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Az etnolingvisztika vagy az Amerikában használatos terminussal: antro-

pológiai nyelvészet első képviselői és legnevesebb mai kutatói – köztük minde-
nekelőtt Dell H. Hymes, akinek munkáiból (1962/1975, 1972/1973, 
1972/1979) mi is a legtöbbet merítettünk, aztán John G. Gumperz 
(1962/1975), William Labov (1968/1973, 1971/1979) – többnyire amerikai 
etnológusok, antropológusok és nyelvészek, akik elméletileg is igyekeztek érté-
kesíteni azt a hatalmas tényanyagot, amely az amerikai bennszülött kultúrák leí-
rásából, feldolgozásából, összehasonlításából fakadt, de figyelmük nem kerülte 
el az amerikai nagyvárosok kulturális és nyelvi dzsungeljét sem. 

Az előfutárok közül említést érdemel W. D. Whitney, aki a múlt század 
hatvanas éveiben olyan intézménynek nevezi a nyelvet, a népszokások vagy 
viselkedési normák alkotóeleme. William Graham Sumner Népszokások című 
monumentális munkájában adatokat sorol fel arra, hogy némely bennszülött 
közösségben feltűnő eltérés van a férfiak és a nők nyelvhasználata között: „A 
szigetlakó kariboknak két különböző szókészletük van: az egyiket akkor 
használják, ha férfiak és nők beszélnek egymással, vagy amikor a férfiak  oratio 
obliquában megismétlik, amit a nők mondtak. Haditanácsaikban azonban titkos 
zsargont használnak, amelybe a nőket sohasem avatják be. Hogy a férfiaknak és 
a nőknek önálló nyelvük van, ez a szokás megfigyelhető a gujkurok és más 
brazíliai népek körében. Az aravakok némely szavát csakis férfiak ejthetik ki, 
mások viszont kizárólag női szavak” (1906/1978, 205–6). 

Az etnolingvisztika, részben mint a modern szociolingvisztika előzménye, 
azt vizsgálta, hogyan tükröződik a nyelvhasználati szokásokban az adott közös-
ség kultúrája, miként jellemez egy nyelv egy kulturálisan összetartozó közös-
séget. A nyelv, a kultúra és a társadalmi élet kölcsönhatásáról korábban inkább 
csak elméleti hipotéziseket fogalmaztak meg, mivel kevés megfelelő leírás állt a 
kutatók rendelkezésére a bonyolult viszonynak a modellálásához. A megfelelő 
leíráshoz olyan új megközelítésre van szükség, amely túllép a meglévő kerete-
ken. Hymes elképzelése szerint (1972/1979, 217) ez az új megközelítés lenne a 
lényege annak a tudománynak, amelyet a beszélés és a kommunikáció nép-
rajzának (vagy etnológiájának) nevezhetnénk, és amely a szociolingvisztika álta-
lános területén belül helyezkednék el. 
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Eddig túlnyomórészt a kétnyelvűséggel, illetve két nyelvjárás azonos szin-
tű ismeretével kapcsolatos jelenségek iránt mutatkozott érdeklődés. A nyelv-
használati szokások szempontjából valóban tanulságos, hogy egy közösség 
egyszerre két nyelvet használ, illetve hogy egy személy kommunikációs reper-
toárja egyszerre két nyelvet tartalmaz. Nálunk a mezőségi nyelvjárásban például 
tanulságos megfigyelni a kétnyelvűséggel, illetve kevertnyelvűséggel és dig-
lossziával kapcsolatos nyelvhasználati szokásokat. A két nyelv funkcionális 
szerepeinek megosztottsága miatt jórészt a beszélési alkalmak és a beszélés 
tartalma határozza meg, hogy mikor melyik nyelvet használják, hogy anyanyelv-
járásuk mennyiben mutatja a kevertnyelvűség tüneteit. A népi szokásokkal kap-
csolatos szövegekben, a hagyományos, archaikusabb jellegű munkaalkalmak 
során vagy a szakrális életben inkább az anyanyelv és az anyanyelvjárás dominál. 
Hivatalosabb megnyilatkozásaikban, általában a civilizált életmódhoz kapcsolódó 
tevékenységben, a nagyobb mobilitással is velejáróan már jellemzőbbek a 
kevertnyelvűség tünetei, a román nyelv, illetve a helyi román nyelvjárás haszná-
lata. Ez utóbbiban a beszédpartner nyelvi hovatartozásának van döntő szerepe. 

De az anyanyelvűség körülményei között is különböző teret foglalhat el a 
beszéd különböző társadalmak kommunikációs háztartásában, más-más funkcio-
nális terheket vállalhat magára. Ilyen jellegű különbségek, sajátosságok az egyes 
tájegységekben, nyelvjárásokban is kimutathatók. Az éneklés útján történő, vala-
mint a beszéd útján történő kommunikáció metszi egymást a dalban. A tiszta 
beszéd és a hangszeres muzsika viszont két különfajta kommunikációs forma. 
Érdekes például, hogy a kommunikációs funkcióban meglehetősen redukált, ver-
bális kidolgozottság tekintetében hézagos moldvai csángó nyelvjárást vagy a 
mezőségit mint beszédet mintegy kompenzálja a dalban és a hangszeres muzsi-
kában megvalósuló kommunikáció. Az a látszólagos ellentmondás, amely a 
hagyományos népköltészet és népzene, valamint a nyelvjárás értékelése között 
annyira feltűnő a szakirodalomban, éppen azáltal oldható fel, ha mindkettőt 
kommunikációnak tekintjük, egymást kiegészítő kommunikációnak, amelyben a 
beszéd expresszív funkcióját szinte teljesen a dal és a zene helyettesíti.           

Kétségtelen tehát, hogy az egyes közösségek szokásaik, viselkedési 
normáik révén meghatározzák tagjaik nyelvhasználatát is, és ez egyaránt érvé-
nyes az ún. primitív társadalmakra, a hagyományos paraszti közösségekre és a 
civilizált kultúrákra. A nyelvhasználatot szabályozó normák azonban meglehe-
tősen változatosak, végletesek. A néprajzi adatok azt mutatják, hogy a fatikus 
kommunikáció, a puszta beszéd kedvéért történő beszéd korántsem elfogadott 
a kommunikációs forma minden kultúrában. 

A dél-indiai paliyanok például „többnyire rendkívül keveset beszélnek, és 
csaknem teljesen elnémulnak, mire betöltik 40-ik életévüket. A szóbő, közlékeny 
személyeket abnormálisnak és gyakran agresszívnak tartják” (Gardner 1966). Egy 
közösség beszédstruktúráját legközvetlenebbül a beszédökonómia mutatja 
meg, a szükséges beszéd és a kívánatos hallgatás megoszlása. 
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Dell Hymes kísérelte meg több dimenzióban is tipizálni a nyelvhasználati 
szokásokat (1972/1979, 221 kk.). Első szempontként éppen a mennyiséget 
emelte ki. Platónt idézi, akinek szövegében az athéni így jellemzi spártai és 
krétai beszédpartnereit: „az összes hellének azt tartják városunkról (ti. Athén-
ről), hogy szereti a beszédet, sőt bőbeszédű, ellenben Spártáról azt, hogy kevés 
szavú, Krétáról pedig, hogy inkább a gondolatnak, mint a szónak van 
bővében”. Ennek alapján Hymes háromfokozatú skálát szerkesztett, amelyen 
az egyes típusokat a platóni szöveg alapján nevezi meg: 

1. bőbeszédű: ATHÉNI; 
2. kevés szavú: SPÁRTAI; 
3. magvas mondandójú: KRÉTAI. 
Ebben a mennyiségi dimenzióban megfigyeléseink szerint hazai nyelvjá-

rásaink közül a székely inkább a „krétai”, a mezőségi a „spártai” típusba sorol-
ható, bár – mint jeleztük – a viszonylagos hallgatagság itt szoros összefüggés-
ben áll a verbális kidolgozatlansággal, a nyelv töredezettségével (ez nyilván nem 
csupán oka, de okozata is lehet a „kevésszavúság”-nak, illetve annak, hogy a 
beszéd formája különösebben nem foglalkoztatja a beszélőket). 

A következő dimenzió, amelyre Hymes a természeti népek köréből idéz 
végletes példákat, az ideális beszélő alapján tipizál (i. m. 222): 

1. beszédes: BELLA COOLA; 
2. tartózkodó: ARITAMA; 
3. hallgatag: PALIYAN. 
A Brit Columbiában élő Bella Coola közösségben a folyékony, érdekes 

beszédet tartják a legtöbbre, s ez a társas életben szokásos, sőt elengedhetetlen is. 
A szertartások szerepeiben az embereknek képeseknek kell lenniük arra, hogy 
folyamatosan tudjanak a másikhoz beszélni, és a beszéd során szellemes és 
személyhez szóló megjegyzésekkel kell fűszerezniük mondanivalójukat. A 
columbiai aritama nép nem sokat ad a barátságos csevegésre és látogatásra. 
Viselkedésük fegyelmezett, hallgatagok, beszédük köntörfalazó és szinte egy-
szótagú. Nemcsak az idegenekkel szemben tartózkodók, hanem egymás közti 
viselkedésüket is ez jellemzi. A dél-indiai paliyanok, mint említettük, annyira 
hallgatagok, hogy 40 éves koruk után szinte teljesen elnémulnak. Saját nyelvi 
környezetükben azt tapasztaljuk, hogy a „beszédes” székelyekkel szemben a 
kalotaszegiek és a mezőségiek inkább tartózkodók, mint hallgatagok. A hall-
gatagság Kalotaszegen és a Mezőségen inkább a gyerekekre kötelező a felnőt-
tek jelenlétében. A dél-indiai példával ellentétben, mint más erdélyi tájegységek-
ben is, a korral együtt járó presztízsnövekedés a beszéd körüli tilalmakat is 
egyre inkább oldja, így az idősebbeket senkinek sincs joga megszólni, sem meg-
szólítani a beszéd miatt. 

Az előbbi dimenziókat társadalmon belüli csoportokra is rávetíti Hymes 
(i. m. 223), így a chilei araukan közösségben a mi számunkra szokatlan típusok 
különülnek el: 
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1. beszédes férfiak; 
2. hallgatag nők.     
Az eszményi araukan férfi kitűnő memóriájú szónok, szellemes társalgó, 

akitől el is várják, hogy gyakran és jól beszéljen. A férfiakat minden lehető alka-
lommal beszédre biztatják. A beszéd a férfias értelem és a vezetői szerepvállalás 
jele. Ezzel szemben az ideális araukan nő hallgatag, férje jelenlétében különö-
sen az. Összejöveteleiken jórészt a férfiaké a szó, a nők hang nélkül ülnek, 
legfeljebb suttogva társalognak egymással. Akárcsak a legtöbb keleti kultúrában, 
itt is az a szokás, hogy az új otthonba költöző ifjú asszonynak egy ideig 
némának kell lennie, csak hónapok múlva engedik meg neki, hogy szóljon. Az 
egyetlen közlési lehetőség, hogy kifejezzék érzelmeiket, elégedetlenségüket a 
helytelen bánásmód vagy a figyelmetlenség miatt, egy szertartásszerű éneklés.  

Magyar közösségekben inkább az araukannal ellentétes beszélési 
szokások figyelhetők meg, jellemzőbb a férfiak tartózkodó hallgatása és a nők 
közvetlen beszédessége, bár a Mezőségen vagy Kalotaszegen a fiatal lányok és 
az egészen ifjú asszonyok számára a tartózkodó, hallgatag magatartást tartják 
illőnek, összhangban azzal, hogy a paraszti társadalomban a népi jogszokások a 
férfi vezető szerepét biztosították. 

Az etnológusok természeti népek körében végzett kutatásai összefüggnek 
azokkal a vizsgálatokkal, amelyek a civilizált társadalmakban folynak, a távoli, 
végletes példák alapján alkotott modellek alkalmazhatók saját nyelvi környeze-
tünk beszélési szokásaink tanulmányozására, az egyik a másik próbája lehet. 
Hymes idézi Margaret Meadet (i. m. 226), aki az Új-Guineában élő arapes és 
iatmul népeket tanulmányozva megállapította, hogy két egymással ellentétes tár-
sadalomtípusról van szó, az egyikben a felnőttek viselkedési mintái személyesek, a 
másikban pozicionálisak. Az arapes típusú társadalmak (ilyen még az andaman, az 
odzsibvé és az eszkimó) biztosítják a társadalom tagjainak állandó, közvetlen 
részvételét, reagálását mindazzal kapcsolatban, ami a közösségi életben történik. 
A kommunikációnak éppen az a célja, hogy felkeltse az egyének érdeklődését, 
hogy összehozhassa őket, és így mindenkiben tudatosítsa a közös gondokat, 
tennivalókat. Az iatmul típusú társadalmakban az egyének formális viszonyok 
csomópontjai, és elsősorban nem személyes véleményeiknek adnak hangot, 
hanem egy formális jellegű társadalmi-politikai struktúra jól meghatározott 
pozíciójának betöltéséből eredő kötelezettséget teljesítenek. A személyes–pozi-
cionális dimenziója alkalmas a művelt társadalmak tipizálására is. Nagy 
vonalakban ez az oppozíció megfelel például a B. Bersteintól kiművelt és 
korlátozott kódoknak vagy a közlés perszonális (személyre irányuló) és 
tranzakciós (szerepre irányuló) típusának, amely egy ilyen vagy olyan arányban 
jellemzi az adott társadalmi-kulturális modellt. A néprajzi sokféleség tehát a 
nyelvhasználati szokások szélsőségeiben is megnyilvánul. A nyelv a használat és 
a társadalmi jelentőség különféle mintáiba illeszkedik: itt áthat minden tevé-
kenységet, ott nem; itt a fecsegők közösségét látjuk, ott a hallgatagokét; itt a 
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nyelv elengedhetetlen a tudáshoz és megismeréshez, ott csupán burok vagy 
éppenséggel akadály; itt át van szőve zenei kifejezéssel, ott el van választva tőle és 
így tovább. A természeti népekre vonatkozó leírások arra is rámutatnak, hogy a 
nézetek, értékek, vonatkozási csoportok, normák tekintetében mutatkozó 
különbségek befolyásolják a gyermekek nyelvsajátítását is. A nyugati Közép-
afrikai Köztársaságban levő Bossangoa város körül élő gbeya nép például nem 
sokat törődik a beszéddel: „a gbeya szülők és a felnőttek ügyet sem vetnek a 
gyermekek beszédére. Senki sem fáradozik azon, hogy a gyermekek nyelvét 
fejlessze. Valójában az a helyzet, hogy a gyermek csak nagy ritkán elegyedik 
szóba kettesben egy felnőttel … A gbeyák között a gyermekek láthatóak, de 
nem hallhatóak” (Samrarin 1969). Ezzel szemben a Nigériában élő ananganok 
rendkívül büszkék ékesszólásukra, és a fiatalságot kora gyermekkortól ránevelik 
a verbális készségek kifejlesztésére. A gyermeknek arra kell törekednie, hogy 
leküzdje félénkségét és félszegségét, és meg kell tanulnia a nyilvánosság előtt 
beszélni, és ezzel egyidejűleg számos felnőtt szerepét is el kell sajátítania (vö. 
Messinger 1960, 229).  

A nyelvhasználati szokások, az élő szó presztízse meghatározza tehát a 
nyelvi nevelési szokásokat is: a szokásokba való belenevelődés módja is rend-
szerint annak függvénye, mibe kell belenevelődnie az újabb nemzedéknek. Sem 
a magyar néprajzi kutatások, sem a nyelvjárásiak nem vették eddig figyelembe a 
beszélési szokásokat, hacsak olyan periferikus kérdéseket nem említünk, mint a 
köszönési, megszólítási formák tanulmányozása, szokásszövegek vizsgálata. 
Nagyjából ugyanez jellemzi a gyermekkor néprajzával foglalkozó monográfiá-
kat is. Így a jelenleg rendelkezésünkre álló források nem is szakmunkák, hanem 
paraszti és írói önéletírások, különösen ez utóbbiak, hiszen az írókat különös-
képpen foglalkoztatja, hogy mit kaptak útravalóul szülőföldjük nyelvi közössé-
gétől. És itt van kéznél a két végletes példa a nyelvbe, a nyelvi szokásokba való 
belenevelésről: a Nyikó mente és a Belső-Mezőség. „Attól kezdve, hogy 
beszélni tudtam – írja Tamási a Bölcső és bagolyban –, mindenki beszéltetni akart 
engem. Sem a szomszédoktól, sem a látogatóktól nem nyughattam, mert a 
kérdésekből, amiket eregettek felém, nem fogytak ki soha … Ami csak volt 
abban a helyi világban, mindannak a nevét és a tulajdonságait is tőlem 
kezdették tudakolni, mintha csak azért adtak volna nekem egy kedves szót vagy 
néhanapján egy szem kockacukrot, hogy én tanítsam őket. Amikor ki tudtam 
mondani a betűket, már egy egész szót kívántak tőlem; s amikor szavakat is 
tudtam, már beszédet óhajtottak.”  – „Degenyesek, fazakas vándorszékelyek 
szekere körül ólálkodva egy-egy friss jelzőt, igét, ikerszót dugdostam a nyelvem 
alá, s rohantam szívdobogva, mintha kancsót loptam volna: iafia, iafia!” 
Mennyivel más ez a nyelvtanulás egy olyan közösségben, amelyet Sütő András 
– hogy továbbra is őt idézzük – így jellemez: „Mikor elkezdtünk beszélni: 
mintha gereblyével fésülködtünk volna.” 
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A nyelvi szokásokba való belenevelődés vizsgálatának gyakorlati haszna is 
volna: az anyanyelv iskolai oktatásának azt kellene folytatnia, arra kellene építe-
nie, amit a családi közösség és a szűkebb nyelvi közösség kialakított, vagy azt 
kellene pótolnia, amit elmulasztott, semmiképpen nem volna szabad annak 
ellenébe dolgoznia. A beszélési szokások ismerete ugyanakkor azt is megvilágí-
taná, hogy honnan ered, milyen jellegű a tanulók nyelvi hátrányos helyzete az 
iskolában. 

A nyelvhasználat szokásai határozzák meg azt is, hogy egy közösség kit 
tart eszményi beszélőnek, illetőleg hogy a beszédképesség mennyiben lehet 
kritériuma a személyi presztízsnek. A közösségek különböző beszédideálokat 
kapcsolnak a különböző státuszokhoz, szerepekhez és helyzetekhez. Ezen felül 
az ideálisnak tekintett beszéd dimenziói is különbözhetnek: mit tud a beszélő és 
hogyan tudja azt verbálisan kifejteni; fejből idéz vagy improvizál; kitartó hang-
hordozás, hangerő jellemző vagy ezzel ellentétes hangtulajdonságok. A külön-
böző beszélőtípusokban megtestesített képességekre vonatkozó normatív 
fogalmak is hozzátartoznak a néprajzi elemzéshez. Bár Tárkány Szűcs Ernő 
könyve, a Magyar jogi népszokások, ide vonatkozó adatainak hiányával inkább azt 
mutatja, hogy a magyar tájegységekben a beszédképesség nem is jön számításba 
mint olyan kritérium, amely befolyásolhatná az egyénnek a közösségben 
elfoglalt helyét, presztízsét, tudjuk mégis, hogy a legtöbb tájegységben, faluban 
igenis számon tartják, ki a jó beszélő, ki a jó násznagy, a szóvivő, ki képes arra, 
hogy a halottat elbúcsúztassa stb. A kimagasló verbális képességet tehát a 
legtöbb közösség méltányolja, értékeli, ha nem is olyan mértékben, mint 
némely természeti nép, akiket Hymes idéz (1972/1979, 219). A már említett 
chilei araukánok törzsfője a legjobb szónok is egyben, és hatalma attól függ, 
mennyire képes a többieket a szó erejével bűvöletében tartani. Az irokézek is 
egyaránt méltányolják törzsfőjük ékesszólását és harci bátorságát. Ezt a kettőt 
rendszerint együtt említik, egyenlő jelentőséget tulajdonítanak nekik. Bármelyik 
képességnek van is birtokában egy törzsfő, hamar érvényesülhet. 

A megfelelő nyelvelmélet kialakítása érdekében Hymes bevezette a nyelvi 
mező és a beszédmező fogalmát (1972/1979, 236–42). A személy nyelvi mezőjé-
nek azoknak a nyelveknek a körét tekinthetjük, amelyeken belül kommunikációs 
tekintetben szabadon alkalmazhatja a beszédformákra vonatkozó ismereteit (ez 
maga a szorosabb értelemben vett nyelvtudás). A Mezőségen például az itt 
beszélt magyar és román nyelvjárás alkotja a nyelvi mezőt, hiszen az itt élőkre 
ez a diglossziába hajló kétnyelvűség jellemző. A beszédmező azoknak a közös-
ségeknek a körét jelenti, amelyen belül az egyén szabadon kamatoztathatja a 
beszédmódokra vonatkozó ismereteit (ez már tartalmazza a nyelvhasználati 
módok, szokások ismereteit is). Ez a mezőségi nyelvjárást beszélők esetében is 
valamivel szélesebb körű, mint a nyelvi mező. A beszélők ugyanis többnyire 
nemcsak egyetlen beszédformát ismernek, beszédmód tekintetében pedig 
tudásuk még kevésbé szorítkozik egyetlen normarendszer ismeretére. Sajnos a 
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nyelvi kölcsönhatás vizsgálata inkább csak a nyelvi mezőre korlátozódott. 
Nálunk a román–magyar nyelvi kölcsönhatás vizsgálatában is ez a helyzet. Így a 
kétnyelvűség és kevertnyelvűség néprajzát még alig ismerjük, bár jórészt ezek a 
nyelven kívüli tényezők szabják meg a kétnyelvűség és kevertnyelvűség mozgási 
irányát, mint nyelvi folyamatnak az ütemét, végső kimenetelét.  
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