
1. Nyelvjárásaink helyzetérõl és kutatásáról 

Tájainkon a nyelvjárások helyzetével kapcsolatban aligha túlzás azt állítani, hogy
nincs még egy olyan ellentmondásosan megítélt nyelvváltozat, mint a nyelvjárások.
Az ellentmondás nemcsak a köznyelvi beszélõk attitûdjében jelentkezik, hanem a
nyelvjárási beszélõk viszonyulásában is megnyilvánul. Az elõbbiek hol dicsérik, hol
lenézik, de maguk a nyelvjárási beszélõk is hol büszkén vállalják, hol pedig szégyen-
kezve rejtegetik az idegenek elõtt. Jól példázza ezt az egyik palóc nyelvjárási beszé-
lõ vélekedése, akinek az �Ugye, borzalmasan beszélünk?� megjegyzésére dicsérni
kezdtem nyelvjárását, melyre e lakonikus kijelentéssel válaszolt: �Azért akar min-
denki megszabadulni tõle.� Természetesen e vélekedésben van némi túlzás, de jól
tükrözi azt a stigmatizáltságot, mely a szlovákiai magyar nyelvjárási beszélõk tuda-
tában az utóbbi évtizedek folyamán kialakult. 

S ez a negatív viszonyulás számos veszélyt rejt magában ott, ahol a nyelvjárás-
sal szemben egy magas presztízsû köznyelv és a nyelvtörvényekkel támogatott ál-
lamnyelv áll. A szociolingvisztikai és a szociodialektológiai szakirodalomból ugyanis
közismert az a megállapítás, hogy a megbélyegzés befolyásolhatja az adott nyelv
vagy nyelvváltozat sorsát, hiszen felgyorsíthatja visszaszorulását. A nyelvjárások
visszaszorulása pedig mindenképp veszteséget jelent az egész nyelvközösség szá-
mára. Veszteséget jelent ott is, ahol az azon nyelvi standard javára szorul vissza.
De összehasonlíthatatlanul nagyobb veszteséget jelent a magyar nyelvközösség
számára, ha a magyar nyelvjárás helyét nem a magyar köznyelv, hanem egy másik
nyelv, a mi esetünkben a szlovák veszi át. Ez a jelenség a Kárpát-medencei kisebb-
ségek körében a 21. század elejére már szinte mindennapossá vált, s így jelenthet
tájainkon a nyelvjárásvesztés egyben nyelvcserét is. 

Nálunk tehát a magyar nyelvjárásokra kettõs nyomás nehezedik: a köznyelvé és
az államnyelvé. A következmény mindkét esetben nyelvjárásvesztés, mely lehet
strukturális és funkcionális. Strukturális akkor, ha a beszélõk nyelvjárási kompeten-
ciája zsugorodik. A funkcionális pedig abban nyilvánul meg, hogy csökken azoknak
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a nyelvhasználati színtereknek a száma, melyekben a nyelvjárást használják. Ezek
pedig a nyilvánosság színterei. Formális beszédhelyzetekben ugyanis a beszélõk a
különbözõ külsõ körülményektõl és saját nyelvi kompetenciájuktól függõen vagy a
magyar nyelv köznyelvi(es) változatát, vagy a szlovák nyelvet használják. 

A nyelvcsere azokban a csoportokban jelenthet egyben nyelvjárásvesztést is,
melyekben a szlovák egynyelvûvé válás rohamos gyorsasággal, egy nemzedék alatt
megy végbe. Az ilyen típusú nyelvcserefolyamatok pedig elsõsorban azokra a mikro-
közösségekre jellemzõek, amelyek nem részesültek anyanyelvi oktatásban, hiszen
köztudott, hogy a köznyelv elsajátítása az anyanyelvi iskola által biztosított a legin-
kább. S azok az egyének, akik kisgyermekkorukban elsajátították a nyelvjárást, de
késõbb az iskola hatására nyelvcserén estek át, mivel a magyar nyelvnek csak a
nyelvjárási változatát ismerték, a nyelvjárásuk elvesztésével a magyar nyelvet is el-
vesztették. 

Viszont azokban a csoportokban, ahol a nyelvcsere lassabban, a második vagy
a harmadik nemzedékben megy végbe, elõször a magyar nyelv standard változatá-
nak ismerete csorbul, de az adott helyi nyelvjárás ismerete még megmarad. Ezáltal
magyar nyelvhasználatukra a nyelvjárás dominanciája a jellemzõ. Vagyis náluk struk-
turális nyelvjárásvesztésrõl általában nem, de funkcionálisról már annál inkább be-
szélhetünk. Ugyanis azokban a beszédhelyzetekben, melyekben a kettõsnyelvû be-
szélõ a magyar köznyelvet használja, a csak a nyelvjárást beszélõk olyan stratégiát
választanak, hogy vagy nem vesznek részt a kommunikációban, vagy kétnyelvûek
körében átváltanak a szlovák nyelvre, mert az adott beszédhelyzetben szégyellnek
nyelvjárásban beszélni, a köznyelvet pedig nem tudják használni. Tehát náluk az ál-
lamnyelv hatása a nyelvjárásvesztést illetõen eléggé ambivalens módon nyilvánul
meg: egyrészt lassítja a strukturális nyelvjárásvesztést, másrészt felgyorsítja a funk-
cionális nyelvjárásvesztést. 

Ilyen és más hatások következtében azonban általános nyelvhasználati jelen-
ség, hogy kisebbségi körülmények között a nyelvhasználat nyelvjárásiasabb az anya-
országinál, s ezáltal a nyelvjárások helyzete is szilárdabb a határon túli magyar kö-
zösségekben (Lanstyák 1998, 24). Ebbõl akár arra is következtethetnénk, hogy a
nyelvjáráskutatás nem tartozik a sürgõsen elvégzendõ feladatok közé. 

Ez azonban távolról sincs így. Igaz ugyan, hogy nyelvhasználatunkban még domi-
náns helyzete van a nyelvjárásoknak, de a külsõ, azaz a nyelven kívüli tényezõk ha-
tására zajló változások következtében a 30-40 éve még létezõ jelenségeket napja-
ink nyelvjárásaiban már hiába keresnénk. Ez az egyik ok, amely miatt a nyelvjárás-
kutatás sürgetõ feladatunkká vált. A másik az, hogy a peremvidékeken zajló nyelvi
asszimiláció következtében egész közösségek és nyelvjárási rendszerek tûnnek el,
s néhány év múlva már nem lesz kitõl gyûjtenünk. 

A nyelvjáráskutatásnak azonban nemcsak a gyûjtés a feladata. Igaz ugyan, hogy
az anyaggyûjtés rendkívül fontos fázisa a nyelvjáráskutatásnak, mégsem szûkíthet-
jük le tevékenységünket erre a mozzanatra, hanem arra kell törekednünk, hogy a
gyûjtést feldolgozás kövesse. Ugyanis az elmúlt évtizedekben többször is szervezõ-
dött már nyelvjárásgyûjtés, de az összegyûlt anyag feldolgozása nem vagy csak rész-
ben történt meg. Ezért a közeljövõben a gyûjtés mellett az eddig összegyûlt nyelv-
járási korpusz teljesebb feldolgozása lesz a szlovákiai magyar nyelvjáráskutatás
egyik fõ feladata. 
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Ahhoz azonban, hogy megállapíthassuk konkrétabb feladatainkat, s leírhassuk
nyelvjárásainkat, ismernünk kell a status quót, amelybõl továbbléphetünk. Leltárt
kell készítenünk az eddig elvégzett és az el nem végzett munkálatokról, még akkor
is, ha nem könnyû tudomásul venni, hogy az elért eredmények és a reánk váró teen-
dõk között nagy az arányeltolódás. Az utóbbiból jóval több van, nagyok a lemaradá-
saink még a többi határon túli területhez képest is (lásd Benkõ 1998, 22). Általában
a (cseh)szlovákiai magyar nyelvjáráskutatás eredményeinek értékelésekor a szakma-
beliek a �produkció mennyiségét� kifogásolják (Kázmér 1974, 221), s tegyük hozzá,
joggal. Ugyanis a több mint ötszáz szlovákiai magyarlakta település nyelvjárásának
csupán a töredékérõl született valamilyen forráskiadvány vagy feldolgozás. 

A Trianontól napjainkig megjelent kisebb-nagyobb terjedelmû, könyv jellegû kiad-
ványokat fél kézen is összeszámolhatjuk � Danczi Villebald: A kürti nyelvjárás hang-
tana, fonetikai és fonológiai vizsgálata (1939), Arany A. László: Kolon nyelvjárásá-
nak fonológiai rendszere (1944), Sándor Anna: Anyanyelvhasználat és kétnyelvûség
egy kisebbségi magyar beszélõközösségben, Kolonban (2000), Cs. Nagy Lajos: Le-
xikológiai vizsgálatok Medvesalján (2003), Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar
nyelvjárások atlasza (2004). Emellett megjelent néhány tájszógyûjtemény is, idõ-
rendben a következõk � Csáky Károly: A háziipar szakszókincse az Ipoly mentén
(1988), Jankuss Gyula: Kéméndi tájszavak (1990), Sándor Anna: A koloni lyukas
hímzés szakszókincse (1993), Bauko János: A marcelházi halászat szakszókincse
(2001), Gágyor József: Tallósi tájszótár (2004).

A megjelent tanulmányok száma ennél jóval magasabb, de a publikált feldolgozá-
sok földrajzi megoszlása egyenetlen, hiszen a nyugati területek nyelvjárásairól sokkal
több írás jelent meg, mint a közép- és kelet-szlovákiai magyar nyelvjárásokról. 

A szlovákiai magyar nyelvjárásokkal kapcsolatos tanulmányok szerzõi között az
utóbbi nyolcvan évben kiemelkedõ helyet foglal el a két éve elhunyt Sima Ferenc.
Idevágó publikált tanulmányai mellett megemlítendõ az a tájszógyûjtemény, mely
több mint négy évtizedes nyelvjárásgyûjtõ munka termése. E cédulaanyagot szeret-
te volna még az ismert dialektológus nyugdíjas éveiben földolgozni, de betegsége
már nem engedte, hogy megvalósítsa célját. A nyitrai magyar tanszék Sima Ferenc
özvegyének, Simáné Havas Évának felkérésére vállalta a Nyitra vidéki tájszóhagya-
ték gondozását. A tanszék oktatói, Menyhárt József, Presinszky Károly és Sándor
Anna biztosítják a Sima család anyagi támogatásával a tájszóanyag számítógépes
feldolgozását, megteremtve ezzel már a tanár úr által is elképzelt Nyitra vidéki táj-
szótár szerkesztési és kiadási feltételeit. A múlt század kilencvenes éveitõl Sándor
Anna, majd az ezredforduló kezdetétõl Kozsík Diana, Menyhárt József és Presinszky
Károly tanulmányai által gyarapodott a lista. A magyarországi dialektológusok közül
e vonatkozásban Sulán Béla, Kovács István, Kázmér Miklós, Zelliger Erzsébet, Vö-
rös Ottó és Cs. Nagy Lajos neve említhetõ.

2. A nyelvföldrajz és a szlovákiai magyar nyelvjárások osztályozása

A nyelvjárások osztályozása a nyelvföldrajzi módszerre épülõ nyelvatlasz alapján vé-
gezhetõ el a legpontosabban. 

A 19. század utolsó negyedében keletkezett, s a 20. század folyamán kibonta-
kozott nyelvföldrajz viszonylag fiatal ága a nyelvtudománynak. A nyelvföldrajzi gondo-
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lat megszületése és a módszer kibontakozása a dialektológiához kötõdik, de alkal-
mazása az egy nyelven belüli, területi nyelvváltozatok vizsgálata mellett fokozatosan
kiterjedt a különbözõ nyelvek közötti érintkezés kérdéseinek tisztázására is. Ez utób-
bi viszont már a nyelvtudomány újabb osztódását, egy új nyelvtudományág, az
areális nyelvészet létrejöttét eredményezte. De mind az egy nyelven belüli táji válto-
zatok térképre vitele, mind pedig a különbözõ nyelvek kontaktusainak ilyen módsze-
rû ábrázolása abból a felfogásból indult ki, hogy a nyelv is és a nyelvjárások is tér-
hez kötötten élnek. Ebbõl nyilvánvaló, hogy életüket, változásaikat, kölcsönhatásu-
kat leginkább a térben ábrázolva érthetjük meg. A térbeli ábrázolás alapja a térkép,
mégpedig a nyelvi adatokat tartalmazó térképlap, illetõleg a nyelvi térképek sora, az
atlasz, mely minden nyelvföldrajzi vizsgálat alapjául szolgál.

A 19. század végén ugyanis az akkor virágzó újgrammatikus iskola képviselõi a
nyelvjárási határok kérdései mellett nyelvtörténeti összefüggések kérdéseire (a
nyelvbeli fejlõdésnek, az archaizmusok megõrzésének, a neologizmusok születésé-
nek stb. térbeli elrendezõdése) is keresték a választ. Az új módszer elsõ eredmé-
nyei a német, majd a francia nyelvtudományban jelentkeztek. Közép-Európa tájain a
nyelvföldrajzi módszer hozzávetõleg nyolc évtizedes késéssel hozta meg termését a
nyelvtudományban. A szlovák dialektológia idevágó kiemelkedõ alkotásának, a négy-
kötetes Szlovák nyelv atlaszának elsõ része a Magyar nyelvjárások atlaszának elsõ
kötetével egy idõben, 1968-ban jelent meg. A szlovák regionális tájatlaszok közül
pedig kiemelkedõ fontosságú kiadvány a Magyarországi szlovák nyelvjárások atla-
sza (lásd Fügedi�Gregor�Király 1993).

A magyar tudományosságban a nyelvatlasz létrehozásának gondolata és kivite-
lezése között � ha a nagy nemzeti atlaszunkra gondolunk � több mint száz év telt
el. Hiszen Toldy (Schedel) Ferenc a Magyar Tudós Társaságban (a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elõdjében) már 1843-ban felvetette az általa nyelvabrosznak neve-
zett nyelvi térkép elkészítésének gondolatát (vö. Szilágyi 1979, 59�61).

Az elsõ nyelvi térképlapokat az ismert nyelvtörténész és szlavista Melich János
készítette el Szláv jövevényszavaink (1903�1905) címû munkájában. De ezek nem
dialektológiai, hanem interlingvális térképlapok voltak, hiszen rajtuk a vizsgált sza-
vak különbözõ szláv megfelelõit tüntette fel, s ezek alapján kívánta nyomon követni
az átvétel irányát.

Horger Antal nevéhez is kötõdik néhány térképlap, melyeken a keleti székely
nyelvjárások tagolódását mutatta be a Magyar Nyelv elsõ évfolyamában (MNy.
1905, 446). Csûry Bálint pedig a Felsõ-Tisza és Túr vidékén néhány nyelvjárási je-
lenség határát szemléltette térképlapon (Csûry 1929, 15).

A nyelvföldrajzi módszer alkalmazása a magyar dialektológiában a két világhábo-
rú között tovább érlelõdött, s képviselõi 1941-ben az elsõ magyar népnyelvkutató
értekezleten konkrét lépések megtételére szánták el magukat. A magyar nyelvatlasz
munkálatainak elõkészítésével és szervezésével Bárczi Gézát bízták meg. A második
világháború azonban ezt az ígéretesen fellendülõ vállalkozást megszakította, végül
1950 és 1960 között a magyarországi, a csehszlovákiai és a romániai kutatópont-
okon befejezõdött a gyûjtés, majd késõbb az ausztriai, a jugoszláviai és a szovjetuni-
óbeli területekre is kiterjedt a kutatópont-hálózat. A magyar nyelvjárások atlaszán kí-
vül eddig több mint húsz kisebb-nagyobb regionális atlasz jelent meg, melybõl tizenhá-
rom a határon túli területek nyelvjárásait öleli fel: öt a romániai (Szabó T. 1944; Vöõ
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1971; Gálffy�Márton�Szabó T. 1991; Murádin�Juhász 1995�1999; Márton�Hegedûs
2000), hét az egykori jugoszláviai (Penavin 1966; 1969; 1972; 1984; 1988; 1995;
Penavin�Matijevics 1978), egy a kárpátaljai (Lizanec 1992), egy pedig a szlovákiai ma-
gyar nyelvjárásokat (Sándor 2004) mutatja be nyelvföldrajzi módszerrel.

Bár a szlovákiai magyar nyelvjárások közül a Nyitra vidéki nyelvjáráscsoportról
csupán a közelmúltban született meg az a regionális nyelvatlasz, mely szlovákiai
magyar viszonylatban az elsõ ilyen jellegû kiadvány, de már korábban is történtek
kísérletek arra, hogy nyelvjárásainkat nyelvföldrajzi módszerrel, azaz nyelvi térképla-
pokon mutassák be. Olyan régebbi nyelvföldrajzi próbálkozások közül, melyek ha at-
laszt nem is, de néhány nyelvjárási térképlapot azért eredményeztek, kettõt említ-
hetünk. Az egyik Kálmán Béla nevéhez kötõdik, aki a Nyitra�Zsitva vidékének 25 te-
lepülésérõl 20 térképlapot tett közzé (1947), melyek a második világháború alatti
próbagyûjtések néhány adatát tartalmazzák. A 25 kutatópontból 7 (Nagyhind, Ka-
lász, Aha, Nemespan, Nagycétény, Nyitrakér, Alsószõlõs) a Nyitra vidéki nyelvatlasz
kutatópontja is egyben.

A másik egy sokat ígérõ, az egyetemes magyar nyelvtudomány szempontjából is
értékes vállalkozás, melyet Bárczi Géza és mások is említenek (vö. Bárczi 1955,
17; Kázmér 1974, 214), Arany A. László nevéhez fûzõdik. Arany, a gyûjtés szerve-
zõje, aki 1941 októberében szintén részt vett a fentebb már említett népnyelvkuta-
tó értekezleten, s be is számolt a �hatalmas és értékes anyagot eredményezõ�
(Arany 1967, 2) Nyitra vidéki nyelvjárásgyûjtésrõl.

A második világháborút követõen az összegyûjtött anyagot sokáig elveszettnek
hitték a magyar dialektológia képviselõi (vö. Bárczi 1955, 19; Kázmér 1974, 214),
de a nyolcvanas évek végén Vörös Ottó Arany-kutatásainak köszönhetõen más cé-
dulaanyaggal együtt elõkerült (lásd Vörös 2002, 316).

A 20. század ötvenes éveitõl a dialektológia berkeiben, mely a szakirodalomban
is nyomot hagyott, felröppent újból a Nyitra vidéki nyelvjárások atlaszkészítésének
híre, melynek munkálatai Sima Ferenc, a pozsonyi magyar tanszék nyelvészének ne-
véhez fûzõdtek. De ez a kísérlet sem hozta meg a várt eredményt.

E témakörben megemlíthetõ az a néhány nyelvi térképlap, melyen Lanstyák István
újszerû megközelítésben Csallóköz és Mátyusföld néhány nyelvjárási adatát vitte tér-
képre. Újításának lényege abban rejlik, hogy a nyelvföldrajzi módszer mellett az ö-zés
jelenségének ábrázolásában a szociolingvisztikai szempontokat is figyelembe vette.

Nagyobb, szervezett nyelvjárásgyûjtés, melynek anyaga a jövõben nyelvatlasz
alapjául is szolgálhat, a Medvesaljaként ismert kistérségben 1993-ban Cs. Nagy La-
jos vezetésével zajlott (Cs. Nagy Lajos 2003). 

A nyelvföldrajzi jellegû munkálatok mellett az 1980-as évektõl 1992-ig a Csema-
dok anyanyelvi szakbizottsága több kistérségben is szervezett nyelvjárásgyûjtõ tá-
bort, így pl. Szenc környékén, a Csallóközben, Zoboralján, Rozsnyó környékén és a
Kassai-medencében. Az önkéntes, többnyire laikus gyûjtõk felkészítését dialektoló-
gusok végezték (többek között Balogh Lajos, Kiss Jenõ, Lanstyák István, Vöõ István,
Vörös Ottó).

A felsoroltakból arra lehet következtetni, hogy legfeljebb egy-egy kistérség nyelv-
járásairól rendelkezünk részletesebb leírásokkal, de a szlovákiai magyar nyelvjárá-
sok átfogó ismertetése még nem született meg. Ennek ellenére vannak némi isme-
reteink nyelvjárásaink osztályzásával kapcsolatban, de kérdõjel is akad még bõven.
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Mielõtt azonban eddigi ismereteink alapján, a különbözõ forrásokra és feldolgo-
zásokra támaszkodva ismertetném a szlovákiai magyar nyelvjárások egyes alakula-
tait, tisztázzuk a kisebb-nagyobb nyelvjárási alakulatok fogalmát! 

Nagyságrendjüket tekintve � a legkisebbtõl a legnagyobb felé haladva � a leg-
újabb szakirodalom az alábbi három alakulatot különbözteti meg: helyi nyelvjárás �
nyelvjáráscsoport � nyelvjárási régió (Kiss 2001, 74).

Helyi nyelvjáráson egy-egy falu, ritkábban a különösen szoros kommunikációs
kapcsolatban levõ két-három kistelepülés által használt nyelvjárási egységet értjük.
Az általam vizsgált Nyitra vidéki községek közül pl. Menyhe és Béd nyelvjárása áll
rendkívül közel egymáshoz.

A helyi nyelvjárásnál nagyobb a nyelvjáráscsoport. Errõl abban az esetben be-
szélhetünk, ha a települések történeti és földrajzi adottságaikból kifolyólag gazda-
sági és mûvelõdési kapcsolatban vannak egymással, s a helyi nyelvjárások között
nincsenek túl nagy eltérések. Szlovákiában ilyen pl. a Szenc környéki, a medvesalji,
a Sajó völgyi nyelvjáráscsoport.

A legnagyobb nyelvjárási alakulat a nyelvjárási régió, mely több nyelvjáráscso-
portból tevõdik össze. 

Az egész Kárpát-medencei magyar nyelvterületet Juhász Dezsõ tíz nyelvjárási ré-
gióra osztotta fel (Juhász 2001, 264). E tíz nyelvjárási alakulatból három a mai Szlo-
vákia területére is átnyúlik: a közép-dunántúli�kisalföldi (a régebbi megnevezés: du-
nántúli), a palóc és az északkeleti. E három nyelvjárási régió, melyek közül a legerõ-
sebben tagolt a palóc, nyugatról kelet felé haladva kilenc nyelvjáráscsoportra tago-
lódik. 

1. táblázat. Szlovákiai magyar nyelvjárási alakulatok

Ezen kívül az említett felosztás, illetõleg az Imre Samu-féle osztályozás szerint is
(lásd Imre 1971, 369) öt nyelvjárássziget is található Szlovákia területén: Szenc
környéki, Vága, Barslédec, Nagyhind, Csucsom, abaúji. 

Ez a legújabb, a Magyar dialektológia címû tankönyvben közzétett osztályozás az
1971-ben megjelent A mai magyar nyelvjárások rendszere címû monográfiából indult
ki, melynek szerzõje a magyar dialektológia egyik kimagasló képviselõje: Imre Samu.
Rendszerezése már A magyar nyelvjárások atlaszának anyagára épült. S ahogy azt
már föntebb említettük, a nyelvjárások osztályozásában a legbiztosabb és a legpon-
tosabb eljárás a nyelvföldrajzi módszer, melynek alapja a térkép, mégpedig a nyelvi
adatokat tartalmazó térképlap, illetõleg a nyelvi térképek sora, az atlasz. Ilyen az
1162 nyelvi térképlapból álló nagyatlaszunk, A magyar nyelvjárások atlasza is.

A majdnem négyszáz (396) kutatópontból huszonhat a mai Szlovákia területén
található (1. Réte, 2. Vága, 3. Nyitragerencsér, 4. Barslédec, 5. Nagyhind, 6. Csü-
törtök, 7. Hodos, 8. Sókszelõce, 9. Zsitvabesenyõ, 10. Bajka, 11. Izsap, 12. Mar-
tos, 13. Nagyölved, 14. Ebed, 15. Palást, 16. Csáb, 17. Bolyk, 18. Magyarhegy-
meg, 19. Zsip, 20. Gice, 21. Csucsom, 22. Tornagörgõ, 23. Jánok, 24. Magyarbõd,
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25. Nagyszalánc, 26. Deregnyõ). A gyûjtés két kérdezõfüzettel zajlott, mely fonetikai,
morfológiai és lexikológiai címszavak kérdéseit tartalmazta. Az összegyûlt anyag
alapján 1968 és 1977 között hat kötetben jelent meg A magyar nyelvjárások atla-
sza (a továbbiakban: MNyA.). A térképlapokon az atlaszkészítés egyszerû, ugyanak-
kor praktikus módját, az adatbeíró módszert választották, vagyis a nyelvi adatokat
néhány kivételtõl eltekintve nem szimbólumokkal, hanem az adott lexéma beírásá-
val szemléltették.

Imre Samu aktív résztvevõje volt az atlaszmunkálatoknak, hiszen nemcsak szer-
kesztõjeként tevékenykedett, hanem az adatok gyûjtésében is részt vett, sõt több
szlovákiai kutatóponton is megfordult. Tehát Imre Samu a magyar nyelvjárások osz-
tályozásában az MNyA. hatalmas anyaga mellett kutatói tapasztalataira is építhe-
tett. Osztályozásában a hangtani sajátosságoknak jutott a legnagyobb szerep, míg
az alaktani és a szókészlettani jelenségek már jóval kisebb súllyal bírtak.

1. térkép. A magyar nyelvjárástípusok 

Forrás: Imre 1971, 333

E rendszerezésben a mai Szlovákia területén Imre a 26 szlovákiai kutatópont nyelv-
járási adatait elemezve � nyugatról kelet felé haladva � a következõ nyelvjárási egy-
ségeket határolta el:

� Szenc környéki: Réte (1), Csütörtök (6);
� csallóközi�szigetközi: Hodos (7), Izsap (11);
� észak-dunai: Martos (12);
� nyugati palóc: Sókszelõce (8), Zsitvabesenyõ (9), Nagyölved (13);
� északnyugati palóc: Nyitragerencsér (3), Bajka (10);
� Ipoly vidéki: Palást (15), Csáb (16);
� középpalóc: Bolyk (17), Magyarhegymeg (18), Zsip (19);
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� keleti palóc: Gice (20), Tornagörgõ (22);
� Hernád vidéki: Jánok (23);
� abányi ö-zõ: Nagyszalánc (25);
� nyelvjárásszigetek: Vága (2), Barslédec (4), Nagyhind (5), Csucsom (21); Ma-

gyarbõd (24);
� átmeneti: Ebed (14), Deregnyõ (26).
Mivel az MNyA. az egész magyar nyelvterületet felöleli, elsõsorban a nagyobb

nyelvjárási régiók határainak megállapítását teszi lehetõvé. Ha azonban a nagyobb
nyelvjárási egységek további, belsõ tagolódását kívánjuk meghatározni, szükség van
az ilyen makrovizsgálatok mellett a mikrovizsgálatokra is. Ez utóbbi ��alapjai a szû-
kebb tájegységet felölelõ, de egészen sûrû kutatópont-hálózatú kisebb terület nyelv-
változatainak problémáihoz igazodó kérdõíven épülõ táji nyelvatlaszok� (Bárczi
1959, 4). A regionális atlaszok, bár kérdõívük anyaga általában szerényebb, mint a
nagy atlaszoké, abszolút sûrûségû ponthálózatukkal mikroszkopikus közelségbe
hozzák a vizsgált nyelvjárások rendszerét, s ezáltal lehetõvé teszik a pontosabb je-
lenséghatárok megvonását (lásd Márton 1975, 21). 

Az eltelt évtizedekben a szlovákiai magyar nyelvjárásokkal kapcsolatban néhány
kutató már kísérletet tett azon nyelvjárási jelenséghatárok és alakulatok pontosítá-
sára, melyek az MNyA. ritkább kutatópont-hálózata alapján nem rajzolódtak ki elég-
gé világosan, vagy melyek két nagyobb nyelvjárási régió, amelybõl az egyik általá-
ban a palóc, ütközõzónájában fekszenek. Mindez azzal magyarázható, hogy ahol ta-
lálkoznak az egyes nyelvjárási régiók határai, a több központból érkezõ hatások egy-
részt erõteljesebb változásokat idézhetnek elõ, másrészt szövevényes izoglosszá-
kat, átmeneti sávokat alakíthatnak ki. 

E témával foglalkozó tanulmányok közül kettõ a keleti országrészben élõ magyar
nyelvjárások ilyen jellegû kérdéseit boncolgatja. 

Vörös Ottó a III. Dialektológiai Szimpoziumon a keleti palóc nyelvjáráscsoporttal
és az egyik nyelvjárásszigettel kapcsolatban ekképp summázta észrevételeit:
��Csucsom aligha tekinthetõ nyelvjárásszigetnek. Mai képe eléggé illeszkedik a
Sajó völgye és annak közvetlen környéke településeinek tájszólásához, az ö-zés hát-
térbe szorulása elõtt pedig feltételezhetõen átfogott egy nagyobb területet, és ke-
letrõl csatlakozott az ún. abaúji ö-zéshez� (Vörös 1998, 316).

Cs. Nagy Lajos pedig a jánoki nyelvjárással kapcsolatos ismereteinket pontosí-
totta, Imre Samu ugyanis a nagyatlasz alapján a Hernád vidéki nyelvjárástípusba so-
rolta Jánok nyelvjárását, s az ö-zés meglétét az atlasz adatai szerint nagyon gyen-
gének tartotta. Ezzel szemben Cs. Nagy Lajos az 1990-es évek elején végzett gyûj-
tések folyamán az ö-zésnek több típusát figyelte meg, tehát az ö-zés jelensége eb-
ben a térségben valóban nagyobb területet ölelhetett fel (Cs. Nagy 1998, 322). 

A másik két kutató, Sima Ferenc és Sándor Anna a palóc nyelvjárások nyugati
határának pontosítására tettek kísérletet. 

Mielõtt azonban ezeket ismertetném, foglaljuk össze a palóc nyelvjárásokkal és
azok nyugati határával kapcsolatos eddigi fõbb megállapításokat! A palóc nyelvjárá-
si régió nyugaton a hagyományosan dunántúli nyelvjárástípusnak, újabban közép-
dunántúli�kisalföldi nyelvjárási régiónak nevezett nyelvjárási alakulattal érintkezik.
Ezek ütközõzónájában találhatók az átmenetiség jegyeit magukon viselõ nyugati pa-
lóc nyelvjárások, melyekre Imre Samu, de mások szerint is a palóc jegyek dominan-
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ciája mellett számos dunántúli vonás is jellemzõ (Imre 1971, 354). A magyar nyelv-
járások atlaszában három kutatóponttal képviselt nyugati palóc nyelvjárástípus
(Sókszelõce: Cssz-8, Zsitvabesenyõ: Cssz-9, Nagyölved: Cssz-13) a mai Szlovákia
területén fekszik. Földrajzi fekvésénél fogva északon a szlovák nyelvterülettel, nyu-
gaton a csallóközi�szigetközi, délen az észak-dunai nyelvjáráscsoporttal, illetõleg a
magyar államhatárral érintkezik. Ezért joggal feltételezhetõ, ha e térbeli dimenzió s
a hozzá szorosan kapcsolódó társadalmi tényezõk hatását figyelembe vesszük,
hogy az MNyA. adatainak gyûjtésétõl eltelt ötven év alatt elmosódhattak bizonyos
nyelvjárási jelenségek határai, és újabb izoglosszák keletkezhettek. E feltételezése-
ket a kistérség nyelvjárásait felölelõ regionális nyelvatlasz támaszthatná alá, vagy
cáfolhatná meg, mint ahogy a palóc nyelvjárások nyugati határát is ennek alapján
lehetne pontosítani. 

Nyilvánvaló, hogy a nyelvjárások belsõ határait nem lehet minden esetben éles ha-
tárral megvonni, s didaktikai szempontból sem lenne célravezetõ a nyelvjárási határok
településenkénti meghatározása, de az eddigieknél pontosabb tagolás mind a nyelv-
járástudomány, mind pedig az érintett közösségek szempontjából hasznos lenne.

A másik szempont a palóc nyelvjárások nyugati határának pontosabbá tételében
a mai nyelvjárási helyzetkép, mely a nyelvjárási jelenséghatárok szinkrón változását
tárja elénk. Ez a változás az egyes nyelvjárási alakulatok határainak jövõbeni módo-
sulását hozhatja magával. Különösen a nyugati palóc nyelvjárások esetében jósol-
ható ez a közeljövõben, hiszen a köznyelvi hatáson kívül két, a normatív nyelvválto-
zathoz közelebb álló nyelvjárástípus, a csallóközi�szigetközi és az észak-dunai ütkö-
zõzónájában fekszik.

S ha mindehhez hozzávesszük a palóc nyelvjárásoknak a kutatásokkal is alátá-
masztott negatív megítélését, a nyelvjárások általános pragmatikai visszaszorulását,
s az asszimiláció nyelvi következményeit, be kell látnunk, sürgetõ a feladat elvégzé-
se. Sürgetõ, mert nyugaton a felsorolt tényezõk hatására éppen a palóc nyelvjáráso-
kat leginkább azonosító labiális #, s ha kisebb mértékben is, de az illabiális � is vál-
tozik. Ezt a megfigyelésemet nemcsak a gyûjtések folyamán szerzett tapasztalataim
támasztják alá, hanem az utóbbi idõben végighallgatott több tucat kazetta hanganya-
ga is arról árulkodik, hogy míg az idõs adatközlõk szinte kizárólagosan az említett két
fonémaváltozatot ejtették, az õket követõ középnemzedék képviselõi már jóval gyak-
rabban ejtették e jellegzetesen palóc hangoknak a köznyelviesebb változatait. 

Köztudomású ugyanis, hogy fõ azonosító jegyként a magyar nyelvjárástudomány-
ban az illabiális � és a labiális # elõfordulását veszik alapul. Imre Samu is elõdei-
hez és más nyelvjáráskutatókhoz hasonlóan a palóc nyelvjárások egészére vonatko-
zólag ezt a kritériumot említi: �Mindazokat a nyelvjárásokat, amelyekben az a, á fo-
néma tipikus realizációja �, # a nyelvjárástani szakirodalom palócnak vagy palócos-
nak szokta nevezni� (Imre 1971, 349). E hagyományt követve Juhász Dezsõ osztá-
lyozása is ezt a sajátságot tekinti a palóc régió határait kijelölõ elsõdleges kritéri-
umnak (Juhász 2001, 282).

De vajon palócnak tekinthetõ-e még az a nyelvjárás, amelyben a fõ, sõt többnyi-
re az egyetlen egyértelmûen meghatározott sajátosság, az �, #, bomlóban van, vagy
már nincs is meg? 

Imre Samu és Juhász Dezsõ is a magyar nyelvjárások osztályozásakor szembe-
sülve e problémával egy esetben tér el ettõl a szemponttól, mintegy megválaszolva
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a fenti kérdést: az Eger környéki nyelvjárástípust mindketten palócnak tartják, jólle-
het ebben a nyelvjárásban az � labiális, az # pedig illabiális megoldású, éspedig
azért, mert legtöbb vonásában megegyezik a középpalóc típussal (Imre 1971,
359�360; Juhász 2001,282). Az Eger környéki esetében viszont annyival könnyebb
a többi vonás alapján azonosítani, hogy a középsõ tömb nyelvjárásai tartalmazzák
a legjellegzetesebb palóc jegyeket, s ha vissza is szorult az illabiális � és a labiális
#, a többi megmaradt sajátság alapján még elvégezhetõ a besorolása. 

Ha azonban a nyugati palóc nyelvjáráscsoportban változik az illabiális � és a labi-
ális #, mely a két nyelvjárási régió ütközõzónájában átmeneti típusként már amúgyis
több, nem palóc jegyet tartalmaz, jóval nehezebb a nyelvjárások típusba sorolása. 

A szlovákiai magyar nyelvjáráskutatók közül Sima Ferenc vetette fel elsõként ezt
a problémát, vagyis azt, hogy �a Csallóköz és a Mátyusföld dunántúli típusú nyelv-
járása és a palóc nyelvjárás milyen módon is különül el egymástól�, illetõleg hol vo-
nul a két nyelvjárást egymástól elkülönítõ határ (Sima 1974, 239�240). Az ismert
nyelvjáráskutató több kérdést is föltesz a konferenciakötetben megjelent tanulmá-
nyában. Így pl. a Vág folyó határszerepét, a dunántúli és a palóc nyelvjárások elha-
tárolásának nyelvjárási kritériumait és a két nyelvjárás közti átmeneti vagy vegyes
jellegû sáv szélességét. Megállapítja, hogy �Kálmán Béla térképe szerint a Szered
(Sereï) alatti Vágát (Váhovce) a dunántúli nyelvjárásterülethez osztva, a határ egé-
szen a Vágon halad egészen Vágsellyéig (�a¾a), onnan a Vágtól keletre irányul és Ér-
sekújvár (Nové Zámky) alatt délkeleti irányban a Garam torkolatáig húzódik. Ami e
Vág és Garam közti vonaltól a Dunáig délre esik, az a magyar nyelvjárásterület [...]
a dunántúlihoz sorolandó� (Sima 1974, 240). 

Mindezt egybevetve azt állapíthatjuk meg, hogy a régebbi és az újabb nyelvjárási
osztályozások is a palóc nyelvjárások nyugati határát leggyakrabban a Vág folyóhoz kö-
tik. Kálmán Béla felosztása szerint is a palóc nyelvjárások nyugati határát a Vág folyó
alkotja, vagyis e nyelvjárási régió a Vágtól keletre található (Kálmán 1977, 80).

Imre Samu még nyugatabbra helyezi ezt a határt, hiszen a Szenc�Cegléd�Kassa
alkotta nagy háromszögben beszélt nyelvjárásokat tartja palócnak vagy palócosnak
(Imre 1971, 349).

A magyar nyelvjárások atlaszának legnyugatabbra esõ, még palócnak tartott ku-
tatópontjai is a Vágtól keletre találhatók: ez Sókszelõce (Cssz�8) és Vága (Cssz�2),
ez utóbbi ugyan nyelvjárássziget, de nagyszámú palócos jegye is tartalmaz (vö. Im-
re 1971, 368; Zelliger 1988, 1029). Ám ettõl függetlenül az a tény, hogy az egyes
szerzõknél a palóc nyelvjárások nyugati határát illetõen ennyi adat szerepel, arra
utal, hogy ismereteink e tekintetben eléggé hiányosak, s ebben is nagy az adóssá-
ga a szlovákiai magyar nyelvjáráskutatásnak. A kérdésre ugyanis természetszerûleg
A magyar nyelvjárások atlasza sem adhatta meg a választ, hiszen kutatópont-háló-
zata alapján legfeljebb a nagyobb nyelvjárási egységek hozzávetõleges határait le-
hetett megvonni, a pontosabb határokat, illetõleg a nagyobb nyelvjárási alakulatok
további, belsõ tagolódását az abszolút sûrûségû ponthálózatra épülõ regionális at-
laszok válaszolhatnák meg. De köztudomású, hogy ilyennel az említett térségre vo-
natkozólag nem rendelkezünk. Noha a Vág és a Zsitva közti területeket felölelõ re-
gionális nyelvatlasz létrehozásának ötletét Zelliger Erzsébet már 1983-ban Szom-
bathelyen, a magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusán fölvetette (Zelliger
1988, 1040). 
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Regionális atlasz híján viszont egyéb források adataira támaszkodva tehetek
csupán kísérletet arra, hogy a Vág folyó határszerepét megvizsgáljam. E vizsgáló-
dásban mindenekelõtt a hallgatóink által magnetofonszalagra rögzített szövegfelvé-
telekre támaszkodhattam, mivel a Vág folyó menti magyar települések többségébõl
rendelkezésemre állt a nyelvjárási szövegfelvétel. 

A Vág folyó nyugati és keleti oldalán fekvõ falvak nyelvjárási szövegeiben kizáró-
lag a palóc nyelvjárások általánosan elfogadott fõ ismertetõjegyét, az illabiális � és
a labiális # meglétét vagy hiányát figyeltem meg. Természetesen tudatában vagyok
annak, hogy egyetlen jegy megléte vagy hiánya alapján nem lehet végérvényes meg-
állapításokat tenni, de elsõ lépésként e fõ sajátosság megállapítását tartom fon-
tosnak. Több kutatópont esetében ugyanis a számításba vehetõ nyelvjárási jelensé-
gek egyszerre történõ összehasonlítása nehezítené a gondolatmenet követhetõsé-
gét. A többi jelenség egybevetése majd a vizsgálat következõ lépése lesz.

E vizsgálódással, ahogy azt már korábban említettem, az volt a célom, hogy meg-
vizsgáljam, vannak-e még a Vágtól nyugatra is palóc települések, illetõleg a Vágtól
keletre, vagyis a palócnak tartott területeken nincsenek-e dunántúli nyelvjárások. 

A Vág nyugati partján található tizenegy, falu jellegû település közül hét nyelvjá-
rását vizsgálhattam meg, ezen felül egy kisváros nyelvi adatait is szemügyre vehet-
tem. A további négy falu és két kisváros (Galánta, Vágsellye) esetében nem rendel-
keztem kellõ mennyiségû és minõségû adattal. 

A hét falu északról dél felé haladva a következõ: Nagymácséd (Ve¾ká Maèa), Vága
(Váhovce), Nemeskajal (Kajal), Taksony (Matú�kovo), Pered (Te�edíkovo), Vágfarkasd
(Vlèany). A kisváros pedig Gúta (Kolárovo), melynél a Vág a Kis-Dunába ömlik. 

A megvizsgált nyolc nyelvjárásból a Vág nyugati oldalán öt palóc, három pedig
csallóközi�szigetközi. Palóc nyelvjárásúak az északabbra fekvõ települések:
Nagymácséd, Vága, Nemeskaja, Taksony és Pered; csallóközi�szigetközi Vágfarkasd,
Negyed és Gúta. A Vágtól keletre fekvõ hét magyarlakta település közül öt palóc:
Vághosszúfalu (Dlhá nad Váhom), Vágtornóc (Trnovec nad Váhom), Szelõce (Selice),
Tardoskedd (Tvrdo�ovce) és Andód (Andovce). Kettõ viszont csallóközi�szigetközi:
Szímõ (Zemné) és Kamocsa (Komoèa). A nyugati parthoz hasonlóan itt is az északi
települések nyelvjárása palóc, a Vág déli szakaszán pedig csallóközi�szigetközi. Az
��# izoglosszája alapján, amely észak-déli irányú, a 15 megvizsgált helyi nyelvjárás
között a Vág folyó csak részben alkot határt, mert a folyó mindkét partján vannak
palóc falvak, azok, melyek északabbra fekszenek, s vannak csallóközi�szigetközi
nyelvjárások is, ezek viszont délebbre találhatók. Legalábbis erre lehet következtet-
ni az általam megvizsgált szinkrón nyelvjárási adatok alapján. Pontosabb lehet majd
a válasz, ha a vizsgálatot több nyelvjárási jelenségre is kiterjesztjük.

Arra a kérdésre tehát, hogy hol húzódik a palóc nyelvjárások nyugati határa, a
vizsgálat alapján legfeljebb csak azt tudjuk megállapítani, hogy a palócok nemcsak
a Vágtól keletre élnek, mert van néhány palócos település a Vágtól nyugatra is. Hogy
léteznek-e még ennél nyugatabbra is palóc(os) jellegû települések, csak akkor de-
ríthetjük ki, ha legalább Diószegig (Sládkovièovo), illetõleg annak környékére is ki-
terjesztjük a kutatást. Ezt pedig jó lenne a közeljövõben elvégezni, hiszen az idõ sür-
get, mert nemcsak az idõk változnak, és nemcsak mi változunk bennük, hanem a
nyelvjáráshatárok is.
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Befejezésül feltehetõ a kérdés � mivel, ahogy fentebb említettem, tanárjelölt
hallgatóink is bekapcsolódnak a dialektológiai kutatásokba �, miért van szüksége
a magyar szakos pedagógusnak dialektológiai ismeretekre. Az egyik ok, hogy a ma-
gyar nyelvészeti kutatások kifejezetten köznyelv-központúak, a másik pedig az a
tény, hogy a ��nyelvjárások és a dialektológia iránt a nyelvtudomány újabb, tudo-
mánypolitikailag is erõs irányzatai (strukturalizmus, generatív irányzat, illetõleg el-
méleti nyelvészet) a szociolingvisztika kivételével nem mutattak érdeklõdést� (Kiss
2002, 11).

A további ok a hallgatók jövendõ pedagógusi hivatásával kapcsolatos.
Az iskolába kerülõ szlovákiai magyar gyermekek többsége ugyanis nyelvjárási

hátterû, s e nyelvi tényt a pedagógus több szempontból sem hagyhatja figyelmen kí-
vül. Egyrészt azért, mert ismernie kell azt az anyanyelvi bázist, amelyre a köznyelv
elsajátíttatása épül, s a tanítás folyamatában súlyos hibát követ el az, aki a diákok
nyelvjárásias nyelvhasználatát nem kellõ tapintattal javítja vagy kommentálja (vö.
Kiss 2001, 14).

E didaktikai szemponton kívül azért is hasznosak a nyelvjárástani ismeretek a
magyar szakosok számára, mert nem egyszer kártékony elõítéletek és tévhitek tu-
dományos megalapozottságú eloszlatására is fel kell készülnie.

Remélhetõleg a jövõben a régiók sajátos arculatukat keresve felismerik a nyelv-
járások közösségazonosító és -megkülönböztetõ szerepét, melyet az egyes régiók a
vidéki turizmusban is a különbözõ kistérségek javára fordíthatnak. Talán ez is eny-
hítheti majd a jövõben a nyelvjárások jelenlegi stigmatizáltságát, de a tévhitek és az
elõítéletek eloszlatását, vagy legalábbis csökkentését felvilágosító munkánkkal is
elõsegíthetjük.
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ANNA SÁNDOR

SITUATION PICTURE ON HUNGARIAN DIALECTS IN SLOVAKIA AND THEIR RESEARCH

In our regions in relation with the situation of dialects it is hardly exaggeration
to state that there is no  contradictionarily judged language version than the
dialects. The contradiction is present not only in the attitude of speakers of
everyday language, but also in the attitude of dialect speakers. This negative
attitude hides several dangers, where opposite the dialect there is a standard
language of high prestige and state language supported by language acts. 

Classification of dialects can the most precisely be provided on the basis of
the method of language geography. Although from the Hungarian dialects in
Slovakia the regional language atlas has only been recently created on dialect
groups of the Nitra region that is the first edition of such kind, although there
have been efforts to introduce our dialects by language geography method,
that is on maps.

It is evident that it is not always possible to draw the internal borderlines of
dialects in every case, and from didactical point of view it would not be useful
to define the language borders by territories, but a more precise defining than
the present one would be useful from the point of view of the concerned com-
munities.
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