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Természetes 
változatosság 
Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása 
és a köznevelés – Tények, problémák, javaslatok, 
Tinta Könyvkiadó, 2020.
„A kultúraváltás, a globalizációs és mobilizációs folyamatok a magyar nyelv éle-
tében is változásokhoz vezettek. A korábban helyhez kötöttebben élő, homogénebb 
közösségek ma már vegyesebb képet mutatnak. Az urbanizációval és a tömegkom-
munikáció elterjedésével nagyrészt általánossá vált a köznyelv ismerete, ez azon-
ban korántsem jelenti azt, hogy a regionális sokszínűség ne éreztethetné hatását 
a beszélőközösség tagjainak a nyelvhasználatán is.”

Szöveg: Németh Gábor

Parapatics Andrea kötete a magyar nyelv regionalitásának és a közoktatásnak 
a viszonyát vizsgálja, ezzel együtt a kutatások mentén áttekintést ad arról is, mi-
lyen kép él a köztudatban a regionális nyelvhasználatról. Sajnos még ma is uralko-
dó a köznyelvet egyedüli normaként középpontba állító hozzáállás, ezért is fontos 
minden alkalommal hangsúlyozni, hogy a nyelv nem statikus, hanem természete-
sen, dinamikusan változik. Persze az egyes regiszterek változásának dinamiká-
jában lehetnek eltérések, hangsúlyeltolódások, de a területi és társadalmi réteg-
ződés a nyelv alapvető sajátossága. Amíg ez nem válik alapvetéssé, mindennapi 
marad a lingvicizmus, a nyelvi alapú megbélyegzés problémája. „Noha minden 
szociolingvisztikai és dialektológiai témájú írás hangsúlyozza a nyelvjárások saját 
normájához viszonyított helyességét, és noha ez a köznevelési dokumentumokban 
is megjelenik explicit módon, a regionális (nyelvi) változatossággal kapcsolatos 
magyar mentalitás jellemzően megbélyegző, amely archaizálódó jelenségként 
tekint az élő nyelvek e természetes tulajdonságára. Ez a fajta hozzáállás a törvényi 
előírások mellett sem változik meg gyökeresen addig, amíg a beszélők anyanyelv-
ről való tudása bizonytalan.”

Parapatics kitér rá, hogy az urbanizációval és a tömegkommunikáció elterjedésé-
vel napjainkra átalánossá vált a nyelvjárási beszélők körében a kettősnyelvűség, 
a köznyelv és a regionális anyanyelv együttes használata. Emellett kialakult 
a regionális köznyelviség, egy köztes sáv, ami nemcsak azáltal jön létre, hogy 
a köznyelv hatással van a nyelvjárásokra, hanem a regionalitás szintén hatással 
van a köznyelvre. „A regionalizmusok korántsem a kihalás szélén álló, archaizáló 
nyelvi kuriózumok, hanem a nyelv diverzitásának, a kettősnyelvű, illetve regioná-
lis köznyelvi beszélővé vált emberek idiolektusának változó mértékben megfigyel-
hető, átalakuló, nem elhanyagolható tulajdonságai, amelyek a nyelv valamennyi 
funkcióját képesek kiszolgálni.” 

A második fejezet kutatásainak eredményei azt mutatják meg, hogyan viszonyul-
nak az emberek a regionális nyelvhasználathoz. Az első kutatás felsőoktatásban 
tanuló hallgatókat kérdezett a nyelvhasználatukról és az ahhoz kötődő megbé-
lyegzéssel kapcsolatos tapasztalataikról. A válaszadóknak a fele tapasztalta, 
hogy elkerülve szülővárosukból, kijavították őket az új környezetben. A második 
kutatás a vidéken élő idősebb korosztály nyelvi attitűdjét vizsgálta. Az adatköz-
lők nagy része érzékeli mind a generációs, mind a területi különbségeket, viszont 
a legtöbben semlegesek az eltérések iránt. 
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A harmadik fejezet kutatásai igazolják, hogy a nyelvjárási jegyek nemcsak az idő-
sek, hanem a fiatalok aktív vagy passzív szókincsének is részei. A fejezetben bemu-
tatott második kutatás a közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régióra fókuszál, 
és arra az eredményre jut, hogy a közoktatás sok esetben nyelvhelyességi, he-
lyesírási hibának tartja a régió nyelvi jelenségeit. Hasonló hozzáállást tapasztalt 
a szerző a közösségi fórumokat vizsgálva, ahol a felhasználók többsége preskriptív, 
a köznyelvet tekinti normának, és előírja a helyes nyelvhasználatot. 

A negyedik fejezet a nyelvjárási hátterű tanulók iskolai haladását vizsgálja annak 
fókuszában, hogy a pedagógusok dialektológiai ismereteinek hiányosságai milyen 
hatással vannak a diákokra. Miközben a pedagógusok célja saját meghatározásuk 
szerint is többek között az lenne, hogy a fiatalok büszkén és tudatosan vállalják 
és őrizzék nyelvjárási hátterüket, gyakran nem is érzékelik a regionalizmusokat, 
vagy ha mégis, magyarázat nélkül javítják. „Az eredmények szerint a magyar-
országi köznevelés súlyos hiányossága, hogy a többnormájú, szociolingvisztikai 
szemlélet még mindig kevéssé uralkodik a mindennapok (pedagógiai) gyakorla-
tában, és a nyelvi sokszínűséggel, a regionális sajátosságokkal kapcsolatos pozitív 
viszonyulást nem tudja meggyőző módon kialakítani a felnövekvő nemzedék 
tagjai körében, holott a nyelvi variabilitás ma is sokakat érint, olykor hátrányosan, 
a fiatalok közül is.” Az ötödik fejezet az elméleti megfontolások mellett konkrét 
ötletekkel és példákkal szolgál a dialektológia témakör tanítására és a szemlélet-
formálásra, változatos és érdekes munkaformák, részben saját fejlesztésű gyakor-
latok mentén. A szerző segítséget nyújt a pedagógusok felkészülését és a tanulók 
feladatvégzését segítő dialektológiai témájú kiadványok ajánlásával, illetve ötle-
teket ad a szépirodalmi alkotásokban fellelhető regionalizmusok bemutatásának 
lehetőségeire. 

A nyelvjárások területi, strukturális és pragmatikai szempontból is átalakulóban 
vannak. A köznyelvi és nyelvjárási változatnak nem kell kizárnia egymást, „a 
közoktatás célja lehetne a funkcionális-szituatív kettősnyelvűségre nevelés kon-
cepciója mentén a nyelvjárás tudatos beépítése a standard tanításába”. Parapatics 
Andrea nemcsak felhívja a figyelmet a problémákra, hanem gyakorlati segítséget 
is nyújt ahhoz, hogy a nyelvi alapú megbélyegzés elméletben és gyakorlatban is 
csökkenhessen. 
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4. kép. Intervokalikus nyújtás rövidüléssel: gunyossan

5–8. kép. A beszédhangok képzéséről írt nyelvtandolgozatok  
is tartogatnak intervokalikus nyújtásról (megtellik, hangszallag, zöngéssek)  

és rövidülésről (fujjuk, összehuzódik) tanúskodó adatokatAz alaktani jegyek közül írásban is gyakran előfordul az inessivusi -ban/-ben illativusi 

alakban (-ba/-be) (iskolai példákhoz l. még Boda 2011), amelyet a 9. kép szemléltet. né-

hány további példa a sok közül: „öten voltak a családba testvérek”, „a latinba már nem 

történnek változások”, „mindenbe csak a rosszat látta”, „eligazítanak bennünket a világ-

ba”, „általába”, „Európára hagyatkozni teljes mértékbe”, „állandóan ez járt a fejébe”, „ez 

csak a szókészletbe figyelhető meg”, „ha városi üzemmódba használjuk az autót”, „mű-

veinek több mint 80%-át e műfajba írta”, „abba a korszakba tevékenykedett”. Ennél jóval 

ritkábban, de szóban és írásban is megjelenik a nákolás (olvasnák, tudnák e/1., l. még a 

10. képet) és a suksükölés vagy szukszükölés (11. kép; l. még pl. „a szolgálónak megesik 

rajta a szíve és nem akassza ki”; részletesen vö. Sinkovics 2011 és részben Bodó 2014a).

9. kép. A -bAn helyviszonyrag illativusi alakban
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regionalizmusok napjaink nyelvhasználatában 

mondattani sajátosságok azonban feltűnőségük és gyakori megbélyegzésük ellenére is 

előfordulnak a közösségi média bejegyzéseiben, általában éppen kijavításukkal együtt. 

Emellett néhány alakváltozat és valódi tájszó is előfordul a közlésekben, utóbbiak száma 

azonban a legkevesebb, hacsak nem kifejezetten tájszavakról készített listát közölnek és 

továbbítanak megosztásokkal a felhasználók, mintegy ismeretterjesztő és szemléletfor-

máló céllal (l. alább).

A véletlenszerű mintában kétféle hangtani jelenség írásos megjelenésére találtam 

példát, ezek az intervokalikus nyújtás és a felső nyelvállású magánhangzók rövidülése. 

Miként azt a 21–24. kép szemlélteti, ezek előfordulhatnak privát beszélgetésekben, a 

közösségi média hírfolyamán a felhasználó bejegyzéseként, más felhasználó bejegyzése 

alatti hozzászólásként, vagy akár a felület olyan további funkciójában is, ahol a felhasz-

nálók egymás tárgyait vásárolhatják meg. Az intervokalikus nyújtás további példái (sza-

vanként akár több ízben is) az eredeti képek közlése nélkül: aranyossak, borzalmassan, 

karszallag, késszen van, tellik, terhessen. 

21–22. kép. Privát beszélgetésben küldött üzenet és hírfolyamon  

megosztott bejegyzés intervokalikus nyújtással

23–24. kép. más felhasználó bejegyzése alatti hozzászólás és nyilvános  

csoportban eladásra kínált áru megnevezése intervokalikus nyújtással

Ugyanilyen módokon és helyeken jelennek meg a rövidülés példái is. A digitális kom-

munikáció egyik gyakori, bár nem kizárólagos sajátossága az ékezet nélküli használat. 

Ez első látásra a rövidülés jelenségére utalhat, ezért fontos megkülönböztetni azokat 

az üzeneteket, bejegyzéseket, amelyekben azért rövidebbek bizonyos magánhangzók, 

mert a felhasználó sehol sem használ ékezetes, illetve a helyesírási norma szerint hosszú 
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A megoldáshoz vezető utakról

46. kép. Tájszavak és jelentéseik párosítását kérő feladat rajzok segítségével
15

15. Párosítsd az alábbi tájszavakat jelentéseikkel! Segítenek a képek.

 
butélia búzavirág 

 

 
grádics pince lejárata 

 

 
firhang málna 

 

 
pincegádor italtartó edény 

 

 
szikora sündisznó 

 

 
töviskesdisznó egykerekű 

 
 

talicska

 
kékvirág függöny 

 

 
malina lépcső, létra 

 
 

 
furik cinke 
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