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Bevezetés

dolgozatombanegykisiskolásgyermeknyelvhasználatátvizsgálom,különöshangsúlyt
fektetveanyelvjárásiésaköznyelvi formákváltakozásaira.Főcélomakialakulóban
levőkettősnyelvűségfeltárásaésegyátfogóképkialakításaarról,hogyazadottélet-
helyzetek, érzelmi és környezeti hatások hogyan befolyásolták (befolyásolják) a kis-
gyermeknyelvhasználatát.nagyonérdekesnekbizonyultazakérdés,hogyvajonegy
kisgyermekmikorésmiértdöntúgyegyadottbeszédhelyzetben,hogyanyelvjárásiala-
kok helyett inkább a köznyelvieket használja. vajon spontán reflexnek tudható be,
avagyvalamifélekülső(be)nyomáshatásáraváltát?Milyennyelvitévhitekbirtokában
lehetmáregykisiskolásis?

dolgozatomháromfőrészbőláll.Azelsőrészbenazokatazalapfogalmakattisztá-
zom,amelyekelengedhetetlenekakettősnyelvűségmegértéséhez.ebbena részben
jellemzemtovábbáadatközlőmlakhelyének,nyékvárkonynakanyelvét.Amásodikrész
akisiskoláskoráltalánosjellemzőiről,anyelvifejlődésről,szocializációrólszól.ezekre
azinformációkratámaszkodvaterveztemmegakutatást.Azempirikusadatokfeldol-
gozásárapedigadolgozatomharmadikrészébenkerülsor.Ittmutatombeakutatásom
módszereit,körülményeitéseredményeit,sösszegzemsajáttapasztalataimatésmeg-
látásaimatazanyanyelvinevelésfontosságáról,valamintanyelvjárásokértékéről.

1.általánosinformációk

1.1.kettősnyelvűség

dolgozatomtémájaakettősnyelvűség,amelyetmásszóvalkét-nyelvváltozatúságnak2

isnevezünk.AkettősnyelvűségműszókissJenőtől3 származik.egyolyannyelvihely-
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zetrőlvanszó,amikoregybeszélővagyegybeszélőközösségegyadottnyelvkét–nem
stiláris–változatát,pontosabbandialektusát ismeri,ill.használjaabeszédhelyzetek-
tőlfüggően(aregiszterek4 ilyenhasználatanemminősülkettősnyelvűségnek!).Azegyik
változataköznyelv,mígamásik valamilyennyelvjárás.A jelenségmegnevezésérea
nyugatiszakirodalombanelterjedtabidialektizmuskifejezés(ang.bidialectalism).5

A kettősnyelvűségre jellemző, hogy vannak esetek, amikor lehet használni a két
anyanyelviváltozatotbármilyenkommunikációsorán,tehátezekegymássalszabadon
felcserélhetők.Azonbanmegfigyelhetőkolyanesetekis,amikorazegyiknyelvváltozat
magasabbpresztízsre6 teszszert,abeszélőkeztaváltozatothasználjáknyilvánossze-
repkörben, írott változatban,míg amásik változat a szűkebb családi és ismeretségi
körökbeszorulvissza,ígyvalamiképpalacsonyabbszintetisképvisel.Afentiekalapján
tehát „a kettősnyelvűség »magas« nyelvváltozattagja amindenkori köznyelv, »alacso-
nyabb«tagjapedigvalamelynyelvjárás”(kiss1995,232.p.).

1.2.Anyelvjárás7

Anyelvjárásokonazokatanyelvváltozatokatértjük,amelyekterületialaponkülönülnek
el,ezekaköznyelvtőlkisebb-nagyobbmértékbeneltérnek.

Anyelvjárásoka(szűkebb)területen,aköznyelvazonbanazegésznyelvterületen
elterjedt. A nyelvjárások és a köznyelv között leginkább észlelhető különbség
pedigaszókészletben,valamintafonémákgyakoriságaésrealizációjaterületén
jelentkezik.állományitöbbletek,illetőleghiányokvagyrealizációseltérésekelle-
nérefontosleszögezni,hogyanyelvjárásis(mikéntaköznyelv)teljes,önállónyel-
virendszer,ésmindkétnyelvváltozatnyelvikifejezésilehetőségeialapvetőenazo-
nosak.nemazonosakazonbanabeszédhelyzetek,nyelvhasználatimódok,szín-
terek, ahol a két nyelvváltozattípus használatos (Menyhárt–Presinszky–Sándor
2009,52-53.p.).

Történetiszempontbóltekintveatermészetesnyelvekbenelőszöranyelvjárásoklétez-
tekabeszéltésazírottnyelvbenegyaránt.Továbbá,haanyelviszocializációtvesszük
figyelembe, szinténmegállapíthatjuk, hogy az emberek többsége először valamilyen
nyelvjárástsajátítel,majdaszocializációfolyamánaköznyelvet.

1.3.nyékvárkonynyelvénekjellegzetességei

kutatásaimatadatközlőmlakhelyén,nyékvárkonyonfolytattam.nyékvárkony(szlovákul
vrakúň)anagyszombatikerületdunaszerdahelyi járásábantalálható.Acsallóközitele-
pülésnemzetiségimegoszlásaa2001-esnépszámlálásiadatokalapján:a2537lakosból
2351 (92,8%)magyar,180 (7,2%) szlovák. Azanyanyelvhasználat alapjána település
lakosságánakdöntő többségemagyaranyanyelvű,azutolsónépszámlálássoránmeg-
kérdezettek92,4%-atartozottide;szlovákanyanyelvűnekalakosság5,3%-a,romaanya-
nyelvűnekpedig1,9%-avallottamagát.nyékvárkonynyelveacsallóközi-szigetközinyelv-
járáscsoportba8 sorolható. A csallóközi-szigetközi nyelvjáráscsoport a közép-dunántúli-
kisalföldinyelvjárásirégiószlovákiairészéntalálható.eztaterületetacsallóköz(kivéve
északnyugatirészét,aSzenckörnyékiö-zőnyelvjárásszigetet)ésaMátyusföldvágtólnyu-
gatra eső része alkotja. A nyelvjáráscsoportot területi és nyelvi egységesség jellemzi.
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Tapasztalataim,ill.vizsgálataimszerintnyékvárkonynyelvébenmegvannakmindazoka
jelenségek,amelyekacsallóközi-szigetközinyelvjáráscsoportotisjellemzik.

1.3.1.Szövegmutatvány

Agyűjtéshelyeésideje:nyékvárkony,2008.október5.
Gyűjtötteéslejegyezte:Fodorregina

Háhogyvanegyapjaaaléán:kánokdeanyjaēnemtudomhovaizébú+//.ētünt
osztán osztán vígin <=végén>meginmeg()ta osztán a víginmeg /- összegyön
meginafírfimeganő-/[szégyenlősen]/-megam-/[elhalkulva]ááá mostnem
istudommilyenazafilmmászázévenemníztem

nyékvárkonynyelvénekjellegzetességeitMenyhártJózsefmunkájaalapján(Menyhárt
2008,39−58.p.)hangtani,alaktaniésmondattaniszempontbólszemléltetem.9 Mivel
célomnemanyékvárkonyinyelvjárásbemutatása,ezértafejezetbennemtörekszem
ateljességre,csakazokatalegmarkánsabbjelenségeketemelemki,amelyekahang-
felvételeken a gyermek nyelvhasználatában is előfordultak, és mindegyik esetet az
átiratokbólvettpéldákkalillusztrálom.

1.3.2.Hangtanipéldák

o –középsőnyelvállású,palatális,labiálisrövidmagánhangzó,kiejtésemegegyezika
köznyelviével,anyékvárkonyinyelvjárásbanazá utánia realizációjakéntiselőfordul(pl.
papucstásko, Rozalindánok, százos)
ā –alsónyelvállású, veláris, illabiálishosszú (ún. szélesejtésű)magánhangzó,aza
hangpárja,mindenekelőttaza +l ésa+r hangkapcsolatkombinatorikusvariánsaként
lépfel(pl.āra)
ē –alsónyelvállású,palatális,illabiálishosszú(ún.szélesejtésű)magánhangzó,aze
hanghosszúpárja, aze + l,e + r hangkapcsolatoknálmint kombinatorikus variáns
fordulelő(pl.ēnyomódott, mē átűtettek)
labiálisö-zés:pl.kiröpűt a röpülő, köllenínek mutatványok
zártё-zés:pl.mёgy,mёgnyomod, így mёnt ё
zárt í-zés:pl.nízd meg, beszílek, fűrísznek a fogai, vígin, vettík nёkёm, borítíkra, szíp,
fírfi, kísöbb
zárt ú-zás:pl.autópályávú, mesétem rúla, másújak, tanúni
zártű-zés:pl.ёgyedű, kiröpűt
zárt o-zás:pl.spárgo, osztán, szóma
magánhangzókidőtartamánakeltérése:arövidköznyelvimagánhangzóhelyénhosz-
szúttalálunk,vagyfordítva(pl.papirom)
mássalhangzóhiány:há ’hát’,acskó ’zacskó’
hiátustöltés j hanggal:pl.anyujék, energiját (ezajelenségabeszéltnyelvreisáltalá-
nosanjellemző)

1.3.3.Alaktanipéldák

–atárgyragja:
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a)azá hangottartalmazószótagutánakötőhangzóo (pl.a kazettássot)–ezazá utáni
o-záskövetkezménye,vagyishangtanijelenségalaktanilecsapódása
b)azez,az mutatónévmástárgyragosalakjakétszertartalmazzaatárgyragot(pl.asz-
tot, esztet)
–határozóragok:
a)a-ban,-ben inessivusiragszerepéta-ba,-be illativusiragvesziát,amely–kivéve
azá hangottartalmazószótagutáni-bo alakváltozatot–megegyezikaköznyelvivel(pl.
nagyba, kicsibe, vót a üzletbe, írásbo)
b)a -ból, -ből ragnakanyékvárkonyinyelvjárásbanhasználatosalakjaa -bú, -bű (pl.
ruhaüzletbű, abbú)
–birtokosszemélyjel:azegyesszámharmadikszemélyű-t tárgy-vagymáshatározó-
raggalellátottalaknálaköznyelvi-é helyén-i hangvan(pl.kezit)
–igeragozás:
a)azalanyiragozásegyesszámmásodikszemélyűigealakjaiaköznyelvtől(pl.leszel)
eltérőenrealizálódnak:(pl.lёszű)
b)azikesigeragozásaiktelenként(pl.játszok a autópályámmal)

1.3.4.Mondattanipéldák

–anévelőhasználata:jellemző,hogyahatározottnévelőmégmagánhangzóelőttisa
(pl.a írásfüzetet, a Ádám, a autót)
– inkongruencia: a köznyelvi egyeztetéstől eltérően a nyékvárkonyi nyelvjárásban a
párostestrészeket,szervekettöbbesszámbanhasználják(pl.leszakadnak a lábojim)

2.Akisiskoláskorjellemzése10

2.1. A kisiskoláskor általános jellemzői, a beszéd fejlődése a kisiskoláskorban (a
másodlagosnyelviszocializációkorszaka)

Akisiskoláskornaka6.évtőlkörülbelüla10–12.életévigtartóidőszakotszámíthatjuk.
Agyermeki fejlődésviszonylagegyenletes,denemmindegyikgyermekéri elazonos
életkorbanafejlődésegy-egykonkrétállomását.Akisiskolásteljesítményeitaszeretett
felnőttekmotiválják,nekik szeretneörömetszerezni, ésezért viszonzásul szeretetet
vár.Aszülőkmellettnagyonfontosapedagógusszemélyeis,akinekelismerésenagy-
mértékbenbefolyásolhatjaagyermektanuláshozvalóviszonyát.

nyelviszocializációnértjükegyadottnyelvközösségbevalóbeilleszkedésfolyama-
tát,melymagábafoglaljaanyelvhasználatiszabályokelsajátítását,helyesalkalmazá-
sát,valamintaztatudást,melyneksegítségévelanyelvetabeszédhelyzetnekmegfe-
lelőentudjukhasználni.

Azelsődlegesszocializációskorszakakisgyermekkoraesik,aholalapvetőmintául
aszülőkszolgálnak,agyermekazőbeszédüket,viselkedésmódjukatutánozza.ebben
akorbandőlel,hogyakisgyermeknekmileszazún.elsődlegesnyelve,hogyvajona
köznyelvetsajátítja-eelvagyvalamelyiknemköznyelviváltozatot.11

ezutánkövetkezikamásodlagosszocializációskorszak,amiaziskoláskorralveszi
kezdetét.Aziskolábalépéselőttagyermekbeszédéneknyelvtanistruktúrájaagyakor-
latban alakult, az iskolában azonban már az írás-olvasás elsajátításával, a tanulás
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folyamatával fokozatosan tervszerűvéválik. Időnkéntazonbanmegfigyelhető,hogya
kisiskoláskorkezdeténmégagyermeknehezebbenfejezikimagát,hiszenanyelvtani
szabályoknakmégnincsteljesenbirtokában,pontosabban„agyermekbenmártuda-
tosítottákaszabályokhozvalóragaszkodásszükségességét,ugyanakkorőmégezeket
nem sajátította el kellő szinten, nem vált a szabályok ismerete belsővé” (Salamon
1999,35.p.).12 Agyermekmegértéséhezezértisnagyonfontosazátlagosnálmélyebb
empátia,ésametakommunikációértelmezőmegfigyelésemindaszülőknél,minda
pedagógusnálegyaránt.

„nagyjábóla10.életévvelkezdődőenfejlődikkiakülönbözőnyelviváltozatokmeg-
különböztetésénekésmegítéléséneka tudata, illetőlegabidialektálisnyelvi kompe-
tencia, s ez nagyjából egybeesik az érték- és előítélet-struktúráknak, tehát bizonyos
nyelviattitűdfajtáknakakialakulásávalis”(kiss1995,92.p.).nagyonfontosszerepet
töltbeaziskola,hiszenaköznyelvetközvetítielsősorban,ígyháttérbeszorítjaanyelv-
járásokat.Továbbájelentősazelsőidegennyelvhatásais,amiszinténbefolyásoljaaz
anyanyelvinyelvhasználatot.Agyermeknyelviszocializációjátnagybanalakítjaacso-
port,azosztályközösség,hiszenegycsoporthozvalótartozásnaknyelvhasználativele-
járói,sőtföltételeiisvannak.

3.Azempirikusadatokfeldolgozása

3.1.Azadatközlőmésavelefolytatottkutatásjellemzése

Adatközlőmkisiskolásgyermek,egyalsótagozatoskisfiúvolt.Akisgyermek2001-ben
született, a lakhelye nyékvárkony, 2008 szeptembere óta látogatja a nyékvárkonyi
Magyar Tannyelvű Alapiskolát. Tanulmányi eredményeiről érdeklődve kiderült, hogy
könnyen tanul, ügyesen bekapcsolódik az iskolai tevékenységekbe, írás- és olvasás-
készségeazegyiklegjobbazosztályban.ezekenkívülmégnagyonszépenénekel,de
legkedvesebbtantárgyamégisatestnevelés,mertlegjobbanfutniszeret.

Akisgyermekazún.elsődlegesnyelvváltozatkéntacsallóközinyelvjárástsajátította
elszüleitől,valamintacsaládikörnyezeteisennekanyelvváltozatnakamegszilárdu-
lásáterősítette.Jobbáracsakazáltalánosiskolábavalólépéseótakerültkapcsolatba
aköznyelvvel,kettősnyelvűségetehátkialakulóbanlevő.Aköznyelvhiányos ismerete
mégsem nehezítiszámáraatanuláseredményességét.nagymértékűnyelvifogékony-
ságjellemziőt,valamintjóalapokkalrendelkezett,hiszenszüleiszületésétőlfogvagon-
dotfordítottakavelevalófoglalkozásra,játékra,meseolvasásra,beszélgetésre,nyelvi
nevelésre.

...azotthonelsajátítottnyelvhasználatiminták,interakcióskészségekazismeret-
szerzésmódjaira,lehetőségeireiskihatnak:hogyafelnövekvőgyermekmennyire
leszképesazemberitudásszámáraelérhetőforrásaibólmeríteni,ezekből„jelen-
téseketvételezni”,azt–mástényezőkmellett–azotthonelsajátítottnyelvhasz-
nálatiésismeretszerzésimódokszabjákmeg(réger2002,154.p.).

Adatközlőmnyelvhasználatát,kialakulóbanlevőkettősnyelvűségétakövetkezőalfejeze-
tekbenfogombemutatni.előszöra2008októbereótakészítetthangfelvételeket(időtar-
tamuk körülbelül 4-5 óra) jellemzem, amelyeket a kisgyermekkel való beszélgetések
soránelőfordulótémákalapjáncsoportosítottam.Ahangfelvételeketakisgyermekszo-
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bájábanjátszogatás,rajzolás,énekelgetésközbenkészítettem,miközbenegyenrangúfél-
kéntmagam is bekapcsolódtam az általa javasolt tevékenységekbe. A kisgyermekhez
hasonlóan én is nyelvjárásban beszéltem, mivel gyermekkorom óta rendszeresen és
örömmelhasználomeztanyelvváltozatot.kutatásomeredményességétnagymértékben
segítetteaz,hogymintacsaládrokona,állandókapcsolatbanvagyokakisgyermekkel,a
szülőkkelésazismerősökkel.ígyszámtalanolyanismerettelrendelkeztem,amelyekhoz-
zásegítettek,hogymélyebbbetekintéstnyerjekagyermeknyelvhasználatába,azesetle-
gesnyelvjárásiésköznyelvi formákválasztásánakvagyelkerülésénekokaiba, továbbá
hogymegértsemagyermeksajátosvélekedésétanyelvhasználatról.

Ahhoz,hogyátfogóképetnyerhessekakisgyermeknyelvhasználatáról,kutatásom
soránelengedhetetlenvolt,hogymegvizsgáljamazoknakazembereknekanyelvhasz-
nálatát is, akikkel a kisgyermek a legközelebbi kapcsolatban van. A gyermekek sok
mindentutánzássalsajátítanakel, ígybizonyosszintenmagátanyelvet, ill.azadott
nyelvegyes változatait is. ezért tartottam fontosnakelőszöraközvetlen családi kör-
nyezetbőlkiindulvamegfigyelniazédesanyaésazidősebbtestvérnyelvhasználatát,ill.
megvizsgálninyelviattitűdjeiket.13 Főkutatásiterületemtehátakisgyermekcsaládikör-
nyezete(édesanya,édesapa,testvér,rokonoktársasága),azelsődlegesnyelvváltozat
(anyelvjárás)elsajátításánakszínterevolt(ahangfelvételek90%-aisebbenakörnye-
zetbenkészült).Melletteazonbanaz iskolában,akisgyermekosztályában,az iskola-
társakközöttisfolytattamkutatásokat,hiszenföltételezésemvolt,hogyezakörnyezet
pedigaköznyelvelsajátításábanjátsziknagyonfontosszerepetakisfiúnál.

Afejezetutolsószakaszábanértékelemazokatasajátkészítésű,játékosnyelvifel-
adatokat,amiketakisgyermekkelakutatássoránmegoldattam.

3.2.Ahangfelvételek

ebbenafejezetbenakutatásomsorán(2008–2010)összegyűjtötthangfelvételekből
mutatok be pár részletet azzal céllal, hogyminél jobban illusztráljam a kisgyermek
kialakulóbanlevőkettősnyelvűségét.Ahangfelvételekátiratábólrészleteketközlök,és
atájékozódás, ill.afigyelemfelhívásvégettaláhúzással jelölömanyelvjárási jelensé-
geket. A témakörök szerint kiválasztott hangfelvételekmindegyikén a kisgyermekkel
ketten beszélgettünk. Az átiratokban a gyermeket A betűvel (adatközlő), magamat
pedigTbetűvel(terepmunkás)jelöltem.

Ahangfelvételekfelosztásatémákszerint:

a)Aziskola
(atankönyvekegyestípusai,azírásjelekelsajátítása,aziskolábankapottértékelések)

A:Ittaírásfüzet nízd meghogyírokJaj
T:nA (.)/-Jajdejó-/[felkiált]ésezakisvirágmitjelentittё?
A:Hogyszíp
T:ezekolyanháztetők?nem?
A:nёmezAháztetőaaz()aazmáakövetkezősorbavanezafűrísznek aizéi(.)

b)Aziskolánkívülitevékenységek
(agyermekáltalkövetettkedvencfilmek,mesék)
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T:ésszoktátetévétníznihogyhahazagyűsz<=hazajössz>/-iskolábú-/?
A:/-nA-/amúgyazaantenna a mie+//.enyimé letta éntévémén<!>amitvet-
tünkMácsakegyvót aüzletbe
T:TudomhogyszoktadnízniaMISTer BeAn-t[÷miszterbín-t]
A:AkazettássotAztszoktamnízniMegment<!>a dévédéssetMeeg(.)megszok-
tamvalamimásfilmeketisnízni

eztazelsőkétrészletetmintegybevezetőkéntközlöm,hiszenelolvasvaőketvilágosan
kitűnik,hogyakisgyermekszámáraanyelvjárásadominánsnyelvváltozat,hanghor-
dozásateljesentermészetes,nemfedezhetőfel(ahangfelvételekethallgatva)semmi-
lyenmesterkéltség,semigyekezet,hogyesetleg„máshogyan”fogalmazzon.

c)Agyermekegyszemélyesélménye
(egybetegség,abárányhimlőelbeszéléseagyermekáltal)

A:nekemmeggyöttek akkorákmintegyló.Figyēdë gyött ekkoraismánaekko-
ravót Jónagyvót ésolyandagadt isvót [...]HólyagvanrajtaFolyópúderrākő
kenyni deamikormáavígin ígykisebbekakkormagátúkőēszárodnia osztánle
kő gyönnie a sebnek […] én is egyszer a körmömmē víletlenű itt lekaptam és
gyön+//.megyösszeaseb[…]MégahónaljamalattisvanbárányhimlőMéga
hajamon isgyött valakinekméganyēvin isgyön Anyuhallottahogyvalakinek
méganyēvin isgyöttMeghogyabárányhimlőtű le lehetbénúniFőlegaki ilyen
babakorábo kapjaēannakveszílyes

ezarészletazelőbbimegállapításokattámasztjaalá,tehátazt,hogyakisgyermeka
nyelvjárásbantudja(jelenlegmég)legjobbanéslegkifejezőbbenátadniagondolatait.
Ittegyérzelmilegerősenmotiválttörténetetmeséltel,atöbb(3-4)hétigelhúzódókel-
lemetlen bárányhimlője esetét. nemcsak azt mondta el, hogy ő hogyan élte meg,
hanemelmesélteaztis,hogymithallottő,ill.azédesanyjaennekagyermekkoribeteg-
ségnekalehetségeskároskövetkezményeiről.Mondanivalójábaígyfélelemisvegyül.
Beszédeittnagyongyors,ésérzelmilegfűtöttvolt,ígyháttermészetes,hogyabbana
nyelvváltozatban nyilatkozottmeg, ami leginkább a „nyelvén volt”, ill. ami leginkább
alkalmasvoltérzelmeiminélteljesebbkifejezéséreésgondolataiátadására.

d)egyszerepjáték
(egybábjátékelőadásaközösenagyermekkel)

ennek a szerepjátéknak nagy jelentősége van, hiszen itt észlelhető leginkább, hogy
milyenmértékbenbefolyásol(hat)jaagyermeknyelvhasználatátegykonkréthelyzet.„A
4–9éveskoregyikkedveltjátékformájaazún.szerepjáték,amianyelvtanulásszem-
pontjábólfeltétlenülelőnyös”(lengyel1993,113.p.).ebbenaszerepjátékbanőmint
gyerekmajomlépettfel,mígénbohócotjátszottam.Mindkettőnkkezébenaszerepnek
megfelelőbábok voltak,melyekkel egy cirkuszi jelenetet játszottunkel. A játékalatt
nekemvégigúgytűnt,hogynemisaszerepjátéktémája,hanemegyszerűenmagaa
szerepjáték tényénekhatása idézteelőaköznyelvi formáksokkalgyakoribb,valószí-
nűlegtudatosalkalmazását.konkrétcélomisvoltezzelajátékkal,számítottamarra,
hogyagyermekmajd„megjátssza”magát,mernifogszerepelni,akáratőlekisséide-
genebb formában ismegszólalni. „vannakgyerekek, akiknemszívesen, illetve csak
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közvetvehajlandókmegszólalni.ezenrendszerintúgyszokássegíteni,hogyagyerek
kezébeegybábutadunk,ésekkormárrendszerinthajlandóagyereka»bábunevében«
megszólalni”(lengyel1993,25.p.).Aszerepjátéklefolyásaalattagyermekváltakoz-
vahasználtaanyelvjárási,valamintaköznyelviformákat.Jelentősmértékbenhallható
voltahanghordozásábanvalamifélemesterkéltség,mikoraköznyelviformákathasz-
nálta:Hááá nézem a mesémet, játszok a autópályámmal [mesterkélten] (anézem és
a autópályámmal helyi nyelvjárási megfelelője a nízem és a autópályámmú lenne).
ezena felvételen csaka szerepjátékalatt használta köznyelvi formábana folytonos
vonallalaláhúzottszavakat,párperccelelőtteakötetlenjátékközbenmégeztkérdez-
te:Osztán még játszunk a autópályávú? Szinténegymásikhelyzetben,mikorazisko-
lánkívülitevékenységekrőlkérdeztem,mégígymesélt: ÁÁÁ most nem is tudom milyen
az a film má száz éve nem níztem (aszerepjátékalattviszontgondolkodásnélküla
nézem alakothasználta!).Atovábbipéldákbanigyekszikismét„szépen“beszélni,bár
néha izgalmában „kiesika szerepből” vagyéppenbelekeveredikmondanivalójábaa
túlságosigyekezetmiatt:És aztán hónap <=holnap> meg me e rögtön e ne tudod hogy
valamikor lesz a () aa cirkusz? [zavartan] lengyel zsolt szerint: „A nyelv, a beszélés
nemcsakanyelvtaniszerkezetekésnyelvirendszeregyébösszetevőinekbiztosbirtok-
lásátjelenti,hanemaztis,hogyezeketazismereteketatársadalombanelfogadottnor-
mákésszokásokszerinttudjahasználniagyerek”(lengyel1993,31.p.).

e)Agyermeknyelvhasználata
(agyermekvélekedéseianyelvhasználatról,anyelvjárási formáktudatoselkerülésé-
nek,ill.aköznyelviformákelőtérbehelyezéséneklehetségesokai)

T:Szerintedúgynemlehetmondanihogymagánok?
A:nemdeúgycigányosanmondodAzámúgybuta
T:nembutacsakkicsitmásHádeteisúgybeszíszhogy()nemmindentmondú
úgyminta iskolábonem?(.)vagyhogyan?
A:Úgy()úgyrendesennemúgycigányosan
T:Hádepéldáuliskoláboisszoktáilyetmondanihogyszípnem?Megkík
A:/-Szép-/[hangsúlyozva]
T:Iskolábaazt/-mondod-/hogy+/.
A:/-kék-/
T:Igen?
A:ottszíp+//.szípenbeszílekdeotthonisegypárszorszípenszoktam

Adatközlőmnyelvhasználatáta7-8.életéveközöttfigyeltemmeg,éshavoltisvéleménye
asajátvagyamásembereknyelvhasználatáról,ezekalapjánmégnemlehetáltalános
következtetéseketlevonni,teháténsemszeretnéksemmitsemtúláltalánosítani.viszont
annak,hogyakisgyermekanyelvjárásibeszédetbutának,ill.cigányosnaknevezte,több
oka is lehet. Azelsőokáténabban látom,hogymagáta romakisebbségetáltalában
negatívan ítélik meg az emberek (ráadásul a nyékvárkonyhoz tartozó tanyán,
Malomhelyenromakisebbségisél!).Másodsorbanpedignyékvárkonyonisismertaza
többnyirekisgyermekeketmegijeszteni,ill.figyelmeztetnikívánómondás:Jó legyél, mert
elvisz a cigány!, ill.Látom, hogy már megint cigányságon jár az eszed! ezekbenafelszó-
lításokbanacigány kifejezésmintegya rosszaság,abutaság,aneveletlenségszinoni-
májakéntszerepel.Tehátittcsakjelezniszeretném,hogyagyermekvéleményeisered-
hetezekbőlaforrásokból(deperszeezamegállapításnemtörvényszerű,bővebbkuta-
tástigényelne!).Anyelvjárásilyenfajtamegítélésenyilvánvalamilyenfelnőttőlszármazik.
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3.3.Agyermeknyelvifejlődésétleginkábbbefolyásolócsaládtagok:azédesanyaésaz
idősebbtestvér

Fontosrészletezniazédesanyaésazidősebbtestvérnyelvibefolyását,mivelafelvéte-
lekalapjánkiderült,hogymindkettendominánsnyelvjárásibeszélők,akisgyermekkel
is többnyirenyelvjárásbanbeszélnek.Bizonyosbeszédhelyzetekbenazonbankisebb-
nagyobb mértékben mindketten igyekeznek előnyben részesíteni a köznyelvi nyelv-
használatot,néhamáramindennapicsaládikörnyezetbenis.Továbbáőkazokasze-
mélyek, akik konkrét nyelvhasználati tanácsokat is szoktak adni a kisgyermeknek,
főlegaziskolábalépéseóta.

3.3.1.Azédesanyahatása

Azédesanyaazaszemély,akialegtöbbidőttöltiakisgyermekkel,akimindennapfel-
készítiőtakövetkezőtanításinapra,ésakinekszavaira,figyelmeztetéseireleginkább
figyelakisgyermek.„Azanyaibeszédésbeszédtevékenységfontosságaagyerekszá-
márakettős:egyfelőlkialakítjaagyerekbenmagátanyelvtudást,tehátilyenértelem-
benmintául szolgál,másfelől bizonyos fokig szabályozza, irányítja a nyelvelsajátítás
menetét, tehátbizonyosellenőrző funkciót isellát” (lengyel1981,201.p.).Anyelvi
nevelés tehát nagyon fontos része a gyermeknevelésnek, és ebben természetesen
mindkétszülőnekfontosszerepevan.Mostmégisazédesanyaszerepétemelnémki,
hiszenadatközlőmédesapjamunkájamiattcsakahétvégekentartózkodikotthon(a
kisgyermekszületéseóta),ígyacsaládbanazédesanyaazaszemély,akinekhatásaa
legerősebbagyermeknyelvi(ésegyéb)fejlődésére(is).

Azédesanyávalkitöltettemegynyelvhasználatikérdőívet,14 amelyfőleganyelviatti-
tűdökreösszpontosított.ezekazinformációkközelebbvittekagyermeknyelvhaszná-
latánakésanyelvhasználatrólvalóvélekedésénekamegértéséhez.Továbbáhangfel-
vételenrögzítettemegyolyanalkalmatis,amikorakisgyermeknekegyáltalamkészí-
tettszövegetkellettírásbankiegészítenieazédesanyasegítségével(ellenőrzésével!).

elsőlépéskéntakérdőívetértékelem,amelyet2010.március22-éntöltettemkiaz
édesanyával.Akérdőívkitöltéseésmegbeszélésekörülbelül20-25percetvettigény-
be, az eseménytmobiltelefon segítségével (az adatközlő előzetes beleegyezésével!)
rögzítettem.ennekköszönhetőensokkaltöbbadatbirtokábakerültem,minthacsaka
kérdőívleírtanyagáratudnéktámaszkodni.Hiszenvoltakolyankérdések,amelyeketaz
édesanya kommentált, ill. bővebben kifejtett, mivel már nem volt kedve sokat írni,
továbbáúgyérezte,hogynemtudjamegfelelőenírásbanmegfogalmazniagondolata-
it,ezértinkább(kötetlenebbül)szóbanválaszolt.Anyelviattitűdökkapcsánígynagyon
sokérdekesésértékesinformációkerültnapvilágra.

Anyelvhasználatikérdőívelejénfontosnaktartottamhangsúlyozni,hogyengemnem
atankönyvekbenolvashatónyelvtani, ill.nyelvhelyességiszabályokérdekelnek,hanem
az,ahogyanazemberekténylegesenbeszélnek.Akérdőívkitöltésesoránezttöbbszöris
hangsúlyoztamazédesanyának, többnyireakkor,amikorbizonytalanvolt,ésaggódott,
mertnemjutotthirtelenvalamieszébe,ill.nemtudtaa„helyes”megoldást.

Anyelvhasználatikérdőívösszesen6feladatcsoportbóltevődöttössze.Az1.akér-
dőívkitöltőjénekadatairaösszpontosított.A2.és3.feladatcsoportokbanolyanmon-
datok voltak, amelyek hétköznapi társalgásban vagy hivatalos körülmények között
hangzottakel.Amondatokbanakipontozott részekhelyétkellettkitölteni.Ahiányzó
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szavak,ill.szókapcsolatokmindegyikeanyelvművelőkáltalelőszeretettelüldözött,ill.
aszéleskörbenstigmatizáltakközétartozott(pl.szokok–szoktam, leszakadnak a lába-
im–leszakad a lábam).Mindigkét lehetőségközül lehetettválasztani,ésakármind-
kettőt isbe lehetettkarikázni.Azédesanyaezekbenafeladatokbantöbbnyireazún.
presztízsváltozatokatkereteztebe(pl.szoktam, leszakad a lábam),bárakadtakbizony-
talanságok,mintpl.ase–sem,ill.amiatt–végett esete,amelyekenazédesanyasokat
gondolkodott.

A4.feladatcsoportbanamondatokbanolyankifejezések(nemstandardváltozatok)
voltak aláhúzva, amelyeket egyesek helytelennek tartanak (pl. le-e tudom fordítani,
iszok gyógyteákat). Az édesanyánakdöntenie kellett ezekhelyességéről vagy helyte-
lenségéről.Azédesanyamindegyikesetbenhelytelennekítéltemeganemstandardvál-
tozatokat,majdaz5.feladatcsoportbanfeltüntettemindegyikkifejezésnekastandard
változatát.csakegyesetbennemtudtamegadniastandardváltozatot,méghozzáale
van edveesetében,hanemcsakannakszinonimáját:pecsétes, foltos.15 Fontosmegje-
gyezni,hogyazédesanyamindvégigbizonytalanésaggódóvolt,gyakranmondogatta,
hogylehet,helytelenaz,amitéppenbekeretez.Gyakrankérdezgettetőlem:Ezt leírha-
tom? Így írhatom? Jó lesz ez így?

...anépiszemlélet,vagyisanyelvrőlalkototthétköznapi,nyelvészetilegstrukturá-
latlangondolkodásanyelvetakognitívbeágyazottságonkívülivalóságkéntkép-
zeliel,amelynek létezikegy ideális formája […]Anyelvnépiszemléletében […]
igen erős a jó-rossz; helyes-helytelen dichotómiájának érvényesülése.
(domonkosi2007,141.p.)

A6.feladatcsoportbananyelvjárássalésaköznyelvvelkapcsolatoskérdésekettettemföl.
Acélomazvolt,hogyminéltöbbetmegtudjakazédesanyavélekedésérőlanyelvhaszná-
lattalkapcsolatban.Akérdőívkitöltésesoránazédesanyaaztmondtael,ill.írtale,hogy
acsaládikörnyezetbenmégugyangyakranhasználja(használják)anyelvjárást,detöbb-
nyireigyekszikaköznyelvetelőnybenrészesíteni.Hivataloskörnyezetbenazonbanjobban
odafigyel,ezértpl.apostán,ahivatalban,aszülőiértekezletenmindigaköznyelvethasz-
nálja.Abeszédhelyzettőlfüggőnyelvváltozatmegválasztásátazonbannemtudtaelőször
megokolni,hanemilyeneketmondott:Jaj, nem is tudom, mit írjak! Szerinted mit írjak? Azt
se tudom, mit gondolok! későbbmégvisszatértezekreakérdésekre,ésszóbanmondta
el,hogytalánotthon,acsaládbanazemberjobban„elengedimagát”(ilyenkorhasználja
anyelvjárást),míg idegenekközöttkicsitmindenki feszélyezveérzimagát, ígyanyelv-
használataismás(ilyenkoraköznyelvetrészesítielőnyben).

Megtudtamaztis,hogyazédesanyagyermekeinekisszokottnyelvhasználatitaná-
csot adni a magyar nyelv helyes használatáról. Mikor rákérdeztem, hogy mit ért a
magyarnyelvhelyeshasználatán,aztmondta,hogyazírásszempontjábóleztahelyes-
írásra,abeszédszempontjábólpedigakiejtésreérti.Tehátgyermekeinektanácsotszo-
kott adni, hogyhogyanejtsenekki bizonyos szavakat az iskolában, idegenemberek
között,ill.hogyanyelvjárásiszavakhelyettinkábbaköznyelviekethasználják.

Azédesanyaaztiselmondta,hogynekinemtetszikaz,ahogyanazidősebbnyék-
várkonyiemberekbeszélnek(konkrétnyelvipéldákatazonbannemtudottmondani).
Szerinte a nyelvjárás inkábbehhez az idősebb generációhoz illik,mert ők többnyire
mégotthonukban,családikörnyezetben,aziskolábananyelvjárásttanulták,ill.hasz-
nálták (használják).A fiatalabbnemzedékhez (ide tartozikazédesanya is;1974-ben
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született)máraköznyelvhasználataillik,mivelennekagenerációnakaziskolábanmár
inkábbaköznyelvettanították,tehátegyszerűeneztszoktákmeg.érdekesvoltegygon-
dolatezzelkapcsolatban,amitazédesanyaugyannemírtle(ahangfelvételazonban
rögzítette),csakmellékesenmegjegyzett:Mert vannak még elhagyatott faluk. Vannak
még népművelők, akik még az őseink szokásait kutatják, de ők maguk nem így beszél-
nek. Tehát itt válik kerekebbé az édesanya azon nézete, amely szerint a nyelvjárás
inkább az idősebb nemzedékhez illik. A föntebb idézett szövegrészből kiderül, hogy
valamifélenagyonrégi,ősiésmár„muzeálisdarabnak”tekintianyelvjárást,amiugyan
méglétezhet(létezik)bizonyosbeszélőközösségekben,deelsősorbanaz„elmaradot-
tabbakban”.Ilyenértelembenanyelvjárásegyenlőazelmaradottsággal,afejletlenség-
gel.Tehátamaimodern,fejlettvilágbanennekhasználatamárnemigazánhelyénva-
ló, jóformán nem is lehet létjogosultsága, hiszen szerinte a nyelvjáráskutatók, régé-
szek,történészekstb.(tehátazegyetemetvégzettésanyelvhasználatbankövetendő
rétegek!)sembeszélikmáranyelvjárást,csupánkutatják,számbaveszik,lejegyzika
lexikonok,könyvtárakszámára.

Azédesanyatovábbáúgygondolja,hogyaziskolázottságésanyelvhasználatközött
fontosösszefüggésvan.Szerinteafőiskolát,egyetemetvégzettekáltalábanaköznyel-
vethasználják,mígazalacsonyabbaniskolázottréteginkábbnyelvjárástvagyfelváltva
mindkétnyelvváltozatot.olyantipikusfoglalkozásokatazonbannemtudottfelsorolni,
amelyeknekművelőiszerintetöbbnyirenyelvjárásbanvagyköznyelvbenbeszélnének.
Azegyesnyelvváltozatokmegválasztásatehátaműveltséggelhozhatóösszefüggésbe.

Másodiklépéskéntaztazírásbelifeladatotértékelem,amelyetakisgyermekotthon,
azédesanyasegédletévelésellenőrzéséveloldottmeg.Afeladatszövegénekkihagyott
részeihezéppenazértnemillesztettemképeketsagyermekneknemmutattamfelsegít-
ségképpensemmilyenképanyagot,hogyazédesanyasegítőszándékávalminéltöbbször
szólhassonközbe.Afeladatmegoldásárólszinténhangfelvételkészült,ennekköszönhe-
tőennyomonkövethető,hogymelyekvoltakazokaszavak,amelyeketazédesanyakija-
vított.Afeladatmegoldássoránazédesanyatöbbszörisfigyelmeztettegyermekétilyenfel-
szólításokkal:Ne legyé sedre!,16 Pontossan óvass! (azédesanyamindvégignyelvjárásban
beszélt,csakaszövegbőlhiányzószavakatmondtaköznyelviformában!).Agyermekafel-
szólításokutánhallhatóanjobbanigyekezettfigyelni,ill.pontosanolvasni.édesanyjajaví-
tásaitellenvetésnélkülelfogadta(!).Továbbámindigcsakakkorírtleegyszót,haédes-
anyjaisrábólintott.Aszövegbőlösszesen17darabszóhiányzott.Ahiányzószavakközül
azédesanyaakövetkezőketjavítottaki,ill.hagytajavítatlanul:

A javított szavakközül érdekesamegmosom a fogamat, ill. a felveszem a ruhámat
esete,melyeketazédesanyaegyértelműenéshangsúlyosankijavított,bárezekazese-
teknyelvilegmindkétváltozatban(tehátfogam–fogamat,ruhám–ruhámat)grammati-
kusak(ajelöletlenbirtokosszemélyjelestárgyaknyelvtörténetiszempontbólkorábbiak,

A gyermek által javasolt Az édesanya által javított A végleges változat 

megmosom a fogamat megmosom a fogam megmosom a fogam 

felveszem a ruhámat felveszem a ruhám felveszem a ruhám 

eszek  eszem eszem 

Javítatlanul hagyott szó A szó köznyelvi változata 

szok fölébreszteni szokott fölébreszteni 

a arcom az arcom  

a konyhába elkészíti a konyhában elkészíti 

A gyermek által javasolt Az édesanya által javított A végleges változat 

megmosom a fogamat megmosom a fogam megmosom a fogam 

felveszem a ruhámat felveszem a ruhám felveszem a ruhám 

eszek  eszem eszem 

Javítatlanul hagyott szó A szó köznyelvi változata 

szok fölébreszteni szokott fölébreszteni 

a arcom az arcom  

a konyhába elkészíti a konyhában elkészíti 
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mintatárgyragosbirtokosszemélyjelestárgyak).Ajavítottésjavítatlanulhagyottsza-
vakközülazeszek, szok, a konyhába stigmatizáltváltozatok,tehátezekrőlabeszélők
közöttáltalánosanelterjedt,hogyhelytelenéskerülendőváltozatok,mégisezekközül
azédesanyacsakazeszek változatotjavítottaki.Aharmadiktípuspedigaszinténjaví-
tatlanulhagyotta arcom,amelyolyannyirajellemzőéserősenérvényesülőjelenséga
csallóközi,ill.anyékvárkonyinyelvjárásban,hogygyakranmégírásbansemtűnikfelaz
eltéréseaköznyelvihezképest (jómagammintdominánsnyelvjárásibeszélőszintén
gyakrantapasztalatomnyelvhasználatomon,szóbanésírásbanegyaránt).

Összehasonlítvaakérdőívésafeladateredményeit,megállapítható,hogyazédes-
anyaigyekszikaköznyelvethasználni(főlegidegenekközöttésolyankor,havalamilyen
társadalmielvárásnehezedikrá)skisgyermekénekistanítani,miveleztanyelvválto-
zatottartjamodernebbnek,tekintélyesebbnek.

dialektológiai felmérésekből tudjuk, hogy a nyelvjárások visszaszorulásának
egyik oka abban keresendő, hogy a szülők (anyák elsősorban) a gyermekük /
gyermekeikjövendőútját,ígyiskolaipályafutásátisegyengetnikívánvánanyelv-
járásiakhelyettköznyelviesformákathasználnak. (eztamegfigyelést támasztja
aláazatapasztalat,hogyanyelvjárástbeszélőanyáktöbbségeanyelvjárásgya-
koribbhasználatáratértvissza,amikorgyermekeielhagyjákazotthont, illetőleg
amikorazokmunkábaállnak)(kiss1995,94.p.).

Azonbanazédesanyaszámárasemaköznyelvazelsődleges,adominánsnyelvválto-
zat,ésmivelkevesetishasználja(bársokszépirodalmatolvas,deagyermekszületé-
seótaotthonvan,háztartásbeli,kevésidegenneltalálkozik),ígyaköznyelvátadásában
isjelentkeznek„hiányosságok”.ezeka„hiányosságok”azonbankorántsemtudásbeli-
ek,hanemsokkalinkábbagyakorlatlanságra,amegtervezetlenségreutalnak,ésarra,
hogy a köznyelv irányába eltolódó nyelvi nevelésmég az édesanyánál sem tudatos.
Hiszenjóformánőmagaiscsakakisgyermekiskolábalépéseótaigyekszikaköznyel-
viváltozatothasználni.éppenúgy,ahogyagyermeknek, ígyazédesanyánakisszük-
ségevanidőreéskellőgyakorlatraahhoz,hogyaköznyelvethelyesen,abeszédhely-
zeteknekmegfelelőentudjahasználniskisgyermekénekmegtanítani.

3.3.2.Azidősebbtestvérbefolyása

Agyermeknyelvifejlődésére(továbbáviselkedésére,értékrendjének,ízlésénekkiala-
kulására)nagyhatástgyakorolaz idősebb (16éves) testvérszemélye.Máraköztük
levőkorkülönbségből(8év)adódóanisakisgyermekfelnézatestvérére,igyekszikőt
utánozni,néhaegyazegyben„lemásolja”őt.

Az idősebb testvérrel is kitöltettemugyanaztanyelvhasználati kérdőívet, amitaz
édesanyávalis(akérdőívugyanazokatafeladatokattartalmazta,csakazegyesmeg-
szólításiformulákatalakítottamát).Akérdőíveredményeitrészletesennemelemzem,
úgymintazédesanyánál,haneminkábbatestvérnyelviattitűdjeitfoglalomössze.

A kisgyermek testvére elmondta, hogy otthon a családi környezetben felváltva,
keverve használja a köznyelvet és a nyelvjárást. Hivatalos környezetben, idegenek
közöttazonbaninkábbaköznyelvet,éseztilyenmondatokkalokoltameg:A köznyelv
az, amikor szebben beszélünk […] mert az illik […] jobban hangzik. nekinemtetszikaz,
ahogyanazidősebbnyékvárkonyiemberekbeszélnek,ezanemtetszésazonbannem
anyelvjárástilleti,hanemittkonkrétanolyanszavakrólvanszó,amelyekatestvérsze-
rintelavultakvagyfurák(esetlegnevetségesek).Példakéntnevetvefelhoztaazacskó,

140 Fodor Regina
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/4

, 
S

om
or

ja



szatyor (!)17 szavakat.Tehátelmondásaszerintőtmagátanyelvjárásiszavaknemzavar-
ják(példakéntemlítettea lábábo, környík szókat),szerinteaz idősebbésafiatalabb
korosztályhoz egyaránt illik ezek használata. Továbbá elmondta, nem törvényszerű,
hogyazalacsonyabbaniskolázottrétegekkevésbéhasználjákvagytudjákaköznyelvet,
mintazegyetemetvégzettek,báraztmegjegyezte,hogypl.egypolitikustólelvárható,
hogyköznyelvenbeszéljen:„jobbannízkiúgy,minthanyelvjárásbanbeszélne”.

nyelvhasználatitanácsotcsaktestvérének,akisgyermeknekszokottadni,defőleg
akkor,haakisgyermek„valamilyenszavatrosszulragoz”vagyrosszjelentésbenhasz-
nál.Agyermeknyelvjárásibeszédétazonbannemjavítgatjaköznyelvire(hiszenőmaga
semlátanyelvjárásbansemmikivetnivalót),csakesetlegolyankor,haagyermekisa
föntebbemlítettacskó, szatyor szavakathasználja.

A testvérrel kitöltetett kérdőívből kiderült, hogy sokkalta rugalmasabban kezeli a
köznyelvésanyelvjárástkérdését,mintazédesanya.Méghahivataloskörülmények
közöttillendőbbnekérziisaköznyelvhasználatát,nemokozneki„lelkiismereti”prob-
lémát,haesetlegelfeledkezik,ésmégisanyelvjárásdominálabeszédjében.ezapozi-
tívhozzáállásszolgálpéldáulakisgyermeknekis.Azédesanyávalellentétbenatestvér
mindenféleizgalomnélkültöltöttekiakérdőívet,nemigyekezetttúlságosan„szépen”,
megformálvafogalmazni.Akérdőívkitöltéseutánörömmelmondta,hogynagyontet-
szetteknekiafeladatok,mertolyannyelvidolgokongondolkozottel,amelyekenegyéb-
kéntsosemszokott.

3.4.kutatásokanyékvárkonyiMagyarTannyelvűAlapiskolában

Fontosnaktartottam,hogyakisgyermekcsaládikörnyezetemellettazosztályközösségét
ismegfigyeljem.Hiszenaziskolábalépésselagyermektársaskörnyezetejelentősmér-
tékbenkibővült,rengetegújhatásérteőt,ésezekkisebb-nagyobbmértékbenbefolyá-
sol(hat)tákanyelvhasználatátis.Aközösségbevalótartozásnakvannakbizonyosfölté-
telei.Aközösségvállalásegyikformájalehetatársakhozigazodónyelvváltozathasznála-
tais.Azosztálytársakmellettazonbannagyonfontosszerepetjátszikazosztályfőnök(az
alsótagozatbanugyanazatanítónéni/bácsitanítmindenegyestantárgyat)személyeis,
akiakisiskolásszámáraszintea „másodikanyuka/apuka”szerepét tölti be.A szülők
után(mellett)azőtetteialeginkábbpéldaértékűek,azőszavaiamérvadóak.

A kutatást 2010. február 4-én végeztem el a nyékvárkonyi Magyar Tannyelvű
Alapiskolamásodikosztályában.Azosztály18tanulójábólaznap12voltjelen,mind-
annyiannyékvárkonyilakosok.Akutatásraatanteremben,azosztályfőnöknőfelügye-
letébenkerültsor,a45percestanításiórábólkörülbelül30-35percetvettigénybe.A
tanulóknakkétfeladatotkellettmegoldaniuk:

1.Azonnyelviváltozatok(köznyelviésnyelvjárásiformák)közöttiválasztásírásban

a)Akismadárfölröpűt / fölrepült afára.
b)Aszegény / szegíny emberegykisházikóbanlakott.
c)reggelnegyednyolckorinduloka iskolábo / az iskolába.
d)Szeretekkintazudvaron játszonni / játszani.
e)Márszépentudokolvasni / óvasni.
f)Akisfiúazautópályávú / autópályával játszik.
g)eszünkebédet,osztán / aztán elmosogatunk.
h)Leszel / leszű abarátom?
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Agyerekekmegoldásaitáblázatbafoglalva:

2.egysajátkezűlegkifestettképtartalmátszóban,pármondattalmegfogalmazni(a
gyerekekmegnyilatkozásairólmobiltelefonsegítségévelkészítettemfelvételeket)

Szövegmutatványok(aláhúzássalemeltemkianyelvjárásiváltozatokat):

a)Amadárijesztőálladombon.(..)ÖööHёgyёtte <=fölötte>egykékfelhővan.Öööö
Akezénegym"dár ül.ÖöööAbalkezébenegy+//.pedigegyseprűvan.

b)Azegéradjaoda+//.vagyisodadjavakonnakatortát.AvakondörülAegér is
örül.ésatortaeprёs.18

c)kisgyerekazanyjánok adjaazajándékot.(..)Akisgyerekadjaazanyukájánok az
ajándékotkarácsonyra.

d)Aaamadárijesztővanadombon.Aaaamadáraakezin.Aaaseprűakezibe.Aaa
felhőkkíkek.

Az írásos feladatból ésa szóbelimegnyilatkozásokból egyaránt kitűnt, hogyazosztály
tanulóiazadatközlőmhözhasonlóankétnyelvváltozatközöttváltogatnak.Atanítónéni
elmondásaszerintmindannyiannyelvjárásihátterűek,tehátakettősnyelvűségilyen-olyan
fokánvannak.Aköznyelvelsajátításaésazegyesnyelvváltozatokbeszédhelyzetszerinti
megválasztásamégcsakkialakulóbanvanezeknélagyermekeknél.Aköznyelvelsajátí-
tásaa tanítónéninekköszönhetőenemberséges, kedvesésértelmesmódon történik
(mertígyislehet,ígyiskellene!),hiszenőmagaiskettősnyelvű,éssajátbevallásaszerint
atanításiórákonazőszájánisnéha„kicsúsznak”nyelvjárásiszavak.Agyermekeknyelv-
járásiszavaitkijavítjaatanításiórákon(azóraköziszünetekbenviszontnem!),demagya-
rázatotisfűzhozzájuk,pontosabbanhangsúlyozza,hogyazórákon,feleltetéskor,azírás-
belidolgozatokbanmelyikformátkell(ene)használni.kutatásomsoránezekazinformá-
ciókszerezték(egyebekközött)számomraalegnagyobbörömet.

3.5.Agyermekáltalmegoldottírásbelifeladatokelemzése

Azalábbelemzettkétfeladatototthonoldattammegakisgyermekkel.Agyerekszobá-
bancsakkettenvoltunkjelen.Akisgyermekegyedülírtmindent,énmindösszenéha
magyarázatotfűztempárdologhoz,amiketnemteljesenértett.Továbbáigyekeztemőt
minél többet biztatni,mivelmindvégig kicsit aggódott, hogy talán nemmindent tud
helyesenmondaniésleírni.

Alternatív formák Nyelvjárási változat Köznyelvi változat 

fölröp t / fölrepült 0 12 

szegíny / szegény 1 11 

a iskolábo / az iskolába 1 11 

játszonni / jászani 1 11 

óvasni / olvasni 2 10 

autópályávú / az autópályával 0 12 

osztán / aztán 2 10 

lesz  / leszel 2 10 
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3.5.1.Szövegjavításosfeladat

AfeladatlázárervinAsoványítópalacsintac.meséjénalapszik,ennekaszövegneka
szavait(17darabot)írtamátnyelvjárásiváltozataikra.

krisztikirálykisasszonynemsajnátovónaérteafeleországát.kincstárábúa
legszebbsmaragdot.karkötőt,gyűrűt,föliratostrikót,akármit!Megishirdettea
királyok lapjábo: „Fele országom, kincstárom legszebb smaragdja, karkötő,
gyűrű,föliratostrikó,akármi:annakaembernek,akimegutátotjavelemapala-
csintát.

krisztikirálykisasszonynaknyomósokavótrá,hogymegutájoapalacsintát.ő
magavótanyomósok.Mertgömbölyűvót,mintabúboskemence,szíles,minta
szómakazal...

Smindezmír?
Bizony,azír,mertmódfölöttszeretteapalacsintát...apalacsintavótamin-

dennye.
na, özönlöttek a hirdetísre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek.

egyik injekcióvalpróbálkozott,amásik ráóvasássú,aharmadikkocsikenyőcsös
palacsintávú...

Agyermekmondatonkénthangosanolvastaaszöveget,majdaláhúzássaljelölteazo-
kata szavakat, amik szerintenem illetteka szövegbe,némelyikhezmagyarázatot is
fűzött.Azaláhúzottszavak fölé írtaazáltalaodaillőnek ítéltszavakat (azegészese-
ménythangfelvételrögzítette).Atáblázatszemléltetiazta17nyelvjárásiszót,amita
szövegberejtettem,továbbáaztazoszlopot,amelybenagyermekáltaljavítottvagyjaví-
tatlanulhagyottformákszerepelnek.Mindegyiknyelvjárásiformacsakegyszerbukkant
fölaszövegben.kivételtképezavót szó,amelynégyszer jelentmeg(eztagyermek
mindanégyszerhelyesenkijavítottaaköznyelvivolt formára).Agyermeka17nyelvjá-
rásiformából12-tjavítottki,akijavított12-bőlpedig9esetbenadtamegahelyesköz-
nyelviformát.

Nyelvjárási 

formák 

A gyermek által javított és 

javítatlanul hagyott formák 

sajnáto sajnálta 

vóna 0 

kincstárábú kincstárából 
lapjábo lapjába 

a embernek 0 

megutátotja megutálja <!> 

vót volt 
megutájo megutálja 

szíles széles 

szómakazal 0 

mír mér <!> 

azír azér <!> 

mindennye mindene 

hirdetísre hirdetésre 

ráóvasássú 0 

kocsikeny csös 0 

palacsintávú palacsintával 
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A helyesen kijavított szavakmindegyikére gyorsan rávágta a köznyelvi formát, a
helytelenülkijavítottakraszintúgy.Amegutálja,mér,azér helytelenülkijavítottformák
közülamér,azér formákcsakegy -t hanghiányábankülönböznekaköznyelvimért,
azért formáktól.ezekazonbanmégagondozottbeszéltnyelvbenistöbbnyirea-t hang
nélküljelennekmeg(ésanyelvjárásbanis),ígyvalószínűlegakisgyermeknélisígyrög-
ződtek. A megutálja helytelenül kijavított formánál egy másik, szintén (többnyire a
kevésbégondozott)beszéltnyelvbengyakranelőfordulónyelvbotlásrólvanszó,amely
felnőttekbeszédébeniselőfordul.Agyermekamegutátotja műveltetőigétamegutál-
ja mediálisigévelhelyettesítette,pedigannakhelyesköznyelviformájaamegutáltatja
lettvolna.

érdekeseka javítatlanulhagyott (nullával jelölt)nyelvjárási formák is.vajonmért
hagytaőketúgyakisgyermek?Azötesetbőltalánegyvagykettőfigyelmetlenségmiatt
maradtki.Azonbana embernek esete(amagánhangzóvalkezdődőszónálishatározott
névelőhasználata)olyanerősenérvényesül,hogymégaköznyelvetgyakranhasználó
kettősnyelvű(példáulhozvasajátmagamat)számáraisnéhateljesenészrevétlenmég
gondozottbeszédbenis.Továbbiérdekespéldaaszómakazal,amirőlagyermekmeg
is jegyziahangfelvételen,hogyezt úgy írják, hogy szómakazal. Avalószínűleg ritkán
hallottés főleg ritkánhasználtszóesetébennálacsakanyelvjárási forma ismert,a
köznyelvi szalmakazal nem. Harmadikként a kocsikenyőcsös szót emelném ki. Az
összetettszómásodiktagjaköznyelviformábanakenőcs lenne,ámanyelvjárásbanígy
ritkánhasználják.

Agyermekaszövegbenkijavítottolyanformákatis,amikegyrésztnemvoltaknyelv-
járásiszavak,másrésztnyelvilegishelyesekvoltak.

Azakármit szókétszerfordultelőaszövegben,ésakisgyermekhosszútöprengések
utánjavítottakiazakar szóra.Mintkiderült,nemvolttisztábanaszójelentésével,még
amagyarázatomutánsemváltteljesenvilágossászámára,hiszenmikormásodszorra
isfölbukkantezaszó,szinténkijavította.Majdnemsokkalkésőbbismétvisszatértrá,
deminthakicsitmárbelefáradtvolnaafejtörésbe,ígyinkábbhagytaabizonytalanakar
formát.Amásikszó,azinjekcióval pedigazértérdekeseset,mertittaköznyelviformát
javítottaátnyelvjárásira,pontosabbanannakegy„enyhébb”nyelvjárásiváltozatára,az
inekcióval19 szóra.eztaszótegyébként(tapasztalataimszerint)nyékvárkonyontöbb-
nyireinyekció változatbanhasználják.

3.5.2.képleírás

Agyermeknégymondatot írtegyszínesképről,aképen láthatótörténésekről (a fel-
adatmegoldástszinténhangfelvételrögzítette):
A gyerekek hóembert építenek. Az apa is segít. A hó beterítette a fákat, tért. A kutya fut
a hóba.

Amondatokbannemtalálhatóknyelvjárásiszavak.Agyermekmiközbenezeketa
mondatokatfogalmazta,amikorhangosangondolkozott,semhasználtnyelvjárásifor-
mákat.Azaláhúzott tért szóhelyesalakjaa teret lenne. „Agyermeknyelv jellemzője

Nyelvileg helyes, nem 

nyelvjárási formák 

A gyermek helytelen 

javításai 

akármit akar <!> 

injekcióval inekcióval <!> 
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azoknakanyelvrendszertanilaglogikusszóalakoknakahasználata,amelyekhelytele-
nekanyelvközösségnyelvigyakorlata,tehátanormaszerint(hós ahavas,ett azevett
helyett)”(kiss1995,95.p.).Amásikaláhúzottszóa hóba,aholazinessivusi-ban rag
nemteljesformájábanszerepel.

3.6.Azempirikusadatokeredményeinekösszefoglalása

kutatásomsorána2008-tól2010-igösszegyűjtöttadatokatvizsgáltam.Azegyévalatt
bekövetkezettváltozásokatazonbanadolgozatombannemvizsgáltam,mivelnemvol-
tambirtokábanannyiadatnak,hogyegyfejlődésimenetetpontosanföltudjakvázolni
skonkrétanrátudjakmutatnianyelvhasználatbanmegjelenőkülönbségekre.

Összegzésként leírható azonban, hogy a gyermek szóbelimegnyilatkozásaira jel-
lemzőanyelvjárásdominanciája,hiszencsaládtagjaiislegtöbbeteztanyelvváltozatot
használják,tehátelsődlegesenennekanyelvikörnyezetnekvanalegnagyobbhatása
a gyermeknyelvi fejlődésére. viszont az édesanya azon törekvése is nagyon fontos,
hogygyermekétmegtanítsaaköznyelvhasználatárais.ennekafolyamatnakkezdete
szorosanösszefüggazzal,hogyagyermek2008ótaiskolábajár.Ahogyanagyermek
az írás és az olvasás elsajátítása általmegismerkedik lassan a köznyelvvel, úgy az
édesanyaagyermekmindennapos tanítása,az iskolábavaló felkészítéseáltalkerül
kapcsolatbaleginkábbastandardnyelvváltozattalstudatosulbenneastandardnyelv-
változatmegtanításánakfontossága.Atanításlegjobbmódszerepedigmindenkorajó
példa,ígyérthetőazédesanyaazonigyekezete,hogybeszédébenegyreinkábbaköz-
nyelviesformákatrészesítielőnyben.

Agyermekszóbelimegnyilatkozásairajellemzőatermészetesség,agördülékenység,
alelkesbeszéd(kivételtképeza3.2.fejezetbentárgyaltszerepjáték).ezekkelellentétben
az írásbeli feladatokmegoldása közben tele volt bizonytalansággal, sokat aggódott a
fogalmazáson,ahelyesíráson.viszontérthető,hogyegynyolcéveskisgyermekminden
írásbelifeladatot,„igazifeladatnak”tekint(mégakkoris,haafeladatmegoldásáranem
azosztályterembenkerülsor),tehátaziskolához,azosztályzáshoz,adicséretekhezvagy
azelmarasztalásokhozköti.éppenezértszintecsakazírásnáljelentkezettnálaakód-
váltásireflex,tehátaköznyelviformákhasználataanyelvjárásiakhelyett.

ezakódváltásazonbannemmentmindigkönnyensemazírásban,semaszóban
(ismétpéldakénthozhatófölaszerepjáték),hiszenrövidebb-hosszabbidőszükséges
ahhoz,hogyagyermekaköznyelvethelyesen,abeszédhelyzeteknekmegfelelőentudja
használni.Mert„anyelvjárásigyökerűtanulóknakaziskolábanmegköveteltköznyelvi
produkciói(szó-ésírásbeliekegyaránt)szükségszerűenmutatnakolyaneltéréseket–
a köznyelv felől nézvehibákat–, amelyek egyértelműena tanulók nyelvi hátterével,
nempedigazintelligenciahiánnyalmagyarázhatók”(kiss1995,130.p.).

3.7.Párszóahozzáadóanyanyelvinevelésről

véleményemszerintelsősorbanazt lennefontoshangsúlyozniakisgyermekeknek,a
felnőtteknek és minden korosztálynak egyaránt, hogy a nyelvjárást nem a köznyelv
rovásárakellmegtartani,haneméppenazért,hogyerreépítveaköznyelveredménye-
sebbenelsajátíthatólegyen.Azértékek,ahasznosságésaszerepköröktekintetében
mindkétnyelvváltozatbirtoklásacsakisajavátszolgálhatjamindenegyesbeszélőnek.
Hiszenmindkettőnyelvváltozategyarántfontos,mertahogyanazegyik,úgymásik is

kettősnyelvűség, avagy nyelvjárás és köznyelv 145
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/4
, S

om
orja



növelhetianyelvikreativitást,hozzájárulhatagondolatokárnyaltabbkifejezéséhez,az
emberek közötti kommunikáció gördülékenyebbé tételéhez. Tehát a felcserélő anya-
nyelvi nevelés helyett (ami a nyelvjárás kiiktatását is jelenti) a hozzáadó anyanyelvi
neveléslennefontos.20 ezaténymamáradidaktikábanésanyelvészetbenisegyaránt
általánosanelfogadottnézet,bársajnosennekellenéreagyakorlatimegvalósításában
számtalanhiányosság,„félrelépés”,emberimulasztástapasztalható.

Példaértékűnektartomanémetországidialektológiábantapasztalhatóigyekezetet.
A„dialekt/Hochsprache–kontrastiv”.Sprachheftefürdeutschunterrichtsorozatköte-
teibenkülönbözőnyelvjárásirégiókatvizsgálnak,„megadjákaregionálishibaprognózi-
sokatis[…]deadnakterápiajavaslatokatis,ésolyannyelvjárási–köznyelviszópárokat,
amelyekkel gyakoroltatni lehet a típushibák kiküszöbölését” (kiss 2001, 147. p.).
Szintén példaértékű az ún. nyelvhibaföldrajz módszere, amikor is térképen vannak
megjelenítveazoka tipikus (aköznyelv felőlenézve)hibák,amelyekagyerekekköz-
nyelvimegnyilatkozásiakbanaleggyakrabbanelőfordulnak.

kutatásomat a föntebbmegfogalmazott szemléletek szerint végeztem. A kisgyer-
meknekésacsaládtagoknakisezekalapjánadtamválasztanyelvjárássalkapcsola-
toskérdéseikre,amelyeketsajnostöbbnyireabizonytalanságésamegszégyenítéstől
való félelem jellemzett.Sajnosáltalánosanez tapasztalható,hiszenkisebbségihely-
zetbenanyelvjárássalszembennemcsakamagyarstandard,hanemaszlovákállam-
nyelvisszembenáll.éppenezértkisebbségihelyzetbenmégtöbbodafigyeléstéstole-
ranciátigényelneanyelvjárásésaköznyelvkezelése,ezekegymáskiegészítésével,alá-
támasztásávalvalóoktatása.

Összegzés

dolgozatomban igyekeztem bemutatni egy kisiskolás gyermek nyelvhasználatát, aki
jelenlegakettősnyelvűségkezdetiútjátjárja.Akutatássoránkészítetthangfelvételek,
agyermekkelmegoldatottjátékosnyelvifeladatok,valamintazédesanyávalésazidő-
sebbtestvérrelkitöltetettkérdőívekanyagaialkottákadolgozatsúlypontját.elsősorban
azelsődlegesnyelvváltozatra,acsallóközinyelvjárásra,akisgyermekcsaládikörnye-
zetére,nyelvhasználatáraésannakközvetlenhatásairaösszpontosítottam.nemvélet-
lenül, hiszen ahhoz, hogy egy gyermek nyelvi képességeit fel lehessen térképezni s
hogyezekettovább lehessenfejleszteni,azelsődlegesnyelvváltozatbólcélszerűkiin-
dulni.Aköznyelvtanításaiscsakígylehethatékony.

Jegyzetek

1. ezútonszeretnémmegköszönni tanáromnak,lanstyák Istvánnakadolgozatommegírásá-
hoznyújtottsegítségét,értékestanácsait.Továbbáköszönetilletimindazokat,akikhozzájá-
rultakahhoz,hogyadolgozatelkészülhessen.Hálásköszönetunokatestvéremnek,szeret-
teimnek,barátaimnak.

2. Magánanyelvváltozatfogalmánegynyelvkülönféleváltozataitértjük.Abeszélőkanyanyel-
vükmás-másváltozataithasználjákmeghatározotthelyzetekben,szerepkörben.Anyelvvál-
tozatokfőtípusai:regiszterek,dialektusok,közvelegek.Mindegyiknekmegvanalétjogosult-
sága,tehátnembeszélhetünkhelyeséshelytelennyelvhasználatról.Azélőnyelvikutatások
céljaanyelvsokrétűségénekfeltárásaésazoknakatársadalmiszempontoknakavizsgála-
ta,amelyekanyelvhasználatotbefolyásolják.
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3. kiss Jenő többmunkájában is foglalkozott ezzela témával, vö.kiss1995,231–234.p.;
1999,285–292.p.;2001,235–238.p.;2002a,263–269.p.;2002b,28–41.p.

4. A regiszterekabeszédhelyzetáltalmeghatározottnyelvváltozatok,amelyeketegybizonyos
beszédhelyzetben egy bizonyos célra rendszeresen használnak a beszélők (másképpen
beszélnek az emberek formális, informális, mindennapi beszédhelyzetben, másképpen
beszélnekakisgyermekekhez,azidegenekhez).Aregiszterekkétnagycsoportjátalkotjáka
beszéltésírottnyelviregiszterek,továbbitípusaiközétartoznakabeszédhelyzetformalitása
alapjánelkülöníthetőstílusváltozatok,valamintatémaalapjánelkülöníthetőszaknyelvek.

5. Akettősnyelvűséggelrokonjelenségadiglosszia.Adiglossziaesetébenazonbanegynyelv
kétváltozataközöttegyértelműfunkcióelkülönülésvan,vö.lanstyák1998a;1998b.

6. Apresztízsfogalmavalamiféletekintélyt,követendőpéldátfejezki.Anyelvhasználatszem-
pontjábólaköznyelvnekvanalegnagyobbpresztízse.Beszélhetünkún.rejtettpresztízsről
(covert prestige)is,amikoranyelvjárásvagyvalamilyentársadalmilaghelytelennekítéltnyel-
viformahasználatávalabeszélőkazonosulnakegykisebbközösséggel.

7. Anyelvjárásésaköznyelvkapcsánfontosmegemlíteniaregionálisköznyelvetis,amelyaz
átmenetitípustképviseliakétnyelvváltozatközött,közvelegesváltozat,köznyelvifunkciót
töltbeegybizonyosbeszélőközösségszámára.

8. Acsallóközi-szigetközinyelvjáráscsoportfőbbjellegzetességeit l. Imre1971,348–349.p.;
Menyhárt–Presinszky–Sándor2009,125–126.p.

9. egyfalunyelvjárásánakfeldolgozásaszempontjábólvö.Presinszky2008.
10. eztafejezetetakövetkezőszakirodalomalapjándolgoztamki:Jávorszky1995;keményné

Pálffy1998;Mérei–v.Binét1999;Salamon1999.
11. Agyermeknyelvet,anyelvelsajátításésanyelvtanulásfolyamatátakövetkezőszakirodalmak

alapjántanulmányoztam:lengyel1981;1993;réger2002.
12. vö.lengyel–navracsics–Szabari2000,60–64.p.
13. Anyelviattitűd(language attitudes,Spracheinstellung)fontostársadalmi,lélektaniésnyel-

vifogalom,általánosjelentése:viselkedésmód,magatartás,beállítottság.Anyelviattitűdöt
azegyénműveltsége,társadalmihelyzete,akülönbözőnyelvibabonákéshiedelmek,presz-
tízshatások, más emberek véleményei is befolyásolhatják. ezért gyakran megfigyelhető,
hogyanyelviattitűdökvalójábannemisnyelvialapúak,hanemabeszélőkszemélyesnéze-
teit,sőtelőítéleteittükrözik.

14. AnyelvhasználatikérdőívelkészítésébenPléhcsabatanulmánya(Pléh1990)voltsegítsé-
gemre.

15. Fontosmegjegyezni,hogyale van edve változatnaktulajdonképpennincsismegfelelőköz-
nyelviváltozata.Haeszünkbejutisesetlegszinonimakénta leették köznyelviszó,azsem
egyenlőanyelvjárásile van edve kifejezéssel.

16. nyj.sedre ’figyelmetlen,kapkodó,elhamarkodottancselekvő’
17. érdekesség:aszatyor nemnyelvjárásiszó!
18. Ac)pontbanleírtmondatokazadatközlőmtől,akisgyermektőlszármaznak.
19. Azinjekció köznyelviformaisegyébként,báranyelvművelőkéziszótárpongyolánakminősíti.
20. vö.lanstyák1998d,40–47.p.
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reGInA Fodor
BIdIAlecTAlISM,or THe dIAlecT And STAndArd.THe STudy oF THe lAnGuAGe oF A ScHool-AGe
cHIld

InmystudyIattemptedtoshowcasethelanguageuseofaschool-agechild,who
iscurrentlyatthebeginningofthepathleadingtobidialectalism.
Themassoftheworkconsistsofrecordingsmadeduringthestudy,thelanguage
puzzlessolvedbythechild,aswellasthequestionnairesfilledoutbythemother
andtheoldersibling.Iconcentratedfirstandforemostonthevernacular,therye
Islanddialect,aswellasthechild’sfamilyenvironment,useoflanguageandits
direct effects. This choice was not coincidental, as in order to map out the
linguisticabilitiesofachildandtoaidfurtherdevelopment,itisexpedienttostart
offfromthevernacular.Itistheonlywayfortheteachingofthestandardtobe
effective.
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