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1. Bevezetés 

A magyar nyelvjárások atlasza (a továbbiakban MNyA.) minden, a magyar 
nyelvvel foglalkozó kutató számára közismert adattár. Kevésbé köztudott 
azonban, hogy a papírtérképek mellett létezik egy „hangzó atlasz” is, vagyis az 
ellenőrző gyűjtés során (a továbbiakban MNyAEGy.) 352 kutatóponton 1960 
és 1964 között hangfelvételek is készültek, összesen mintegy 461 órányi. A 
felvételeket Balogh Lajos, Végh József, Szépe György, a felvidéki 
kutatópontokon Kovács István, valamint egyetlen dunántúli kutatóponton, 
Felsőörsön Farkas Vilmos készítette. A gyűjtés nagy területen, de viszonylag 
rövid időintervallumon belül (négy év), kevés terepmunkás részvételével 
zajlott, ami biztosítja az adattár koherenciáját. 

A felvételeken jellemzően idősebbeket szólaltattak meg, hiszen a gyűjtés 
elsődleges célja az adott település „eredeti” nyelvjárásának dokumentálása volt, 
így olyan beszélőkre volt szükség, akik várhatóan a mikrofon előtt is kevéssé 
térnek el a nyelvjárási normától. Az adatközlőktől egyrészt kikérdeztek 41 at-
laszkérdést, valamint néprajzi jellegű szövegfelvételeket készítettek (a hang-
felvételekről lásd bővebben: Balogh 1962, Végh 1972, Balogh–Végh 1975). 

Az utóbbi években teret nyert a hangzó adat elsődlegességének elve a 
szociolingvisztikai, dialektológiai kutatásokban (Kendall 2008), alapvetővé vált 
a hangzó korpuszok építése (több korpusz a világhálón is elérhető, például: 
SweDia 2000; ScanDiaSyn; Lanchart; ALD). A MNyAEGy. hangfelvételeiből 
korábbi kutatásokban megkezdtük egy hangzó nyelvjárási korpusz építését 
(Hajdú és mtsai. 2005–2009) és földolgoztuk az atlaszkérdésekre adott válaszo-
kat. A továbbiakban ez utóbbinak a rövid bemutatásával és elemzésével foglal-
kozom. 

Az ellenőrző gyűjtés során a korábban a lejegyzés szempontjából 
problematikusnak bizonyult atlaszkérdéseket kívánták hangfelvételen is 
megörökíteni (Balogh–Végh 1975: 260). A magnófelvételek célja az volt, hogy 
az elsősorban hangtani szempontból érdekes válaszok lejegyzését 
megkönnyítse, hiszen egymás után többször is le lehet játszani azokat, illetve 
fölmerült az eszközfonetikai elemzés igénye, lehetősége is (Benkő 1975: 132).  

A 41 kérdést két részletben kérdezték ki: 1960–62-ben az első 19, 1963–
64-ben további 21 kérdés válaszait rögzítették, illetve mindkét időszakban 
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kikérdezték a gyűjt szót. Az első időszakban általában kutatópontonként három, 
a másodikban kutatópontonként két adatközlőnek tették föl a kérdéseket. 

2011 tavaszán zárult OTKA-kutatásunkban (K-73024, vezető kutató 
Kiss Jenő) elvégeztük az atlaszkérdésekre adott válaszok földolgozását. Az 
adatok lejegyzését főképp Bárth János, Trunki Péter, Vargha Fruzsina Sára 
végezte, Bodó Csanád, Nagy Olga és Németh Sarolta közreműködésével.  

A feldolgozás során az eredeti hanganyagot összekapcsoltuk a 
lejegyzéssel, megőrizve a kapcsolatot a fonetikus átirat és annak eredeti hangzó 
formája között. A kapcsolat az adatok adatbázisba rendezése után is megmarad. 
Az adatok korszerű feldolgozásához, elemzéséhez és térképezéséhez szükséges 
környezetet a Bihalbocs biztosítja (Vékás 2007, http://www.bihalbocs.hu). A 
hanggal szinkronizált adatbázisban így minden adat egyetlen kattintással 
meghallgatható, a hangfájl megnyitásával az eredeti szövegkörnyezet is 
azonnal elérhető. (Az adattár kialakításáról lásd részletesebben Vargha 2011.) 

Rögzítettük az adatközlőkről rendelkezésünkre álló információkat is 
(kor, nem, vallás), így az adatok az adatközlők attribútumai alapján is 
kereshetők. Dolgozatomban azokat a térképlapokat mutatom be, amelyeken – 
az első áttekintés alapján – valamilyen markáns különbség mutatkozik a 
válaszokban az adatközlők kora, illetve neme szerint: 1. kislány, 15. heten, 22. 
hirtelen, 31. szívnék, 32. vetkőzzék le. A címszavak listája és az adatokból 
készített beszélő térképek elérhetők a Geolingvisztikai Műhely honlapján 
(http://geolingua.elte.hu/maps/mnya/ma2) 

A bemutatandó térképek a tanulmány végén találhatók, itt adom meg a 
válaszokat előhívó kérdéseket is. A kutatópontok mérete és a kördiagramokon 
belül a színek aránya a következőképpen alakul: a kutatópontok mérete a 
válaszok számát, a színek a különböző csoportba sorolt válaszok arányát 
mutatják meg. Egy adatközlő többféle (különböző csoportokba sorolt) választ 
is adhatott egy-egy kérdésre, ilyenkor minden válaszát figyelembe vettük 
(minden csoportban növeltük a válaszok számát eggyel az adott kutatóponton). 
Az ugyanattól az adatközlőtől származó, azonos csoportba tartozó válaszokat 
azonban csak egy előfordulásnak tekintettük a kutatópontok adatainak 
összesítésekor. 

 
2. Kislány 

Mindjárt az első térképlap adataiban különbséget látunk az adatok nemek 
szerinti megoszlásában. Az 1. és a 2. térkép is a kislány és a lány területi 
megoszlását mutatja a nők, illetve a férfiak válaszai szerint. Nyugaton a nők (1. 
térkép) inkább használják a „kis” előtagot, a férfiak (2. tékrép) sokkal kevésbé. 
Ez a nemek közti különbség nyugatról keletre haladva jól láthatóan csökken, a 
Tiszától keletre pedig már semmilyen különbség nem látszik a két térkép 
között a változatok gyakoriságát illetően. Szerettem volna összevetni a 
MNyAEGy. térképlapját A romániai magyar nyelvjárások atalsza azonos 
címszavú, 2422. térképlapjának adataival, de utóbbiak között a kislány nem 
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fordul elő, ami esetleg magyarázható azzal, hogy a terepmunkás másképp tette 
föl a kérdést: „Mit kérdezünk, ha a baba megszületett: Fiú lett vagy ...?”  
 

3. Heten 
A 15. heten címszó esetében életkor szerint térképezve az 51 évnél 

idősebb (3. térkép), illetve annál fiatalabb (4. térkép) adatközlők adatait azt 
látjuk, hogy az északon, észak-keleten jellemző héten változat az 50 éves és 
annál fiatalabb adatközlőknél szinte egyáltalán nem jött elő a válaszokban. 
Feltételezhető, hogy mára már teljesen kikopott a használatból. 

 
4. Hirtelen 

A 22. hirtelen címszónál rögzített válaszokat nemek szerint csoportosítva azt 
látjuk, hogy a Nyugat-Dunántúlon a nők használják gyakrabban a köznyelvi 
hirtelen változatot (5. térkép), a férfiaknál (6. térkép), főleg a Rába mente 
északi részén szinte kizárólagos a nyelvjárási hërtelen és hörtelen alakok 
használata.  

A Tiszántúlon viszont, többnyire a nők válaszaiban, több helyen is 
megjelennek hértelen válaszok a nyelvjárási hírtelen rovására. A jelenségre 
feltehetőleg az lehet a magyarázat, hogy az adatközlők igyekeznek kerülni az í-
zést, nyilván azért, mert nyelvjárásiasnak tartják, így általuk nagyobb 
presztízsűnek (köznyelvinek) ítélt változatként használják a hértelen formát. 
 

5. Szívnék 
A 31. címszó válaszait – két korcsoportra bontva az adatközlőket – a 7. és a 8. 
térkép mutatja meg. A Nyugat-Dunántúlon látványos különbség van a színák és 
a színék változatok használatában. A fiatalabbak egyértelműen a színák-ot 
preferálják, míg az idősebbeknél, különösen északon a színík a legelterjedtebb. 
Az itt látottak egybevágnak Kiss Jenő Mihályi nyelvjárásáról és az ottani 
fiatalok nyelvhaszhálatáról tett megállapításaival (Kiss 1998: 261). 

A Budapesttől északra fekvő kutatópontokon azonban az imént 
elmondottaknak éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk: az idősebbek kizárólag 
nákoló válaszokat adnak, a fiatalabbak válaszaiban azonban megjelenik a 
színék változat Tolmácson, Patakon és Csábon is. 

A beszélők ugyanazt a nyelvi mintát – amelyet például ugyanabból a 
budapesti rádióból hallanak – másként érzékelik, ugyanis más a saját 
anyanyelvváltozatuk, amelyhez viszonyítanak. Mindenkinek az tűnik fel 
leginkább, ami a saját helyi normájától eltér. Ha a magasabb presztízsű 
mintában nákoló és nékelő változatok egyaránt előfordulnak (márpedig egy 
budapesti rádió ilyen és olyan beszélőket is megszólaltat), akkor az egyik 
helyen a nékelő, másik helyen a nákoló forma tűnik fel jobban, mindig az, 
amelyik a helyi normától eltér. Ha ezt a magasabb presztízsű mintát, amely a 
köznyelv többé és kevésbé választékos rétegeit is átfogja, az egyszerűség 
kedvéért köznyelvnek nevezzük, akkor úgy is fogalmazhatunk, hogy a Nyugat-



 Vargha Fruzsina Sára 4 

Dunántúlról nézve az ötven évvel ezelőtti köznyelv nákol, a fővárostól északra 
fekvő kutatópontokról (Tolmácsról, Patakról és Csábról) nézve nékel. 
Megtévesztő lenne tehát egységes (vagyis mindig a nékelést támogató) 
köznyelvi hatásról beszélni, hiszen a köznyelv percepciójának, tehát annak, 
ahogyan azt a beszélők a helyi norma függvényében érzékelik, területi 
kötöttsége van. Nem meglepő tehát, ha „ugyanaz” a köznyelv mindenhol 
másképpen hat. 

Ahhoz, hogy egy nagyobb presztízsű nyelvváltozatból egy, a helyi 
normától eltérő jelenséget, amire nyilván felfigyelnek, át is vegyenek a 
beszélők, más, például rendszertani okok is szükségesek lehetnek. Ilyen, a 
nákolás átvételét segítő körülmény lehet a Nyugat-Dunántúlon az ikes ragozás 
felbomlása, illetve a korábban egyalakú ragok többalakúvá válása. (Ebben az 
időszakban lesz taxivel-ből taxival, ami megkönnyítheti a szintén illeszkedő 
nákoló formák befogadását. Részletesebben lásd Vargha 2011.) A Tiszántúlon 
ilyen, a nákolást logikussá, elfogadhatóvá minősítő nyelvi okokról nem tudunk, 
ott a rendszerbe nehezen tudna beépülni a színák. Feltételezhető, hogy a 
köznyelv (helyi változathoz viszonyított) presztízsének mértéke is területenként 
ingadozhat, de ezzel most nem kívánok részletesebben foglalkozni. 

A MNyA. innám térképlapján alig van példa nákolásra a Tiszántúlon, az 
ottani nyelvjárások többségében valószínűleg egyáltalán nem él a színák 
változat sem. Az itt bemutatott térképeken szórványosan megjelenő nákoló 
válaszokat feltehetően szintén a nyelvjárási normától való eltérés motiválhatta. 

A -nák/-nék változót két szempontból sem szerencsés egyetemesnek 
tekintenünk. Egy egyetemes változótól elvárjuk, hogy a nyelvterület egészén 
váltakozást mutasson, márpedig a nákolás jelentős területen egyáltalán nincs is 
jelen (például a tiszántúli nyelvjárások többségében). E változó egyetemessége 
azért is kétséges lehet, mert nem mindenhol ugyanaz a presztízsváltozat (egyes 
nyelvjárásokban éppen a nákolás tűnik magasabb presztízsűnek a nékelésnél). 

 
6. Vetkőzzék le 

A 32. vetkőzzék le címszó válaszait két csoportba soroltam, megkülönböztetve 
vetkőzzék (vetkőzzék, vetkezzék, vetközőggyék) és vetkőzzön (vetkőzzön, 
vetkezzen, vetközőggyön) típusú változatokat. Az adatközlőket három 
korcsoportra bontottam, és e szerint térképeztem az adatokat (9–11. térkép). A 
térképeken jól látható, hogy a legfiatalabb adatközlők kevésbé használják az 
ikes (nyelvjárásilag archaikusabbnak tekinthető) változatot a Nyugat-
Dunántúlon.  

Úgy tűnhet, hogy keleten ezzel ellentétes folyamat zajlik, és a 
fiatalabbak inkább használják az ikes változatot; ez azonban téves 
következtetés volna. A keleten bemondott vetkőzzék adatoknak feltehetőleg 
nincs közük az ikes paradigma használatához, ezen a területen ennek a 
változatnak pragmatikai funkciója van: kedveskedő, udvarias formának számít. 
Az -ék rag iktelen igék ragozásában is megjelenik (lásd pl. az üljék le adatok 
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előfordulását a MNyAEGy. 7. térképlapján). Elképzelhető, hogy a fiatalabbak 
érzékenyebbek voltak a kérdőmondattal felidézett beszédhelyzetre, ami a 
vetkőzzék nagyobb gyakoriságában tükröződik: „Az ember ruhástól ledől az 
ágyra. A gyerek rászól: Édesapám, ne f e k ü d j ö n  le ruhástól, hanem 
előbb…”. Itt jegyzem meg, hogy a kérdőmondat inkább a nem ikes vetkőzzön 
típusú válaszok előhívását segítette; feltételezhető, hogy ez a hatás a Nyugat-
Dunántúlon erősebb volt a fiatalabb adatközlők esetében. 

A Magyar nemzeti szociolingvisztikai vizsgálat mondatkiegészítéses 
NY308-as („Nem kell, hogy mindenki egyék [80,1 %] egyen [19,9 %] a 
levesből.”) és az alternatívaválasztásos EGYEN („Egyen [63,9 %]/ Egyék [36,1 
%] egy bélszínt.”) feladatában, ahol az egyék/egyen mint egyetemes magyar 
nyelvi változó szerepel, az alaki egyezés miatt összemosódhat a nyugati ikes 
ragozású és a keleti udvarias forma. Tovább bonyolíthatja az adatok 
értelmezését, hogy a nyelvjárási hátterű adatok összekeveredhetnek az 
emelkedett stílusú (jellemzően a magasabb iskolázottságú, fővárosi 
adatközlőkre jellemző) ikes adatokkal. Az azonos alakú (ikes vagy udvarias) és 
különböző motivációjú (nyelvjárási vagy emelkedett) egyék válaszok azonos 
kategóriába sorolása magyarázhatja, hogy a legkevésbé és a leginkább 
iskolázott adatközlők hasonló arányban használták az egyék-et, illetve hogy a 
fővárosban és a kis falvakban élők szinte megegyező arányban választották az 
egyék-et az alternatívaválasztós feladatban (vö. Kontra 2003: 123–124). 

 
7. Konklúzió 

Az adatbázisban rögzített, különböző szempontok szerint kereshető és 
csoportosítható nyelvjárási adatok (akár a 60 évvel ezelőtti adatok is) az 
adatbeírásos papírtérképeknél világosabban mutathatják egy-egy nyelvi 
jelenség földrajzi elterjedtségének, elterjedésének dinamikáját. A MNyA. 
kérdőfüzeteiben lejegyzett adatokból is létre lehetne hozni hasonló adatbázist, 
ahol megszólaltatni ugyan nem lehetne a válaszokat, de az adatközlők 
tulajdonságai alapján térképezni igen. 

A nyelvi változók elemzésekor nem tekinthetünk el azok területi 
kötöttségének vizsgálatától: ugyanaz a változat az egyik területen a nyelvjárási 
normától eltérő neologizmus, más területen azonban éppen a helyi normának 
megfelelő forma lehet. A köznyelv nem feltétlenül ugyanúgy hat a különböző 
nyelvjárású beszélők nyelvhasználatára. (Sőt, akár az is elképzelhető, hogy 
bizonyos változatok megjelenésére, nyelvjárásközi kapcsolatok indukálta 
folyamatokra egyáltalán nem hat, erről lásd Bodó, megjelenés előtt.) 
Másképpen mondva a köznyelv percepciójának – vagyis annak, miként 
érzékelik azt a beszélők saját nyelvváltozatukhoz viszonyítva – szintén 
területisége van. 

Az azonos alakú adatok értelmezését nagyban elősegítheti, ha tekintetbe 
vesszük a beszélők anyanyelv-változatát és az abból következő motívációit, így 
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nem mossuk össze a nyelvjárási színák-okat a köznyelviként bemondott színák-
okkal vagy az ikes ragozású vetkőzzék-et az udvarias vetkőzzék formával. 
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1. térkép: A nők válaszai a MNyAEGy. 1. kérdésére: „Ha a kisbaba 
megszületett, és az nem fiú, akkor azt mondom, nem fiú született, hanem…” 

 

 
2. térkép: A férfiak válaszai a MNyAEGy. 1. kérdésére 
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3. térkép: Az 51 évnél idősebbek válaszai a MNyAEGy. 15. kérdésére: „Egy 
családban hét gyerek van, mit mond az egyik, ha megkérdem: hányan vagytok 
testvérek?” 

 
4. térkép: Az 51 évnél fiatalabbak válaszai a MNyAEGy. 15. kérdésére 
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5. térkép: A nők válaszai a MNyAEGy. 22. kérdésére: „Az eső nagyon 
váratlanul zuhogni kezd. Mit mondunk, hogyan jött az eső? Nagyon…” 
 

 
6. térkép: A férfiak válaszai a MNyAEGy. 22. kérdésére 
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7. térkép: A 61 évnél idősebbek válaszai a MNyAEGy. 31. kérdésére: „…ha 
itt volna a lopó/hébér, én most egy kis bort…” 
 

 
8. térkép: A 61 évnél fiatalabbak válaszai a MNyAEGy. 31. kérdésére 
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9. térkép: A 71 évnél idősebbek válaszai a MNyAEGy. 32. kérdésére: 
„…édesapám, ne feküdjön le ruhástól, hanem előbb…” 
 

 
10. térkép: A 60 és 70 év közöttiek válaszai a MNyAEGy. 32. kérdésére 
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11. térkép: A 60 évnél fiatalabbak válaszai a MNyAEGy. 32. kérdésére 
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