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SZOCIOLINGVISZTIKAI SZEMPONTOK NYELVATLASZAINKBAN

1. A szociolingvisztikai szemlélet

A XX. század második felében különböző okok miatt alapvető és sokrétű változások men-
tek végbe a nyelvtudomány, így a dialektológia területén is. E változások fokozatosan a tu-
dományterület legvégső, más szempontból nézve a legelső állámásáig, a nyelvjárási adatok
gyűjtésének módszertanáig hatoltak és hatolnak mind a mai napig. A nemzetközi mintákhoz
igazodva a nyelvjárási adatok gyűjtésének módszertana Magyarországon is megváltozott
és a technikai haladásnak köszönhetően az adatgyűjtés és -feldolgozás lehetőségei is érzé-
kelhető, kézzelfogható fejlődésen mentek keresztül. A nyelvatlaszkészítés kezdeteihez –
vagy, hogy ne ugorjunk ilyen messzire, akár csak a múlt század ’30-as, ’40-es éveinek tö-
rekvéseihez – képest a gyűjtött adatok rögzítésének, feldolgozásának, rendezésének és visz-
szakereshetőségének lehetőségei jelentősen kiszélesedtek, mert egyes digitális eszközök
segítségével ma már bármi rögzíthető, visszahallgatható, majd egy megfelelő keretben, adat-
bázisban rögzítés után több szempont szerint kódolva visszakereshetővé és mások számára
is elérhetővé tehető. Ehhez az állításhoz hozzá kell tenni, hogy a gyűjtési szempontokban
végbement módszertani változást nemcsak a dialektológia mai elvárásainak megfelelés,
hanem maguk az egyre fejlődő és egyre specializáltabb digitális eszközök is szorgalmazzák,
mert minél több és szélesebb spektrumú technikai lehetőség nyílik meg a gyűjtő előtt, annál
kifinomultabban, árnyaltabban tudja megtervezni és kivitelezni kutatását. 
Az adatgyűjtés módszertanában bekövetkezett jelentős átalakulásban a digitális esz-

közök térnyerésénél jelentősebb szerepe volt magának a tudományterületen belül zajló
szemléleti változásoknak, a szociolingvisztika és a dialektológia egymásra találásának. A
változás elsődleges okaként említhető a modern dialektológiának az az igénye, hogy a
tudományterületen felmerülő új problémákra, témakörökre – mint például a regionális
nyelvhasználat sokszínűsége és a társadalmi meghatározottságának a kérdésköre (vö.
KISS 1999: 4191) – válaszokat, megoldási módokat találjon, és ebben a legnagyobb se-
gítséget a szociolingvisztikától kapta. Ezzel párhuzamosan meg kell említeni azon globális
változásokat is, amelyek az adatközlők életkörülményeiben mentek végbe, jelentősen be-
folyásolva a nyelvhasználatukat és egyre visszaszorítván a tipikus nyelvjárási jelenségeket.
Ilyenek például a tipikus nyelvjárási jelenségeket eddig nyelvében híven őrző
paraszti/földműves réteg helyzetének a fokozatos átalakulása, a falvak nyelvhasználati
variációjának a megnövekedése, valamint a megváltozott külső tényezők, a rádió, a tele-
vízió, illetve ma már a mobilkommunikáció, az internet elterjedése (vö. JUHÁSZ 20072).
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1   KISS Jenő 1999. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 95: 418–25.
2   JUHÁSZ Dezső 2007. Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? In: Zelliger Erzsébet szerk., Nyelv, terü-

letiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006.október 9–11.) előadásai. A Magyar Nyelv-
tudományi Társaság Kiadványai. 228. sz., Budapest. 33–43.
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Mindebből következik, hogy a megfelelő adatközlő(k) kiválasztásánál, sőt megtalálásánál
ma már nehezebb dolga van a kor dialektológusának, mint volt az elődeinek, s emellett
kell azon sokrétű elvárásoknak is megfelelnie, amiket a dialektológia mai álláspontja min-
den gyűjtőtől megkíván.
Mik ezek az elvárások? A fent említett regionális nyelvi variációt és a megváltozott

társadalmi rétegződés nyelvi következményeit csak olyan gyűjtés után lehet megalapo-
zottan vizsgálni, amelyben a területi sajátosságokon belül a társadalmit is előtérbe helye-
zik, vagyis az adatgyűjtés során tekintettel voltak az adatközlők társadalmi helyzetére és
annak korábbi esetleges változásaira, életvitelére és nem utolsósorban az életkorára, mert
az egyes jelenségek változásának iránya és tempója ilyen módon érhető tetten. Ezzel
összhangban ma már nem elegendő egyetlen – vagy igen csekély számú – olyan adatközlő
kikérdezése, aki megfelelően reprezentálja nyelvjárási régiójának nyelvi sajátosságait,
hanem előre, pontosan meghatározott számú és életkorú adatközlővel kell dolgozni, akik
a területi sajátosságokon felül a saját társadalmi rétegükre és a kortársaik beszédmódjára
jellemző jellegzetességeket is visszaadják. 
A szociolingvisztikai szemlélet megjelenése és egyre nagyobb térhódítása azon-

ban nemcsak az adatközlők kiválasztását érinti, hanem a gyűjtött adatok megjelenítési
módját is. Többféle, más-más adatokat kell a kutatópontokhoz csatolva olyan módon
megjeleníteni, hogy a kutató számára egyértelmű legyen azok társadalmi érvénye is.
E megjelenítési módra több lehetőség is kínálkozott és kínálkozik mind a mai napig,
szoros összefüggésben a kor technikai fejlettségével és a rendelkezésre álló minden-
kori anyagi feltételekkel. Ezek közül a magyar nyelvatlaszok körében legelterjedtebb
a zárójelekkel minősítés, vagyis amikor az atlasz szerzője aszerint teszi a térképlapon
előre meghatározott zárójel típusba a gyűjtött nyelvi adatot, hogy milyen annak a tár-
sadalmi érvénye, kikre jellemző, valamint az adat maga milyen irányú mozgásban van,
például terjedőben vagy elavulóban. E jelölési módok nem kizárólagosak és nem is
minden esetben következetesek a magyar nyelvatlaszokban (vö. 3.2), mégis a legel-
terjedtebb és leginformatívabb megjelenítési formák. A társadalmi érvény jelölésére
ma már adódik egy másik lehetőség is, köszönhetően a digitális fejlődésnek és annak
beszüremkedésének a szociolingvisztika és a dialektológia módszertanába. Amennyi-
ben a gyűjtött adatokat egy adatbázisban rögzítik, több szempont szerint kódolják,
majd teszik kereshetővé, a papíralapú, statikus térképlapokhoz képest forradalmian
új lehetőségek nyílnak meg a kutatók előtt: mindenki a saját igényének megfelelően
készíthet térképeket. 
Összefoglalva, mindezek alapján változások mentek végbe a XX. század folyamán

a tudományterület feladatkörében, az alapvető módszertani igényekben, az adatközlők
kiválasztásában és a gyűjtött adatok megjelenítésének lehetőségeiben. KISS írja, hogy
„az elmúlt évtizedek hazai dialektológia-történetét nézve joggal tételezzük föl, hogy az
említett újabb megközelítésmódoknak a magyar nyelvföldrajzi kutatások sem maradnak
híjával, […]. Hiszen jól nyomon követhet ő az a vonulat, ahogy a dialektológia bizonyos
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területei nálunk is kettős feladatkörűvé3bővültek – természetes tehát, hogy számolunk
a nyelvföldrajzi kutatások kétdimenzióssá válásával is” (KISS 1999: 4234). A továbbiak-
ban a nyelvatlaszokon keresztül bemutatom, hogy mindezen eddig említett változásból
mi, hogyan és mennyire valósult meg Magyarországon, illetve a határainkon túli magyar
nyelvterületen, egyúttal kísérletet téve egy olyan átfogó vizsgálatra, melyben az összes
magyar nyelvatlasz érintett.

2. A vizsgálat tárgya

A magyar nyelvatlasz-, pontosabban nyelvtérképkészítés kezdetének első írásban is fenn-
maradt gondolata TOLDY (SCHEDEL) Ferenc, az Egyetemi Könyvtár egykori igazga-
tója egy 1843. december 18-án előterjesztett javaslatához köthető, melyben a Magyar
Tudós Társasághoz szól a magyar nyelvjárások kutatásával kapcsolatban, szorgalmazva
egy önkéntes alapon működő nyelvjárási feltáró munkát, majd a gyűjtött adatok feldol-
gozása után egy nyelvabrosz (’nyelvtérkép’, vö. JUHÁSZ 19995) elkészítését. A munká-
latok alapul szolgálhattak volna egy nyelvjárástan megírásához és az éppen folyó történeti
kutatásokhoz, azonban a terv ismeretlen okok miatt nem valósult meg, szegényebbé téve
a magyar nyelvtudományt egy páratlan forrásanyaggal. A XX. század első felében ME-
LICH János (Szláv jövevényszavaink, 1903–1905), HORGER Antal (Magyar Nyelv első
évfolyama, 1905, valamint A magyarság néprajza, III., 1935) és CSŰRY Bálint (A tiszaháti
és ugocsai nyelvjárás nevezetesebb sajátságai, 1929) is közölt nyelvi térképeket, ám az
első magyar nyelvatlaszterv megalkotójának PAPP Istvánt kell tekintenünk, aki a har-
mincas években a német, Georg WENKER-féle mintát követve igyekezett egyes kulcs-
jelenségek nagytáji beágyazottságát nyelvatlaszkészítés, majd tervezett feldolgozás
segítségével vizsgálni, sikertelenül (bővebben l. JUHÁSZ 2001a6és 2001b7). 
A magyar nyelvatlaszkészítés 1941-ben kapott nagy lendületet, amikor az első Ma-

gyar népnyelvkutató értekezlet felkérte BÁRCZI Gézát a magyar nyelvatlasz munkála-
tainak megszervezésére. A próbagyűjtéseket követően a nyelvészekből álló kutatócsoport
1949–1960 között végezte el a tényleges, majd 1960–1964 között az ellenőrző gyűjtése-
ket, a rendszerezett, feldolgozott anyagot pedig 1968–1977 között adták ki hat kötetben
(MNyA. = A magyar nyelvjárások atlasza). 
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3   E megnevezés alatt értjük a dialektológia feladatkörének átalakulását, a területi variációk vizsgálatának
kibővülését a területiben létező társadalmi tagolódások vizsgálatával (szakszóval szociodialektológia). 

4   KISS Jenő 1999. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 95: 418–25.
5   JUHÁSZ Dezső 1999. Volt-e a magyar dialektológiának XIX. századi nyelvatlaszterve? Magyar Nyelv-

járások 37: 229–33.
6   JUHÁSZ Dezső 2001a. A nyelvföldrajz. In KISS Jenő szerk., Magyar Dialektológia. Osiris Kiadó, Bu-

dapest 92–110.
7  JUHÁSZ Dezső 2001b. A nyelvföldrajz magyar eredményeiből. In KISS Jenő szerk., Magyar Dialek-
tológia. Osiris Kiadó, Budapest 111–30.
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A nyelvjárási atlaszok tipizálása szerint ez előbbi fajtát nevezzük nemzeti vagy nagy-
atlasznak. Az ilyen típusú atlaszok fő célja országhatárokra való tekintet nélkül átfogni és
bemutatni egy nyelv minden nyelvjáráscsoportját, azok összes jellegzetes hangtani, alaktani
sajátosságával és a szókincsből történő reprezentatív válogatással. Ezeket egészítik ki az
ún. regionális vagy táji atlaszok, melyek egy szűkebb terület, például egy vagy néhány
közeli tájegység, nyelvjáráscsoport feltérképezését tűzik ki célul, bemutatva a vizsgált te-
rület nyelvjárási sajátságait. A magyar nyelvatlaszkészítés is e két szálon, egymással gya-
korlatilag párhuzamosan indult el. TEMESI Mihály 1939. október 7-étől, tehát még az
első Magyar népnyelvkutató értekezlet előtt folytatott gyűjtéseket az Ormánságban, de
csak az 1947-ben megjelent Mutatvány a Magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéseiből című ki-
advány hatására vette tervbe egy ormánsági nyelvatlasz elkészítését. A korábbi gyűjtéseiből
nyelvatlaszbeli feldolgozásra alkalmasnak ítélt jelenségeket, hívószavakat 1948 és 1949.
augusztus 28-a között ismét megvizsgálta az Ormánság községeiben, majd az abszolút
sűrűségű kutatóponthálózaton rögzített adatokat 1949 őszén térképekre írta (vö. TEMESI
1965: 146–548), megalkotva ezzel az első, de sajnálatos módon mindmáig csak töredékben,
kicsit több mint egyharmadában megjelent9regionális magyar nyelvatlaszt. 
Az első magyar nyelvtérképektől, a különböző tervezetektől a XXI. század elejéig,

a 2012-es évig bezárólag több mint húsz kisebb-nagyobb nyelvatlasz látott napvilágot,
dolgozatomban ezen atlaszokban kívánom megvizsgálni a szociolingvisztikai szemlélet
megjelenését és alakulását. A feldolgozott nyelvatlaszok a következők:

1.    A magyar nyelvjárások atlasza (továbbiakban: MNyA.),
2.    A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza (továbbiakban: NyvA.),
3.    A kisalföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára

(továbbiakban: KKSzASz.), 
4.    Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza (továbbiakban: HVMA.), 
5.    A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza (továbbiakban: MurA.), 
6. Őrségi és hetési nyelvatlasz (továbbiakban: ŐHA.), 
7.    Somogy-zalai nyelvatlasz (továbbiakban: SZA.), 
8.    Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza

(továbbiakban: ÁllSA.),
9.    Zselici nyelvatlasz (továbbiakban: ZsA.),
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8   TEMESI Mihály 1965. Mutatvány az Ormánság nyelvatlaszából. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudo-
mányos Közleményei 141–71.

9   Az Ormánsági nyelvatlasz egyelőre csak részleteiben, két kiadványban jelent meg (TEMESI Mihály
1965. Mutatvány az Ormánság nyelvatlaszából. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemé-
nyei 141–71. és TEMESI Mihály 2002. Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Dialóg Campus
Kiadó. Pécs). A két helyen közölt térképlapok összevonását, egy rövidítés alatti feldolgozását egymást
fedő, kiegészítő voltuk teszi lehetővé. Egyesített közlésük, valamint az egyesítéssel kapcsolatos további
tudnivalókról és a megszerkesztés előtt álló térképlapokról bővebben l. SZABÓ 2010. 
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10.    Ormánsági nyelvatlasz (továbbiakban: OrmAm.)10,
11.    A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza (továbbiakban: JBarA.), 
12.    Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz (továbbiakban: SzlavA.), 
13.   Sárvíz menti nyelvatlasz (továbbiakban: SMA.), 
14.    A szerémségi magyar szigetek nyelve (továbbiakban: SzerA.), 
15.    Bácskai magyar nyelvjárási atlasz (továbbiakban: BNyA.), 
16.    A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza (továbbiakban: JSzA.), 
17.    A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza (továbbiakban: JBánA.),
18.    A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I–II. (továbbiakban: CsángA.),
19.    Hétfalu nyelvjárási atlasza (továbbiakban: HéftA.),
20.   Szilágysági nyelvatlasz (továbbiakban: SzilA.),
21.   Székely nyelvföldrajzi szótár (továbbiakban: SzNySz.), 
22.    A romániai magyar nyelvjárások atlasza I–XI. (továbbiakban: RMNyA.),
23.    Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (továbbiakban: MedvA.),
24.    Új magyar nyelvatlasz (továbbiakban: ÚMNyA.)

A 24 magyar nyelvatlaszból kettő követel meg egy kis magyarázatot. A már említett
OrmAm. jelenleg csak töredékében, kb. egyharmadában férhető hozzá, de tudománytör-
téneti jelentősége – miszerint az első regionális nyelvatlaszunk11– és a már publikálásra
került, emiatt nyelvföldrajzi vagy egyéb nyelvészeti vizsgálatba bevonható térképlapok
magas száma miatt helye van a jelenlegi vizsgálatban (is). Érdemes tudni róla továbbá,
hogy mind a mutatványszámot publikáló TEMESI Mihály, mind a monográfiát szerkesztő
PESTI János és SZŰCS Tibor igen gazdag ismertetéseket, magyarázatokat fűz a térkép-
lapok köré, ami miatt az utókor nagyon sokat megtudhat az atlasz elkészültének körül-
ményeiről. A másik atlasz, mely egy kis kitérést érdemel, az ÚMNyA. Annak ellenére,
hogy az ellenőrző munkálatok, a feldolgozás és a kiadás még nem történt meg, két nyomós
érv mégis indokolja, hogy helyet kapjon a vizsgálatban. Az első az időbeliséggel kapcso-
latos: ez legújabb és ebből következve legmodernebb szemléletű nyelvatlaszunk, érdemes
tehát megvizsgálni, módszertanában tekintettel van-e a mai, XXI. századi adatgyűjtési el-
várásokra, különös tekintettel a szociolingvisztikai szempontok érvényesítésére. A másik
indok technikai jellegű: noha az atlasz még nem jelent meg, de a gyűjtés alapelvei, szabályai
publikusak (l. http://umnya.elte.hu12), ezért a vizsgálatba bevehetők.
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10  A nyelvatlasz rövidítése OrmA. lenne, a jelenleg elérhető 73 térképlapot OrmAm. (m mint mutatvány)
rövidítés alatt érdemes említeni. 

11  TEMESI Mihály 1948–1949 között végezte az Ormánsági nyelvatlasz gyűjtőmunkálatait, míg VÉGH
József  az Őrségi és hetési nyelvatlaszét 1952–1957 között, de mivel az előbbi atlasz teljes kiadására
mindmáig nem került sor és a legelső részletének megjelentetésére is csak 1965-ben (TEMESI 1965), a
szakirodalom VÉGH atlaszát tekinti az első magyar regionális nyelvatlasznak. Az Őrségi és hetési nyelv-
atlasz esetében pontosabb lenne az „első teljes regionális nyelvatlasz” megfogalmazás használata.

12  A hozzáférés ideje 2012. október 30.
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3. A szociolingvisztikai szempontok alakulása

A továbbiakban elsőként két fő szempont szerint – adatközlők és a térképeken megje-
lenő, az adatokat minősítő jelek – csoportosítva kísérletet teszek annak bemutatására,
mi hogyan változott a magyar nyelvatlaszokban az első gyűjtésének kezdeteitől az utolsó
gyűjtési munkálataiig eltelt bő fél évszázad folyamán.

3.1 Az adatközlők

A nyelvatlaszok készítői az adatközlőket előre meghatározott, átgondoltan összeállí-
tott kérdőívvel keresik fel. Az adatközlők kiválasztását nagyban befolyásolja, hogy a
gyűjtő ismerős-e a környéken: amennyiben igen, akár saját családtagjai, barátai, közeli
ismerősei körében is kikérdezheti kérdőívét (vö. ÁllSA., KKSzASZ., NyvA., SMA.,
SZA., OrmAm., az ÚMNyA. néhány kutatópontja és a ZsA.). Ez azonban ritkábban
fordul elő, gyakoribb az az eset, amikor egy közvetítő személyen keresztül jut el a
gyűjtő a – közvetítő személy által megfelelőnek ítélt – adatközlőig. Milyen a jó adat-
közlő? Nagyon tömören: idősebb, lakóhelyét nem hagyta el hosszabb ideig, környe-
zete nyelvét, nyelvváltozatát megbízhatóan reprezentálja, együttműködésre kész, ép
beszédű, feladatát megértő személy.
A nyelvatlaszok életre hívásában nélkülözhetetlen szerepet vállaló adatközlők

számának, korosztályi eloszlásának és társadalmi helyzetének teljességre törekvő, át-
fogó vizsgálata igen nehéz, mert sok esetben semmit sem tudunk meg róluk; sem a
nyelvatlaszban, sem az azt esetlegesen kísérő, hozzá társuló ismertető tanulmányok-
ban, monográfiákban nem térnek ki rájuk. Ha ekkor hosszas kutakodás, utánajárás
után sem sikerül kideríteni az adatokat, azzal az atlasszal kapcsolatban nem lehet biz-
tosat állítani, így a dolgozatba sem került be. Ennek azonban az ellenkezőjére is jócs-
kán találunk példát, nem egy atlaszban a puszta számokon túl kutatópontonkénti
lebontásban, életkorukat is megadva találjuk meg az adatközlők felsorolását (pl. NyvA.
vagy ZsA.).
A vizsgálatban részt vevő atlaszok közül időrendben első TEMESI töredékekben

megjelent ormánsági atlasza, amelyben három adatközlő nevét és életkorát tudjuk meg
(TEMESI 2002: 1813), sajnálatos módon semmi többet, megfosztva az utókort a kiin-
dulópont pontos meghatározásától. Időrendben őt követi a TEMESI-étől függetlenül
készülő nagyatlaszunk, a MNyA., és vele párhuzamosan az első teljes regionális atlaszunk,
az ŐHA. VÉGH tömör választ ad a kérdésre: „Arra a MNyA. és így az ŐHA. sem vál-
lalkozik, hogy a rövidre szabott gyűjtési idő alatt ne csak a falu lakosainak többségére
jellemző beszédformákat tanulmányozza, hanem az egyes községek lakosainak nyelvi ré-
tegződését is pontosan feltüntesse.” (ŐHA.: 8414). VÉGH egyúttal utal a KISS által is
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13  TEMESI Mihály 2002. Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Dialóg Campus Kiadó, Pécs.
14 ŐHA. = VÉGH József  1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest.
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említett (KISS 1999: 42115) észak-amerikai nyelvatlaszra16, mint „érdekes kísérlet”-re,
amelyben a gyűjtők majdnem minden kutatóponton megkérdeztek egy alsó társadalmi
rétegből származó, egy magasabb iskolai végzettségű és egy értelmiségi adatközlőt; első
kísérletet téve arra, hogy a legpontosabb felvilágosítást nyújtsák a nyelv társadalmi jel-
legéről (ŐHA. 84–8517). Miért fontos ez? Mert egyértelműen látjuk belőle, hogy a század
közepének nyelvatlasz-munkaközössége ismerte a tengerentúlon zajló, módszertanában
igen előremutató és korát megelőző vizsgálati módszert. A nagyatlaszban összesen 12560
személytől kérdezték ki a kérdőívet, ami átlagban egy-egy településen 32 főt jelent. Ilyen
magas számnál nem is várható el, hogy kutatópontonként név szerint feltüntessék az
adatközlőket, de a nagyatlaszról szóló egyik monográfiában (DEME–IMRE 1975: 263–
30218) kutatópontonként látjuk a pontos számokat, illetve azt követően egy összesítő
táblázatban (u.o. 303–10) az életkorok és nemek szerinti eloszlást; míg egy másikban
(BÁRCZI 1955: 122–719) LŐRINCZE ír az adatközlők kiválasztásáról, a gyűjtések me-
netéről, teljes és a későbbiekben követhető, „másolható” módszertani képet adva az at-
lasz e munkafolyamatairól. 
A hét nyelvatlaszt készítő, atlaszos adatgyűjtésekben főleg az 1960-as években

aktív PENAVIN-t VÉGH ŐHA.-a inspirálta a jugoszláviai gyűjtőmunkálatokra, illetve
az ŐHA.-t tekintette mintának, ezért – országhatártól függetlenül – az ő regionális,
néhány esetben (JSzA., SzerA.) igen kis kutatópontszámmal rendelkező atlaszai ha-
sonlítanak leginkább a VÉGH és a nyelvatlasz-munkaközösség által kijelölt szabályok-
hoz. Atlaszai közül csak a JBánA.-ban és a SzlavA.-ban tudunk meg ismérveket az
adatközlőkről, előbbiben a jó adatközlő általános tulajdonságait (pl. földműves, helyben
él) és azt írja le, hogy az adatközlői között különböző korú nők, férfiak és gyerekek is
vannak. A nagyatlasz fentebb említett összesítő táblázatában szintén megjelenik az
összes korosztály, elméletileg lehetővé téve az adatok korosztályok szerinti vizsgálatát,
de a gyakorlatban az atlasz készítőjére bízva e szempont szerint esetlegesen különböző
adatok megjelenítését a térképlapokon. Éppen a zárójelekkel minősítés az a pont,
amelyben vélhetően technikai okok miatt PENAVIN nem tudja maradéktalanul kö-
vetni VÉGH irányelveit: a hét atlaszból kettőben nincsenek minősítő jelek. Ennek el-
lenére a hét atlasz összehasonlító nyelvföldrajzi vizsgálatokra kiemelten jól alkalmas,
mert szinkrón időpontban, azonos gyűjtő személye által, azonos lejegyzési módszer
szerint készültek.
Az ’50-es, ’60-as években nemcsak a volt Jugoszlávia, hanem Erdély területén is

lendületet kapott a nyelvatlaszkészítés, elsősorban GÁLFFY Mózes, MÁRTON Gyula
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15  KISS Jenő 1999. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 95: 418–25.
16  Hans KURATH et alii 1939. Linguistic Atlas of  New England. I–III. Rhode Island.
17 ŐHA. = VÉGH József  1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest.
18  DEME László – IMRE Samu 1975. A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései.

Akadémiai Kiadó, Budapest.
19  BÁRCZI Géza szerk., 1955. A magyar nyelvatlasz munkamódszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.
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és MURÁDIN László munkásságának köszönhetően. Célul tűzték ki a teljes romániai
magyar nyelvterület átfogó vizsgálatát, amelynek egyik nagy érdeme, hogy közel azonos
kérdőívvel, azonos gyűjtőkkel, az adatközlők azonos szempontú kiválasztásával dol-
goztak, PENAVIN atlaszaihoz hasonlóan itt is lehetőséget teremtve az összehasonlító
nyelvföldrajzi vizsgálatokra. Ami az adatközlők kiválasztását, kor és nem szerinti meg -
oszlásukat, esetleg településen belüli társadalmi helyzetüket illeti, jól adatoltak az atla-
szok. A HétfA.-ban összmagyar tekintetben is az egyik leginformatívabb táblázatot
találjuk, amely az adatközlők kor és nem szerinti csoportosítását mutatja be. Kiderül
belőle, hogy főleg 60–90 év közöttiek voltak az adatközlők, de a 15–30 éves korosz-
tályból is akad öt nő. A SzNySz. összeállításához 1114 adatközlőt kérdeztek ki, életkor
szerinti eloszlásuk alapján 2/3-uk 50 év feletti, 1/3-uk középkorú, és itt 10%-kal több
volt a férfi adatközlő, mint a nő. 
Visszakanyarodva határainkon belülre, a ZsA.-ban kutatópontonkénti listában látjuk

az adatközlők nevét és életkorát (s majd ugyanilyen lista lesz a 11 évvel később megjelenő
felvidéki NyvA.-ban, és a 2011-ben megjelent MedvA.-ban is, ahol a 139 adatközlő mind
60 éven felüli), melyből kitűnik, hogy ebben az atlaszban is a főleg a 60 év felettiek kép-
viseltetik magukat. Célatlaszunk egyikében, a HVMA.-ban településenként monogramo-
kat közöl a GUTTMANN-KÖBÖLKUTI szerzőpáros, a nevek mögé írva adatközlőik
életkorát, melyből kiderül, hogy minden kutatóponton minden korosztályt tudatosan ki-
kérdeztek. Érdemes még kitérni a SMA.-ra, melyben SAJTOS csoportos kikérdezést tar-
tott, vagyis egyszerre 2–3 adatközlőt kérdezett a leghitelesebb alakváltozat megtalálása
érdekében. Ennek következtében különböző életkorú, nemű összetételű csoportok ese-
tén elvesztek az egyénre, pontosabban annak korosztályára, településen belüli társadalmi
helyzetére jellemző vonások. 
Legújabb, most készülő nyelvatlaszunkban az alábbi irányelvek vonatkoznak az adat-

közlőkre: „Az adatközlők megoszlása: 
1. korosztály: 30−45 év között: 1 nő és 1 férfi
2. korosztály: 46−60 év között: 1 nő és 1 férfi
3. korosztály: 61 évesnél idősebbek, két alkategóriával: 

a) 61−70 év közöttiek: 2 nő és 2 férfi,
b) 71 évesnél idősebb: 1 nő és 1 férfi.

A korosztályos előírásoktól csak akkor térhetünk el, ha nem találunk megfelelő és
együttműködésre hajlandó adatközlőt”20. A listát alaposabban megnézve feltűnő, hogy
az adatközlők alsó korhatárában eltér az atlasz a korábbiaktól, beleértve még a MNyA.-t
is, ugyanis magasabbra emeli azt.
Ez a tömör összefoglaló rávilágít arra az – elvárásoknak megfelelő – már-már köz-

helynek számító tényre, hogy a magyar nyelvatlaszokban az adatközlők kiválasztása tu-
datos odafigyeléssel folyt. Az adatközlők korosztályi megoszlását tekintve már nem ilyen
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20  A szövegrészlet forrása az ÚMNyA. honlapjáról (http://umnya.elte.hu) letölthető útmutató.

SZABÓPANNA

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 256



egyöntetű a helyzet, a vizsgálatokban az alsó korhatár és a hangsúlyok változatos képet
mutatnak, közös pont azonban a – gyűjtés célját és eredményét tekintve indokolt – idős,
60 éven felüli korosztály kivétel nélküli és domináns jelenléte. Azt nem lehet állítani,
hogy az idő előrehaladtával egyre fokozottabban megjelent volna a vizsgálni kívánt nyelv-
járás társadalmi rétegzettségének bemutatása – hiszen ezt már kiegyensúlyozottan a kez-
detektől látjuk, köszönhetően a nagyatlasz, valamint VÉGH regionális atlasza által
lefektetett erős alapoknak, melyekhez a későbbi atlaszok készítői igazodtak. 

3.2. A minősítő jelek

Az, hogy az adatközlők kiválasztásánál nem mindig fektettek tudatosan nagy hangsúlyt
vagy sikerült maradéktalanul megvalósítani a település különböző rétegébe tartozó vagy
különböző életkorú adatközlők kikérdezését, még nem jelenti, hogy a nyelvatlasz kérdő-
ívét végigválaszolóktól ne gyűjtöttek volna a különböző rétegekre, illetve korosztályokra
jellemző nyelvi formákat, főleg, ha erre vonatkozó kérdés is szerepelt a kérdőívben. Az
ilyen alakokat a nyelvatlaszok szerkesztői különböző minősítő jelekkel jelölve jeleníthették
meg a térképlapokon, így jelezve azok társadalmi érvényét és a rendszeren belüli moz-
gásukat, avulásukat vagy terjedésüket. E lehetőség egyik atlaszban sem volt kötelező, és
nemegyszer, főleg az írógéppel készült atlaszoknál, technikai akadályba is ütközött. Ennek
ellenére 18 atlaszban mégis megtalálhatók. 
Általánosságban elmondható, hogy a nagyatlasz és a VÉGH regionális atlasza le-

fektette jelölési módokhoz minden atlasz következetesen tartotta magát, kis kivétellel
ugyanazokkal a jelölési módokkal találkozunk mindenütt, legfeljebb mennyiségükben
vannak különbségek. A magyar nyelvatlaszokban előforduló minősítő jeleket és azok
magyarázatát az alábbi táblázat összegzi.
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Jel Jelentés Atlasz(ok)

( ) régies/kihaló alak vagy csak az 50 évnél idő-

sebbek használják

MNyA., MurA., ŐHA., SZA., ÁllSA., ZsA., OrmAm.,

JBarA., SMA., BNyA., JBánA., CsángA., HéftA., SzilA.,

SzNySz., RMNyA.

(̄ ) csak ismert, de nem élő régies alak CsángA., SzNySz.

(( )) kihalt MNyA., MurA., ŐHA.

(<>) csak nagyon idős adatközlőktől hallott alak MNyA.

[ ] újabb/terjedő alak vagy 20 éven aluliak köré-

ben használatos szó

MNyA., MurA., ŐHA., SZA., ÁllSA., ZsA., OrmAm.,

JBarA., SzlavA.!, SMA., BNyA., JBánA., CsángA.,

HéftA., SzilA., SzNySz., RMNyA.
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A táblázatból kitűnik, hogy három olyan, az adatot minősítő jel van, amelyik kiugróan
magas számban szerepel a nyelvatlaszokban, ezek: a ( ) ’régies/kihaló alak vagy csak az 50
évnél idősebbek használják’21(16 atlasz), a [ ] ’ újabb/terjedő alak vagy 20 éven aluliak kö-
rében használatos szó’ (17 atlasz) és a < > ’ritkán használt alak’ (12 atlasz). A vizsgálatok
szempontjából e három tényező a legfontosabb. A SzlavA. felkiáltójellel szerepel a táblázat-
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Jel Jelentés Atlasz(ok)

[̄ ] csak ismert, de nem használt újabb alak CsángA., SzNySz.

< > ritkán használt alak MNyA., MurA., SZA., ÁllSA., ZsA., JBarA., SzlavA.!,

SMA., CsángA., HéftA., SzNySz., RMNyA.

<[ ]> egészen új alak, még nem gyökeresedett meg MurA., ŐHA.

? bizonytalan alak CsángA., RMNyA.

! vagy (!) hiteles, de szokatlan alak CsángA., HéftA., SzNySz., RMNyA.

D vagy (D) direkt kérdésre kapott alak ZsA., CsángA., HéftA., SzilA., SzNySz., RMNyA.

m mutatással segített kérdés RMNyA.

r rajzzal segített kérdés RMNyA.

/ lexikai megoszlás RMNyA.

+ az adatközlő nem ismeri a fogalmat SzNySz.

↓ régies/kihaló alak NyvA.

↓↓ csak ismert, de nem használt alak NyvA.

↑ újabb/terjedő alak NyvA.

◊ más szófajhoz tartozó szó, a szó helyett

használt kifejezés és a címszóban jelzettől el-

térő paradigmatikus alak elé tett jel

CsángA.

– hiány CsángA.

† csak a római katolikusok nyelvében élő alak MNyA.

* csak a reformátusok nyelvében élő alak MNyA.

Δ csak az evangélikusok nyelvében élő alak MNyA.

‡ csak a görög katolikusok nyelvében élő alak MNyA.

21  A jel jelentésének megadásánál mindig az atlaszbeli megfogalmazást követtem, ezért fordulhat elő
ugyanaz a jelentés több módon megfogalmazva.
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ban, mert ott a jelekhez tartozó minősítés az ellenkezője a többi atlaszban megszokottnak,
vagyis a [ ] jelzi a kihaló, a < > a terjedőben lévő alakot. Találunk továbbá két olyan kategóriát,
melynek elemeit össze lehetne vonni, mert ugyanazt a minősítést jelenítik meg más-más for-
mában. E két pár a (̄ ) ’csak ismert, de nem élő régies alak’ és a (( )) ’kihalt’, valamint a [̄ ]
'csak ismert, de nem használt újabb alak' és a <[ ]> 'egészen új alak, még nem gyökeresedett
meg'. E két-két jelöléshez tartozó atlaszok kiegészítik egymást, összesen e két minősítés 5,
illetve 4 atlaszban található meg. 
A gyűjtött adatokat 5 atlaszban nem értékeli a szerző, ezek: a két írógéppel készült cél -

atlasz (KKSzASz. és HVMA.), két kisebb PENAVIN-atlasz (SzerA. és JSzA.), és fájó módon
az egyik legújabb atlaszunk, a MedvA. Ebben a szerző, CS. NAGY Lajos az alábbiakkal in-
dokol: „Szociolingvisztikai jellemzők nem olvashatók ki atlaszomból. Ennek az az oka, hogy
két lehetőség között választhattam: vagy sok adatot teszek közkinccsé, vagy kb. 100–150
címszónak az adatközlők szociológiai jellemzőitől meghatározott térbeli vizsgálati eredmé-
nyeit vetítem térképre. Megjegyzendő, hogy életkor, iskolázottság és foglalkozás tekintetében
nincs köztük számottevő különbség. Ekkora mennyiségű címszó esetében és ennyi idő alatt
csak erre alkalmas számítógépes program, valamint több személyből álló kutatócsoporttal
lett volna megvalósítható a többdimenziós atlasz.” (MedvA.: 422).

4. További lehetőségek

A szociolingvisztikai szempontokat figyelembe vevő, az adatközlők korosztályi, társa-
dalmi különbségeire is tekintettel levő vizsgálattal gyűjtött adatok megjelenítésére ma
már létezik a zárójelekkel minősítésen kívül egy másik mód is, az ún. kétdimenziós digi-
tális nyelvatlasz. Ezen atlaszokban kutatópontonként több szociológiai változót lehet fi-
gyelembe venni, több adatot lehet párhuzamosan megjeleníteni, esélyt teremtve az
adatközlők szociolingvisztikai különbségeinek következtében eltérő nyelvi adatoknak a
megjelenítésére és ebből következve kutathatóvá tételére. A hagyományos gyűjtési és
megjelenítési módokat több ponton lehet vitatni – például nehéz a megfelelő adatközlő
kiválasztása, csak a nyelv egy részét mutatják be az atlaszok, ami miatt nem alkotható a
segítségükkel teljes kép –, de az kétségtelen, hogy az alapokat itt fektették le, és amíg a
digitális két- (vagy több) dimenziós atlaszokkal kapcsolatos, egyelőre függőben lévő kér-
désekre23nem talál kielégítő választ a nyelvtudomány, illetve nem nyílik széleskörű lehe-
tőség a készítésükre, továbbra is az ilyen módon készült „hagyományos nyelvatlaszok”
szolgálnak kutatási alapul.
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22  MedvA. = Cs. Nagy Lajos 2011. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Luminosus, no. Kiadó, Nagykapos.
23  Egyelőre nem egységesen tisztázott például a gyűjtött adatok maximális száma, az ezen adatokból ké-

szített térképlapok összehasonlíthatóságának, vizsgálhatóságának nehézségei és a korábbi, „hagyomá-
nyos” módszerrel készült nyelvatlaszokkal való egyesíthetőség és összevethetőség lehetősége. Vö. pl.
Aurrekoetxea, Gotzon – Perea, Maria-Pilar 2009. The Dialectal Survey: A Critical Revision of  Some
Methodological Aspects. Dialectologia et Geolinguistica 3–11.

SZOCIOLINGVISZTIKAI SZEMPONTOK NYELVATLASZAINKBAN

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 259



Bibliográfia

ÁllSA. = BALOGH Lajos – KIRÁLY Lajos 1976. Az állathangutánzó igék, hívogatók
és terelők somogyi nyelvatlasza. Akadémiai Kiadó, Budapest.
AURREKOETXEA, GOTZON – PEREA, MARIA-PILAR 2009. The Dialectal Survey:
A Critical Revision of  Some Methodological Aspects. Dialectologia et Geolinguistica 3–11.
BÁRCZI Géza szerk., 1955. A magyar nyelvatlasz munkamódszere. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
BNyA. = PENAVIN Olga 1988. Bácskai magyar nyelvjárási atlasz. A Magyar Nyelv, Iro-
dalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék.
CsángA. = GÁLFFY Mózes – MÁRTON Gyula – SZABÓ T. Attila szerk. 1991. A moldvai
csángó nyelvjárás atlasza I–II. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.
DEME László – IMRE Samu 1975. A magyar nyelvjárások atlaszának 
elméleti-módszertani kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.
HéftA. = VÖŐ István szerk. 1971. Hétfalu nyelvjárási atlasza. Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, Kolozsvár.
HVMA. = GUTTMANN Miklós – KÖBÖLKUTI Katalin 1987. Hangutánzó igék vasi
és muravidéki atlasza. (MNyTK. 182.) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.
JBánA. = PENAVIN Olga 1995. A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza.
CNESA Kiadó, Oktatási és Művelődési Intézmény, Cnesa [Kanizsa]. 
JBarA. = PENAVIN Olga 1969. A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza. Újvidéki
Egyetem, Újvidék.
JSzA. = PENAVIN Olga – MATIJEVICS Lajos 1978. A jugoszláviai székelytelepek
nyelvatlasza. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék.
JUHÁSZ Dezső 1999. Volt-e a magyar dialektológiának XIX. századi nyelvatlaszterve?
Magyar Nyelvjárások 229–33.
JUHÁSZ Dezső 2001a. A nyelvföldrajz. In KISS Jenő szerk., Magyar Dialektológia. Osi-
ris Kiadó, Budapest 92–110.
JUHÁSZ Dezső 2001b. A nyelvföldrajz magyar eredményeiből. In KISS JENŐ szerk.,
Magyar Dialektológia. Osiris Kiadó, Budapest 111–30.
JUHÁSZ Dezső 2007. Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? In Zelliger Erzsébet szerk.,
Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006.október 9–11.) elő-
adásai. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 228. sz., Budapest. 33–43.
KISS Jenő 1999. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 418–25.
KISS Jenő 2004. Temesi Mihály dialektológiai munkásságáról. Magyar Nyelv 243–46.
KKSzASz. = TIMAFFY László 1985. A kisalföldi kocsik és szekerek szakszókincsének
nyelvatlasza és szótára. (MCsD. 22.) ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék
– MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
LŐRINCZE Lajos 1955. A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. In
BÁRCZI Géza szerk. A magyar nyelvatlasz munkamódszere. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest. 113–86.

260

SZABÓPANNA

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 260



MedvA. = Cs. Nagy Lajos 2011. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Luminosus, no.
Kiadó, Nagykapos.
MNyA. = DEME László – IMRE Samu szerk. 1968–77. A magyar nyelvjárások atlasza
1–6. Akadémiai Kiadó, Budapest.
MTA–ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoport [elektr. dok.]. Elérhető:
http://umnya.elte.hu/index.php. A hozzáférés ideje: 2012. október 30.
MurA. = PENAVIN Olga 1966. A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza.
(MNyTK. 116.) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.
MURÁDIN László 1995. Bevezető.  In MURÁDIN László gyűjt., JUHÁSZ Dezső
szerk., A romániai magyar nyelvjárások atlasza I. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bu-
dapest. 5–8.
NyvA. = SÁNDOR Anna 2004. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. (Mercurius
könyvek.) Kalligram, Pozsony. 
ŐHA. = VÉGH József  1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest.
RMNyA. = MURÁDIN László gyűjt., JUHÁSZ Dezső szerk. 1995–2011. A romániai
magyar nyelvjárások atlasza I–XI. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.
SMA. = SAJTOS József  2004. Sárvíz menti nyelvatlasz. (MNyTK. 220.) Magyar Nyelv-
tudományi Társaság, Budapest. 
SZA. = KIRÁLY Lajos 2005. Somogy–zalai nyelvatlasz. (MNyTK. 223.) Magyar Nyelv-
tudományi Társaság, Budapest.
SZABÓ Panna 2010. Az atlaszegyesítés néhány kérdése a nyugati magyar nyelvterület
dialektológiai atlaszai alapján. Szakdolgozat. ELTE BTK, Budapest.
SzerA. = PENAVIN Olga 1972. A szerémségi magyar szigetek nyelve. NytudÉrt. 79.
sz., Budapest.
SzilA. = MÁRTON Gyula gyűjt., HEGEDŰS Attila szerk. 2000. Szilágysági nyelvatlasz.
Piliscsaba. 
SzlavA. = PENAVIN Olga 1984. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz.
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék.
SzNySz. = GÁLFFY Mózes – MÁRTON Gyula gyűjt., KISS Jenő szerk. 1987. Székely
nyelvföldrajzi szótár. Akadémiai Kiadó. Budapest.
TEMESI Mihály 1965. Mutatvány az Ormánság nyelvatlaszából. A Pécsi Tanárképző
Főiskola Tudományos Közleményei 141–71.
TEMESI Mihály 2002. Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Dialóg Campus
Kiadó, Pécs. 
ZsA. = RÓNAI Béla 1993. Zselici nyelvatlasz. Nyelvföldrajzi vizsgálatok a Zselicben.
Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja, Pécs – Magyar Nyelvtudományi
Társaság, [Budapest].

261

SZOCIOLINGVISZTIKAI SZEMPONTOK NYELVATLASZAINKBAN

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 261



Abstract
Sociolinguistical manifestations in Hungarian language atlases

The study examines the sociolinguistic manifestations during the second half  of  the
20th century on Hungarian speaking areas, published in 24 Hungarian language atlases
between 1959–2012. The two key probative aspects were the selection of  informants
and the possible graphical classification of  the collected data. The difference between
their parlance is affected by the age, sex, and the social class of  the informants, and for
this reason the authors of  the language atlases decided to reach out to all ages to achieve
a wider, clearer picture and better understanding of  one exact area’s dialect and style of
speech in particular. The informants’ characteristics are not always provided in every
language atlas, but the phenomenon of  dialects kept by the elderly (60+) represents
itself  in all maps to a great extent. Signs of  characteristics are provided in 18/24 atlases,
thus providing an extended view over its social validity and its constant changes.
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