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A nyelvhasználat társadalmi szabályozása 

 
Természeti népek körében vagy hagyományos paraszti közösségekben 

(ún. primer közösségekben) a nyelvhasználat, mint láttuk, a társadalmi-kulturá-
lis modell alapján kialakult szokásrendszerhez igazodik. Bonyolultabb ennél a 
helyzet a modern társadalmakban, amelyekben a szociális folyamatok jóval szö-
vevényesebbek, a csoportképződés és mobilitás jóval változatosabb. Ennek 
ellenére itt is kimutatható az analógia a nyelvi viselkedés rendszere és a szociális 
struktúra között, és ez annak a következménye, hogy a nyelvhasználat szabály-
szerűségei nagy vonalakban a társadalmi elvárásrendszerhez igazodnak. A 
beszélőnek itt is figyelembe kell vennie a társadalom mindenkori normáit és 
elvárásait, igazodnia kell azokhoz a társadalmi folyamatokhoz, csoportokhoz, 
amelyekkel kapcsolatba kerül. Nem elég egyetlen csoport szokásrendszerét 
ismernie, hiszen ő maga sem csak egyetlen szociális csoport tagja, és változó 
helyzetének megfelelően anyanyelvének vagy akár egy második nyelvnek a 
különböző változatait kénytelen használni akár egyetlen nap alatt. Ha nyelvi 
kompetenciája ezt nem teszi lehetővé, az mindenképpen hátrányosan befolyá-
solja társadalmi helyzetét, érvényesülését.  

Ezek a normák és elvárások annyira természetesen fejtik ki hatásukat, 
hogy a beszélőben nem tudatosul nyelvi helyzetének korlátozottsága. De mire 
is vonatkoznak a normák, mi az a közlési folyamatból, amire a társadalmi 
szabályozás kiterjed? Ha a kommunikáció modelljének megfelelően sorra 
vesszük a közlés tényezőit, azt tapasztaljuk, hogy egyik sem független a társa-
dalmi kontextustól (vö. Herseni 1975). Igaz ugyan, hogy kommunikációs szem-
pontból személytelenítve adónak nevezzük a beszélőt, címzettnek a beszédtár-
sat, de a valóságban ez az „adó” beszélő ember, férfi vagy nő, hozzátartozik 
egy korcsoporthoz, meghatározott társadalmi helyzete van, nemzetisége, iskolai 
végzettsége, foglalkozása stb., ennélfogva tagja társadalmi intézményeknek, 
csoportoknak: családnak, nemzetiségnek, pártnak, kulturális közösségnek stb., 
és akarva-akaratlanul konkrét társadalmi helyzetének megfelelően beszél, még 
akkor is, ha szándéka szerint szabadulni szeretne kötöttségeitől. Vannak olyan 
közlési szituációk is, amikor a beszélő tudatosan többek nevében beszél, mások 
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szószólójaként vagy másvalaki helyett, elvben éppen úgy, ahogy az a másik 
beszélne. A tömegkommunikáció modern eszközei tovább tágították a lehető-
ségeket: gyakran beszélnek olyanok, akik már nem élnek, vagy nagy távolságra 
vannak tőlünk, esetleg mások hangján szólalnak meg, felolvasók, előadóművé-
szek, bemondók hangján. 

A közlemények lehetséges tartalma sem független sem a társadalmi-kultu-
rális környezettől, sem a beszélő társadalmi szerepeitől. Másról beszélnek a vá-
rosi környezetben élők, mint a falusiak, másról az orvosok, mint a kőművesek 
stb. Több-kevesebb valószínűséggel meg is jósolható, hogy valaki egy bizonyos 
társadalmi szerepkörben miről fog beszélni. Ugyanaz a személy például anya-
ként a gyerekeiről beszél, gyereknevelésről stb., háziasszonyként a bevásárlás-
ról, főzésről, varrásról, tanítónőként az iskolai munkáról, tanulóiról stb. A csa-
ládi nyelven belül is változatok alakulnak ki aszerint, hogy a szülők beszélnek a 
gyerekekhez, a gyerekek a szülőkhöz vagy a gyerekekhez, a gyerekek a szülők-
höz vagy a gyerekek egymás között. Vannak hivatalosan szervezett, intézmé-
nyesített kommunikációs események, amelyeknek a tartalma pontosan megha-
tározott. Például az oktatás ugyanazon tanterv szerint történik az ország 
minden iskolájában, ugyanazokból a tankönyvekből, nagyjából ugyanabban az 
időpontban. A különféle szakmai tanácskozásoknak, tudományos ülésszakok-
nak, kollokviumoknak stb. rendszerint előre rögzített tematikájuk van. A sajtó 
témái is igazodnak a politikai eseményekhez. Így azt lehet mondani, hogy a tár-
sadalmi életben általában azok beszélnek, akiknek beszélniük kell (mert ez a 
kötelességük, ez a feladatuk, ők a meghívottak, a megkérdezettek, mert elvárják 
tőlük stb.), és arról beszélnek, amiről beszélniük kell (amiről illik, amit elvárnak, 
ami megfelelő, ami szükséges, amire kötelezik őket stb.). 

Ezek a változatos tartalmak mindenekelőtt a magánélet és a közélet terü-
letei szerint csoportosulnak. A privát és a publikus szféra természetes elkülönü-
lése nem teljesen azonos a személyes és a szerepre irányuló kommunikációval. 
Ez utóbbi megkülönböztetés arra vonatkozik, hogy van, amikor a beszélő saját 
személyes véleményét mondja el, saját érzelmeit tolmácsolja, tehát az egyénisé-
gével közvetlenül vesz részt a közlésben, máskor társadalmi funkciója, szerepe 
szerint beszél. Álarc mögé bújik, és még a magánéletben sem tudja levetni hiva-
talos szerepei álarcát. Nem kevés ironiával, de jogosan állapítja meg Umberto 
Eco, hogy a „színlelés képessége ember  voltunk egyik legfényesebb bizonyíté-
ka” (1972/1983, 53). A személyes és a szerepre irányuló kommunikáció arányát 
elsősorban nem maga a beszélő határozza meg, hanem az a társadalmi-kulturá-
lis modell, amelyben él, és ez nem független a társadalmi változásoktól sem. 

A nyelvi tartalmak társadalmi szabályozása nyilvánul meg az elhallgatás-
ban is, abban, hogy némely témák tabuvá válnak, vagy csak részlegesen (mani-
pulálva) kerülhetnek be a társadalmi kommunikációba. A tabu alá eső beszéd-
témák körét részben a kulturális tradíció is  megszabja. A művelt társadalmak-
ban általában ilyennek számít a beszédtárshoz való viszony taglalása, az emberi 
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élet intimitásai, az egyén egzisztenciális szférája stb. (vö. Szende 1979, 117). A 
hazugság nem nyelvi kérdés ugyan, nincs sajátos nyelvi formája, de hozzájárul 
ahhoz, hogy a tett és a szó között, a fogalom és a szó között szakadék támad-
jon. A modern élet nyelvi válságának jellegzetes tünete, hogy a szó elveszti hite-
lét, hogy meglévő fogalmak jelölésére új, bizonytalan jelentésű szavak, zavaros 
szóképek kerülnek forgalomba, a szürkébb valóságot csillogó nyelvi máz: eufe-
mizmusok vonják be. „Egyre mélyebb a szakadék nyelv és jelentés között – 
veszi észre Hugo von Hofmannsthal (Brief des Lord Chandos 1902). – Hiába a 
költő szenvedélyes ragaszkodása a személyes igazsághoz, ha nyelve elkoptatott 
hazugságoktól hemzseg. E válság táplálta Karl Kraus mániákus meggyőződését, 
hogy a mondat világosságában és tisztaságában rejlik a társadalom végső  
próbatétele” (Steiner 1972/1983, 22).  

Hogyan befolyásolja a közlést a beszédtárs társadalmi helyzete? A beszé-
lő aszerint alakítja nyelvhasználati stratégiáját, hogy közte és beszédtársa között 
a társadalmi viszony szimmetrikus-e vagy aszimmetrikus, tehát hogy vele 
egyenrangú-e, vagy hozzá képest fölé- vagy alárendelt helyzetben van, lényeges 
az is, hogy a beszélő szűkebb csoportjához tartozik-e (családjához, korcsoport-
jához, munkahelyi közösségéhez stb.), ismerős-e vagy pedig idegen, ismeretsé-
gük közvetlen, személyes-e vagy hivatalos stb. 

Azt hihetőnk, hogy a közlés színteréhez, idejéhez, általában a külső 
körülményekhez nem kapcsolódhatnak társadalmi normák. Pedig a társadalmi 
kommunikációnak igenis vannak előírt helyei, időpontjai: a tanár tanárként 
nemigen beszélhet akárhol, csak az iskolában, a képviselő is csak kijelölt helyen 
stb. Vannak tehát helyek, ahol valakinek beszélnie kell, másoknak pedig hallgat-
niuk illik. Vannak aztán kijelölt időpontok, amikor például a hivatalban a hiva-
tal képviselőivel kommunikálni lehet, de barátainkat sem zavarhatjuk akár-
mikor, nem telefonálunk éjszaka valamely jelentéktelen ügyben stb. Tanácsos 
betartani az időtartamra vonatkozó szabályokat is: a közélet beszédműveletei-
nek van egy időbeli minimuma és maximuma. Van, ahol valamiről nem illik 
keveset beszélni, és van, ahol és amiről nem szabad sokat beszélni. Ez nem 
csupán a hallgatók türelmétől függ: a beszédnek, beszélgetésnek mindig van 
egy optimális időtartama, és ettől nem tanácsos eltérni. 

A további kérdés, hogy a nyelvhasználatra vonatkozó társadalmi normák, 
szabályok milyen közlésrendszereket határoznak meg, egyáltalán tipizálható-e 
az a sokféle beszédesemény, amely a bonyolult társadalmi viszonyoknak és 
folyamatoknak velejárója. Szende Tamás (1979, 231–3) főként a közlemények 
hírértéke és a hírek típusa szerint három alapvető közlésrendszert különít el:  

 

1. A közlések alsó szintje: itt a fatikus funkció dominál, a kód korlátozott 
(gyakoriak a közhelyek, a klisék, a sztereotip nyelvi fordulatok), a téma konkrét, 
közvetlenül kapcsolódik a beszédpartnerek személyéhez, problémáihoz. 
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2. A közlés társadalmi szintje: ezt társadalmi intézmények, társadalmi sze-
repek határozzák meg. Jellemző rá a közlések egyirányúsága (ezt a tömegkom-
munikáció tovább merevíti), a személytelenség (a közlés mindig szerepre irá-
nyuló, az álarc ebben az esetben kötelező), speciális célja van (meggyőzés, be-
folyásolás, manipulálás, tájékoztatás stb.). 

 

3. A közlés intellektuális szintje mint az önkifejezés eszköze. Legfonto-
sabb kritériumai: kiművelt nyelvi kód használata, jól körülhatárolható, határo-
zott téma. 

Ha eltekintünk az intézményesült társadalmi kommunikáció szintjétől, 
marad a két véglet: az alsó szint és az intellektuális szint oppozíciója, amelyet 
nyelvi formaként a korlátozott, illetve a kiművelt kód használata jellemez. 
Hasonló eredményre jutott Basil Bernstein az angol nyelvi és társadalmi való-
ság elemzése alapján. Megállapítása szerint a nyelvközösség társadalmilag elkü-
lönülő rétegei ugyanannak a nyelvnek eltérő változatait használják, ezeket ő a 
nyelv eltérő kódjainak tekinti, és amelyek közvetlen függőségi viszonyban 
vannak a társadalom tagozódásával. Az „alsó néposztályok” közlési szintjét 
korlátozott kód használata jellemzi, a társadalom felső rétege ezzel szemben a 
nyelv másik változatát, a kiművelt kódot használja, amely a nyelvi individualizá-
ció hajlékony eszköze. A „nyelvi szocializáció” néven ismert elmélet szerint a 
korlátozott kód olyan jelentős nyelvi hátrányt jelent, amely akadálya lehet a 
szocializációnak, a társadalmi érvényesülésnek. A korlátozott és a kiművelt kód 
konfliktusa legélesebben az oktatásban jelentkezik: Bernstein szerint a munkás-
osztálybeli tanulók nagy nyelvi hátránnyal indulnak, és az iskola képtelen eljut-
tatni őket a sikeres szocializációhoz nélkülözhetetlen kiművelt kód színvonalá-
ra. Az elmélet meglehetősen nagy vitát váltott ki az utóbbi évtizedek pedagógiai 
és szociolingvisztikai szakirodalmában (l. Bíró 1984). Nagyon valószínűnek kell 
tartanunk, hogy minden olyan beszélő, aki egy nyelv változatai közül csak vala-
melyik, a normatívnak, kiműveltnek alárendelt kódot (nyelvjárást, regionális 
köznyelvet, korlátozott kódot stb.) birtokolja, jelentős nyelvi hátránnyal indul a 
társadalmi érvényesülés útján, sőt az is lehetséges, hogy ez a hátrány mint nyelvi 
kiszolgáltatottság egész életét végigkíséri. 

A társadalmi rétegződés, csoportképződés többféle hatás eredménye. 
Szerepe van benne demográfiai tényezőknek (korcsoportok, nemek szerinti 
elkülönülésnek), a munkamegosztásnak (foglalkozásoknak), a jogrendszerrel 
összefüggő hatalmi viszonyoknak stb. A nyelv nem osztályjellegű ugyan, de a 
társadalmi differenciálódás nyelvi differenciálódással is jár, minden csoportnak, 
rétegnek megvan a maga nyelvi jellegzetessége, nyelvi egyénisége. Ily módon a 
beszélő egyén nyelve (idiolektus) integrálódik valamely csoport- vagy réteg-
nyelvbe (szociolektus) vagy területi nyelvjárásba (dialektus), esetleg mindkettő-
be, végül az illető nyelv normatív, sztenderd változatába. A társadalmi struktú-
rák csak ritkán merevek, kasztszerűek, többnyire dinamikusak, a társadalmi 
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csoportokban és rétegekben is érvényesül ez a dinamikus mozgás. A társadalmi 
mobilitás nyelvi mobilitást is igényel a beszélőtől, olyan nyelvi képességeket, 
amelyekkel jól tud igazodni, alkalmazkodni változó társadalmi helyzetéhez. 

 
Csoport- és rétegnyelvek, normatív változat 
 

A társadalmi csoportok közül a munkamegosztással összefüggő szak-
máknak, foglalkozásoknak a legerőteljesebb a nyelvi specializálódása. A megis-
merés elmélyülésével, a technikai civilizáció gyors ütemű fejlődésével a szakmai 
differenciálódás egyre fokozódik. Nyelvileg ez nem csupán a szaknyelvek gaz-
dagodását és további tagolódását eredményezi, hanem a terminológia jellegét is 
megváltoztatja. A szaknyelvek egyetlen jellemző vonása sajátos szókincse, egy 
szaknyelv így azonosítható az illető szakma terminológiájával, hiszen egyéb 
tekintetben (hangtanilag, morfológiailag, szintaktikailag) az irodalmi nyelv esz-
közeivel él. A lexikális szint egységének, a szakszónak tehát kulcsszerepe van 
ebben a nyelvváltozatban. A „terminológia” terminológiája eléggé változatos és 
következetlen: népi szakszó, szakszó, műszó, tudományos terminus; népi szak-
szókincs, szakszókincs, műszókincs, műszaki és tudományos terminológia, nó-
menklatúra; népi szaknyelv, szaknyelv, műszaki nyelv, tudományos nyelv stb. 
Általános jelentésűnek a szakszó terminust tekinthetjük, bár a műszó-hoz, 
terminus-hoz viszonyítva inkább foglalkozások, mesterségek nyelvi elemét jelöli, 
kevésbé a műszaki vagy a tudományos szakterületek terminológiáját. A népi 
jelző az illető szakszókincs hagyományos voltára utal (ma már ennek a hagyo-
mányosnak van némi archaikus árnyalata is), és arra is, hogy az illető szaknyelv 
a szociolektus és dialektus metszéspontján helyezkedik el, része tehát valamely 
nyelvjárásnak is. A műszó a modern ipari és műszaki szakterületek nyelvi eleme. 
A népi szakszó-tól a tudományos terminus felé haladva egyre fokozottabb az egyértel-
műség (monoszémia) igénye, és a fogalmak körülhatárolásában egyre nagyobb 
szerepe van a megismeréssel lépést tartó tudományos definíciónak. A szak-
szókincs – műszókincs – terminológia tükrözi a szakszó – műszó – terminus viszonyát, a 
terminológia – nómenklatúra különbsége azonban magyarázatot kíván. A terminoló-
giától eltérően a nómenklatúra nemzetközileg elfogadott, egyértelmű szabályokra 
alapított elnevezési rendszer, a nómenklatúrához tartozó név nyelvi formájával az 
illető fogalom (növény, állat, kémiai anyag) rendszertani helyét is jelöli. 

Egyetlen szaknyelv sem szigetelődik el teljesen a köznyelvtől, illetőleg a 
nyelv normatív változatától. A kapcsolatot részint az biztosítja, hogy minden 
szakember a nyelv több változatát ismeri, a normatív változatot mindenképpen, 
részint pedig az, hogy minden szaknyelvnek vannak köznyelvi eredetű elemei. 
Ez az interferencia nagyobb a hagyományos, kevésbé specializált foglalkozások, 
mesterségek szókincsében, ezek mint szakmák is inkább ismertek, de a tudo-
mányos terminológia sem nélkülözi a köznyelvi elemeket (pl. a fizika erő, tér, 
gyorsulás stb. terminusa). Rendszerint más igényük van a szaknyelvvel szemben 
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a szakembereknek, és más  a szakmán kívüli nagyközönségnek. A szakmabeliek 
jobban szeretik a speciális műszavakat (amilyen a nyelvészet fonéma, morféma, 
szintagma terminusa), a nagyközönség inkább igényli a köznyelvi, tehát érthető 
szakszavakat. A szakembereknek ezt a magatartását sokan (gyakran a nyelvmű-
velők is) hajlamosak szakmai gőgnek tekinteni, pedig a magyarázat sokkal egy-
szerűbb: számukra a szaknyelv tisztasága, sterilitása a fontos, a terminológia 
egyértelműsége, következetessége. Ahhoz, hogy ilyen speciális igényeknek meg-
feleljenek, a köznyelvi eredetű szakszavaknak sajnos túlságosan nagy az asszo-
ciációs terük, a szemantikai megterheltségük. A közönség igénye pedig sok te-
kintetben hamis igény, mert egy szaktudomány vagy szakterület ismerete nem 
ott kezdődik, hogy valaki érti a terminusait, mert mindaddig úgysem értheti, ha 
anyanyelvi terminusokat használ is, amíg nem ismeri fogalmi és kategóriarend-
szerét, módszertanát stb. A köznyelvi eredetű szakszót nagy valószínűséggel in-
kább félreértjük, mint megértjük. 

Az idegen eredetű műszavaknak, tudományos terminusoknak megvan 
tehát az az előnyük, hogy mivel más funkciójuk nincs a nyelvben, megközelít-
hetik az eszményi „egy alak – egy jelentés” igényét. A tudomány művelői szá-
mára az sem elhanyagolható szempont, hogy a nemzetközi terminológia meg-
könnyíti a bekapcsolódást az egyetemes tudományosság vérkeringésébe. Az 
idegen eredetű, jórészt nemzetközi használatú műszavak többségének a görög 
vagy a latin nyelv a végső forrása (pl. antibiotikum, kibernetika, ontogenezis, opacitás, 
operál, opus stb.), nem kevés az arab eredetű elem sem (pl. algebra, alkohol, zenit 
stb.). A magyar ipari-technikai szaknyelvben gyakoriak a német eredetű termi-
nusok (pl. blende, blitz, blokkmotor, bolcni, kantni stb.), a művészetek terminológiá-
jában sok az olasz (pl. allegro, opera, akvatinta, al fresco, al secco stb.), a modern 
technika, a művészeti élet területén az angol és a francia (pl. ALGOL, op-art; 
avantgarde, operatőr stb.). Egészen távoli nyelvek is gazdagították a nemzetközi és 
közvetve a magyar tudományos terminológiát. Például a tájfun kínai eredetű, a 
hurrikán a nyugat-indiai szigetek bennszülötteinek nyelvéből való, az orangután a 
malájiból, az oposszum angol közvetítéssel valamelyik indián nyelvből stb. 

A kaszárnyák és a kollégiumok hajdani zárt világában jellegzetes csoport-
nyelvként élt évszázadokon át a bakanyelv és a diáknyelv. Itt szinte minden 
olyan tényező együtt volt, amely elősegíti a nyelvi beltenyészet virulását: nagyjá-
ból azonos életkorú, azonos nemű, azonos foglalkozású, érdeklődésű fiatalok 
éltek ezekben a zárt közösségekben. Külön világuk külön nyelvi világ is volt, 
ahogy Tömörkény István megörökítette a bakanyelvet vagy Jókai a kollégiumi 
nyelvet. Mára mindkettő rég fellazult, sajátos vonásai eltűntek. A diáknyelv ma az 
ifjúság nyelveként emlegetett nemzedéki rétegnyelv részének tekinthető, sajátos-
ságai jórészt kimerülnek az iskolai élet néhány jellegzetes témaköréhez kapcso-
lódó szavakban (tantárgyak, iskolai osztályzatok elnevezése) és az iskolai név-
adásban. Az ifjúsági nyelv negatív vonásaiként említi a nyelvészeti és a peda-
gógiai szakirodalom az igénytelenséget és nyegleséget, a gyakori használattal 
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hamar elkoptatott divatos szavakat és kifejezéseket, szólások váratlan, meghök-
kentő elferdítését is. Ezzel szemben főként írók nem ok nélkül beszélnek elra-
gadtatással az ifjúság nyelvi energiájáról, találó, friss szóalkotásairól, merész 
szóképeiről. Bizonyára igazuk is van abban, hogy egyetlen más nyelvváltozat-
nak sincs ehhez hasonló kreatív ereje. 

A szűkebb értelemben vett argó is eredetileg zárt csoportnyelv volt, a 
szándékos nyelvi elzárkózás eszköze, igazi tolvajnyelv. Éppen titkossága miatt 
figyelnek föl rá már igen korán (a magyar tolvajnyelv első említése a XVI. 
század elejéről való, az első szójegyzék a XVIII. század végéről), s nem csupán 
literátusok (írók és filológusok), hanem a rendőrség is. Az európai nyelvek 
többségében a tolvajnyelv főképpen azzal biztosítja titkosságát, hogy a köz-
nyelvből kölcsönzött kulcsszavait sajátos jelentésben használja, és gyakran él a 
cigány nyelv elemeivel. A régi tolvajnyelv, amelyet főként bűnözők, hamiskár-
tyások beszéltek, elveszítette titkos jellegét, beleolvadt abba a nehezen körvo-
nalazható rétegnyelvbe, amelyhez hozzátartozik a városi népnyelv, a jassznyelv, 
és amelynek elég sok érintkezési pontja van az ifjúsági nyelvvel is. Ezt már rég 
nem a titkosság jellemzi, hanem nyelvi elemeinek olyan végletes stiláris értéke, 
amelyben együtt van a durva és a friss, a vulgáris és a szellemes, a kopott és a 
merész, az ócska és a divatos. Ebből a forrásból sok olyan kifejező, képszerű 
elem került be a köznyelvbe, amelyet a legkényesebb ízlésű esztéták is sokra 
becsülnek. Füst Milán írta például a következő értékelő sorokat: „Nemrég 
honosodott meg nyelvünkben néhány kitűnő kültelki szó, például az, hogy 
»ellóg«, »olajra lép«, vagy ez: »selyemfiú« –, ezeket a megrögzött öregség persze 
idegenkedve fogadta, ma már viszont közkeletűek. S épp ezáltal, hogy azok, el 
is vesztették az új képalkotás bennük rejlő varázsát.” 

A zsargont egy hagyományosabb, merevebb szemlélet már-már egyszerre 
tekintette tolvajnyelvnek és osztálynyelvnek, a hajdani uralkodó osztályok 
(arisztokrácia, nagypolgárság) „tolvajnyelvének”. Kétségtelen, hogy a feudális 
vagy a polgári társadalomban a hatalom és a műveltség kiváltságosai nyelvileg is 
elkülönültek a társadalom egyéb osztályaitól. Ám a nyelvi elkülönülés bizonyára 
nem volt szándékos, hanem következménye volt a magasabb nyelvi műveltség-
nek, a normatív nyelvváltozat birtoklásának, idegen nyelvek ismeretének stb. A 
zsargon presztízsét jelentős mértékben meghatározta beszélőinek társadalmi és 
nyelvi presztízse, és éppen emiatt – amint a társadalmi mobilitás lehetővé tette 
– a társadalmi pozíciónyerés eszközévé és szimbólumává vált. Teljes mértékben 
jogos Szende Tamásnak az a következtetése, hogy ma „A zsargon a rétegnyelv 
stratégiai változata” (1979, 223). 

A szociolektusok és dialektusok fölött álló, azok különbségeit áthidaló, a 
nyelvi közösség egységét biztosító és szimbolizáló nyelvváltozat a sztenderd 
nyelv, vagy ahogy számunkra ismertebb: az irodalmi nyelv és a köznyelv. 
Garvin és Mathiot (1960) meghatározása szerint „egy nyelv kodifikált formája, 
amelyet egy nagyobb beszélőközösség elfogadott, és az számára modellként 
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szolgál”. A beszélőközösség nyelvi eszményének tehát fontos jellemzője kodifikált 
volta, normatív jellege. Ez azt jelenti, hogy kiejtési, helyesírási normáit, nyelv-
tani szabályait kötelező érvénnyel rögzítik a sztenderd grammatikák és szótárak. 
Azzal, hogy a közösség igényli és elfogadja, tudatosan vállalja is az irodalmi 
nyelv mindenkire érvényes kötöttségeit. A kodifikáció és a tudatosság nemcsak az 
irodalmi nyelv egységét biztosítja, hanem időbeli stabilitását is megnöveli, és lehe-
tővé teszi a tudatos beavatkozást, ha a változás iránya vagy a stagnálás ezt szüksé-
gessé teszi. Ezzel a nyelvváltozattal kapcsolatban Weinreich vezette be a hűség kri-
tériumát (1953, 106). „A nyelv iránti hűség, lojalitás … az az attitűd, amely a nyelv-
nek presztízst ad, és az embereket arra készteti, hogy megvédjék »tisztaságát« a 
kiejtésbeli »romlás«  vagy »külföldi« kölcsönzések ellen” (Gumperz 1962/1975, 
160). A sztenderd nyelv presztízsét az is növeli, hogy – bár nem azonos a 
szépirodalmi nyelvvel – stilisztikai szempontból gazdag és csiszolt. 

A magyarban tehát a sztenderd nyelv írott változatát nevezzük irodalmi 
nyelvnek, beszélt változatát köznyelvnek. Újabban a dialektusok és a sztenderd 
közötti kategóriaként beszélünk regionális köznyelvről. Ez az átmeneti nyelv-
változat nem annyira a nyelvtudomány új felfedezése, hanem inkább új, köztes 
állomása a nyelvi változásnak. A nyelvi változások mindkét iránya, az integráló-
dás és a differenciálódás is elvezethet ilyen átmeneti állapothoz. Korunkban 
természetesebb, hogy a területi nyelvjárások integrálódása, sztenderd felé való 
mozgása hoz létre helyi, regionális hatékonyságú köznyelveket. De az sem 
elképzelhetetlen, hogy külső okok miatt gyengül az irodalmi nyelv hatékonysá-
ga, csorbát szenved valamelyik kritériuma (kodifikáció, hűség, lojalitás), emiatt 
egysége megbomlik, a beszélőközösség egy része már nem magát a sztenderdet 
használja, hanem annak regionális változatát. 

  
Irodalom                   
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