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Győr-Sopron megyei Pedagógiai Intézet, Győr 

Közlésre elfogadva: 1989. okt. 7-én. 

1974/75-ben a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári ösztöndíjasaként 
kezdtem el foglalkozni a regionális köznyelv kutatásával Győrben. Ekkori 
vizsgálódásomban a hangtani jelenségekre összpontosítottam. Erről szóló 
tanulmányom a Nyelvtudományi Értekezések 100. kötetében jelent meg 
1979-ben (105-124.) Regionális köznyelvi kutatások Győrben címmel. 
1983-ban alaktani szempontból vizsgáltam meg a győri köznyelvet, s 
disszertációt írtam a témából: Alaktani jelenségek a győri regionális 
köznyelvben címmel. 

A feladat megoldásához felhasználhattam Imre Samu, Balogh Lajos, 
Szathmári István, Kiss Jenő, Deme László és G. Varga Györgyi e témával 
kapcsolatban megjelent tanulmányait, útmutatásait. Imre Samu, Balogh 
Lajos majd Szathmári István tanár úr személyes konzultációval is segített. 

Kutatásom anyagául összefüggő szöveget választottam; 30-30 perces 
időtartammal, mindegyik adatközlőmnél azonos témakörből. Az adatközlők 
kiválasztásánál Imre Samu tanácsa szerint jártam el, (Imre Samu: A regioná-
lis köznyelvi kutatásokról. MNy. LXIX. 257-260.) ennek alapján választot-
tam férfiakat és nőket vegyesen, 20-50 éves korig, hogy a túlzott 
neologizmus vagy archaizmus elkerülhető legyen. Ha köznyelvnek a „művelt 
emberek által beszélt" nyelvváltozatot tartjuk, ezt úgy láttam biztosítottnak, 
hogy adatközlőim mindegyike legalább érettségivel rendelkezzen. A „győri 
regionális köznyelv" pedig csakúgy érvényesülhetett tisztán, ha az adatközlő 
szellemi, irányítói munkaköre mellett, az otthoni környezet, tehát szülők, 
feleség is győri. Széles körű ismeretségem miatt nem gondoltam, hogy ennek 
a kérdésnek a megoldása problémát jelent majd. Győrött azonban a nagy-
mértékű bevándorlás, vegyülés miatt a kiszemelt adatközlők nagyobb része 
nem felelt meg a támasztott követelményeknek, és csak az éppen akkor 
tartott népesség-összeírásba való bekapcsolódásommal sikerült ezt a szem-
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pontot érvényesíteni, és az adatközlők számát a tervezett 8-ra kiegészítenem. 
A 8 adatközlő közül: 2 tanácsi, 2 egészségügyi, 2 műszaki, 2 pedig hivatali, 
vállalati munkakörben dolgozott. 

A felvételezést mindegyik adatközlőm szívesen vállalta, bár a 30 perces 
szöveg mindegyiknél több órát vett igénybe. Mint fentebb említettem, a 
lexikai közelség céljából azonos témakörökben beszéltettem adatközlőimet. 

Az első téma: Egy munkanapom története. A folyamatosság igényén túl e 
témával kapcsolatban azt kívántam megfigyelni, mennyire kerülnek bele 
szakszavak az adatközlők beszédébe, és hogy a másik kettőhöz viszonyítva -
amely szabadabb, szubjektívebb téma volt - , befolyásolja-e a nyelvhasznála-
tot a hivatali légkör felidézése. Az adatközlők e témáról - bár ezt vártam a 
leghosszabbnak - viszonylag keveset beszéltek; részben munkakörük konk-
rétumait hivatali titokként kezelték, másrészt a „főnökre" hivatkozva nem 
nyilatkoztak munkakörük lényeges, fontos teendőiről. Mégis jól észrevehető 
volt a téma fegyelmező ereje: a hivatali teendőkről, munkahelyi esemé-
nyekről szólva mindegyik adatközlő beszéde fegyelmezettebb, mint amikor a 
közvetlenebb, nagyobb érzelmi intenzitást is megengedő 2. és 3. témáról volt 
szó. Jellemző ezzel kapcsolatban a 2. számú adatközlőm, aki e témával 
kapcsolatban könnyedén végigmesélte a 30 percet, és következetesen érvé-
nyesült ejtésében a szóvégi „t" elhagyása, ami Győrött általánosnak mondha-
tó a mert kötőszó és az -ért határozórag esetében: pl. adatközlőm mer és azér 
alakokat ejtett. Amikor azonban munkanapját mesélve odaért - bár ő is 
„kisebb" főnök - : ,/>iert azért a nagyfőnökök is fölébrednek eccer", meglepe-
tésszerűen, mert csak ekkor, ejtette a szóvégi /-t. Érdekes pszicholingviszti-
kai jelenségként értékelhető ez, mert a téma „nagyfőnökök" ellenőrzése 
volt, és azt mutatta mintha a főnök előtt, még gondolatban is „vigyázzba 
vágná" magát a beszélő. 

A 2. téma: „Életem egy érdekes eseménye" volt. Ebben általában gyer-
mek- vagy kamaszkori csínytevések, élményszerű történetek szerepeltek. 
Későbbi korból főként külföldi utazások élményeiről, kellemes vagy kelle-
metlen eseményeiről meséltek. 

A 3. téma: „Terveim". Általában itt is külföldi utazások tervezgetése, 
autóvétel, lakáskorszerűsítés, telekvásárlás, majd rá a család hétvégi „pihe-
nését" biztosító „házikó" szerepel. 

Ez utóbbi két téma eseményei, érzelemmel telített élményei voltak azok 
a szövegterületek, ahol a beszélő nem ügyelt a szabályosságra, ahol a legtöbb 
regionálisnak mondható jelenség előfordult. A 8 adatközlő szövegét össze-
vetve a „szabályos" köznyelvivel még egy érdekes pszicholingvisztikai jelen-
séget tapasztaltam. A 6. számú adatközlőm középiskolában tanítványom 
volt: amellett, hogy magyarra és történelemre tanítottam, még osztályfőnöke 
is voltam. Nyilvánvalóan még most is ügyelt előttem a szabályosságra. 

A felvételek nagyobb része az adatközlők lakásán készült zavartalan 
körülmények között. A jelenlevő családtagok nem feszélyeztek, inkább 
ötleteket adtak, miről beszéljen. Zavartalan volt az 5. sz. adatközlővel a 
kórház orvosi szobájában készült felvétel is. A 4. számú tanácsi dolgozó 
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csupán a hivatalában tudott fogadni, és mivel sarokszoba volt a város 
legforgalmasabb pontján, nagyon beszűrődött az utcai forgalom zaja. 

Ahhoz, hogy a rendelkezésemre álló szövegből felvázolhassam a város 
„nyelvi arculatát", s abból kielemezhessem a győri regionalitás mibenlétét, 
még nagyon sok ismeretre szükségem volt. 

így megismerkedtem Győr múltjából mindazokkal a körülményekkel, 
amelyek egy város nyelvi arculatát alakítják: 

- tanulmányoztam a város lakosságának nemcsak létszámbeli, hanem 
etnikumi alakulását; 

- fontos az iskolázottsági szint figyelembe vétele; 
- egyéb kulturális tényezők, mint: sajtó, könyvtár, színház stb.; 
- s nem utolsó sorban a nyelvi környezet. 
Ez utóbbit részletesebben azért is fontos megvilágítani, mert Győr mint 

hazánk 5. legnagyobb városa, a Kisalföld gazdasági és kulturális centruma, 
ennélfogva már a múltban is nagy, az elmúlt évtizedekben pedig még 
fokozottabb volt az agglomeráció, a betelepülés. Győr vonzáskörzete igen 
nagy: saját megyéjén, Győr-Sopron megyén kívül kiterjed még a szomszédos 
Komárom és Veszprém megyére is. Lakóinak száma ma 180 000 körül van, s 
40 000-re becsült a naponkénti bejárók száma, akik közül sokan igyekeznek 
a munkahely mellé itt lakást is szerezni. Az évenkénti népességnövekedés-
nek kb. a felét teszik ki a korábbi ingázók. 

Imre Samu A mai magyar nyelvjárások rendszere c. művének 333. 
oldalán található térkép szerint Győr több nyelvjárástípushoz tartozó tele-
pülések találkozási pontján helyezkedik el. Ennélfogva érintkezik az észak-
nyugat-dunántúli, a csallóközi-szigetközi, az észak-dunántúli, valamint az 
északnyugat-dunántúli és az észak-dunántúli között elterülő átmeneti nyelv-
járástípussal. 

E nyelvjárástípusok jellemzőit fent említett művében Imre Samu részle-
tesen ismerteti a 334., a 337., valamint a 348. oldalon. 

Mivel a Győr vonzáskörzetébe tartozó települések a fenti nyelvjárástípu-
sok valamelyikére esnek, hatásuk a győri köznyelvre az érintkezés intenzitá-
sá tó l függően , kisebb-nagyobb mér t ékben é rezhe tő . Az 1975-ös 
népességösszeírás alkalmával körzetemben jelentős számban találtam olyan 
lakosokat, akik az I. világháborút követő években Pozsony környékéről vagy 
Erdélyből költöztek ide. A többi körzetben is hasonló volt tapasztalható. Az 
ő gyermekeik már itt születtek, tehát győriek. A nyelvi hatás azonban 
érezhető az utódok beszédében, így ez is figyelembe veendő körülmény. A 
nyelvi anyagot szolgáltató szövegben a 2. és a 6. ilyen leszármazott. 

Az általánosan ható tényezőkön túl, tehát ez utóbbi sajátos motívumok 
alakították ki, és formálják még ma is a győri beszélt nyelvet, amely G. 
Varga Györgyi megfogalmazásával „heterogén nyelvjárási alapon jött létre". 
(G. Varga Györgyi: A regionális köznyelvek kutatásáról. NytudÉrt. 100.9.) 

A megfigyelt nyelvi jelenségeket kiemelve azután az összehasonlítás és a 
statisztika segítségével rendszereztem és összegeztem. 

E két utóbbi módszer nélkül sem hangtani, sem alaktani vonatkozásban 
nem tudtam volna hiteles képet nyújtani a regionalitás mértékéről. 
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