárgya így 
vagy úgy (Kiss 1982; Vincze 1986a, 1986b; Büky 1989–1990; Szabó 1994; 
vö. még Hegedűs 2001: 362–363). Persze amíg nem volt a beszélt nyelvet is 
vizsgálata tárgyának tekintő szövegtani kutatás, addig nyelvjárási szövegtani 
vizsgálat sem lehetett. Mindenütt így volt ez. Az alapos, precíz kézikönyv, a 
Dialektologie. Handbuch der deutschen und allgemeinen Dialektforschung 
(DialHandb. 1982–1983) két vaskos kötetében sem találunk olyan alfejezetet 
sem, amelynek tárgya a nyelvjárási szövegalkotás volna. Annak, hogy a 
nyelvjáráskutatás nem vett fordulatot újabban sem a szövegtan irányába 
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(ahogy azt Szabó Zoltán 1994-es tanulmányában megfogalmazta: „tulajdon-
képpen a >>nyelvjárási textológia<< kellene hogy a nyelvjáráskutatás legje-
lentősebb ága legyen”, 58), kettős oka van. Egyrészt az, hogy a dialektológiát 
saját belső logikája a korszerűsödés más irányába, tudniillik a változásvizsgá-
latnak és a szociodialektológia kialakításának az irányába vitte. Merthogy 
nem a nyelvi szerkezet, hanem a nyelvjárási nyelvhasználat társadalmi meg-
határozottsága került a dialektológiai vizsgálatok fókuszába. Másrészt pedig 
az a tény, hogy a nyelvjárástani kutatások középpontjában hagyományosan az 
alsóbb nyelvi szintek vizsgálata állt mindig is – nagyrészt azért, mert a maga-
sabb nyelvi szinteken, így már a mondatszinten is kevés és csekély különbség 
van a magyarban a köznyelv és a nyelvjárások között (l. Szabó 1983: 52; 
Kiss 1982: 15–16). Köztudott ugyanis, hogy minden nyelvváltozat – a szó-
készlet kivételével – „általában ugyanazt az általános mintát követi” (Tolcs-
vai Nagy 1996a: 56). 

Kézenfekvő, hogy a nyelvjárási szövegalkotás a beszélt nyelv, sőt a spon-
tán beszélt nyelv jellemzőinek a megismerésére jó lehetőséget kínál. Hiszen – 
a magyar nyelvterületen legalábbis – a nyelvjárások lényegében csak beszélt 
formában, éspedig a hétköznapi spontán beszélt nyelviségnek, a tervezetlen 
nyelvi diskurzusoknak a formájában élnek. A spontán beszélt nyelvjárási 
szövegektől a legtávolabb természeténél fogva az írott standard áll a maga 
szépirodalmi és tudományos szövegeivel. Ezért az írott nyelv és a spontán 
nyelvjárási nyelvhasználat közötti különbségek a legnagyobbak, s elsődlege-
sen a társadalmi (szociokulturális) környezet eltérő voltában lelik eredendő 
magyarázatukat. Abban tudniillik, hogy a nyelvjárási beszélők nagy többsé-
gének a rendszeres írástevékenység, különösen az írott nyelvi szövegalkotás 
nem mindennapi kenyere. Természetes tehát, hogy a nagyobbrészt a szóbeli-
ségen alapuló gondolkodás és kifejezésmód jóval jellemzőbb a nyelvjárási 
beszélőkre és spontán nyelvhasználatukra, mint az írásbeliség világában is 
nap mint nap aktívan részt vevő köznyelvi, iskolázott beszélőkre és nyelv-
használatukra. 

Még világosabbá válik e gondolatsor akkor, ha hivatkozom arra, amit Wal-
ter J. Ong egyik, szempontunkból fontos munkájában, a Szóbeliség és írásbe-
liség címűben a nagyobbrészt a szóbeliség világában élő beszélők nyelvhasz-
nálatának jellemző jegyeiként sorol föl: inkább mellérendelő, mint alárende-
lő; inkább halmozó, mint elemző; redundáns; konzervatív, tradicionális; az 
emberi életvilághoz közelálló; inkább empatikus és közvetlen, mint objektív 
és távolságtartó; homeosztatikus, azaz egyensúlyban tartó (a jelen számára 
semmilyen relevanciával nem bíró emlékektől igyekeznek a beszélők meg-
szabadulni); inkább szituációfüggő, mint elvont (2010: 38–55). Ochs (2010) 
a tervezetlen beszélt nyelvi diskurzusra – ilyenek többnyire a nyelvjárási 
megnyilatkozások – jellemzőnek mondja a következőket: a deiktikus elemek 
túlsúlyban vannak; kerülik az alárendelő mondatokat; gyakori a párhuzamos-
ság, az ismétlések (lexikai elemek, hasonló szintaktikai szerkezetek ismétlé-
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se); a narratív formákban gyakori az indító múlt idő után a jelenre való váltás 
(l. Andó 2006: 144). Lanstyák István a magyar spontán beszélt nyelv jellem-
zőiként említi az előkészítés nélküliséget, a kötetlenséget, más szavakkal a 
szövegfüggetlen szövegalkotást, a beszédhelyzetbe ágyazottságot, azaz azt a 
tényt, hogy a beszélő „ebből következően mondanivalójának számos részletét 
nem fejezi ki verbálisan” (2009: 16), illetőleg a szupraszegmentális eszközök 
és a testbeszéd kínálta lehetőségek kihasználását (17). A részletekre vonatko-
zóan számos releváns következtetés olvasható Keszler Borbála 1983-as ta-
nulmányában. 

A nyelvjárási szövegalkotás főbb jellemzői 
A továbbiakban a leggyakrabban előforduló azon szövegalkotási sajátos-

ságokat említem egy-két példával szemléltetve, amelyek magyar nyelvjárási 
oldalról is alátámasztják azt, amit idevonatkozóan Ong (2010), Ochs (1979), 
Gósy (2004: 228–241), Lanstyák (2009), illetőleg 1983-as tanulmányában 
Keszler írt. 

1. Gyakoriak a közbeszúrt mondatok, kitérések, különösen az elbeszélő 
szövegekben (ha külön nem jelzem a forrást, akkor a példák szülőfalumból, 
Mihályiból való és saját gyűjtésűek): 

(1) Mikor leszereltünk, azután odamentünk, mert ott volt legkésőbb zárás – 
tudod, Husztról mikor jöttünk haza  – akkor találkoztam azzal is. 

(2) Miki bátyám azt mondta – ami igaz is –, hogy abból a fajtából nem ér-
demes leásni egyet sem. 

2. A kötőszónélküliség is jellemző jegye a nyelvjárási szövegalkotásnak. 
Móricztól idézek klasszikusan jó példát (A boldog ember): 

(3) Otthon legénykedtem, szép életem vót, mán jányok után járogattam, 
sok szeretőm vót, ki elhagyott, kit én, kitül elvertek, ki megcsalt; bir-
tokot elvették, semmitlen maradtam, visszapereltem, megbuktam, ak-
kor gondoltam, megpróbálom én mégis Pestet (idézi Sebestyén 1972: 
31). 

Két esetben Móricztól veszem a példát, mert hitelesen adják vissza sorai a 
nyelvjárási szövegszerkesztés több sajátosságát is. 

3. Gyakoribb az egyenes beszéd, idézet is: 

(4) Mondom a bírónak, mert tárgyalás lett: bíró úr – mondok – idefigyel-
jen, hát én megmagyarázom magának, hogyan is volt. 

(5) Ott volt egy ismeretlen tiszt is, aztán egyszer csak rám kiabál: mit ácso-
rog maga itt? – így e – , hát azt hittem, nem jól hallok! 
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4. Gyakoribb a hiányos mondatszerkesztés is: 

(6) Ahol nem volt nyitva az ajtó, ott föl a kapura, beugrani, aztán beenged-
ni a népet. 

(7) Aztán hát hogy kulák, kitakarodni még a faluból is. 

5. A nyelvjárási szövegek empatikus, közvetlen, nem távolságtartó, emoci-
onális jellege nem maradhat említetlen. Ez különösen a történetmondásokra 
jellemző. Az elbeszélő ugyanis mintegy újra beleéli magát abba a helyzetbe, 
amelyben volt az elbeszélt esemény történésének az idején (vö. Szabó József 
1983: 40). Móricz írta a szatmári népnyelvről: „Csupa kép, hasonlat, 
személyítés […] rajzanak beszédjében” (idézi Sebestyén 1972: 17). Czine 
Mihály pedig Móriczról a következőt: „a Móricz által teremtett nyelv […] 
mindent velejéig megmutató természetű és érzékletes, emocionális jellegű, 
mint a tiszaháti népnyelv” (1960: 194). Jellemző erre a szövegalkotásra az 
indulatszós vagy érzelmi töltésű határozószós mondatindítás: „ezek lezárják 
az előzményt, bevezetik az új eseményt, és főleg: értelmi, érzelmi kapcsolatot 
teremtenek […] a beszélő és a hallgató között” (Sebestyén 1972: 34). Sebes-
tyén a következőket közli A boldog emberből: asztán, avval, evvel, hát, hej, 
na, nahát, ó, osztán). Az elbeszélő szövegekre jellemző jegyekként Mihályi-
ból a következő kapcsoló funkciójú szavaknak, kifejezéseknek, közbeszúrá-
soknak, kötőszóknak a gyakori használatát jegyeztem föl: aztom ’úgy hiszem, 
úgy tudom’ (= azt tudom), aztán/azután, hát aztán, na most, na most akkor, 
na most aztán, illetőleg elég az hozzá, teszem azt, teszem föl ’például’, tudja 
Isten, fene (se) tudja. Vincze Krisztina csermelyi (tehát palóc nyelvjárási) 
vizsgálata alapján a következő gyakorisági sorrendet állította föl: hát, ugye, 
azután/oszt, akkor, na/no, szóval, úgyhogy, úgy, ijen, érted-e (1986a: 224). 

6. Az érzelmileg fontosabb szavaknak, illetőleg a lélektani állítmánynak a 
mondat elejére helyezése, átképzeléses előadásmód, a praesens historicum 
keverése a múlt idővel. Móricztól veszek példát megint: 

(8) Másnap karácsony. Mentem templomba. Nagyon körülvettek a legé-
nyek, de az én cimboráim már házasok vótak. Orbán Gyurinak mán 
gyereke is vót. Files Gyurkának is hasas vót a felesége. Majd a lesz az 
enyém is, csak még nem tudom, mejik. Körülnéztem a templomba, 
mék jány várja az áldást tőlem. Ott vót Váradi Piroska is, sápadt vót 
egy kicsit. Ezt kéne mégis megpirosítani (idézi Sebestyén 1972: 35). 

7. Az elbeszélés némely sajátosságát már említettem. A történetmesélésre 
azért érdemes további figyelmet is szentelnünk, mert egyetértéssel említhető 
W. Labov narratívmodellje (1997), hogy tudniillik a személyes elbeszélés 
egyéni élményből kiinduló, tervezetlenül elhangzó beszédprodukció (vö. An-
dó 2006: 128). Az az elsősorban Labov és Waletzky nevéhez fűződő szocio-
lingvisztikai hagyomány (1967), amely szerint a történeteket a hétköznapi 
kommunikáció részeként, a tárgyalás aktusába ágyazottan kell vizsgálni (vö. 
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Andó i. h.), a nyelvjárási szövegalkotás tekintetében bizonyosan maradékta-
lanul igaz. A történetmesélést előadásként is felfoghatjuk, amennyiben úgy 
tekintjük, hogy a beszélő egy történetet elmesélve lehetőséget ad a hallgatók-
nak, hogy átéljék, megtapasztalják az eseményeket. Az ilyen előadásmódnak, 
s a praesens historicumnak kétségtelenül dinamizáló, élénkítő hatása, aktuali-
záló szerepe van (Wolfson után Andó 2006: 131). Egy példa az 1970-es évek 
végéről (köznyelvire áttéve a szavakat): „Gabinak mondom tegnap este – 
mondok – itt van húsz forint e – mondok – kéménypénzt is szed a kémény-
seprő – mondok – ha tehozzád még ma odamegy, mondd meg neki, az én 
nyugtámat is adja oda. Reggel elmegy a (tej)csarnokba, innen meg haza-
megy, ott van a villanyos [= díjbeszedő], fizet neki, visszajön ide, jaj – azt 
mondja – nem adtam oda neki a villanypénzedet – azt mondja – itt van nálam 
e, most mit csináljak vele – azt mondja” (Kiss 1982: 75). 

Megemlítendő néhány további sajátosság is: a hiányos mondatok nagyobb 
aránya, a gondolatmenet folyamatosságában jelentkező hiányok, a módosító 
határozószócskák gyakorisága, az alkalomszerű emberi elbizonytalanodásnak 
a jelei, a megszakított mondatok, a módosító mondatrészletek, a főmondathi-
ány (ezekre l. Keszler 1983: 176, 181, 182, 202). A kommunikáció ezeknek 
ellenére is zökkenőmentes, mert a szituáció, az előzményeknek a beszélő és a 
hallgató által való ismerete, a mimika és gesztusnyelv fölöslegessé teszik bi-
zonyos dolgoknak a verbális kifejezését (Keszler 1983: 183; Lanstyák 2009: 
17). Herczeg Gyula a paraszti beszéd illogikus szerkesztésmódját emlegette 
Móricz A boldog ember című munkájának stílusát vizsgálva (Sebestyén 
1972: 31). Nyilvánvaló, hogy elvárásait elsősorban a standardnyelvi, illetőleg 
az irodalmi nyelvi szövegalkotás szabályaihoz igazította. Illogikusnak nevez-
ni a paraszti, illetőleg a nyelvjárási szerkesztésmódot azonban már csak azért 
sem lehet, mert ebben az élőbeszédes közegben ez a szerkesztésmód semmi-
féle kommunikációs gondot nem okoz (l. még Sebestyén 1972: 32). Az azon-
ban, hogy meddig érdemes, célravezető elmenni népnyelvi elemek, jelensé-
gek felhasználásában a szépirodalmi alkotásokban (Bárczi 1961), más kérdés. 

A szóbeliségre jellemzőként föntebb megnevezett bizonyos szövegalkotási 
sajátosságok nyelvjárási közegben (saját anyanyelvjárási tapasztalataim és 
nyelvi anyagaim alapján is) egyértelműen gyakrabban, illetőleg nagyobb 
arányban fordulnak elő, mint a köznyelvi spontán beszédben. Mint láttuk, 
ennek magyarázata a szociokulturális közegben és bizonyos örökölt nyelv-
használati hagyományokban rejlik. Ezek a sajátosságok is jellemző eszközei 
a nyelvjárások köznyelvtől való elkülönülésének, s mint ilyenek alkalmasak 
helyzet- és stílusspecifikálásra, illetőleg társadalmi szimbólumszerepnek a 
betöltésére, tehát a szűkebb csoporthoz tartozásnak a jelzésére. Tehát „a 
nyelvjárási szövegeket nemcsak hang- és szókészletük, hanem szövegössze-
függést teremtő eszközeik is jellemzik. Ennek igazolásához […] főleg szöve-
gek korreferenciahálózatának, forikus elemeinek elemzése szükséges” – írja 
Dobi Edit (2000: 117). Szükség volna ezen kívül a nyelvjárási szupraszeg-
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mentális tartomány számbavételére is, mégpedig a beszélt köznyelvvel való 
kontrasztjában. Sajnálatos akadályozó tényező azonban, hogy a magyar be-
szélt köznyelv szóban forgó sajátosságainak a tüzetes leírása mindmáig hi-
ányzik. A magyar nyelvjárások szupraszegmentális sajátosságairól lásd Fodor 
Katalin munkáit (2001, 2007a és 2007b – továbbvezető irodalmat l. a 2001-es 
írásban). 

Még valamiről röviden! Ez pedig a nyelvjárási szövegek stílusának a kér-
dése. Tudvalevő, hogy a szövegalkotás és a stílus együtt jár: „A stílus […] a 
szövegben nem meghatározottan elkülönülő önálló rész, hanem a szöveg 
minden pontján tapasztalható nyelvi jelenség” (Tolcsvai Nagy 1996b: 107–
108). A nyelvjárási szövegalkotás sajátos stílusa egyebek mellett a föntebb 
említett jelenségeknek a köznyelvinél nagyobb gyakoriságában van. Abban, 
hogy elsősorban gyakoriságuk révén váltak és maradtak a köznyelvi nyelv-
használattól megkülönböztető, specifikáló stílusjeggyé. Egy másik stílusfor-
rás a metaforizáció, az erőteljesebb képszerűség nemcsak folklór szövegek-
ben, hanem a hétköznapi beszédben is. Ez különösen a székely és moldvai 
csángó nyelvjárásokban érhető tetten. Egyetértünk Péntek Jánossal abban is, 
hogy a szépírói stílus sajátos ízeinek ez az egyik forrása a székely anyanyelv-
járású írók esetében Mikestől Tamásiig (l. Péntek 1978, 2000). E témakör ki-
fejtése azonban egy másik tanulmányt igényelne. 

Összefoglalás: A nyelvjárási szövegalkotás vizsgálatának a dialektoló-
gián túlmutató szerepe 

1. A nyelvjárási szövegalkotás vizsgálata a spontán beszélt nyelv kutatásá-
hoz általában is kitűnő lehetőséget biztosít. A nyelvjárási szövegek stilisztikai 
kérdései (a stíluskutatók egy részét foglalkoztatták és foglalkoztatják napja-
inkban is, vö. Bárczi 1961; Sebestyén 1972; Tolcsvai Nagy 1999) az egyik 
olyan terület, ahol a regionális szövegalkotás kutatása túlmutat a dialektoló-
gián. 2. A nyelvjárási szövegfölvételek a beszélt nyelvi változásvizsgálatra 
általában jó lehetőséget kínálnak (vö. a Hegedűs-archívummal kapcsolatban 
megfogalmazott gondolatot: „általa tanulmányozhatók az ötven évvel ezelőtti 
spontán beszéd jellegzetességei, amelyeket a mai beszéddel összehasonlítva 
lehetőség nyílik bizonyos változások nyomon követésére” (Nikléczy–
Horváth 2007: 177). 3. Hasznosítható eredményeket kínálnak az efféle vizs-
gálatok a szupraszegmentális terület leírásában is. 4. Általában pedig: „A fo-
netikai, pszicholingvisztikai vizsgálatok alapjául […] egyre inkább a spontán 
beszéd szolgál, amelynek elemzése nemcsak a fonetikai kérdésekre adhat vá-
laszt, hanem a rejtetten működő beszédtervezési folyamatok pontosabb meg-
ismerését is lehetővé teszi” (Nikléczy–Horváth 2007: 173). 5. A nyelvjárási 
szövegalkotásnak is megvan a maga, kívülről nézve inkább helyzet- és stílus-
specifikáló, ezzel pedig a köznyelvtől elkülönítő szerepe. Azt azonban vizs-
gálatok hiányában nem tudjuk, hogy mekkora ez a szerep. 6. A fontosabb, il-
letőleg gyakoribb nyelvjárási szövegalkotási jelenségekről – példákat is em-
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lítve – föntebb volt szó. 7. A dialektológiában a szövegtani kutatások nálunk 
mindmáig gyermekcipőben járnak – érthető, de legalábbis magyarázható 
okokból. 
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